
SENADO 

8~ , a Sessão em 4 de- Se-tembro 
de I~,-o: 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

SUMMARIO.-ExnDIINTE.- Duas proposiçll'os da carnara dos 
Sn. deputados! sendo uma sobre o montepio de D. Rita 
Candlda do V ctoria. Lima, o outra sobre a proscripçi{o 
cm que incorreu D. Maria Laiza de Brito Sanchcs.-Dous 
paraceros do Senado sendo nm da commi!sao do pcnsll'es o 
ordanados sobre a itconç:t do dosomlmrgador tla Relação 
da Bahia Henrique Jorgo RalH>ilo, o outt·o da coill.lni.$são dc 
instrucçllo publica sollrc a lmprosd.o da obra do Dt·. 
Antonio Fcrraira França.- Redacção da protenção du 
D. Maria do Carmo Andorctc CorrGa.-PnlJallU. PA.R.Tl!: DA 
o:o.n:e:.c DO DU. -Orçamento da agricultura. Dil!cursos dos 
Srs. Correia o presidente do cl)nsofho. 

A's H horas da manhã fez·so a chan;1ada ,e 
acharam-se presentes 2:6 Srs. senadores, a saiJt:r: 
Visconde de Jaguary, Dias do Carvalho, Cruz Ma
chado Darão de 1\Iamanguape, Visconde do A!Jaeté, 
Luiz Carlos, José Donifncío, Chicharro, Jaguaribc, 
Barão do Cotegipe, Antão, Dan tas, Correia, Barros 
Barreto, Pnranuguá Darão da Laguna, Fausto de 
Aguiar, Visconde de Nlc~hcroy, Vieira da Silva, 
Barão de Maroim, Junqueira, Diniz, Leão Vellozo, 
Marquez do H erva I, Nunes Gonç-alve!; e r.an::o8nsl'io 
deSinimbú. 

Deixaram do comparecer, com causa participada, 
os Srs. Uchõa Cavalcanti, Barão do Pirapama, 
Conde de Baepcndy, Duque de Caxias, Octaviano, 
Diogo Velho, Silveira LoLo, Almeida c AlJJUquer~ 
que, Saraiva c Visconde do Dom Retiro. 

Deixaram de comparecer, sem causa participnda, 
os Srs. Barão do Souza Queiroz e Visconde ele 
Suassuna. 

O Sn. L" SECRETARIO deu conta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

omcios' 
Do mini.stcrio da justiça, de 2 do corrente me.z, 

remcttendo cópias do oviso de ii de Julho ultimo 
v. v 

e Uo officío reser''ado d[l presidencia do S. Paulo 
de 23 do mcz findo, acerca do facto de servirem 
na capital d8:quc1Ia provincia dous irmãos, um 
como promc·tor publico o outrü como delegado de 
policia. 

Do mesmc· ministerlu, de igual data, remettcndo, 
em additamcnto ao de 22 do mez proximo Jlndu, 
cópias dns informações pr<'Slodas pelo president.
da provineia do Rio Grande do Sul sobre as oc~ 
currencias que ultimamente tiveram lagar no mu~ 
nicipio da Conceiç-ão do Arroio, termo da comnrca 
doMaquiné. 

.à quem fez a requisição. 
Do ministcrio da guerra, de i do corrcnto mez, 

remettendo t) autogruphu :-:anecionado da resolnçi'lo 
da assombléa gerar que autoriza o governo a con~ 
ceder ao padre Francisco João de Azevedo, lt)nk 
substituto das cadeiras de geometria e arithmet.ica 
do Collcgio elas Artes, e professor de geometria du 
Arsenal de guerra nct cidade do Recife, provincia 
de Pernambuco, um anno de licenca, com os r~~~ 
pectivos ord3nados, para trr1tar Lle sua sande.- Ao 
archivo o autographo, communicando~se á outr·a 
camara. 

Do ministerio da agricultura, commercio e olJra:s 
publicng, de 3 do corrente mez, informando, cm 
resposta ao do Senado de i tamLem do corrcntf' 
mcz, acerca d:l questão da agua dos depositos coi
locados nos predios do .'t. () c 5. o districtos do esgotu. 
e das multas impoi'tas á Companhia City Improve~ 
ments.-A quem fez a requisição. 

Do Sr. L' secretario da camara dos Srs. depu
tados, de 3 do corrente moz, communicando qut' 
constou á dita camara terem sido sanccionados o~ 
decretos do poder legislativo concedendo credito.-; 
supplemcntarcs p~ra .'IS verbLJs-Camara dos sena
dores~-Camara dos deputados-e-Soccorros pu
Ulicos e melhoramento do estado sanitario. 
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Dous do mesmo Sr. secretario, e de igual data, 
remcttendo as seguintes 

Proposições. 
..- A assembléa. geral resolve: 
• Art. 1.0 O montepio do marinha que cabe a 

D. Rita Candida de Viet·wia Lim"-, por fallccimento 
de seu pai o capitão de mar c guerra Candido 
Francisco Brito da Victoria, deve eontinunr a ser 
perrebirlo por elln" rontar de Set~mbro de 1875,sem 
prejuizo do que goza por fallcclmento de seu mari· 
do o chcfl} de di vi51io Fernando Laznro de Lima. 

c Art. 2.0 A pre:;cntc di::.posic:~o aprovritará aos 

doente, precisando com urgencia da licença íluo 
solicita, e si isso já não tivesse sido reconhecido 
pela carnara dos Srs. depn1.ldos. 

c Assim, pois, entende a ·:!ommissãv, que a dita 
propo.o:ição entre em discus3ão e seja apprO\'a da. 

« Sala das commissões do Senado em 3 de Se
tombro tlc :1.879.-Leit[/o ela Cunha.-Antonio 2lf. 
Nw1es GotM:alvcs.-L. A. Vieil·a da Silva. ,. 

Ficou sÜUrc a mesa para ~:er tomado em consi~ 
lleração com a proposi~ão a que se refere, inda 
entretanto a imprimir. 

Foi tambcm lido,posto em discussão c approvado 
o requeri monto uiTerccido nr1 seguinte 

que se acharem em iguacs condiçõc~. 
c Art. J.a Ficam-revogadas as disposições em Pateca. 

contrario. c Foi presente á r.ommissi'ío de instrncc:ão pu-
c Paço da C(lmara dos dcpnta1lm; cm 3 de Setcm- blica a proposição n. ~t7 de 19 de Agosto ultimo, 

bro de 1879.-Viscondé de Ptadns.-José Cesa,·io de enviada pela cnmara dos d~~rntados, que autoriza 
Faria Alvim.-Jll . ..-ilves de Al'aujo, 2:.0 secretario.~ o governo a mandar imp!'Imir gratuitamente na 
-A' commissão de farenda. Typogr<lphia Nacional, e u- cdiantc a concessão de 

• A assemldéa geral resolve: duzentos exemplares ao EstaUo~ que os venderá, 
• Artigo unico. O governo é antorizndo a rc~ o tratado de Patholo~ia ExtL·rna composto pe]() 

levar il:t pr~srrip~ão em que incorr~u D. Maria conselheiro Dr. Antonto Fcwrcira FrançJ, lente da 
Luiza de Drito SanclLos, afim de rccebl'r no 'l'lLe- FaculdJde de medicina deo llio de Janeiro, si, o 
souro XacionaL o que lhe comp~lia por lei como juizo da me::::ma Faculdallc, estiver o dito trntado 
fiilm unica do fallcciUo capitão-tenente da armada no caso llc servir de compl!ndio. 
e marech.:1l rle cnmpo .Toão da Costa Brito Snnche8, c .\ cnmara tcmporarir supprimin por uma 
de,·endo·sc-lhe de:>contar ng qunntins com que emenda, já tambem adoptadn pelo Senado, nn verb~ 
devcrüt ter contriLuido si e.ffl;cttvamr.nte houve-sse respectiva do orçamento do Imperio, a quantia pro
gozado t•:>sc benl'ficio ; rc,~oga(las as di;posiçõos cisa pr~ra prcmios e impressão de obras destinadas 
em (':Ontrnrio. no ensino das faculdades, nos termos do art. 3H 

• Paço da carrwra dos dt'put::~dos l'tn 3 de Se- do n•gulamento compleml·ntar dos estatntos, c, 
tembro Uc 1879. - Visconde de Prados. -José pois, dev~ra a commissãõ oppõr~se á ndopção dosta 
Cesario de Faria Alvim. - M. Alves de .. Araujo, propo~i~ão. 
:!. 0 secretario. ~-A' commis:.ão d:· m;:trínl!a e • Entretanto, como a impre~~ão a que ella sere-
guerra. fere tem do ser feita 110l.\l T) pographi:l Nacional, 

Authenticns da cll'içiio espcrial dr senador á e mediante a concessão de luzentos exemplares ao
que se prncedeu na cida.1le de Oliveira, Ua provin· Estado, c irrnore 3 commiS3ãO que a mesma TypoM 
da do Minas Gerncs.-A' commissão de consli~ , graphin lH.!tfc imprimir c~ln oUra, sem prejmza. 
tuiç5o. dos trnlwlhos que tem a seu cargo, c ainda maií' 

Compnrecernm mais os Srs. Teixeira Jnnior, si na opinião do governo é ou não conveniente 
Ribeil'n Lia Luz, Joiio Alfredo, Ldtão Un Cunha, semelhante impressão, J"NjUCr que, por inter~ 
Viscond1? i.le Muritiba e Paes do Mendonça.. medi o dos ministerios da f,uo:endn c Jo Impl'rio, se 

O Sn. rnEsinENTE abrtu a sessão. · prçam informações ao mesmo governo. 
Leu-se a acta. da sessão antecedente,~~ não ha~ ' Sala Uns commissões, ~de Setcmln·o de t879o 

vendo quem sobro clla. fizcsseobsen·arõcs, deu-se -J .. D. Rifli'il'o da Luz.-lJf. F. Correia.» 
por Dpprovadn. Foi igualmente ·lida~ J!O~ta ~m Uisr.ussão o 

Compare-ceram depois os Srs. Silveira da Motta, ilpprovncta para ser remntttda a outra camara, a 
Mendes do Almeida, A:!Jouso Celso, Fernandes ~a 

1 

sog·ninte 
. Cnnlw, Visconde do Rio Dr<mcn, Cunlw c Figuel· 
redo e Godoy. Redacft"to. 

O S1. 2. 0 .SECRETARIO leu o seguinte «Emenda approvada pdo SenaUo á proposição 

Parecei·. 

~ Foi presente â commíssão de prnsõcs e or~ 
denados a proposirão da outra ('amara de 2:8 do 
Agosto 11roximo fiÔ.Uo sob n .. 2G9, que autoriza o 
governo a concct.Icr ao desembargador da Relaç~o 
da Bahb Henrique Jorge Rabcllo, um anno de h~ 
eença. eom ordenado, para tratar de sua. sande 
onde lhe convier. 

• Nenhum documento veiu a.nnexo, como era in~ 
dispemtl.vel, á referida proposição, comprohatorio 
do motivo do molestia aHegado, e isto :ror si só 

. seria bastante p::~ra que llesitnsse a commissão em 
propôr guc fosse autorizada a licença solicitada si 
não cst1vesse convencidn, como está, por teste~ 
munhos fidedignos e irrecusaveis de que o ma~ 
gistrado tle que se trata acha~se effectivamcnte 

da camara dos deputado~, mnndando contar o 
meio soldo, n que tem dirdto D. Maria do Carmo 
Anderl'te Corren viuvado alferes doU." batalhão 
de infémtaria·ue'rculano Jcaqnim Corrêa, da data 
do fflllecimento do dito alferes. 

o Supprima~se o arL. 2. 0 

c Sala das commissões cm 3 de Setembro de 
1879.-Jf. F. Correia .-Fausto de Ag·uiar .-Leitão 
da. Cunha. , 

PRIMEIRA PARTE D.\ ORDEM DO DIA. 
ORÇAMENTO DA AGRICULTURA • 

Entrou em :ta discussão o art. 7 .o do projecto de 
lei do orçomcnto para o e>:çrcic)o de 187~-1880, 
relativo as despesas do mnusterto da agncultura, 
commercio e obras publicas. 

\ 
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SESSÃO EM !; DE SETE~~!BRO. 3 

O Sr. Correio. :-0 Jornal do Recife, folha 
que estou acostumado a aprr.riar desde guc lia 17 
a.nnos tive a honr:t de servir como prcs1dcnte da 
província de Pernambuco, em nrtigo de funUo que 
publicou no seu numero de 6 do mez pas!l;ado, tr:1-
tando da colonisação, occupon -se com a colonisação 
russo-allemã na provincia que tenho a honra d~J re
presentar; o escreveu esta~ pnlavrns: 

« O governo imp~ri:tl não póde ficar mudo c 
quedo diante de t5o pnsi tivas e terrivcis accusações 
feitus n seu dclogndo freferc-se ao folheto pnlJiicallo 
sobro o assumpto pe o illustrodo Sr. Dr. Lamenha 
Lins); e ao senador Correta, que não prrde ensan
chas para clamar contr<~. os esbanJamentos da 
s~cca úo norte~ corre a obrigação de tirar a Iímpo 
este negocio ua colonisação da sua provincia o 
promover a acção dos poderes publicas. l) 

O Jornal do Recife não se engana nem quando 
attribuiu·mo o desejo de opp!lr-mo simplesmcntn 
aos esbanjamentos occasionados pel<l ~r:cca do 
norte, nem quando julga que me corre a obriga
ção de tratar da eolonisação russo-allcmã na pro
vincia do Par<tná. 

T\'Ias o momento Ollportuno ainda não se lHlVia 
offcrccido. E' este cm que vou dcsemprnlwr-me 
dessa obrigação. 

Antes de tudo U.cvcmos põr fóra do questão 
dous pontos. 

Primeiro : que os colonos russo-allcmãcs, que 
vieram ao Brazil, n5o se pro1mzoram a fazer uma 
viagem de recreio, mas trouxeram a firme inten
ção de aqui se osta!Jelcccrom. Este ponto não pódc 
ser oLjccto de duvida. Os russo-allemãcs fizeram· 
se preced1~r por emi-;s[lrios encarregados de exa
minnr os terrenos cm que cites podiam estabelecer
se. Vieram á sua custa, trouxeram os utensilio:; 
proprio~ pnraa agricultura, llzeram gastos consi
derav eis com o seu transrorte não só ao Brazil, 
mas ao interior da provi neta do Paraná. 

Segundo: que não alwntlonaram o seu proposlto 
ao deixarem a nu~sia sinão llDrque razões pode~ 

roSas actuaram sobre elles. Já cnlão os seus re
cursos eram menores, e do certo que nilo irinm 
voluntariamente atlrar ao oceano os resto3 de suag 
economias si poderosos motivos não influisser..l 
para e~ta deliberação. 

Si, pois, 'alguns dos colonos rusJos, <1pús tan
tos sacrificios pecuniarios e tantos incommodos, 
entenderam n5o poder consorvar-se no Brazi 
não fui a sua retirada efl'eito de um peq,.~nmentJ 
anterior, nus o resultado de factos que occorre~ 
ram depois da sua chegada ao Imperio. 

Como se oxplica esta retirada r como se cxplicnm 
rsses ultimc1s sacriüeios do homens já cansados de 
os fazer, que rom grande incommoU.o pc..-so<Jl 
troUxeram da Russia p;:tra o interior do Brazil 
mulher e filhos menores 'f 

Sr. presiC.ente, não venho f<:~zer accusvçõcs a 
e~te ou r:\qnelle funccionario, á esta ou áquel/a 
pes.<wa detm·minada; venho trazer no conheci
mento do Senado _docUmento.:: á vista dos quaes. 
poderão o paiz c os honrados membros dt!sta casa 
formar seu juizo sobre tüo importD.ntiJ 1JL1jecto, c 
si, do trabalho que tive, colher a compensação de 
contribuir para que não se repitnm quaesquer 
actos irregulares que neste assumpto fiJrí.'m dL•scu~ 
Uertos. dar- mc~hd por satisfl'ito. 

Muitas compras de terras se fizeram na proYin
cia do Paraná por motivo da colunisação. 

Terei a honra de remctter á mesa os traslados 
de 61 dessas oscripturas ... 

o sn_ Ju.,ucEmA:-6!? I 

O Sn. ConnEtA:-.-.. para que qualquer Júi> no
bres senadcrcs J:IOSsa examinar si ha alguma 
inexactidão no minucioso mapp:1 que org·anizd 
do que consta dessas escriptnras... -

O Sn. lUNQUEIRA.-Era bom transcrever no :;eu 
discurso. 

O Sn. ConnErA:-Eis aqui (lendo): 
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SESSÃO El:li 4 DE SETEMBRO. 

O Sn. CRUZ M'AcRAno:-Quem foi esse presidente 
tão comprador'? 

0 SR. TEIXEinA J'UNIOR :-Isto merecia um in~ 
qucrito; o presidente do Paraná que o al.Jra. 

O Sn. CORRlliA :-- O engenheiro Nabuco de 
Araujo havia contratado a eomprn de terrenos a 
tres réis. Mas estas escripturas não foram as que 
subsistiram. 

O SR. TELXEIRA JUNIOR :- Porque não foram ? 
O SR. BARÃO DE CoTECIPE :-Esclareça logo isso. 
O Sn. CoRREIA:- Não analysarci a compra de 

terrenos na Ponta Grossa; basta o exame do map
pa. Só uma observação farei. 

lrlanool Antonio dos Santos e outros, por cscri
ptura pasgnda a n. de Janeiro de !878, represen
tando a fazenda publica o engenheiro Victor 
Nabuco, venderam terrenos no lagar Capão, mu
nicipio da Ponta Grossa, a 3 réi; a braQa quadra
da; dcpoi:;;, por cscriptura de H de Mmo, vende
ram esses terrenos a 5 réis a braça. Havendo 
~.5i9.286 braças quadradas ..• 

0 SR. SILVEIRA DA 1\'lOTTA :-IStO de Abril para 
Maio? 

Uu SR. SENADOR:- De Janeiro. 
O Sn. ConnniA :- •.. a differença contra a fa· 

zenàu não foi P.cquena. 
.UM SR. SENADOR:- E' um exemp]o. 
O Sn. JUNQUEIRA (ao omdo>·):- V. Ex. tem ahi 

as cscripturas 't 
O Sn. Coll1lEIA:-Jú as mandei ã mesa. 
O Sn. AFFONSO CELso (ministro da fazenda):

Os terrenos são iguacs? 
O Sn. CollBEIA:- Examino V. Ex. ·(Entrega·lhe 

omappa.) 
O Sn. DANTAS dá um aparte. 
O Sn. ConnEIA :-Eu procurei fornecer ele· 

mantos paril se ajuizar com segurança. Desejo 
que cada um dos nol.Jres senndorcs possa formar o 
seu juizo sem nenhuma provcnc~o. 

Quanto se tem dispendido com esse serviço na 
província do Paranã ? 

O SR. J.tGU.!.IUDE:- E' bom dizer o algarismo. 
O Sn. CoRREIA:- Não ó dizer, é provar. Esfor

çar-me-hei por prov:~r tudo para attondor a uma 
observação que JÚ fez o Sr. Visconde de Abaeté: 
em vez de informações, provas. 

Eis aqui a demonstração d:ts despesas feitas com 
as diversas colonias da provincia do Paraná, desde 
a creação de cada uma deiias até o fim do exercício 
de i876.a 1877. Encontra-se no rclalorio do no· 
I.Jre ministro da agricultura. Do exercicio dl3 1858 
-1859 ao do 1876-1877, cm W exercícios finan· 
ceiros, a despesa foi de 1.700:695S012. 

Vejamos agora um documento ministrado pela 
The:>ouraria de Fazenda daquella provincia (lê): 

c Certifico, em cumprimento ao dãspncho do 
Sr. inspector, lancado no presente requerimento, 
que, revendo os balanços desta thesour:Jria, de 
Junho de !875 a Dezembro de 1877, exercícios de 
!87~1875, !875-1876 c -1876-1877, verifiquei 
quo a despec;a neste tempo por conta da verba
Terras pubJicas o colonização~- foi de mil cento 
noventa e nove contos oitocentos _oi.te.nt_i.L.e __ oilo._ 
mil trezentos sessenta e dous réis (1.199: 888$362), 
achando·se incluída nesta quantia !7~:597~551, 
pela qual figura como responsavel o engenheiro 

Luiz Antonio de Azambuja Parigot, que recebeu 
para despesas da colonia Nova Italia. 

c Quanto á segunda parte, declaro mais que, pelos 
balanços <le Março de !878 exercício Jo 1876-
1877, dos de Janeiro de -1878 a Feverriro de 1879, 
exercício de 1877-1878 e dos de Julho de 1878 a 
ALril de :l879, exercício de 1878-1879, consta 
importar as despesas com n mesma verba cm tres 
mil setecentos trinta e um contos setecentos vinte 
e seis mil e novecentos réis (3. 731:7265900); o 
que para constar, eu, 01ympio de Abreu Sá Sotto· 
Maior, se~~undo cscripturario desta repartição, 
passei esta. 

c Contadoria da Tàesouraria de Fazenda, 26 de 
Maio de 1879.-Servindo de contador, Anlonio F. 
da Costa Jtmior. :o 

Espero que o nobre ministro, quando tomar 
a palavra, declarará o que rur mister para com· 
pleto esclarecimento. 

Não prelendo estabelecer comparação entre o 
serviço da colonisação no Paraná até Ianciro de 
1878, e d'.,hi por diante. 

Apenas;1rocurarei ll.emonstrar que, ~tó 5 de J~· 
nciro de ~78, aigmna cousa utíl a! h se llavm 
feito em n:ateria de colonisação, lendo o relataria 
apreRontadJ pelo actual imspector especial das 
terras, o Sr. engenheiro Manoel Maria de Carva
lho. Disse olle (lê) : 

• Na pnvincia do Paraná encontrei em pratíca 
um systema de colonisação diverso completamente 
do velho custum!J das eoJonias do Estado, systPma 
inquestionavelmente mais de harmonia com a 
natureza c:o serviço a realizar, mais ravido, mais 
economico_. a permittindo em pouco tempo aban .. 
danar-sê o colono a seus proprios recursos, á sua 
iniciativa, arrancando-o da tutela do goTerno, · 
que só tem a vantagem de hal.Jitual-o a não tra
balhar, a ser um verdadeiro pensionista do Es
tado. :. 

Parcce-mc 1 pois, que alguma cousa aproyeitavel 
haviam feito os encarregados do serviço da colo
nisaç~o no Paraná até :l878, ·á vista do juizo mani~ 
festa do pelo insuspeito inspector actual das Torras 
Publicas e Colonisação. 

Alguma::: modificações foram posteriormente in
troduzidDs no scrvico, como por exemplo no 
transporte dos immigrantes para o interior. 

Eis aqui um documento passado em 21 de Maio 
ultimo pelo ngentc da colonisação em CuritiLa. 
Respondendo a uma carta que lhe foi dirigida, 
diz elle (lê): 

• I!lm. Sr. Dr. Adolpho Lamenha Lins.-Res
pondendoó qu~ V.S.ine endereçou cm data de 19 
do corrcntt· rnez, cumpre-me declarar, quanto ao {.o 
quc~ito: Si de 31 de Dezembro de i877 até hoje os 
colonos qnJ chegnm á esta capitnl são recebidos em 
Paranaguá pelo agente official d'alli, transportados 
por vapores da companhia Progressista para An· 
tonina, onde são hospedndos no hotel Roscamp; 
si de Antonina, são transportados nas carretas 
que costumam COI;lduzir carB"as e passageiros pela 
estrada da Graciosa, e aqUI recebidos na hospe
daria? Respondo pela affirmativa. 

a: Quantü ao 2.o: Si antes de Dezembro de 1877 
esse serVi!;o era feito do mesmo modo, sendo os 
mesmos agentes, o hotel Antonina e as carretas 
que os conduzem 't Respondo pela affirmativa. 
· ~Quanto ao 3 .. 0 : Quanto se pagava anteriormente 
á 31 de Dezembro de 1877 por cada cnrrrta, e 
quantos co.:om.os conduzia ella por víagem? 
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6 ANNAES. DO SENADO. 

Respondo que se pagava do ~õ~OOO a 50~000 
por carroç-a, e qu:mto ao numero de colonos 
nella condu.ziJos era do !ã: a 16 possoas e Iwga
gens respectiVas. 

~ Quanto ao 4. o: Quant, se p:Jga por colono 
actualmente transportar1o nos rereritlos vc•hi
culos? 

o: Pê!ga-sc actualmrJ,tc pelo transporto de immi
irantcs c por contlato ce-lebrado com Amazonas 
de Araujo Marcou des em 25 de l\Iaio de 1878, de 
Antonina á esta capital e vicc-vcrsa, por cada 
immigrantc m<Jior de 10 annos :1.0~, e 8~ por 
maior de 3 e menor dQ lO annos. · 

o: Quanto ao 5. 0 : Si o estabelecimento Uc colonos 
nos nuclcos dos arredores da Curitiba, de Du
zemiJro de :1.877 at~ esta data su tem feito prlo 
mesmo modo que se faJJa dusdo a creação dos 
referidos nuclcus? 

. c Respondo que até u data_ do rcferitlo cont_rato 
de Amazonas, e poucos rnozes anteriores por 
contrnLo com Scluwider, se fazia do me.'imo modo 
e po.::.teriormcntc p~Io modo estabelecido no con
trato. 

c Eis o que tenho a U:ecl<:~rar a lJL'LU d<1 \'erdade, 
podendo V. S. fazer o uso que lh~ convier de 
minhas respostas. 

" Sou com subida consideraçiTo c cstim:t 
« De V. S. amigo muito attcncioso e obrigadis

simo crendo. 
• Curiti!Ja, 21 de Maio de 1879.-João Baptista 

Brandão de P1·oença .• 
Ora .. attentlendo-se ãs respostas dadas ao 3. 0 e 

~.o quesitos, vê-se que neste contrato houyc Ucs
~vantagem pnra a Fazenda PuLlicn. 
· Tem-se pretendido que a coloniznç~o russo-

allemã foi mal succedida no P::tr<mã cm conse
quencia da má índole dos colonos. 

O!Jst.\n'arei que não se aponta facto flUe desaltone 
a moralidade dos colonos russo-allemaes; e julgo 
dever sobre e::: tu ponto dar conhecimento ao Se
nado do seguinte documento: 

« Illm. Sr. consul da Allcmanha.-Diz; Presci
Jiano da Silva Corrõa, que a item dos interesses da 
colonisação nesta provmcia, precfsa que V. S. lhe 
certifique, de modo que faça fé: 

Lo Os motivos que os colonos russo-allcmães 
têm allegado para se retirarem desta provincia; 

i. o Si esses colonos são pessoas miseraveis ou 
dispõem de alguns recursos de dinheiro; 

3. 0 Si nesta cidade lhes foi proporcionado pelo 
governo agasulho de qm1Iqucr espccic; 

4. o Si durante o tempo que se demoraram á es
pera que lhes permittissem a sahida desta ciJ.adc 
para qu[)lquer ponto, provocaram desordens ou 
fizerJm disturbios; 

5. 0 Que juizo fórma V. S. sobre a moralidade 
de tacs colonos. 

O supplicante prde deferimcnto.-E. R. M.
Paranaguá, i6 de Maio de 1879.- Presciliano da 
Silva Corrêa. ,. 

« Jorge de Drusina, consul do Imperio da Alie· 
manha certifica: 

L o Üs motivos que os colonos ru'jso-allemães 
têm allegado p{lra se retirarem desta pro\'incia. 

Grande parte dos colonos allegou por motivo 
de sua sahida a infertilidade dos terrenos, que lhes 
foram entregues pelo governo, que as suas planta
ções, tendo alcançado certa altura, scccararn sem 
am-ad-urecer,- -por -es-t-erilidad-e- -da -terra-. 

.!.. o Si estes colonos são pessoas miseraveis ou 
dispõem de alguns rtocarsos do dinheiro. 

Parece que alguns deites têm muito poucos 
meios p~ra sustentar sua3 familias, procurando 
mulheres e cri::tnças a cari·iade publica, mas gran
de pnrte dellcs tem ainUa recursos, visto terem o 
dinheiro nece:;sario para passagem á Europa, e 
que entregaram ainda aos ;:~gentes dos vapores a 
qunntia que preci:o:am pnta viagem do porto de 
descmbarq_ue atú ao logu Uc seu destino na 
nussia. 

3. o Si nesta cidad,J lhes foi proporcionado pelo 
governo agasalho de qualquer cspecic. 

Pelo governo foi dado nestas ultimas semanas 
á parte delles o qUartel da policia, ao:. mais foram 
dados p!'!os particulares e<Bas c armazens, e parte 
Ucllcs agas;.tlilaram-se nas barracas, que levanta-
ram na cidade. . 

4." Si durante o tempo que se domoraram á os'
pera que lhe.s permittJs~em a sahida dcsttl ~·idade 
para qualquer ponto provocaraiH desordeJ:~<- ou fi
zernm disturbios. 

Não me consta ter havi·lo dc.~ordens e Uistur
bios, com cxcep~.ão de uma rixa no dia 17 de 
Abril, entro uns colonos e um lam·heiro, e que 
foram offcndidos nesta occnsii'io uns particulares, 
que quizeram intcrdr nesta briga. 

5. o Que juizo forma so!JJ'e a morlllidadc Ue tae.:; 
colonos. 

Em quanto estiveram aqui n:'ío percebi immo
ralidadc llelles, nenhuma; comportaram-se muito 
bem, nunca andaram embriagados, o'J. brigo'lnd~ 
na r na. 

Parannguá, 17 de Maio do !879.- O consul do 
Imtwrio da Allemanha, Jorge de Drusina. • 

Eis como os colonos rusw-alh•mães justificaram 
a sua retirada. Não so ratiraram toUos; e este 
ponto é de grande import~ncia para a qu'estâo de 
saber, si deve-se imi'ntar ::tos immigrantes u mallo
gro da colonisação russo-~llemã no Paraná. Não 
sahiram todos; e é facto fJUe está no conhecimento 
pu!Jiico que o movimento de rctiradn diminuiu, si 
não cessou, com a rnudnnp do presidente da pro- · 
vincia. 

Si era a mil indo I e dos colonos que fazia com que 
alguns deUcs se retirassem dos; Jogares cm que 
fot·am est<J!Jelecidos, a mudança da administração 
não traria alteração na resolução dos colonos. 

Mas o nobre ministro da agricultura ha de ter 
sentido a diffl·rença, pPio que toca á necessidade 
do sua intervenção nesse serviço, dur::tntc a pas
sada administração e durante a actunl. 

Pvra esclarecimento dest-3 ponto tenho ainda um 
documento valioso. E' o officio que o enB'enheiro 
Francisco Antonio Monteiro Tourinho t11rigiu ao 
actual pre~idente da provincia. 

c Em virtude de despaeho do Exm. Sr. Dr. 
presidente dn proYincía, dHiado de ~6 do corrente, 
certifico que, em 28 do mez proximo pnssado, 
dirigi ao mesmo Exm. Sr. um officio do teor 
seguinte: 

• 111m. c Exm. Sr.-:8m o!Jcdiancia n ordem 
verbal de V. Ex. venho flZer uma exposiçfio do~ 
serviços dR que ultimamente encarregou-me o 
antecessor de V. Kx. 

r Com o officio de, 20 de Janeiro do corrente 
anno rcceLi ordem parn empregar os colonos 
russos dos Campos Gcraes nos trahnlhos da estrada 
da Serrinha a Palmeira, c desta villa á cidade de 
Ponta Grossa, com o fim de dar-lhes salario que 
O" a~n·:I: . ..,.,a, em ""'" .-1oflnitilrn A!::l_!thPll"f'.imrmln 

Ncs~""'offi~i~ u·ão "(;ra;~;e· 'Par"'ti;úíai-iZadãS"áS 
obras, nem foi-me 1imitad.a a despesa. 

~·-
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o: Tendo de fazer acquisição de ferramf'ntn.s e 
construir ranchos, só no correr de Fevereiro coo~ 
se:;ui dnr principio AOS traLt~lhus simultaneamente 
na Palmeira e em Ponta Grossn. Os colonos apro
scntavnm-se cm bandos pt~dindo servit;o c, ap~nng 
este lhes era concedido o designado, entregavam-se 
com ardor ao traLalhu f:lltnndo-lhes comtndo, é 
certo, a ncccssaria destreza. Isto sorprcndcu-me 
porque ouvira sempre dizer que D colono rus~o era 
mdo!Plltc c incapaz de qualquer tralJaliJo. Pnrisso 
a 27 de Fevereiro officici ao antecessor d1~ V. Ex. 
partiriprmdo que achavam-se no servico cerNI de 
500 colonos, e da enumeração das muitas obr:~s já 
realizadas em pouco tr.mpo, conclui que o;; russos 
nllemães não eram tão refractarias ao trabalho 
como a prineipio se mostrarnrn. 

• Por essa occasião, consider:mdo a enorme 
d(lspo~a qno o Estado havia feito com o esta!·elo~ 
cimento dos colonos rusws, e não tendo outro 
movei sinão o interPsse publico, julguei Lcm ca~ 
lúda~ algumas reflexões alheias á minha commis~ 
são. Em pr!m('iro Ingnr pé'di n attençiio do Exm. 
Sr. :prcsidcnt1~ da provincin para o facto, qno rc
pntm grave, de muitos colonos não terem ainda 
os seus lotes medidos e demarcados. Disto fui in· 
formado em Ponta Grossa, o que corroLorou o 
pMt-scriptum de uma carta que antes dirigira-me 
o cngenho:ro Gottlof.J \Vielhmd, na qual dizia : 
c neste instante o Sr. major Domingos Ferreira 
Pinto pode-mo p:~ra dizr.r ao Sr. presidente que 
mande agrimensores, pois os colonos da coltmia 
1\ioêma qurrcm dividir os seus terrenos, e sem 
isto não chegam n um nccõrdo, e pr.lo que vejo 
ha tlc acontecer isto com mais algumas outras 
coionins.• Em se_gundo l\lgar entendi que dcYia 
combater a opiniao qne considerava os russos de 
todo imprcstnveis, não só porqn(' ella mani· 
fcstava-sc com cpíthctos inconvenientes que po
diam desgostai-os ainda mt~is, como porqnc rc
putnva [Jrccipitadn tal opinião.-» 

' Com cffeito, lwvia pouco mais de um anno 
que comecara a immigrl!ção russo-nHernã. Meta1le 
ou IDiJiS desse tempo fitl'<I I'IDprt~gnda na rscolha 
e medição dos lerrenos e na cnnstrucção dns casas, 
Não era, pois, passivei aos colonos cm seis mezcs 
cercarem, arrotearem o plantarem os seus lotes. 
Transportado~ para um pniz e clima muito diffe
rcnte daquc~Hê em que nasceram; não conhecendo 
o mudo da nossa culturn, a caprwidndc productiva 
dos terrenos que lhes foram dados,a époea l!ropria 
p8r.a as diversas plnntnçõr.~, não podiam 1mpro~ 
visar lavouras florescentes. Como os outros co~ 
lonas não prrcisariam tilmbcm os russos de uma 
longa acclimação c aprendizagem? Com estas 
razões foi que, C'm meu jti citndo officio, sus~ 
tentei ser precipitado o juizo sobro os colonos 
russos, o conclui dizendo que se d~via estudar os 
meios c empregar todos os esforços para lixar a 
colonisação russa que se estabel~cera no PDraná. 
O meu officio teve a resposta que vê-se na pri~ 
meir.'l pngina do Dezena~·e de Dezembro, que junto 
envio a V. Ex. 

« Mais tarde, a 2·'1- de :\Iarço, tendo attingido a 
pC'rto de 800 o numero dos colonos que affiniram 
ao trnbalho, o que, além de trazer ntropellamento 
ás obras, elevava a despesa a vinte contos de réis 
mensalmente ; e coinmdindo isto com a retirada 
de quasi todos os colonos da colonia do Lago, os 
quaes tinlwm sido empregados nas obras da estrada 
e haviam recebido os seus salnrios, officiei pro
pondo que se limitasse o serviço ás partes mais 

urgentes Ua estrada de 1.\fatto Grosso entre o alto da 
Serrinha e '1 villa da Palmeira. A isso fui levado 
pelo receio de que podiam ficar illudidos os be
neficos intuitos do governo que, desejando dar 
ao:; colonos, por meio do trabalho, os recursos ne· 
cessnrit1s pnra -iniciarem suas lavouras, talvez con~ 
corresse, indirectamente, para que muitos Uellcs 
mais facilmente se repntriasscrn, ficando-se apenas 
com o proveito de algumas obras ephemera~ 
e de pnur1 import::mcia, o que não dar-se-hia 
com os tntbathos regulares da estrada de Malta 
Grosso. 

• O antecessor de V. Ex. respondeu-me re
commenllarJ,tlO sómente que regulasse o serviço 
de modo que a despr,sa não excedes-:e de dez 
contos men:1tllmente. Em consequencia disso con
tinúo a dar trabalho aos russos em diversos pontos 
l1<1s L'Str<lrla~. do interior. 

~ Actualmente trabalha-se em S. Luiz, na Pal
meira, na estrnda entre esta villa e Ponta Gros~a e 
entre esta ~idade c a de Castro. Anteriormente 
executantm-~e tarnhem alguns re.paros nas ruas de 
Ponta Gros~a e na estr<1da que vai á freguezia das 
Conchas. Todas estas obras consistem em simples 
movimentos de terras para aplainamento dos ca
minhos exhtcntes. AtJPnns, na Palmeira, acham· 
se em construcção tres pontes: a do ribeir~o da 
Palmeira3 di) Pugas e Corrogos. As duas primeiras 
são de nbolt.ldn de cantaria, a ultima é de maddra 
com cnconWos de alvenarin. de prdra e cal. Desde 
Fevereiro a~é hoje estimo em seis leguas a exten
são linear do movimento de terras realizado nas 
estradas quo acima mencionei. 

c Ordenou-me tambem V. Ex. que, como engo
nlwiro, indicasse qunes os meios que julgo mais 
ar.crtadus pt!ffl. sustar-se o movimento de repntria
\âO dos russos. Confesso-me embaraçadissimo 
neste ponto,. nem sei o liUC podPrá V. Ex. fazer 
<1gora, quando cerca da terça parte dos russos já 
retirou~se c o movimento amda continúa. 

• Si o dC'~.gosto desses colonos nasceu da emnn
eipa~~o tnlvez prematura das colonias, medida 
que os deixou se01 recursos. convem continuar 
ainda por n!gum tempo, dentro de certos limites, 
a providencia de dar~lhes serviço nas obras pu
Llicas. 

• Si, porém, como se diz, e até certo ponto é ver~ 
datle, o desanimo provém de não serem Loas as 
terras qne lhos foram dadas, o mal é irrcmediavel, 
porque o ·Estado não deve, em minha humilde 
opinião, fawr despes~s com compras de outras 
terras na in·~crteza d~ Lom resultatlo. 

c Penso, {lOis, que, continuando a dar ao.5 co- _ 
Jonas russos salarios nas obras publicas, a posição 
do governo devo ser de cspectativa, lim.itando~se 
a satisfazer Llgumas reclamações razoaveis, quE', 
porventura, façam, c jámai::; procurando impe
dir-lhes a retirada por meio da fort;a. Assim, 
nutro a esperança de que ainda se fixe na proviu
ela um bom numero de colonos russos. 

c O cstalHJecimento dos colonos russos no Pa
raBá é mais um triste cpisodie pHa a já longa 
historia da colonisnção ofticial, que nenhum pro~ 
veito nos tem dado, e jámais nos dará, restando
nos sômentc appellar para uma corrente de immi~ 
gra~:ão espontanea. que só poderá ser provocada 
com a abertura de grandes vias de comrounicação. 
Não cabe aqui desenvolver este pensamento, aliás 
já bastante Cliscutido ·mas não posso furtar-nie a 
estas interroga\Ões: ~H os tres mil contos, ultima· 
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mente gastos sem proveito na eolonlsaçlio do 
Paraná, tivessem sido applicados á construcção 
da estrada. de Matto Grosso, não estariam hojo 
devassados os vastos sertões devolutos da comarca 
de Guarapuava? Com isso ntl:o teria ganho mais 
a eolonisação '! O governo, em vez de comprar 
terras, não as teria pttra vender a bom preço? 
E' irrisorío, si não triste, que no Brazíl,. onde exis· 
tem milhões de kilomctros quadrados de terrenos 
devolutos, se comprem terras improductivas para 
fundação de colomas. 

c Releve·me V. Ex. si não satisfiz cabalmente 
ás snas ordens. 

• Deus guarde a V. Ex.-Curitiba, 28 de Abril 
de 1879. - II1m. e Exm. Sr. Dr. Manoel Pinto de 
Souza Dan tas Filho, dignissimo presidente. da pro· 
vincia.- O engenheiro, Francisco Antonio Montei4 

ro Tow·inho. :. 
O SR. CRuz MACHADO : - Apoiado ; apoiadis-

simo. . 
O SR. JUNQUEIRA :-Esse engenheiro é muito 

distincto e tem grande coragom cívica : snjei.to â 
demissão, diz verdades desta ordem. 

O s.a. Cnuz .MAcHAno:-Fcchou o oficio com 
chave de ouro. 

O Sa. CoRREIA :-Ha necessidade neste ponto de 
averl~ar um facto importonte, que se prende á 
questao de que estou tratando. 

Esse facto de que eu já tinha noticia particnlar 
foi referido pela imprensa pelo honrado Sr. Dr. 
Lamenba Lins, e é o seguinte (lê) : 

« Indoguc-se por que raz~o o Dr. Dan tas, quando 
assumiu a administrn~ão da provincin, cm su.bsti
tuição do conselheiro Iesuinoj encontrou riscado, 
de fórma que não se podcsse cr, o rolatorio quo o 
inspector Carvalho apresentou ao Sr. Rodrigo 
Octavio .. na parte cm que truta da compra de 
terras na Palmeira, mandando o Dr. Dan tas cer· 
tificar no alto de uma das paginas que encontrou 
assim o referido relataria. :. 

0 SR. TEIXEIRA lUNlOR:- 0 facto não precisa de 
commcntario. 

O SR. CoRREIA:-Si o facto existe, o presidente 
fez bem em rc5n.h•ar a sua responsabilidade 
(apoiado.~). Mas com essa "(lfnilcnte medida deixou 
entendrr que podia a prcw'lencia andar envolvida 
no negocio. 

O Sn. TEI,XEIRA JuNIOR :-Varreu a sua testada. 
O Sn. CoRREIA :-0 Sr. presidente do conselho, 

sem lançor, ~:"orno cu n culpa desse facto a qualquer 
pessoa, o averiguará, rccahindo a responsalJilidade 

· em quem o prnticnu. Fstou persuadido de que o 
prestdente da província, si já lhe não deu noticia 
ilesse facto, a dará completa Jogo que S. Ex. a 
exija. 

O SR. CANsUsXo DE Snmmú (presidente do con· 
selho):- Hei ue exigil·n. 

O SR. CoRREIA:- O nobre presidente do conselho 
não limitará certamente as suas indagaç'ões á 
veracidade do facto; exigirá tambem Jo enge
nheiro que apresente cópb nutllcntica do relatorio 
na parte supprimida. 

O SR. CANS.I.NSAO DE SL~IMDÚ (presidente do con· 
sellw) :-Prometto a V. Ex. que hei de tomar co
nhCclmento desse negocio. 

O SR. CoRREa:-E esprro que V. Ex., quando 
fallar, noe dirá o que tiver chegado no seu conhe· 
eimento. 

No artigo do Dr. Lamenha Lins, a que me re· 
feri, encontra -se um docurr ento que concorre para 
se apreciar uma das compras de terrenos men· 
cionados no mappa que tiv8 a honra de ler ao Se· 
nado, a que se fez a Domingos Antonio da Cunha, 
pela quantia de !O:ooonooo. 

E' uma carta a elle dirigida pelo juiz de direito 
da comarca de Campo Largo, filho de nosso illnstre 
collega senador por Pernamblll:O. 

Diz esse magistrado (!e) : 
« Em resposta á suu carta, cumpre-me declarar· 

lhe ser rigorosamente exacto o facto, que cm sim
ples conversa lhe narrei, de haver o Sr. Domingos 
Antonio da Cunha me prormrado, por ocragião da 
primeira remessa de colonos russos parn Ponta 
Grossa, afim de me cmpenlHlr com V. S. para com· 
prar-lllú um potreiro de sua propricdnde para o 
estabelecimento dos mencionados r.ussos .. pela 
quantia de ~:0008! não me fallando nessa oocasião 
em brmfcitoria a guma; pedido este que declarei 
não poder fazer a Y. S. por mil razõés, que facil· 
mente se c.omprehcndem. 

• Autorizando-lhe qualquer uso· desta carta, 
sou, ctc.-lVat{rido da Cu "'-ha e Figueiredo. 

• CAmpo Largo, 12 de Julho de. 1879. • 
Quantos colonos russo·allemães se têm retirado do 

Paraná, e em quo condiçt.es o fizeram? Respondo 
a este ponto com a carta que o agente dos va· 
poros que transportaram esses colonos dirigiu em 
~8 de Maio ultimo ao Sr. Dr. Lamenha Lins (lê): 

• Illm. e Exm. Sr. Dr. Adolpho Lamenha Lins. 
-Como agente dos vapores que têm transportado 
es colonos rnsso-allcmãe; d•aqui para a Europa, 
respondo á carta de V. Ex. de 27 do corrente pelo 
modo seguinte : 

~ Têm-se retirado para a Europa i,.'.l,fJ7 colonos 
russo-allemães, sendo nc1 vapor Calderon, a i2: 
de Fevereiro, 516, que tnmaram pussagem p:wa 
Antuerpin, pagando por dias 30:1>80$; no vapor 
allemão Paranaguá) a i5 de Abril, embarcaram 
~00, que foram Clirecromcnte pnrn Tiamburg·o e pa
garam do passagem !8:810~; no vapor allemilo 
Kr·onp1'inz, a 15 do corrente, embarcaram 531 
com destino a AntucrrJia ou Bremen, pagando de 
pos>agcm 25:560~000. 03 que foram no vapor 
Crdderoll, deviam ser 1rasbord..1do~ no Rio de 
Janeiro para um outro vapor que os IcYasse á seu 
destino, sem que podcsscm desembarcar natJ.uelle 
porto. 

' As pnssagens foram pagas directamente pelo~ 
colonos; importaram em n:SBOt$, total das pnr· 
ccllas já indicadas. 

« Os colonos não fizeram deposito algum nestn 
agencia, ro:1s sim no consulado allemão, em vir
tude de ordens da comptmhia de vapores. 

J Não dando a polieifl pasí!aporte aos colono:-: 
sinão para portos estrangeiros, tem-se visto a 
agencia impossibilitada tle dar bilhetes de pas:::a-. 
gem aos russo-allcmãos que diariamente a soliw 
c.itam p:wa Santos. 

• Póde Y. EL fozer o uso que lhe convier 
desta resposta. 

c Com subida estima e consideração, sou de V. 
Ex. - amigo obrigado, Rarã1 de Nacar. 

• Paranaguã, 20 de Maio de 1879. • 
O pagamento pPlos cclonos da despe~a com seu 

rrgresso para a Europa, despesa que subiu n 
7~:880H, torna ainda mais evide~tc quão imperioso 

:-~.:-
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devia ser o motivo quo os for~·~va a rocorrc•rcm 
ás suas ultimM economias pnra volt;:~rcm no ponto 
d'ondc tinham vindo. Não e possi\'Cl que CSllOll· 
tanenmcnte ntiras~cm no oceano somrna cm s-i 
mesma considernvci c para clll~s muito Yflliosa, si 
podcsscm como seus companheiros, permnneccr 
nas terra; que, como diz o engenheiro Tau rinho 
no seu ameio, lhe:> fMam daUas. Era rm~dso 
gr~ndc motivo 11ara tnmanlw sacriflcio. 

Na carta que al'alJo de l~r lw um llOUto rJtW o 
Sr. prcsiclcntf'. d1) conselho esclarecerá. S. Ex. 
tem negado que !Jouvesse ordem para que a po
licia nõo dé:;~c pa:::snportn aos colonos russo
allcmiíes sini'ío p~ra fcíra do Irnp~rio; entretanto 
as autoridades policia.cs recusavam ::tos colonos 
p<lssaportt~ qnc não f11SSC parn porto cstrtmgciro. 
Ellcs pediam que se lhe~ ~a~illtnssc a ida r<:ra 
Santos. o que de certo cugma de:' pesa mm to 
menor qur :!1 que tiveram Ue ft1wr fl[ll'a t:-(, trans
portarem pnra Europa. 

Quando tive conhecimento Jeste_prorrdimcnto 
das autoriJatlt:!S polidnes, ciisEe cu nesta Casa que 
não crn legal. O nobre presidente do conselho não 
e<::tava bem informado quando contestou o facto; 
aitcnda tambom S. Ex. par:1 este documrntu(lc.i): 

c Illm. Sr. DI'. juiz rle dircito.-Diz Pt'cscilümo 
da Sih'a Corrên que a ]Jem de seus direitos IWC· 
cisa que Y. S. se ~ignc de attc~tar-Ihc:. 

c :1.. 0 Si nr.. qunlHlndc de prcs1dcnte da Junta sa
nitaria tratou de lH'omovPr a sabida tlos roJonns 
russo-allemães que nqni se nciJa\•am agglome
rados; 

c :!.o Si os mesmos pr.diam ou não que lhes eon
cêdessem liberdade pnra snhir da provincia, mos
trando-se prompto~ a pngnr .a~ pn_ssagCf!S devid~s ; 

, 3. o Si v. v.utorJJado polrcwi 1m pedra a S<lhrda 
desses colonos pnra qu:llr{lwr ponto do Imprrio, o 
espccialmcntL' para o Rio de Janeiro.- O suppli
cantc-E. R. l\1.-Pnra.naguá, 17 de Maio de 1879. 
- Presciliano da Silua Conêa. • 

c Deferindo r1 pntiçlio rctro, nttcstú : 
c Qua.nto ao pl'i rue iro lJUüsito : quo é v.cr~udo to r 

cu, na qualidade dt~ 11rrstdentc da commtssao s:n:f
taria desta cidade, lrat<1do do_prnmo,'cr a salwla 
dos russo-allemães, que aqm se ncl~avam. a~glo
merndo~, por ter a me:;m~ ~omnussão JUJgado 
inconvcnicntl~ essa agglomeraç-ao,. c sobretudo a 
permanencin dellcs nesta mesma Cidade .. 

c Quanto ao seg·Undo : que_ tnmUer~1 e verdade 
que os rcferidus r.usso-allemaos J.!Ctllram q.ue _se 
lhos concedesse a hUurUadv de sahll' da provmrra, 
mostrando~~;e a maior parte dcllos dispostos a pagar 
as rcsp<'ctivns pr~;;sageus. 

c Quanto ao terceiro: que é igualmente vcrtladf2. 
qur, entendendo-mo pr~ra esse fim com a com pP
tente nutúrid;11lc policial, esta dcclarou~me que 
impedia a snhida dos mesn~os russos p:trn qua!qner 
ponto do I.mpr.rio, c cspcCI.'llmente pnra o RIO de 
Janeiro, pPrmittindo entretanto para a Europa. 

c Paranacru.:l 20 de Maio de :1879.-Chavantes.~ 
De mais Um documento julgo dever dttr conheci-

mento ao Senado. . . . • 
E' a informação do J mz mummpal do tcrm_o Ue 

Campo Largo v.ccren de um ponto que tem Inte
resse (lê): 

c lllm. Sr. Dr. Atlolpho Lamenha Ltns.-Em 
satisfação ao seu pedido supra e a bem da verdade, 
tenho a rospondor-lhe que, nchando-mc em Maio 
do anno passado na villa da Palmr.ira, c estando 
umn tarde no cscriptorio do Exm. Sr. conselheiro 

v. v 

Jcsuino .Mar~ondes do Oliveira e Sá, alli chegou 
um grande uume.ro de colonos russos, que rccla
marnm do Sr. inspcrter Cnn·:llho, tJlW a IIi t;nnbl·m 
se aclwvn, auxilio c condue\ão pnra se tran!'por
tarcm pnra o municipio de Ponta Grossa ou de 
Castro; t'll) qnP rcs]lOOrleu-!ltcs o mrsmo Sr. Car
vaLho, IWI' intt~rmedio do Sr. Heurique Alves de 
Arrmjo~ qne ~Prvia de intt-rprrtf', (1lWSi qnizcssem 
ir para Ponta Grossa ou Castro, fossem á sua pro· 
prin cusla, 11ois rstrrva nulo1·izado JlOio governo 
para só lhes dar nuxilio e protce~ão, no cat:-o de 
qucrrrem ficar cstfl!Jelt'cidos nos terrenos f{UC so 
lhes tinha designado nilqtwlln villn, e nãrt cm 
qnalqm'r ontra parte. 

' Eis o que tenho a dizer-lhe, 11odendo Y. S. 
f.ner o uso que lhe conYier desta minha rcs~ 
pot:-ln. 

c Sou com a maior estima-De V. S. <1mi~o c 
(':Ol!f'.;;a obrig:ldo-Artltur H.t•tu·ique$ de Figuetreàa 
e Jfello.-Campo Largo, 26 de Maio tlc 1879. '. 

Não sei si astou illudido, arredilallllo que o 
exame pnusa1lo e dcspr(\YCnido dos ltocumontos de 
que o SenaC'o tem agora· conhccimente o hallili
tm·flp:-tr:l formar com ncf)rto n sua opinião. 

A' pnb!ict~{'flo do S1·. Dr. Lamcnha Lin.'<, qui~ 
nesta mnteria, nfio se pótle negar, tem prrstado 
serviços á cansa da verd~de ... 

Os SHs. JuxQtrErnA E JAauAmnE :-Apoiarlo. 
O Sn. ConnEIA :-.. ~ respondeu o actual in

SJICf'lor eh coloniznção do Paraná, cm artigo pu
hlicado no iornal do Comrnacio de i9 Uo mez. 
pt~ssado. 

Não é para occupar-mc com a polemica entro 
esse funceionario e seu illustre antecessor qne mi} 
refiro ao nrligo; mas para pr.dir a atteuc:ão do 
nobre minístro da agric-ultura, para uma declara
ção que nelltl se encontra. E' esta: 

c A cada c-olono, maior de dez annos, deu-se o 
favor de 20b000, notando-se que os maiores do 50 
annos foram contemplados não obstante prohilJir 
o regulamento colonial. .. 

V. Ex.., E r. prcsidento do conselho, nutorizon 
esta Ucspesa contraria ao mgulamento colonial ? 

O Sn. C.\.N~.\.Nslo DE SrxumU (pl't'sidente do con
selhn) dú um :1pnrtc. 

O Sn. CormEIA: --Acho que o inspector terá 
grande Uiffieuldalle em justificar-se pcrnnk. V. 
Ex.., Uesde que, como V. Ex. diz, não rti.ltorizou 
o facto, do qual só tive conhecinwnto pela puiJli
cação feita nu Jornal do Comm.ercio. 

Sr. presidente, destinei o mru diseurso de hoje 
ao exame desta malfadada, cmLora inlercssante 
questão da ~~olonisação russo-allemã. E' po;;sivel 
que, em out.ra. occasião, me occupc com alguns 
assumptus, cJja aprerin\ãO tem cabimento na pre· 
sente discussão. 

Não julgo, enlret3.nto, dever terminar sem re
petit· agora 11alavras que já tive occasH'ío do pro
ferir nc::>ta c<Jsa. quando o nobre Sr. presidente do 
conselho, ministro da agricultura, trt~tava da rea· 
lização do mais importante melhoramento mate· 
rial para a rrovincia, que me fez a honra, que 
muito npreci,J, de conceder-me uma cadeira nesta 
casa. 

Louvei então o noJn·e presidente do conselho 
pelos esfur~os que havia empregado para a reali
zaçãn da estrada de ferro, que tem de ligar o lito
ral ao interior do P<traná; e não posso deixar de 
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exprimir~me do mesmo mollo qmmdo ~ obra c~t(t 
prestes a começar. I cnrgo, prorurnndo fi'Xar a dc:::pesa do modo mais 

:~pr~,n,:inwdo da vcrJadc. 
Si o meu juizo (o f::lvoravel <10 nohre. pre<.:idl~nte 

do conscllw, não ~ isso razão fJUC me inhiba do o 
manifestar (apoiados), 110rqne l'U, ramo ns meus 
honrados collcgas da url~nsição, não dcs-cjnmos 
ter sobrio1lnde nos louvare_, no governo ; o que 
lamentamos é que tão so:Urios sejam os nobres 
ministros em fornucer-nos ensejo para os louvar. 

Nós os pr~rnnr~cnsos, que scntinmos os grandes 
emllarw;:os Onnnceiros dtl provinda cm consc
queJlcia da cxtrnurdinarin dcspcsn fine era ohri~?atla 
a fazer com a conscrvac~o da estruda. da GracJOf'a, 
constrnid:1 pr•los cofres grrMs cm pmporçõcs 
muiorcs do qnc ns que llw JlOilrrinm dnr o~ cofre:; 
prm·inrincs, não podemos deixar flr: rcccb2r com 
prazer o mcllwramcnto pm·ct o qual o Sr. presi
dente do conscllw acti\'nmcnto contriLuiu, c ÇIUC 
lia de pmmo\·er o do:-;onvolvimcnto tla inJustm:~ c 
do çommcrcio do Par.:m<Í. 

Entt:n<.li não dever recusar ~o nolH'C presidente 
do conselho a manifcstnç5o llo meu pnrcccr sobre 
este acto de S. Ex. Estimarei ter muit.:1s occaslõcs 

1 de pollrr srr da mc~mn sorte ngmdnvcl ao noLre 
ministro; dcsconl1o, porém 1 cx1w S. Ex. raramente 
quererá dar-me essa satisfuçao. 

O Sr. Cansnnsiio de Sinlntbil (pi'esi
dcnte do conscUw):- .Sr. prcsirkntr, começarei u 
responder no Illuslre scnnrJor que ~eolJa de scn~ 
tar-se, rnanifestaullo-llw meu rccuuheeimento pf'las 
pnlavrds com qnc se dignou aprecinro acto do mi
nistro do agricnltur<t: c.ommcrcio e oLras puiJ!ira.s, 
cm virtude Llo quul espero ver om breve rcaHzado 
o mais importante mcllwramentu u (IUC póde as· 
pirar a provincia do Paroná (apoiados). 

O Sn. ConnmA:-Diz V. Ex. muito Lcm, ó mais 
importonte melhornmonto a qui} 11ódc aspirnr a 
Jlrovinciri do Paranri. 

O Sn. CA~S • .\NSÃ.o DE SINHJDÚ (presidmte do con
selho ):-Dcsl'jando,. Sr. prcsidcntr, os mesmos 
Lcncficios a torlas RS provincias do lmf!crin, porqnc 
estou con-rcncido de r1nc nrnlmm mais valioso se , 
lhes pôde pre~tnr,cspoei::llrnrntc cm relttç~o ó no~sn · 
agricnllul'~l, sinto tmrticular safisfntão em consi· 
derar que iDl mclt'Of"Jmento coube ii provincin re~ 
prr.sGntnda nc-~tu rnsa pelo illustrc oratlo!'. 

S. Ex. em todu o seu discurso prorui'OU de~ 
monstrar os erros eommettidos na colunizaçi'io da 
proyinda do Paraná, cspcciTtlmcntc n respeito dos 
coiono3 ru:lsos. Promeltu u S. Ex. dar resposta aos 
to picos :::oLru qUl' inyocou minha opinião; c qmmto · 
aos documentos lfUC hoj(• oxhil.Jin, dccl(lro que o 
governo os aceita como informações~ c sobre ellos 
Jlroccdcrii t1 um inquorito paru ~ulwr qunl ~ a ver· 
dade c provi1lenciar cmnrcnientemcnte. 

Entrurei agora, Sr. pre~idcntC', no exame do or~ 
çamcnto Uo ministcrio da agricultura. Dirigln
do~ me á honrada commissão Uo Senado, sinto cm 
extremo não pndt•r dnr inteira annucnda a alg·u
mas das cmendus .que cntr•ndeu dever oífcrecer 
á propostn do governo; .entretanto declaro CIUfl 
aceito com prnzrr outras. 

A propost<t que suhmctti no exame e approv-nção 
d.:t cí\mara dos Srs. deput.1rlns, foi inspirttdn no 
sentimento do que ao governo cumprit1 procC'dr'r 
com a. mnis severa economia no dispcndio dos di
nheiros pnbliros. :Du ·conformidade ~om este pen
samento examinei cada um dos serviços a meu 

Senhores, o minist('rio da agrieuHurr~ tem to
mado, nestes ultimas anuo~, tal desenvolvimento 
que, com effeito, á primcirn vista deve causares
panto a grande somma quo por elic sa dispE'nde; 
mas h;to uão prov6m da Y)Dtarlo do governo, sinão 
das noccssilladcs incessar .. tcmente m:mifestaUns no 
seio do uma sociedade, q·1e tende com todo o im~ 
pul8o ao seu plrno desenrolvimento. 

Entendeu a ca.m~ra dos Srs. deputados que, 
npt'z:u dos esfurçoos por mim f6itos pnrfl apro-x.lmnr 
ns qu:tntins pedida'> dos servi~os a qw~ tinham 
de ser applicndns, devia 'aze1· algumas redacções 
na proposta ó.o orçamento. 

Não olJstante estas rcducçUes, a honrada com
missão do Scn11do propõe ainda outras. 

Passo a consideral-as, pela mesma ordem em 
que forttm mencionadas no pr~reeer. 

O {lCilidll feito p[.rn a Secretnria soiTt·ou na cn.
mara dos deputados nwa reducç~o de W:OOO$ .. 
proreníente do não fll"C·Vim~nto de dons lagares 
de officiaes que vngaram durante a minha ad1ni
nis1rnção, e de um Iog<:~.r de corrdo. Concordr·i' 
com esta rcduc~ão. 

Mas entGndeu a honrada commissão que ainda 
outras se deviam fDZL'f fl[l import:mci:t do 1D:13~$ 
supprirnindo: :t.o !'r~is prnticant~s; 2." um officfaÍ 
de gabilwte; 3. 0 d1arü~s a corrrios e grat1ficuçõog 
pnrn cavnl$"tH.luras dos correios da Secrct;tria. 

Sr. presidcntc7 si eu th•essG de organiznr agora 
a secretaria tia ngriculturn, escollwndu o pe~socd, 
para os seus dirersos serd~os, é certo que. seriam 
dispen:0;;rveis M seis pra1icnnte:;;, cuja suppressão 
propõB a ('ommissão. 

Mas cumpre considor.:tr qne se trata de umn ro
pnrriç5:o já Qrganfzada1 c com o seu pessoal no
meado. 

Assim, havendo entre os empreg-ados muitos 
acth•os o diligentes, outros ha que peta idade c
cunçaço, pnis todos são trnbnlhadorcs, nfio porlem 
desempenhar perfeit.Jm·~nlo os devert'S .a seu 
cargo; além de que peJas molcstüts frequentes 
nesta cidudo nem scmpN está completo o quadro 
dos emprcgatlos. 

A suppreisàO pnrtrmtn Uos seis praticantes jâ 
cre:ulos c quasi todos em serviço lw muitus annos, 
é pr('<::cntrrncntc impratieavcl. 

Senhores, este juizo não é sómentc do minis
tro Ua agricollura.; é tar~1Lem dos ehd.Js das di
versas directorias a quem ouvi, c que unanime
mente inforlllilram que a .suppre.":;;ão propostD per
turbaria o ~mdnmcnto da <lllminislracão~ 

Nestas rircumstancias p.1rccr. fJUC íl supprc~sãn 
não se pnder<i desde logo efiectuur. Si pnra o fn~ 
tur07 como já acontoeen cm minha <ldmmistração, 
vag~rcm alg-uns desses logares, deixarei de pro~ 
vei-os, de• aecàrdo eom rtpratica que adoptei; o 
assim poderá rcalizar-sG esta economia. 

!\ias elfectnnl-a de mon:ento, quanllo o trabalho 
tem augmcntado, seria asn1z inconveniente. 

Peço pois á honrada commissão quG atlenda a 
estas consideraçõcs. 

A 2.n rcduecTio consiste na .suppres.são de um 
ofilcial de gaiJincto. 

Sr. presidente, posso cli:~cr quC' por mim mesmo 
realizei a supprcssão de ombu~. porque nenhum 
tenho ao meu serviç-o; não se trata porem de mim, 
c sim da pnsta que não é minha, c pôile amanhã 
passaT a outro ministro fine tenha opinifio dinrs!l 
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e julgue imprescindh·el um oficial Uc gabi
nete. 

Aceito pois n rclluC'ção propo~1n. 
A outra retluccão e a das diarias dos corrrfos, 

o a snppre."são de um ddles com a respectiva ca
val~adura. 

Eume.sm.o, Sr. presid~nto, jti supprimi de facto 
um dos !ogare::- de correio, dcix::mão de prover 
uma vag:a que se deu. 

VC pots o SenaJo qnc rstou no c~piri'to tia lei de 
1877 que cstalH3lei'CU a condi~ão de n5o prnv<~r o 
governo os logarcs qno vagarem, sínão quando 
forem aJJsolut:.uu~nte neccssarios. 

Julgo inconvenicntr. a rcclucçãO das grati~caçncs 
'que se lião a titulo dO cavalgadura. Sr. pre.::.ulente, 

não pod1_~ndo os correios manter a cavalgadurn 
-com o prqncno·ordenndo Uc i :500P annuar.s, desde 
muito fazL'm o serviço a p!S. A commissào observa 
que cllcs continuam cntreta.uto a perceber essa 
gratiflcaçi'ío. -

Informo li c . .,tc respeito que ::t gratificru;5o que 
outr'ura ~c dava p:trn c:rvallÇatlura, foi Uepoi!; por 
meuS antecessores destinada ao fartlamcnto dos 
.correios; por qnnnto com os vencimentos de 
1:.~005 mal podinm ell~.·s subsistir, c por isso nprc
sentavam-sc q_u:1si toclos mal trnj:1dos, ~endo pe
noso vei-os nr~~e rst<Jdo nas secretari::~s, ou cm 
serviço por outras repartições. Peco portantt) á 
illustre comrní:-:são que neste ponto nao altere a 
proposto. • 

Acamara tlo~ Srs. dermtatlos rctlrunu as des
pesnsdo. expediente Ju secrcturía a 31:765$, e a 
honrada commissão a reduz ainda a 26:~15*, sob o 
fundnmen to dt! que no ultimo balan~·o Ue 1875-
1876 se dispcn<lcu <(twntia inferior a I8:a00$000._ 

lia manifesto cqmvoco. . . 
O rcfcrido Lalnnço mo~tru que, alem desta Im

port~ncia, dtsprnrlc>rnm-se soú o titulo -D.~sp~sns 
diversas-UJ:7H$700, o t1UO- prrfaz 3í:OOO~, Isto 
é, o mesmo já vOtado [Wla call!~ra dos SE,s. depu
tados, com v pr.qneno nccroscrmo de 76<Jf>; sendo 
de natnr que no anuo a que se ref('riJ o balanço 
não houve improssão ele relntOI'iO. 

O relatorio de :1.816-1877 foi pago por conta 
desse exercido~ (':Uja synopse mostra que a de.~pesa 
feita com n secretario. fof de ID:5s-98058. Compa
rado esta dPspesa com o de 2H:OOOS votada pelo 
camara ha nmu diffurença para menos de 
33:5296058. Além da rcducção já votada pela ea· 
mara dos Srs. doputatlos, posso aillda aceitar a 
suptJro~~ão' tle ~: GOO$ p:trn um oilleial de gabinete, 
e de 8'r:5.$ na verba relativa aos correios, ficando 
deste mm lo reduzhla a vcrl;a - Secretaria- a 
i~0:565,SOOO. 

Impl.'i·ial Iilstitu!o Flwnlnf'nse .-Estou persua
dido que a honrDda commiss'ão tamllem não atten· 
deu ao qnc se dava em :mnos anteriores· a respP-ito 
desta Yerba. O Instituto Fluminense póde-se dizc.r 
que consta de reparti!;õ~-S" disti"nctas, q_ue vêm a 
ser o Instituto Fluminense dL' Agricuftura, que Ç 
Q antigo Jartlím Dut:mico e a Escola Agrícola alll 
crcada, o 1\lnseu Indu~trial e ao mesmo tempo 
uma escola de meninos desvalidos que f<~brieam 
chapéos d~ p<llha do Chile; S"'J:O dous est<:lbeleci
mcntos qunsí distínctos, bem que sltuudos no 
mesmo terreno. 

O Sn. D.,NTAs:-Ambos muito uteís. 
0 Sn.. CANSANSÃll DE SINIMDÚ (presidente do COn· 

selho)· :-Estão UeiJaixo da direcção de um nosso 
digno eollcga, o Sr •.. ViscondelUc Bom Retiro, a 

quem não rog~o fazer elogios proporcionDcs no 
zelo c dcdica~ão que lhes consagra. 

O Sn. Lnto VELLOzo:-São muito justos esses 
elog·ios. 

O Sn. DA?-TAs:-Apoindo. 
O Sn. CA.r-;SANsÃo DE SINIMBÕ (lwesiden.ll• do con~ 

selfto} :-O Jardim Bota nico tem um viveiro Ue 
pl:mtas exoticas de muito valor ; nos casos cm que 
se tem sentido neci"'ssida.de r1c variar de plantas 
sem pro nlli achamos um precioso n.•ctuso. Quan· 
do, por excmplo, se <l~Jscn\'Olveu o mallla canna 
na llallia, fd elle que fornrccn a-s novas semente.s 
renwttidas pnra aqnella pmvincia. 

O Bn. DAsT.\S:- E' exacto. 
O Sn. CA:-íO::.\.NSÃo DE STNn.mé ( p1·eside11l1' do con

sellw) :-O Jardim llotanico tem rwrlima!lo mui-
. la::; pl<1ntas 1le diYcrsos pnizes; rcrcbcu dns Mau. 

ririas úiffL'l'·~ntes quaiillnllc~ de cannas; e tem S<l· 
tisfcitn os rr-di1los de plant.:~~ ou scrner;tes Yindv:-:. 
de varia~ provincias. 

Tem fomecido a estabelecimentos publicas plan
tas mui ~qrcci.:tveis que, si fossem comprtld:Js, 
importarian em mais do Yalor da dcspe:>u que com 
elles se faz. 

A propost.1 do governo é de -118:0008, qnantia quo 
a commissEo pretende reduzir n 2LOOO~. Sinto não 
poder <1Cri!ar esta retlucçâo, c pnra comUater la} 
emenda, rProrrerei n.o ml'smo documento de que 
se serviu .1 illustrada commis.o;ffo, isto é, o Laianço 
de 1875-76. Ahi fC vô que o Jarllim Botanic.o 
da Lagõn de Hodrigo de Freitas, a10m da consign.l
ç?ío de 2'k:GOO~ pnra o sen Ctl:'teiol recebt•u t<llil
Lmn para as despesns do Instituto Fluminen
se de Agricultura, que é cousa. diversa (pois 
no ri':~pcetivo :'Crviço se romprehcntlt~m a Escola 
A.D"ricola, f' Fabrica de cll8péos do Chil(l, o Museu 
hÍUustrial e o riquis:-.imo viveiro de plantas pre
ciosas) :12:200~ pela verba-AcquisifM de plauta.-r. 

Sl eu quizessc continuar na prntica de meus 
antecessores, faria como ellc~, tiraria de . ..:ta verba 
som ma mais ou menos igual á que e~pc('ifiquei. 
Entemli, porém, que n1io ~ra isto regular, o de5l!
jando quo as camaras lcgislntivas tenham co
nlwcimcnto dns quantias que votam c do fim a 
que são ~pplicadns-, prorurri definir em pamgra-
phos distinctos a natureza de cada de~pN;a. 

Não havendo 11oi:; :mgmento do de~pr:-;tt, como 
pojleria parC'ccr fl primeira vista, julgo inadmis· 
sivri a rellucção propo:::.tn. 

O cstaLelccJmcnto de que- se trata é digno da. 
protecç-ão do governo. 

O nol.JI'C Visconde de Dom Retiro está cuida não 
com muito zelo e interrsse da cre.1ção 1le um mu
seu fndustriai, ontlt~ pretende não sómentc reu
nir motleJ.J::: de diversas machin::Js e apparelhos 
ndaptndos ~os misteres de nossa agricultura, 
como tam!bem arbustos e planLas uteis, de modo 
que 13 cslra.ngt':~oiro que vi'sitar nosso p<1iz possa 
ver o frueto o a planta, porqnf' isto satisfaz melhor 
n curiosídatle de quem percorre o paiz no. intuito 
de o:Userv,u seus produelos naturacs e nquczas. 
Conscguintementt~ seria .um mal si rcduzissemOS<?s 
meios de dar desen\'oh'Imento a um cstaDcleci
mento de~. ta natureza~ 

O Sn. DANTAg:- M commissõos rfe borLolclos 
é que não servem, mas estaiJelecimento~. como o 
Imr1erial Instituto "Fluminense são mmto pro~ 
veitosos. 
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O Sn. C.ANSANt'ÃO DE S1N1Mnú (presidente do con~ 
sellw) :- Peço portanto no Senado que lhe sl'ja 
benevolo e aHandn qn(' a rlnspes.u n:'io foi augmen· 
taJ.a, mas unicamente mcllwr cl<~ssificadn. 

Illuminaçüo"puhlica.~cnhorcs, o 11edido jú va
Lado pelr~ outra camarn c Je 800:000i\, comprchcn
dida a illuminllcão dos suLurltios. A commissão 
do Seno do concede apenas 7>0: 000~000. 

Cumpre-me observar que se trnta de uma des
pesa e por sun natureza Yariavcl, pois, sendo o 
pagamento feito ~tu ouro, cst<i sujeito ;is o.:;cilb
çõcs do cambio. J<l a proposta tomou por Iwso o 
cambio de 23 :l/:2, que, como sabe o Sc-nndo, é 
superior em tlous pPnccs no c<:~mLio do dia, diffe· 
rcnça que :~Itera de::fnvornvelmenlc a Laso da 
propo~ta. 

A commissão, senlw!'C:=: 1 parrca del'cjnr res
tringir o dc~envolvimcnto Uestu :wrviço, mas isto 
se me afigura fJUilsi impos~ivel. Sendo hoje do 
duas Iuguas a ái\'êl da cidade que anti~amente era 
3pcnas de.umn, tndos quantos n haLitmn t~m di~ 
reito á illurninução. Como pois dizer áquelles 
que pagílm decimas e impostos :-Não tereis luz? 

E_' um beneficio de que não póilt~ ser pri\rado o 
cidadão que paga imposto p:tra estl_~ nm. 

O Sn. BAuÃo DE CorEGII'E :-Não, senhor. 
0 Sn.. CANSANSÃO OE SINIMBÚ (prt>sidmte do C01l· 

sellto) :-Não contesto ao Senudo o direito de Yt'di.lr 
o êlugmcnto desta de~pesi.l; o governo é que n?io 
quer _pnrticip<~r dn responsflhilitlildo. Em torlo caso, 
observo que scntlo estn V('rba, como disse,. de 
natur2za vnrinvcl, não pódc prescindir de cre
ditas supplenwntilrcs. 

0 Sn. VIscoNDE DO RIO BRANCO :-:-1\l~s fJ pro
posta da camnra é que ar:.~ha com os crcditos E:up
plementurcs. 

O Src,. CI..NsJ!_.::fsÃo DE SINUIIJÚ (p1·esident1• do con
selho):- O governo desejaria que não houvesse 
mais creditas supph•mcntares, exCepto cm verbas 
como estêl e a dc;:;tinmla ao pngamcnto de juros ás 
estratlas de fm'l'o, nns qu::~cs não se póde fixar o 
maximo sem pôr om r1sco êl fiel ob~erv:mci<t C.os 
contrntos cekLr[ttlos. 

O Sn. ll.\.n.\o DE GuTECil'E :-A catnara é que 
quer acalJ<Jr com ellcs. 

O Sn. C.\.NSANSÃo DE SINIMUÚ (presidente do conse~ 
Uw):-Estuu ~nt-=-tentando a verdadeira doutrinfl, 
embora. não combnt:t neste ponto a proposta da c<l
mara. Com exccpçno dns desprs{ls desta natnrezn, 
estou promuto a acoitar n prohiltiçiío tlos creclitos 
supplemenúm?s, porque o gorerno os deseja ilho· 
Hr. 

A commissrio lombra a convcniencia de alguma 
dispoSição legishltiYa qnc coarctO o arlJitrio em 
virtude do qu<1! a illuminaçiio dos :mLurbios 
está l10je no numero dos comUnstol·l'S clcvad;;~ ao 
dobro da que existia em fins de :1877. 

Senhores, esses cornhustores não se< acendem por 
méro luxo; t{'lll se estendido esta illuminação, por 
causa de rcprtidm'l rcdamnções. Todos sahem quo 
a cidade tem tido grtmde desenvolvimento; qnem 
percon-e o terreno cortndo .ftl'la Estrada de fvrro 
D. Pedro H, Jlnrn o lado llos subut'hiosdc S. Fran
cisco Xavier, Engenho Novo, etc., ve que muitas 
casas ahi St! têm edificado. Esses povondos exigem 
illuminação i c não sendo pos~h·el fazer chegar 
a todos esses pontos a canali)'\aç-ão do gnz, tem sido 
necessario empregar os combustores. 

Cumtudo si me demonstrarem a conveniencia de 

qnalfjller aiteraçi'ío, estarei prompto a rnncordar 
com cJliJ. Por agora creio ·1Ue não é isto ros:-:ivel. 

Garantia de juros a eStmdus de ferro.- Parece
me que tambem houve equivoco da pnrte da illus· 
trc- rommissão, em aprecwf e.stc serviço. 

FunU;mUo-se no ~ugmento do rewJa das duas 
vi~s-ferrca.s .ao S. Francisco, a de PornnmiJuco e 
Bahia, a iii uslrada commiss~0 dimittne em 100:000$ 
a verba tlestinnda no pagamento dus juros garan
liUos fts e~tradas de ferro. 

Eu tu miJem, Sr. presidente, Ues{'jnva alimentar 
a cspcrrmça de que csso a~gmcnto continuasse 
ao ponto do suppi'Jmir a grande dOSJ·lesa, que pesa 
sobre o Estado para o pa~flmcnto de juros, em 
dcsL'IllpCnho do st'lus compromi.o:;sos. 

A honrada com missão funda c.-;sa esperança no 
nrcrcscimo havitlo no tntfL·go: mns tal apreciação 
não é muito exacta. Os nc.Lrús .senadores saLem 
f(UC cs:S<-~ a.ccrcseimo foi dc\·ido ao proprio tr<I!Ja
Iho do 1ll'Olongamcnto das duas estratlas, c é por~ 
tauto artificial ou paS..';ctgeiro. Houve um grande 
transporte Jc traLallJatlorc:: c de cargns destinadas 
c:ís rcspccth·as QIJras; por ('Onseguinte não posso 
ter i'l espp,rnnç11, ifD que r~se augmcnto pro.sittn 
de modo <1 prodnzir umn renda cnpnz de diminmr 
n quotiJ marca. da pttrn o png<Jmento dus juros. 

Alem disso, a dcsprsa nfio é da natureza da
fJ'Llcllas que podem ser tixa1la-::; segue a oscillação 
do camlJio, que nem semrre es1á á 27; é r~lteravel 
110r sntt natureza, e ainrl<1 pnr este moth-u não 
flOsso coucord<Jr cum a rcducção proposta. 

Pelíl ~ynopse de 187G- 1877, a despesa foi de 
1.22i:OOOt); nús p~dinws 1.273:000~- Ora a diffe
rrnça de 2-í para 73 ü muilo iusignific;:mte. A 
commissfio, porém, reduz 1 verba cm 100:000$, 
fundando-se, como disse, n'um augm.entu do tra~ 
fego, que, como ponderei, não pÓ'lc ser perma· 
nr.ntc, fantu maio: qu~ntu aqnellns pro·;incins 
lnlam com esta.çõos desfavoravc-is. 

Estrada de [81'1'0 D. Ped1·o II.- A qu:mtia pe· 
dida e já votada é tle 5.783:250~. A honrada com· 
missno a reduz a 5.000:000,)000. 

O funtlnmento desta reduc(,'ãÜ é que a mnior 
despP-.sa com o custeio da cstraúa foi de ~J,~,OO:OOO~. 
incluitlas ns obras da estaçãJ milritima da Gambóa, 
e mais 500:000$ com a rcconstrucc;ão e obras noras 
occnsfonad<~s pelas inundnçí':ics havidas ha mais de 
Uous ~nnos. 

H a equivoco nessa dcmon:;tração. 
As obras da Gambôa foram feit<ts, não por conta 

do custeio, rn:1s do credito e~pccial concedido 
pela lei J.e orçnmcnto de 21) U.c uutuLro tle ,1877; 
e as rcconstrucções e obi'as novvs foram pagas 
pC':Io creUito esprcial do pr•llongamento, com au
toriz:;u;ão do meu iliustre nntcccssor. 

:\'a quanlia peditln se cumprehende a de 
61a:::!501}·'i00 para obras novt~s c conclnslio da esta
ção maritima; fica, pois, reduzida a 5.!70:000~ a 
quantia tlnstinada ao custeio, quantia i .:rua! á que 
foi disp1'nclidn no exercicio Ue 1876-18'77 quando 
a C'Str<~da tinlw (lffi trafeg.J 52! kilometros e sua 
receita era de 8.550:ooon I Hoje tem 635 kilome· 
tros c sua renda é superior a H.OOO:OOO~OOO. 

Não prevnlPce lambem o argumento da suLsti
tuiçiio ~te trili!OS tle aço, porque a r~:-pPctiva ~es· 
pr.E:a fm reparttdrt por cxcrCJC!OS, e mnda. contmtia 
a ser feita, posto fjne rm menor escnla, poi~ a 
suLstituição nté agora effectunda corrcspondP 
apPnas á mrtade dil extensão total da linha em tra
Jego. 

··--' ~--""' --, 

.,.. . 
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Obms vublims.-0 pedido ele obras publicns foi tar nosso paiz; foi o acodamento, com que proce
de 2.0:Hf:OOO/J; a commissffo reduz a 2:.000:000n. demos a c~te rcspeitri, sem nos occorrcr uma 

o Sn. BAHÃO ng COTECJIPE·: -0 pedido foi do consideração qué, a meu ver, é de muito alcnnce, 
2:.600:0006000. (e o qno digo hoje, Sr. presidL'nte, j5 o di~so lw 

OS C - S · ( ·a 1 l 25 annos passados em um folheto que publiq_nei 
n. AN::;AN~Ao DE INlMDu presJ en 1' ( 0 con- sobre a mai:ograUn coionia dL' Nova Frihurao) tsto 

selho):- Mas a mamara dos Srs. deputados re- ,~. " 
duziu a 2.055:000~, e a nobre commissão a 2.000 t~, que sem bons estradas, sem meios de transpor-
contos. to certo c facil, a. colonização é impo!'.o;;i"~re1. 

Aceito a retlucçãó dcst<L verha. Sabe a nobre Senhores, o europ~'U só vrm para o Brt~:dl com o 
commissão que deli<~ se tem de deduzir a despesa intt:tHo U~ ~~·t~pr?prict~rio, dr' prornrnr a sua pro-:
com o contrato do cs~oto Uus aguas pluviaes. pertdnrle, !l,LO \eln pnra augmcntar o numc.ro de 

Estu eontrrLto fui feito cm 1875 na imoorlnncia nossos trnL<:ll!açl~rcs; geJ?-tü Igu~l tt•mos r~qnr, tal
de 11 .a 5 mil contos, 0 UeVL! ser agora ap{lrovado. :'..9Z mcno~ c.Inhsadn e In~ush·wsr~, !Uil~ hon~en;;: 
O anno passado da verLa- Oúmspublicns,quasi não i:iaos, roL~~to~. qnc potl.cm ~r de-m~l_Lt:t.vnntnoem 
l!ouve sobros; e pre::r.ntemcnte, para não falt:trmos . para o pmz, c SI, de ft•rto _nao o sao Ja, e por e~t~
ao eumprimrnto de nossos deveres com a emprczíl, rem, mal eo!locados (apouulos). 
tenho mandado fazer os LraLalhos llOr r,onla da E conhc~·tdt~ o pr:,oceder de no~sos antoN;;:s<ldo~ 
mesma. vcrl.Jn como se havia convencionado nu acerca do d.H~trilmtc;ao e demarcaç<Lo U~ terras; na
contrato. . quellcs te:upos eram 9s mC'trt('S o umco proflncto 

Ficam por conseguinte 1. íOO:OOOh para .a verba que :t!tl'õlhtl~ os colomsadores; ele sor~e cp~e a po
-Oáras pulJl1cas, c GOO contos que sGri'io applicados Iml<lçao deman~ouos Iogar~.s on~e havw. Hanns de 
exclusivnmcnteaoservi~~o duesgotodasaguns pln- ouro, prata c ~WJ?nnles, dl;semmon-sc_por f:'s:::as 
viacs, disprndenUo-se mensalmente 50:000~000. pnragcns e lhi fixou-se. Ht~Je a explornt;a? de me
Convenho poi~ na rcducç.ào feito. pela nobre com- l_acs.tem aehaUo.concm:renC!:t_rm outros p<t1zcs onq0 
missão • ' c feita com mllltu mais factlidnde c v:mtagcns, Ja. 

E 
· d "J d 

0 
·ct ..;, . pelo:; prog1··~ssos da industria mntallurg;ica, j:'l prla 

sgoto . a Ct a e.- P~dl o l'I.U pro1~osta c. de suprrwridrulo dos meios de transporte, jú por 
i.5~~:~8U/>. _E~~]a vcrL~ ~wtlr. srr rmluz1da. d1z a outras razõo" de dh·crsas nnturt'zas. Dcsapparrc<'-
nobre commrs..,,w, a !.500.000~000. ram todns as vantngens que havia na CXJdort~ção 

Não me opponho. de mctaes no Brazil e a população permanrcc 
Terras puúlicas e coloníSação.- Sinto não poder nesses mcs::nos ponto.-:, sem poder <la.t' Ulll pas:;sn 

absol11tamente concordur neste ponto com .a il!us- pnrn seu m::llwramento, porque quem prndnz n?ío 
trada commissão

1 
porque votar a redu~çilo proposta o faz sómento pi'tra alimentar-se, m.1s tnmhem para 

importa o mesmo que supprirnir do todo a cmi- com o excesso da sua prodncçfio, fnct' furtuna t• 
gração parti o Brazil. Esta é a verdade. asseguri'lr o futuro dos filhos. Nenhum homem 1 

Pedimos 2.155:000/}. A cam.ara dos Srs. depu- collocado fóra dos illL'rC<tdos onde ~eu_s tlrorluctos 
tatlos votou n quanlit~ de 2.000:000/;í, que a hou- podem ter um vt~tor certo, tem cstimulos para nu
rada commiss5o propõe reduzir á. metaUe, i~to é1 gmr.ntar sua prodncção. 
a 1.000:00D$01l0. Ora, si isto se dá. com os nos.c;os naturaes, affei~ 

Sr. presitlE'nte, cst.1 ma teria de colonisação tosá vida asp('ra do:; campm~, o que não aconte
tem sido entre nús as~az discufid3; temos com- cerá com o estrangeit·o, cuja grande vantagem 
mcttido muitos errus (apoiados), que pertencem a cst;í nos meios do que se serve a sua industria? 
todos os rninistcrios. Nem admira que os tenhamos Desde que um colono chega e se fixa em um ponto 
commcttido, qu:mdo a mesma sorte tem ea!Jido a do inlerior, tl'onrlc os seus productos não têm 
povos mais adiantados c U1; mais larga expo- sabida, ponjne não ha estnulas pnra triinsportal-os, 
riencia. nem mercado consumidor, é homem inutil c pro-

Ainda h a pouco tempo f!Ueixava-se a França dos cura voltar parõl sua tPITa. 
grandes dispcnlliOs qnc lhe tinha custndo a sun Foi isto o quo cm ptlrtr. sucrcden com os colonos 
eolonia de Argel; fizeram-se alli muitas OXflel'ien- russos. O mal provPm de estar muito disseminalla 
cias que ainda hnjP., creio1 não chegaram a re:ml- a população. 
tado definitivo. Tamhem nós as tl'IllOs feilo. Essa O Sn. D.\.:-l"TAS :-Apoiado. 
mesma colonização russa de que hojn tão larga· o SR. CANSANs.\o DE SINIMDÚ (p~·esidl'nte do con-
menteoccupou-se o nobre senadorprlo Pnraná, é, ll.) H · d r h d' 
em minha opinii'io, uma tentativa malloarada,é ver- St' w : - üJO o que evemos azcr, ten o-o Jto 
d d "' por mais de uma vez, é attrahir oss<l população do 

a e, mas com a qual em todu O caso ga.nhamos interior 11ara o litoraL 1JÍ
0
"0 para o litoral, porque 

expericncia. quem est:í pPrto do mar, tem o~ mercados do mundo, 
O Sn. VrscONDE oo RIO BRANco :-Essr.s colonos e encontra para os seus prodncto$ vnlor certo. Re-

vieram espontt~nrnmcnte 1 conheço que a isto se oppõem os h.nbitos, o nmor 
O SR. CANSANSÃO DE SINUJBÚ (presidente do con

selho) :-Vieram~ procnrnr:.m terras, fizemos tudo 
quanto era passivei par,'\ contentai-os, mr~ndámos 
comprar terras por eltes escoihitlas; fizemos até 
mais do que deviam os: fornecemos-lhes gado pam 
o cultivo de seus campns. Entretanto., nãn fomos 
bem succedidos. Em outra occasiilo direi mnis ai· 
"uma cousa sobre o assumpto. 

No estado actual lia colonização, dera declarar 
ao Senado: o erro principn1 fommettido nos ulti · 
mos tempos foi filho do Iouvavel desejo de con
vi!larmos estrangt.'iros industriosos a virem halJi · 

da terra natul e as relações de famifia,. que fazem 
que o humcm, uma vez fixa.do em um lo~ar, pre
tira permanecer ahi rniseravel a mudar de terra. 

Na minha opinião, Sr. presidente, é este o mo
tivo principal por que a nossa immigração não fem 
sido até agora Uem succcdhla. 

O Sa. DA:l"TAs Já um aparte. 
O Sn. CANS.-\NSÃo ~E SINIMBÚ (presidentl' do t:on

sellw) : -Obsen'ei quo em nossns primeiras tenta
tivas de col•misac;ão, deram-se todos estes defeito.:;. 

Uma só excep~ão houve, cm S. Leopoldo, onde 
se reuniram as tres condições nrcessarias, a sa-
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Ler: Luas terra:-;, as do planalto do Hio Grande do 
Sul, navegação do rio dos Sinos, cm cujos gros~ 
.seiros Lurcos os colonos transpol·ttt\'am os seus 
rroducto-; atê Porto-Alegre, e merc<~do certo 
naqucl!a cidadc que tinha fZ~ccis communicaçõc3 
com os pontos principacs da pro\'incin, f! até com 
o Estadt) vizinho. 

Esta colonia Uescnvolrou-so com espanto de 
muitos; c cntretnnto n5o se tom nttendiUo ás rnzões 
que explicam scmclh<mte resultado. Por is:-:;o ternos 
r.olonias cstn!Jclt!ciJ.as a 20 c a 30 lúguns Jus pon · 
tos commcrciacs, onde o colono nem sequer en
contra uma picnda para cargnciros, por ontlc 
leve seus productos a um mcrt~ado. Como JH'tJgrc
dir tal eolunis~H;fio ~ Eu poderia rtpont<Lf ao Senado 
grtmdc numero do lagares em que isto se de.u. 

Acrescentarei que á chegada dos inunigr;mlcs 
nada c:-~tava prepnrallo ~ nem um g::dfliio para rc
ceiJel-o:', nem terra~ mcUidas c demarcadas, nem 
esu·atlas pnrn. franspot·te, c att! nem niimcnlOs sum
cicntt>s para sustento dos rccem-c!Jeg:ndo;;. Disto 
provier<tm grandes inconvcnicnlcs, flcanri~ tlos
animaUus o.::; colonos, pBrdcndo os lwlJitos de tra
baHw c adquirindo enfermidades por e/fp.ito da 
má alimentação c do clima. D:Js me:mw.~ causas 
tem rcsult1.1do a deserção de muitos que se retiram 
para a Europa ~rticulaudu (1ucixns eontru o nosso 
tmiz, queix~s (pC('JJ licença ao nobrn Visconde do 
ltio Branco para dizei-o) que cm parte têm justos 
fundamentos. 

Senhores, consideranU.o as cousas sol; este as
pecto, o meu cmpl'nhu prineipnl, cm mate ria Uo 
colonisacão, tem sidq rt•mrdiar es~os inconveuicn· 
tes,. mediante a rtLwrlura de estradas. 

Aqui -vem a propo.-;ito notar que mnitos se ad· 
miram das propnrções a qu>se têm elevado asdes
pPsa~ que corrL'rn pela verba- Colonisacão, que pa
recem enormes; cumpre porém rcflol'tir tJ.UC nem 
tollas são feitas com a colonfsnção proprwmcmtü 
dita: p:1rtc dcllas provém da construcção do estra
das que o governo tt•m mandado abrir cm benefi
cio düs nucleos coloniaes. 

A minha iJ.én pois tem sido cmprngar a favor 
d:ts colonias existentes os recursos de que podl'!llDS 
di:::<põr; facilitar-lhes :t communie;-Jciio com O.$ 

mercados; provei-as de alguns macllini~mos, [lor 
meio dos quaes possam os coluuos tirar melhor 
provP-ito de seus productos; isto conseguhlo, 
mandJr, em terras de\·olutas ou .adqntridns por 
baixo preço, medir e demarcar novos lotes ; o 
ent1o dizer á Europn : temos os meios neccssarios 
parn receber os no$s.os hospedes; podei.-; vír! 

Por isto a quota que a honrada commíssão 
marca não só é ins.ufficientc para manter o que 
exist..e como tambcm p;1ra se enlprchr•nJcr qnat~ 
quer Cousa util. Deve-se notar ainda ~ue é g-rande 
o prsscmi indispcn:-;arcl das co!onihs, :su::~ adminis
tração é c_omplteacla c oucrosll. O traballto de um 
ministro. que se tlpplirar ao prorimcnto de t<.mtas 
necessidades é mmucioso ~porque cm caUa co
lonia tem de attenUcr á lgrcja,. iiO pndt·c, no sa
erystão1 aos paramentos, á cs"í·-~la! ao medico~ ao 
bolicarw, a tudo emfim que é c_x.tg!dO por cs_tabe~ 
Iccime-ntos desta naturozn, que têm urna admi
nistração especi:~l. 

Desejo dnr o maiO'r dt->senvolvimento aos nucleos 
existentes, cm<'lncip.."'ntlt) os que C$U•j.:~m n0c caso 
de. o serem, pouco e pouco, como já tenho fcilo 
relntivumente :~ alguns. 

.A1é agora o colono so tem llabituar.Io a não 

cuidar dG satisfazer as sua.~ nccessiJaJ.es pol' meio 
do tr:ümlho, esperando t1.1do da admini ... tração, á 
semelhança do que acontece com t3ntos inLliVlduos 
Un nos."a propriu raça, lJllC turlo esperam do go
verno. 

Eutm no meu plano I·l'Oí~t·der, CJtno procedi 
com :~ colonia Porto-Real, onlle e:ü.:;ti:.Hn setenta 
c tantas fnmilias <lllCnas, j~om ns qtwes se fazia a 
despr.::,a r;1c.nsal.de 25:,000L~ e mais, guand? entrei 
p:1ra o mm1stcrw. IIuJe esta coloma e')ta cman· 
cipada, e ontrerruc á industria de um lwnraJo ne· 
gociantc que aí'li vai c~tal·eleccr um engenho de 
assucar em terras onde a canna se p1'ule cal~ 
tivar v.mtajo3amcntc. rar~t n sultilla d1~ seus pro
duetos tem a estrada de r~~rro que está proxima, 
c com fadlidado os transport:u·â ao mercado do 
Uio de Janeiro. 

Tenho u c:;perança de rrepnr[lr assim uma 
época de pro:'-peritladc p;1ra as rolunins. !\Ias para 
este fim é ncccssario que :r. commissão habilite o 
governo com os meios indispens.1vefs, sem €JS 
(juaes lUc será impnssivcl não só vproveitar as 
<~ctuacs colonias, como ate fazer a Ue:;pesa precisa 
com o seu pessoal. 

Já tive occasião de Uizcr na outra camarn (o creio 
quo tnm!Jem no Senado) qu.~. tendo illo :l provin
da de S. P.:mlo, fiquei admirado de ver que os 
meus antecessores uão tra1<:mm1 de dar execução 
ao que dispu:r.cra a lei de orça meu tu de 1860, pela 
qual roi o governo autorizatlo a comprar terras na 
pt'oximidadc das estratlus d·-~ ferro, pnra ahi coi
locar colonos r 'five o prazer de ver cm todo o ex· 
tenso vallc tlo Parahyba c em grande pr~rte Ua pro
vinda ele S. Paulo numrrú-~as fazendas~ onde se 
tt·aLalha de modo admiravel, notando entretanto 
que, ao longo das estrada~ que ntrLtvessam esse 
vasto territorio ~ ni'io e::.tlve~sem aproveitadas 
pt•!a colonização terras fertilissituas onde os euro· 
pcus podiam empregar o arado e cm quatro mezes 
obter vantajosos resultado3~ Em vez deste deslino, 
furam encaminhados para mat:.ts-virgen:;, por ora 
só aceessfvci:; aos nossos sertanejos, mais de~tros 
do que elles no rrwnejo do machado para a Ue.rri
IJalla das gramles arvores. 
P~rgunto <Hl Senado : por termos fei lo sem re

sultado apl'CCiavel t;Jntns deS11LlSas com a colonia 
sação, de\'emos dcsanim~r, devemos deixar de at
tender á disposição que se manifestJ n3 Europa 
pnrJ procurar o nosso p::~iz '? Ninguem dirá qu~ 
sim; mas para aproveitai-a tS urgente preparar a::~ 
cousas cm tempo. 

Portanto convom dar meios a.o go"rerno para a 
acquisic5o de terras em logaies coa renientes, para 
fuzel-as medir o demarcar, de modo que os CO* 
lonas á sua chegada possam ser conduzidos -aos 
lotes que lhes s<lo dt'stinados. 

Si a nobre commissão do Senado entende que o 
nr~zil pódo manter-se com os seus proprios re
cursos, e viver do seu trabalho exclusivamente, é 
coherentc negando ao governo os meios Ue. favoa 
reccr a immigração européa. Não creio, }lOrémr 
que tal seja o seu pensamento. Provavelmente !o1 
!evada pelo terror que lhe causou a enormidade 
dos algarismos apresentados nos reJatorios. Esta, 
e n1io outra, foi a consideração que influiu cm seu 

: cspiríto. Espero pois que, n•flectind() melho~t 
aceite a proposta do governo com a redacção Ja 
feita na camilra àos deputadtJs. Conforf!Ie o q_ue 
tlisserem os honrados senatkttes, entraret em dts 6 

cussão m:.r.b desenvolvida desta mo.teria • 

I 
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Aqui mesmo ouvi avcntnr n opinião de que 
se devia dar mcrcmcnto ao trC'lbalho nncional, csto~ 
lwlccendo colonias pnr.a este fim. Sou advogado 
desta ic10a ha muitos annos, soLrG ella mfiro·mc 
ao que longamente cxpnz á cnmara dos Srs. de· 
puta dos na di~cussão Llo presento orçnmcnto, c as
seguro que conlinúo a Iignr-lhe gr:.lll!lc vnlor,o hei 
de fazer tudo qmmto csttver a meu alcance para 
dar-lhe o nun:imo dü:':L'nrolvimcntl). 

.... A camnra dos Srs. deputados autorizou o go

. Terno a alterar o contrato i.las olJras tlo prolonga
mento da EstruUa dn ferro ele Pernambuco, do 
accõrdo com o empreiteiro, nfim de qnl~ pnrte desta 
cstr<Jõ.a s.rja suh~titnitla por outra na mesma pro
vincia, cm Ioga r mais conveniente, sem nu~mrnto 
de dcspcsn; r n C'nmmis~1io do senado propnz n so
guinto cmentla: •Em vez t1o-sej:1 snhstituida por 
outra na mesma provincin, em Jogar mais convc
nicntc-rliga-se-seja snbstituida nil conformida
de do decreto n. 70•1:5 uc 2ü uc Outubro do 1878.-
0 mais como no artigo. • 

Aceito C:5ta emenda tal qnill s~ acha redigida, 
o dostrJ itl<'rJ quero tomllr a prioridade, pois ftli cn 
que, considerando & tlesvantDgem do prolongamento 
da estrada enlrc a villa de Gllranhuns c o. povoação 
de Aguas Bellas, que iria pe-rcorrer 1orrcnos os
lereis, ontlc n:Jo lw quasi produc~5o ncnhn!lla, 
cntenlli-mo com I'CI1rosr.ntantt:'s de PL•rnn~n!Juco c 
consultei-os si não seria mais roilyehirntc ab;.m
donar osso prolongamento e ripplicar a !=>omma que 
ellc consumiria a outra parte lla provTücin onde 
fosse mais util construir uma eslrudn do ferrõ. 
Parccenrlo-mc ter sitlo a icléa bem t~colhldil. c tonUo 
escripto no presidente de Pernnmlmco,. mnndou
me este dizer rjuc hi. tamhcm el!a o crn; tnnto qne 
alguns dignos proprict:trío..~. morarlorrs entre ns 
cidades do ncl'ifc e da Victoria, espontoneamrnte 
offercccram sem indemnização alguma seus terre
nos pflra construcção da estrada, si por elles hou
vesse de passt!r. Foi cm yista Uisso que pedi a 
autorizDção. 

Inft)rnwrei ao Senado qnc havia a este respeito 
tres idé<Js: a primeira consistia em li'irrar a povoação 
de Dercrrcs á cstradu í.le ferro do lccifc por um 
ramal, n scgnnd<t cr:1 a dussa estrada flllC', s:1hindo 
da cidade do Hccife, fos~c tl!r ü da Victor ln e d'ahi a 
Caruarú; <1 terceira id<~rl era rpH~ sr fize~sc nrn~ C'S· 
tra.da qu11. pnrtin1lo do porto dL\ Goynnnn, sc~uissc 
para o mterior a ligar-se com n estrada gernt dos 
sertões das provin<'ins no norte de Pernambuco. 

Destns tres estradas parc('e prcfrrivel a se
gunda. 

Os Sns. B.'!..nnos llAriRETO E JoÃo ALFREDIJ 
Apoiauo. 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNIMnú (preside·nte do con
sellto); -Pensu que ella ha de satisfozer aos inlc
ressts de muitos agricultores importantes que se 
acham alli cstaLdccillos. 

O SR. JoÃo ALrREOO :-E' o pluno de via\ãO da 
província dcstle muitos annos. 

O Sn. C:I.NS~SÃO DE StNIMBÚ (presidente ão con
selho):- Ess<1 viação jà cm grandr, parte está feita 
por uma cstrad.1 de roUagem que me dizC'm ser Lua. 

O Sn. JoÃo ALFREno:-Muito boa. 

O Sn~ CANSANSÃo DE SINIMBÚ (presidente do con
sel/10):-Em tut!u coso uma estroda de ferro é pre· 
ferivel a uma de rodagem e, como V_<Jí satisfazer 
interesses creados, entendo fjUe ú de vantagem, 
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e por isso não me O})pnnllo á emrnda da lwnrada 
commi~são. 

A 3.a. cme1Hla da commissão do Senado snpprime 
a autorização 11r>.rn conr.ratar o melhoramento d1)S 
portos de Pemambuco, Ccnrâ e Maranhão, sPgundo 
os planos do engenlwiro IIawkshaw. Dl'claro que 
tamUem a ac.:-'i~o, ma~ por um motivo (jllC a cDm
misslio taivCí: não cogitou, c~~ qnc não preciso de 
autoriznção para levar a cffeito taes mellwnuuen
tos; por(JllC pela lL•i U<1s docas de -I :..I de Outubm 
de 185\l o go\·erno e:stá autorizado a melhor<1r os 
portos Ucstle que d'abi n5o resulte- dcspt'sn p<tr::t o 
Estado, isto é, dcsUc que se fc1çam as o1Jr:1s 
só mente á custa Uc certa:-5 vantagens proporriona
das ás cmprr,zns. Sr.ndo cousa mni importante o 
melhornnwn•,o do pnrto tlc Pernamhuc1l, c tendo 
j5 o govcrnJ esta autorização legislativa, della 
usard a IJem Uo mesmo porto, si as circumst:m
cins o pcrmi!tirC'm, assim como vou ngora usar a 
favor tlo _Uc Santos. 

Os trabulll•JS drstc portn linltam sido commet· 
tülos a uma emprcz<1 particular. Esta dGixou de 
existir. 

O. governo mandou examinai-o por um enge
nheiro profi~sional contratt:du cxprr.ssnmcnte nos 
Estados-Unidos c vai pôr cm concnrren 'i:\ :~s rcs
pretivas oLrll~ mcdimlto vontagcns conccdiUas zwl a 
taLcllu anno,:n il citarla lei, devendo ser preferida 
a C'.mprrza qnc so organiz<1r eom me-lhores con
di~õcs c menor espaço de tempo exigir pnru o rccm
lwlso de sotu. C[l{litaes. 

Si fUr possi\'CI igual me1horamcnto no porto tio 
CL"ará, t~mllcrn o promoverei. 

Sr. presidente; a rrspcito da 5.n emenda não 
pos:=:o deixai' de faze!' al~umasconsidcr.1ções . .M.'.Is, 
como isto lw Je ser oLjccto Jc grande discuss5o, 
nwis tarde a examinarei detirl.tmcnte. 

O Sena1lo conhece as circomstancia.s que me 
olJI'igararn <1 mandar construir trl"s estr.:~tlas de 
ferro nns provmcins Uo norto, c rm occasião op~ 
po!'tuna Uisrutircmos esta materia. O que, po~ 
rGm, 11ão posso drixDr de dizer desde já DO Se~ 
nado é que, r1mmdo tiver do pronnnciDr~se soLro 
esta materi.'l~ es1)cro mereeer dcllo a autorizuç-ão 
pflm alienar qunlqucr destas estradas. Ucpois de 
condnidu~, ou antes, si o governo acharem prezas 
quo se encarreguem do remato das obras ..• 

O Sn. J.'!..Gl.!ARIBE :-:P!.!Iu minha pnrtc acho infc~ 
liz os la lem!Jranço. 

O Sn. VIscoNDE no RIO DnANco :.-De-p0is Uo feitas 
pelo Estado ir alienai-as? 

O Sn. JA.G'L""-IUBE :---Não é feliz n lcmi.Jran~a. 
Yeja V. E:c que ha Je haver sobre isto esp~.cula
çõ~s., .. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINIAIDU (presidente do con
selho) :-V~ Ex. deve saber tjUe a palavra-especu
l<H;ão-cm referencia ao ministerio da agricul turn. 
não pôde figurar no seu diccionarlo. 

O Sn. JAGUAniDE :-Rr_salyo a boa intenção. 
O Sn. CÁJWA!ITSÃO DE SINumú (preside11te da con

selltrJ) :-A boa intenção e tamhcm a providencia, 
fiqur} V. Ex.. certo disto~ 

A estrada de llaturité é uma dAs que o governo 
nii'o deve ter pressa cm alienar, pois o capital nella 
empregado já está ren_dvndo 7 c mais por cento ... 

O Sn. JAGU.\.RIBE dá um opurte. 
O Sn. CANSANSÃO DE Srtni:l-mÚ {pres.idcntc do con

scllw) ;- Per1lôo-me ; aceito a emenda da com-
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mtssao nllo concordando com a alienação, nem 
com o arrcndnmcnto. (Muitob('?n.) 

Vou f<lllar cm relação ás duas outras que têm 
sido artui condomna<las ..• 

O Sn. R-\HÃO DE CoT~mrE dá um apnrte. 
O Sn. CANS."-Ns.\o DE S!NtMnú (pr~·si!lente tlo conse

lho) :-A estra.da de llaturitá j.i está dnndo ren
dimento ... 

O Sn.. DA nÃO DE CoTEGI['E :-Si ella ó Loa, fique 
para o Estado. 

O Su. JoÃo ALnmno : - O (1 uc se deve fazer é 
proiongv.l-a constantemcull'. 

O Sn. C."'"N~ANSÃo DE StNIMBÚ (pl'f.Sidl'ltle do con
sellw} :-Lembro :t fac:uitlade r lo ser nlicnaUa ape
nas comn <~ttenuante das gnn'Cs censuras Ue que 
tenho sido alvo, rcsllttlindo nn Estado o dinheiro 
que com clla se temdispendido. Quanto ao mais, 
continUo a rwnsar que é estrada du grande futuro ... 

O Sn. JAGUARinE :-E' cxncto. 
O Sn. CAN."'ANSÃO nE SINIMnú (pl'rsidrntl' do con

sellw):- Sendo Canôns, como V. Ex. sn.lJe, o o!Jjc
ctivo desta estrndíl, mandei prolongai-a até DtltU
ritü para aproveitar os productos da serra deste 
nome, {lllC muito concorrcriio para augmcntur o 
lucro que elln deve produzir (apotadfls). Portanlo, 
longo de julg:1r que devem ser dcsprezrJtlas tal!s 
cstradns, sú h·miJrei n ~ua alicn:u:no como meio de 
reembolsar o Jl);taUo tlas 'lu:mtias já di.c;pr.ndidas. 

O Sn. J.\GUA.RIBE dá um aparte. 
o Sn. VISCONDE l'JO RIO nn.>\NCO:-Já c já. 

O Sn. C.-\.NSANSÃO DE SINIMnú (presidt>ntf' do cnn
sellto):- o~ senhnrcs são muito mjnsto~. Huntem 
ma~mo recibi inrorm:'lçõcs de totlas essas estratlas. 

A de llatnrité, cm Março do anuo que vem, si 
não antes, dovc st~r innugurada. 

A de Camos.sim tem tido grande de~envJlvi
mento c estaria aindn mais arliantada, si tivessem 
ha mnis tempn recebido os trilhos, que lw pouco 
chegaram á Furlaleza. 

A de Paulo AfTonso acaba tlc ~er cxaminnda pelo 
1 engenheiro RolJerts, de quem recnhi um rclatorio, 

dizendo que a pnrte llifficil o~tã feita, o que falta ó 
de mui facil constrLlC!,'ão, e a estrada é llc grande 
futuro ... 

0 Sn. CUNHA E FIGUEIREDO:- Eu SOU partidario 
dessa cstradn de ferro. 

O SR. CA.NSANSÃO DE SINHIIBÚ (presidf11te du con
sellto):-Luuvo mnito á V. Ex. 

O SR. V1scoNoE no Rio Brr.\K"co :-Eu tambem 
sou partidario de todas ns estradas de f•Jrro · mas 
esta não é a questão. J 

0 SR. CANSANSÃO DE SlNIMBÚ (pre.liidentt.: do COU· 
sellw) :-Sr. presi1lentc, s.-1o estas v.s reflcx.ões que 
entendi tlever offercccr á nobre commissão ... 

O Sa. LEtTÃO D.\.. CuNnA :-V. Ex. não fallou 
sobro n t·mentla relativa á Estrnlla du fL•rro 
D. Pedro II, que tL'm um grande alcance. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINtMnú (presidente do con
sellw) :-lá tlissc que aceito a emenda. Võ a nolJre 
commissão qne. a mnior parte de suas emendas 
têm ~ido acritns pi' lo rninisLerio dn agricultura, 
que apenas discordn em pontos secundarias. 

Si no correr da discus.-;ão o Senado tiver neces~ 
sidadc de maiores esclarecimentos sobro os diver
sos ramos do serviço . a meu cargo, assegUro nos 

; -.··-~: .. .,.·._;:.. •.:" .-. . -~ 

nolJres sCnadõies qun déscjo pr~~tal-oS com a 
maior franqtlC'Za c exactidão. 

(!furto útm J. muit.o lmn.) 

A discussão ficou adiada lBia hora. 
O Sn. l'UESIDENTE deu pnrr1 ordem do dia 5: 

L • pa1·te (até ús i !()i hora.<). 

Continuação da 2.n discus~ão do <:~rt. 7.0 tlo 
projecto de lei do orçamento de 1879-1880, rela
tivo ás despesas do minü.terio dn agriculturn, 
commcrcio c obras llllhliras, 

2.a pal'le (ás 2 i/2 horas ou antea). 

As outras ror; terias já designadas, a suber: 
~. n discussão dns proposições ela e-amara dos 

Srs. deputatlos, do corrente anno: 
N. ~25, autoriznndo o governo a firmar defini· 

tivt:tmcnte o contrato de :1.0 de Outubt•o de 1876, 
para limpeza e irrigação da cidade. 

N. 18ô, approvando o contrato crleLr::11lu pelo 
governo p,~ra n navegnção n vapor no rio Ama
zonas c outros. 

2.11. discmssão do pnrccer, cnja urgcncia foi vo· 
tada, solJru a. prnten~ão d~~ ~IMris N. Kohn. 

;!,a ditn Ja proposição n.l52, dctermin~ndo qtw 
os exames do [H'O}l:tratorios fdtos n!l Lycen da 
llahia sejam ac{'itos para a matricula nos cursos 
supPrio1·cs do Imperio. 

2..a dita do projecto do Senado~ do corrente anuo, 
letra II, deelarandn que o ravor concedido r<~ la 
lei de 22 de Junho tle i86(i 6 extensivo ás filhas 
dos officiaes do exercito c tla ormada, fallecido.s 
antes da promulga~·ão da mesma lei. 

{.a dita do projecto do Senndo, letra I, clecla
rando qu('; as pcn:::;ões conc:-tlidns nos servidores do 
E:>tado, por serviços rclcy·nntcs, não se suspr.ndem, 
quaesf1ucr que sejam os c:wgos que occupc.m. 

2.n dila da proposição dacomara dos deputados, 
do corrente anno, n. 20:1, mandand1) que as dis· 
posiçõc.s do Uccreto n. u;m de 15 de Julho de 1866. 
so façam cxt\~nsivas nos 1lcmais empregados da 
camara municipal. 

l,n dita Uo projecto do Senndo, letra J, Uccla~ 
rando que :.-~ão extensivas ás pessoas a quem pelas 
leis em vigor compete o monte pio dos olficiacs da 
armado, os disposiç-ões do decreto n. 2619 de 8 de 
Setembro de 187o. 

Accrescendo: "~--
2."' discussão da propo~o da camara dos de· 

putat.los n. 2G8 do eorront'e:U,!).no, autorizando o 
governo a conr;rder ao bJr.hafel Augusto José de 
Castro c Silva, chde t.la directoria da ag-ricultura 
do ministerio da ~ gricuhnra, commercw c obras 
publicas, um anno de rcença com seus· venci· 
mcntos. 

3.a dita dns proposições da mesma camara do 
corrente anno: 

Ns. i02e 211. concedendo dispensa nos estudan~ 
tes Francisco Cesar da Costa Mendes c Luiz Duarte 
Pereira Junior. 

N. 236, concedendo rrivilegio a Carlos Agosti
nho de Lapcrri?>rc, por tO annos, para fabnc~r e 
vender no paiz soda e aeido sulfLLrico. 

.... , 
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~- 0 discussão das proposições da mC'sma c:unarn 1 

do corrente anno : 
N. 2-18, conccdcnd,J dispensa ao estudante Ga

briel Bencdicto de Campos. 
N. 226, elevando n iO annos o prazo roncedido 

a João Josê Fagundes tlc Rczen11c c Silva, para 
encetar os tral.t<1llws de lavra na área comprchen
tlida pelos rios Cayapó, Mat'anhüo c seus nffiucntcs. 

Levantou-se a sess~o ás 3 hor;ts e 20 minutos 
da tarde. 

83.a Sci!IJJ§iio ean R (le @ete•ubro 
deiS'YD .. 

l'RESIDENCI.\. DO SR. VlSCOi\"DE DE 1.\..GUARY, 

SUMMARIO.- E.~l'I::L>IRNTJ!.- Trc:> pnrcceros da eommíssão 
do instrucção publicn, BCntlo tlous so!Jrc a matricula o.lus 
estutlautos Carlu~ Eugenio Stolliog e IIycroilio Elor Pessoa, 
o o terceiro sobre a impressão clc uma oúra do Dr. Viccute 
Saboia.- f\u..lido Uu ur!j~ucia. Discurso do Sr. Fausto de 
Aguiur,- Pt\Uit\.lnA l'ol.llTJ: D.l OitDEld DO Dll.- Orçamento da 
ngricultut'a. Discurso do Sr. llarro:> Barreto. Apoia111cnto 
de uma emenda sullstilutim da Sr. Vieira da ,Silva. Dis
cursa do Sr. Junqueira. MhHtho ao orçamento.- SEGUNDA. 
P,utTt DJ. ORDlllll. l!ú I>I.A.- A limpeza c Irrigação tia ddaUc. 
Discurso Jo Sr. Burão de Co!agipc. 

A's li horas da manhã fez-se n chamada c 
acharam-se prrR<'.ntcs 2.7 Srs. senadores, a safJer: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carv:~lho, Cruz Ma
chado, Barão de MamnngurqH', Leão Ycllozo, Barros 
Barreto, Junqueira, Chiclwrro, Luiz CarloR, Darão 
de Maroim, Coneia, J<lguarillc, Dc1r~o da Laguna, 
Mendes di.! Almeitla,Barão de Pírn1mma,Visconde do 
Rio Branco, Marqucz do IIerval, Uchüa Cavat
canti, Paes de Mentlonçn, Antão, Dan ta:-:, Visconde 
Jc .Alwe~é, Fausto de Aguiar, Ribcit•u da Luz, 
Visconde de Nietlteroy1 Nunes Gonçalves e Joilo 
Alfret!o. 

Deixaram do comparcecr~ eom cauM pnrtieip:~da, 
tlS Srs. Conde de llacpendy, Dioe·o Yclho, Duque 
Uo Caxias, Octaviano, Silveira LOIJo, Almeida r, 
Albuquerque, Fernnndos d:1 Cunha, José Bani
fado, Visconde de Muritilta, Sarai v<:~ c Visconde 
de Bom Retiro. 

Deix<:~ram dccompnrcrr.r, .~em c.nusa pal'ticipndél, 
os Srs. Barão llC Souza Queiroz c Visconde de 

· Sut~ssuna. 
O Sn. 1. o .:iEt.:RETAnro lleu conta tlo seguinte 

EXPEDIENTE. 

O.fficios: 
Do ministerio fia.fazcntla, de. 3 do cOrrente mcz, 

rcmcttcndo o nutogtu·Ilho sanccionado da rcsolnt;õ.. o 
da assemLiéa ger~J tiUe considero. D._nila :Maggcssi 
Pinto apta para J'('ceJwr o mc.io soldo de seu falle
eido mariUo o cnpit1o rl"formndo tio exercito Luiz 
Pinto Guedes SmisstJert Calda:;.-Ao archivo o auto
grapho, communicnndo-sc á outra cumara. 

Do presidente. da província de Minas Gera,. .s, de 
28 do mez proximo fi"nrlo, remcttendo a :mth1 ntica 
da eleição de eleitores e;;;peciaes a que se 1 i'ote~ 
deu no dia 10 Uo corrente na parochia do Cnpi· 
vary, t.lo collegio do Paraiso, da mesma provineia. 

Da mesa parochial da cidade de Oliveira, lla 
mesma provi11fia, rcmettcndo a aullwntica da I 
eleição de eleitores csprciaos. 

v. v 

Da mesa p.'lrocllial tlo Esr1irito Santo do Mar de 
IIespanlla, rcmottenUo cópia Lla <J.cta da eleição de 
eleitores cspcciaes. 

Requerimento dus eleitores da parorhia c collegio 
de S. llorja, r·rovincia de S. Pedro llo Rio Grande 
do Snl, pedindo que no projecto 110 reformn con
stitucional se autorize tamLem os eleitores a con~ 
f1•rircm podore:-; nos deputados p<~ra extinguir a 
ddiosa excepç1ío que tira aos acatholicos o direito 
de elegibilidade.- A' commissão de constituiç-ão. 

0 Sl\. 2," SECUETAUIO leu OS seguintes 

Pareceres. 

Fni presC'nte :i commissão de instrucç5o pu~ 
blica a proposi~-ão n. 2:67 de 22 de Agosto ultimo, 
qno autoriza o governo a mandar admittit• o estu~ 
dante Carlos Eugenio Stelling a exame das ma
terias da 2.a cadeira do 2.a anno da Escoltl de 
marinha, nfirrt t1c maldrul<Jr-,.;e no 3. 0 anno como 
alumno interolo. 

• Comquanto não acomranhns11e <i prc~po:;i~ão 
documento ali~um que cx.p iqnr. si o supplic:ante 
deixou de fazer exame du 2. 3 cadeira do 2. 0 anno 
Ja Escola de marinha ou si, fltzcndo-o, não foi 
ncllc approvndo, ('fltende t~. com missão que p()de 
ser drfcrílla esta pretcnçrro, visto como a appro· 
Yação cm nOV) exame agora não podrrá annuiiar 
os cffcitos Uo julgamento tlo cxan;c do anno pro
ximo passado, caso tenha sitlu o mc:mw suppJiw 
canto a cllc ~ulJml'ttitlo, por estar a terminar o 
prrsente anno lectivo. 

o: Ila além disso prcr.cdentc3 do Senado, deferiu~ 
do a prntonçiks iguacs .n esta, e, pois, é de parrcer 
a com missão JUC sejn discutida c .npprnv<:~da a 
referida propnsi~·ão. 

c Sala das C·Jmmissõcs,5 de Setembro tle 1879.-
J. D. Riúeil'f} da Luz.-M. Francisco Co1·reia. » 

~ A com missão Ue instrucção pnl)lica r\:aminou 
a proposição n. 32 do 2.0 de Fevereiro proximo 
pas:.ado enviada pela cnmara dos drputatlos, quo 
autoriza o goycrno a mandar admittir o pharm:l· 
ceutico Hye.roilio Elo~· Pc~~on a exame do anato
mia, para poãer matricular-se no 3. 0 an·no medico 
da Facu!Uallc da Dahia. 

c Dos dueumentosjuntos á prorwsição verifiea~se 
que o supplicmte fui approvado em todas as ma
terias do 3. 0 anno pharmnreuttco, assim como nos 
exnmes prepflrntorws preciso~ para a matl'icula do 
3, 0 anno meiico. Confurmando·sc a commissão 
com os precedentes esta.helccidos pelo Senado 
que tem sem pro deferido a prct~nções iguaes n 
esta, é de parecer que seja discutida e approvada 
a sobredita pl'oposição. 

~ Sala das com missões, 5 de Setembro de 1879. 
-J. D. RiUeil'o d(t Lu.z.-SilVcil'a da ~Uutta. ~ 

Ficaram sobre. a mesa para serem tomados cm 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

Foi igualmente lido c ficou sohrc a mesa par~ 
ser t_omado em consideração, opportunamcnte, o 
scgmnte 

Pl.U'CC81', 

A' commissão de instruc~ão Publica foi pre.
sente a propo~;ição n. 250 de 19 de Agosto ultimo, 
enviada pela eamara dos dc_putados, que autoriza 

3 
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o gotcrno à mandar imprimir na Typogrnphia 
l\acional t5 meUiante a concessão _di) duzentos 
exemplrJrcs no R·:tarlú.: que os v~nderá, o compendio 
de clinica cirurgica composto p(~lD Dr. V. Saboia, 
lent!..' Ua FaculUad(• de medicina da Côrte, si n juizo 
da mesma Facnlllalle estiver o dito cornpeuU.io no 
caso de ser adoptado. 

• Por uma emenda da cnmara doR deputados 
adoptt~tla t(lm]Jem pelo Sen«do, sJJ.pprimiu-soJ na 
verba res_pcctiva do orçumcnto tlo Itnlu·rio,a som ma 
de 6..0: OOU,$ du~tinada a impressão de oiJrtls para o 
ensino lias Faculdades, como é a dú que se trata. 

• Foi provavclm!'Ote por este motivo que ado
ptou u eam:'l.ra dos deputados a referida propo-
sição. , 

• N5o sabe a commissão si a Typographia Na
cional está no caso de imprimir este. compcndio, 
sem p!'ejuizo de outros trabalhos tie que se acha 
incumUhla, c assim mais qual a opini5:n tio go
verno soJJre a conveniencia de semelhante im
pressão, quando soLre a nJopção do mesmo com
pendia para o ensino n5.o cmittiu a Foculdade o 
seu juizo, corno convinlw, qnc o fize~se. Requer 
pois a eommissão infurnw.çõcs ao governo por in
tcrmcdio rlús ministcrios lla f<.tzcnda o tio Im-
perio. . 

• Sola das commissiles, 5 ~c Se!emLro de 1879. 
-J. D. Ribeiro da J.uz .-Silt:eira da Motta. • 

Tendo cornp.1rcrifto mais os Sr~. ParanUguá, 
SinimlJti. c Silveira ela 1\Iott;;, o Sr. Presidente 
al.11·iu a se:.:são. 

Lcu-:;e a acta da sessão antecedente, e, não hu; 
vendo qurm sobre clla fizesse observações, deu-se 
por~approvada. 

Comp3reccram depois os Srs. Darão de CotcgiiJC, 
Alfonso Celso, Dimz, Vieira da Silva, CUnha u 
Figueiredo, Godoy e Teixeira Junior. 

FEDlDO DE URGENCIA. 

O Sr. FD.usto de Agular:-Sr. pre
sidente, tendo vindo da camara dos Srs. Uepn· 
taUus um projecto de tcsolução, concedendo um 
snno de licença ao Dr. Augusto José de Castro o 
Silva, chefe de uma das Uircctorins dt1 sccrctari~ 
da agricultura, V. Ex., seguindo a regra da anti
guidade, collocou na segunda parte <la orJe:n do 
dia a discussão desta resolução,Jopoi.'l de umn longa 
serle de outros assumptos. Parece-me, cntt·etanto, 
~que sendo urgcntis3ima a matcria dós te projecto 
pela razão quo ·cxpcndcrei, tem loe;ar o fuzcr-se 
\lma excepção a esta regra tio antiguidade, dan~ 
do-se a esta resolução prcfcrcncía soLre outros 
assumptos. 

O Sr. Dr. Castro Silva, um dos nossos mais dis
tintos fuucdonarios _publicos ... 

O Sn. JAGUAnrnE:-Apo!ado. 
0 SR. FAUSTO DE AGUIAR:- ••• pela sua nlta ea~ 

pncidacle, prló ~cu noLilissimo cntn.éter,_ pelo s~u 
exemplar zelo 'e dcdic<~ção no cxnreiciD de suas 
funcçõos ... 

O Sn. CANSANSÃO DE SiNIMBÚ (presidente do Con
selho):-:Muito distincto funccionario. 

0 Su. FAUSTO DE AGUIAR:- ... e pelos illl)mttan· 
tes serviços qnc tem prestado ao Estado (apoiados), 
acha-se gravissimamente enfermo, e os facuitati· 
vos que o tratam declaram, _ co~q _consta dos 
papeis que se acham jui:ttõS ao seu requerimento, 
que da sun immodiata retirada desta _côrto para 
um ponto do interior- do paiz dependo a salvação 

de sua vida. Pateee-me7 pnrtanto,que n!'ío s~~ pórl~ 
ptlr orn duvida a urgcnc.ia desta matcria, além dt• 
qno, n5o se podendo ella pr~'star a longa di:;cus
são, n sua prf'forcncin nio prejudicará a discussão 
do:; outros assumptos in·:;criplos na ordem tlo din. 

Assim, pois, vou ter u honra de requerer :w Se
muJo urgoncia pflra a discussão deste DS:mmpto, 
.sendo collocado na ordem do dia logo depois dare
soluç.5o soLre a limpeza da cidnde, cuja discussão 
já fui iniciada. 

Pt!ÇO~ portanto, a V. Ex. se digne de consultar 
n.o SenaUo acerca deste meu requerimento. 

O Sn. rnEBIDENTE:- Peço licença põlr::t observar 
ao nobre senador que n5:o poss;o consultar ao Se~ 
nado sobre u que requer, porque é contra o rcgi
men[o c os precedente~ c estylos con~tantes dn 
casa. 

O Sn. FAUSTO DE Aauun:-Antcs do fnzero rc· 
qurrimcnlo ronsultei o regimento c deparei com 
osln Uisposiçi'io que é do .1rt. 8. 0 (lê): 

' O presidente na csCt)lha das Indicações, pro
jectos o cmcndns para a disrus:;ão, observara por 
vi::t de regra (portunto {l~'~Ue haver CXCellÇÕes) n 
antiguidaU.o, a qual 11odera ser preteriU.a SL'gundo a 
gr<Jvid:.lde da wateria, preecllemlo rc:;uluçào da 
camara. :11 

o meu requerimento ê exactamente pnra que 
haja uma rcsolu~·ão do Senado. V. Ex.. inscreveu 
este wssumpto na ordem do dia, seguint1o a regra 
dn antiguidade; mas esta regra, pelo mesmo regi· 
menta, sotl"re l'Xccpçõcs, porque diz- por via de 
regra, <Jntiguidalle a qualJmderá ser prdL•rida, 11re· 
cedendo resolução do Senado.- Esta regrt~ soiire, 
portanto, es:ccprõcs prcr~edcmlo rc~oluçãodo se
nado, c é exactamente h.~o o que eu pretl•.ndo. 

O Sn. PRESIDENTE:- O projecto rs!it na ordem du 
dia, e cí sOmente soLre isto que podrria ter lagar it 
resolução do Senado. 

O Sn. F.\.USTO DE AGUIAR:- Perdôe-me V. Ex ... 
O Sn. PRESIDENTE:-1\i.ío posso estar argumen

tnndo, limito-me n repetir í!Ue não posso admittir 
o rcquerimrnto. 

O Sn. FAUSTO DE AcnAn:- Mas eu tenho Uircitu 
de j ustifirar o requerimento. 

O Sn. l'RESIDE~TE:- As urgencias não admittem 
diliCUSSãO. 

0 Sn. FAUSTO DE AGUIAB:-Et;tOU fund.:tmCll· 
tD.ndo o meu requerimento, não tenho u direitu 
de funduuwnluJ-o? 

O Sn. rRESIDR.""iTE:- Já tinha feito o retlueri
mento. 

0 Sn. FAUSTO DE- ÁGUIAR : --0 rêgimetiio diz 
que a escolha do presidente na collocação das ma
terias para a discussão po.lorá ser preterida, prece· 
ckndo tcsoluçUo do Senado. Me p~rece que isso 
tem Jogar por meio de um requerimento. 

O Sn. rnEsroE~TE :..;.:... P2ra ser incluida urna ma
teria na ordem do dia. 

O Sn. FAusTo DE AaurArt :-Emfim, si não quer 
r~reitar o meu requerime:1to, sentar-me-hei,. ma.-; 
não me convence. 

PRIMEIRA PARTE D.\P,OnDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA. 

Continúa a 2.a discussf:o do arl. 7. 0 do pru
jccto de lei do orçamento para o exercicio do 
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!879- 1880, relativo ãs despesas do ministerio da 
agricultura, commercio e oLras puiJlicas, 

O Sr. Barros Darrcto:- A mim, Sr. 
prcsidcn te,_ m:lis do que a qualquer outro membro 
da commissão do orçamento, cabe .a tarefa de tomar a 
defesa do tralH•Iho lH•r clla aprt~sentado, por isso que 
fui o encarregado do cstutlo do orçp.IT).cnto na pf>rtr, 
que diz rcsprito ao ministerio da ngric:nltura. E' 
esta a escusa que h'nho a alll'gar perrmte o Sf'nado 
pelo fa1.·to do tomar a J;Jrcccdrnc1a llO~ meus ilfusM 
tres collcgas de commissão na presen~e discus:::5o. 

Esforçar-mo· hei, Sr. presidente, p11r llaYCl'-me 
no desempenho desta tarefa, já que não me· Li pos
sível fazf•l-o tão completamente como qualquer dos 
meus honrados cautorizo.dos colleg'tiS, de mancir:~ 
que, justifienda a eommfssão, fique rlcmonstrada 
que a impugnação que o nobre prosidcn~e do con
selho r~z hontcm Ksemendns por eua :~prp;;:rntndus, 
n'ão é DL'lll fundada. 

O nobre presidente do eons_elho, ministro da 
agricultura, começou, fazendo sentir que a des· 
pcsn do ministcrio a seu cargo tem s1do ciovada a 
uma importn.ncin que i:'i. r:msa assombro ao pniz. 

E' um facto_. Sr. prrs1dent~, c eu, como S . .Ex., 
entendo ~UG ns divGrsas dcspP:;as que correm pelo 
ministerw da agricultura te.m tomado desenvol
vimento que não é- do certo eompativci com o es
tado Ue nossos recursos (apoiados). 

Eu guizcra que o orça.mento da agricultura 
rosso tão elevado, quD absorvesse metade da rendn 
publica, porque os s0rviços que correm por esse 
ministerio são cxactnmenlc os que mais interessam 
ao descnvolvimünt.o e progresso dQ paiz. 

O estado em que se achamos rcc.ursos de que po
demos dispô r não _PGrmittcm, porém, que esse de
sideratum scjn satLsfcito; e fOI essa consideração 
que- pesnn no animo da commissão pnra que clla 
procurnssc reduzir o tnais po,c;,c;ivcl a dot..'tç'üo llc 
cada um:J. d:J.s verbas <lu lH'oposta, sem que com
tudo ficassem prrjudieallos os respectivos servi~o", 
de importancia manifesta. 

O nobrt! ministro começou sua impugnãç:to ás 
crnendns da c.ommissão pelo que se refere ao§ 1. o 

do .artigo do orçarnontn, que trata das despesas da 
secretaria da ngricoll um. 

Disse S~ Ex. que os log[lres do pratic<:lnles não 
podiam ser supprtmidosJ porque esses empri•gados 
eram de ucccssidad0 in cel inavcl para o serviço 
daquellc\ reparti~·?io. 

Sr. prr!sidento, a commissão não teve proposlto ãe 
desorganizar serviço algum; a pP-nas entendeu que 
entre .:~s economias que era possivel ciT~-~etuar 
quanto ::toJ numero de empregados, teria todo o 
cabimento l':=:.~a, c, assim, pro pôr. a supprrs~ão dos 
logare-> Ue Jll'<lticantl!s. MaR não ó que. ena enten
da 9_UP o nobre ministro deva ficar obrig:tdo a des
pedir esses empregados desde já ; c si ella não fez 
esta declaração no s~u .rarr·rer~ é porque entre os 
a-dditi\·us q-ue ncomp.:mb::~m r~ propo~ta vinda da 
outra. camr~ra, ha uma dispm:i0ão geral que in
teressa .a todos os _c_mpregados, cujos logllres são 
supprimidos na lei do orçamento. 

Concorda S. E':í . .com a suppress.fio de um· dos 
lagar-es de offidat de g-alJincto~ .e quanto no ser
viço diario e cavalgaduras tlos correios, diz que a 
quantia destinada para isso é hoje fornecida a osses 
empregados pnra apresentarem -se elles mais dccen w 

temente -vestidos nas ocr.llsf.ões de scrvi~o pu
blieo. 

O Senado resoi~a.si esta consideração pprescn
tada pelo nobre mm1stro dPve vrevalcrer; -a com~ 
missão não fará cabedal de sustentar a todo o 
transe esta supJlressão, aliús insignificante. 

No cxpcdü·nte a commissão propôz a rcducção 
de 8:350$. O nobre ministro disse que esta ro
ducfino não radia ser aceita, pois que csta,·a per
suadido de que a cornmissão a tinha vropo~to por 
equivoco, porque n~o considerou que no balanço 
a que allndira, o do i875--l876, não se tinha mcn
cjonado (1unntia nenhuma dispcndidn com a ptt
L!irnção no rclatllrio,. por não ter havido durante 
aqudle .e.\erdcio wl Ucsposa. 

E' isto verdade, Sr. presidente, mas cu prço Ji
ccnça para mostr<~r ao nobr~ ministro os funda~ 
mentos que t1~vc a commissão. O Senado veja por 
si como roi decomposta no referido balanço a 
verba- Exp(dicntc- que na provosta L· dotadn 
com a quanti1 de 36:0oopooo. 
« Papel, pcnnas, etc .....•. , ....... . 

Imprrs,::ões c encndernações ...... ~-
Grn.tilic~ções por trnbalhos extraor-

dinarios .......... r• r ••• ,..--- •• 

Dita a tradnctorcs .............. .. 
D!ta a ordenan~as ............... w._ 

Dr ta a um continUO .•....•.. ~ r ••• 

Diaria a correios .•.. ~~.~ ..•.... ·~ 
Dila a serventes .....•.•. ·~ ....... . 

oc ComJlra de moveis e utensilios .. . 
.. Dita de livt'osf mapp::l~, etc .•..... 

Impressão tle eis, mlatorios, etc .. 
Publicações········-·-··.~·~~~·~..-.... 

« Caval~aduras aos c_orreios •... ~. ~ ~ 
Telegrammas .... _. ............ p. 

Luz, asseio, carrctos e outras des· 
pesas miudas ..•...•....•.••..• 

11:88~6180 
6: !33,)300 

5: o 
i: i 

00 
i 00 

1:1~8,1000 
i: O!J 
i:. o 

H O 
37 
1i7 
6 00 
229~(;00 

(<:229~359 

Orn vt- o Sonado que pela vc-rha-Expc·-olil~nte
sã"o feitas muitas despesas que nfio sei s.l possf) dizer 
que são autorizadas por lei, e a somma dessas di !Te
rentes p~tr<·clla~ importa nn qu:mtia que podia ser 
nccessaria para a imprcss5o do rclatorio. 

Ao menos pareceu á commissão qne 8:000~ 
podiam ser -:irados de UifTcr~ntes verbas, tnes 
r.omo as das gratificações c outras quCl não são 
ordenadfiR por· ki, mas devidas antes á g~ncrosi
dr~de do ministro do que ti direito por pnrte dnfl. 
que as pe\rceb(·m. 

O nobre rr!inistro não concordou, pois, com a 
rcUucção de 19:000tS; concorda, porém, com a de 
8:000~000. Creio que os mc11s oollogns rJe com
mi~são niTo terão duvida em ar.:eítar- a reducção 
nesses termos. 

Passou o nobre ministro a considerar a 2. a 
emenda da commis?ío rclativn ao ltpperial Instl
tuto Fluminense de AgrlcllltLirn. S.- Ex. jmpug·na· 
a reduc~ílo C e 2i:OOO[) propostn pr.ln commissilo, 
lla~e,mdo~sc EITI1 que a qunntin pe-dida r exn.ctn~ 
mente a que :·e tem díspcnrlido com p_quclle esta· 
beiecimento ha muitos anuas. 

Creio que S. Ex. la hora cm engano, o qur- fknrá 
pat~.·nte do que pasf:o a diwr. 

Senhores, votava-se parn a conscrya~ão do 
Jardim Dotanioo a quantia do !O:OOOS a !2:000~. 
Po.steriormen4e o Instituto Fluminense de Agricul~ 
tw'a pt>.diu para cncarrognr--se, ou !o i encarregado, 
dn conscn'ação daquelle estabelecimento, passando 
a respectiva verba para o roeRmo Institut-o, quP 
nP-da perdeu <'OID isso, port;ruo é sabido que ficou 
de pn_;;se dos terrenos c Pdttieios qne se tem des-

--~·...:.:.:..:..:: 
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apropriado pata o Jardim Dotanlco, e sendo sua 
propria w•rba, por i:.:::->o, clevatl:~ a 2~;000i5000. 

Diz, porém, o nobre ministro que esta verba nõo 
é a unica dispenditla com aquelle cstal.Jclecimcnlo, 
porqnc os 70:000S da rerLn constante Uo S 3.0

, que 
se inscrorc ......:.ACIJUL5içtto do sementes e Plantas-, 
.são tamLem app!irados aos serviços Uo mesmo 
Instituto. 

Senhort~~. não SC'i si o nobre ministro e<;:;t;l b0m 
informado a este rt~.speito; mas creio tfUC, si e-stá, 
semelhante irreguinrjdaJ.e não se praticou sempre. 
Hnvüt vcrlJa c:;poeial para scmcntos. Dcs.-;a verba 
era tirtHia a quantia nccessal'ia pari"! as ru udas que 
ii requisição du p:dzes cstran~ciro.s_ o de. algumas 
provlncias do IOliJCl'io o InstitUto fornecia. lHas, 
a verlm-Semcntes-contimía nrtprnpnsta do orça· 
menta, cm !Jura mais rt_~UuzidJ .. 

O Sn. C.\NSANSÃ.o DE SISIMBÚ (presidmte do co1i· 
selhu) : - 1\luitu mab; reduzida. 

O Sn. B.\.nuns BAnRETO; - ••• c o pedido da 
proposta para o Instituto muito mais augmenlado. 

0 Sn. CJ..NSA,NSÃO DE SIN!MDÚ (presidente du COll-

selho):- O pedi<lo da proposla é menur. 
O Sn. B.o\.nnos llARllETO : - Perdti.o; n bbcll.:t 

explicati\ríl tlo orçamento Uiz (lê): 
• § 3." Acquisiçãodc sementes e plant:1s, ctr., na 

- propost.,- 20:ooon, votwlo para 1878-1879-
70:000~000.. ~ 

O pcdidu é porta1tlo tliJ 20:000~'; a \·crLu votulla 
no or<:amento1 quo ainda hoje está cm vigor pela 
prorogativa, c de 70:0001)000. 

O Sn. CANSANsÃo DE SmrMnú (presidei1le dfJ con
selho) : - Logo, vê Y. Ex. Loda a ditrercnr;a 
que ha. 

O Sn. DAnnos llAnnuo:- A labella diz (lé): 
• A di.fferença de 50:000;$ para monos proy(~m 

de terem passado para os §~ Ln c 5. o scrriços qUe 
corrüm1 p,,r e.:;t:.t Yerba. ~ 

Vejamos quaes são os§§ ~. 0 r). 0 (lê): 
« § .i,,o Instituto Bnhh1no, 20:0008; ~ 5. 0 EsUILe-

1ccimento Rural cll' S. l'cllt'o Uc Alrantara, 
J.3:600JOOO. • 

A somma dcstos duas parccJlas é de 33:6006; 
33:600);. com os 20:000~ peclillos pnra sementes 
prefazcm 53:600$; a verba Jlüdida para o Instituto 
'enúo de ''8:000~000 ... 

O Sn. CANS.ANsÃo DE S!NIMnú (presidente do con
sellto):- De 2ó:0006000. 

O Sn. DAn nos ll.1.nnETO; - PerJiio ; :1 ·verba Ua 
propos!n. 

Segue-se que clla tem muito mais com 
esta divisão de verbas do que tinlw quando havia 
accumlilação. 

0 Sn. JoÃO ALFREDO:- E' evidente. 
O Sn. CA.NsA.Ns.to DE SINnmU (presidente do con

selho):-V. Ex. engana-se; a verba nfio aug
menta nada alJsulutameute. 

O Sn. BAnnos llAnnETO;- Augmerrta, Sr. mi
nistro ; é fac ii verificar. 

r.om a nccumulação dispen(liam-so 9t:OOO-t>, 
sendo 70:000,) com a verba-Acquisição de semcnks 
c plantas, etc., e 21:000~ com a do Instituto Flu
mmense, ao passo que. com a discriminação agora 
propo,(\ta, dispendl'r-~e-hão 20:000~ com arqui
Eiçã.o de ::ementes, 26:000~ com o Instituto 
JJuhiano, 13:600;) com o cstaLelecimento rural 
de S. Pedro de Alcantora, c 1\8:000~ com o Iusti· 

tu to Fluminense, pareellas que, sommadas, prefa
zem n som ma de 101:600$. Já vt\ pois, V. Ex. que, 
pela propnsta,se te!'á de dispender 10i:600~,quando 
antes se dispendia apen<1s 91·:000h, verilicando-se, 
portanto, em favor <lo Imtituto, um accrcseimo 
de cerca de 8:000~000. 

Arrre-sce, Sr. presidcnte,que, como a eomnilissilo 
(t_'Z sentir em seu parecer, no relatorio Iü1tJ pclD 
no\;re ministro, na primeira sessão desta Jcgis-
1.11ura, se diz~ encareccnrlo os se-rviços quo têm 
::;ido prest:~dns pe.Jo direetor tlo Jardim Bota
nico (1<'): 

« O Jardim Dotfmico, culrcgue no Iu~tituto CIH 
virtude do contrato de f7 de Ap;osto de f861, ha 
recebido nos ultiulOs annos mdtwrament05 nota
vr.is, entr·e os quaes o augmcnto da ~roa nprovri
taJu c o nh·cl.1mcnto de t)do o tcrrcno>oLra orçada 
rm mnis de fOO:OOüp, e llH qu,1l apenas se emprega
mm, graças á pnicla e ao zelo do DJ". Glasl, di
rector do e.staúelecimcnto. as sob!'as do subsidio 
awmal tle 21.: OOOS com· que n Estado concorre 
para mantenra do Jardim e da Fazeuda Nornwl. a 

Ora, é o r)mprio ministro quem diz no SC'U re
lato rio que rom a vcrl1a d.J 2í:0006. atü ngorn con
cedi<l:l,se tl'm feito todos t:>sfes milagres; c si isto é 
verda I c, porque nâo é licito rvcusnr credito a in
formaçõC's t;:!o officiaes, por que raz5o ha de ser 
essa vorb<l augmcntada cPmo a propostll quer e (l 

nobi'C minL;tro exige ? 
S. Ex., querendo justificar a sua ropugnancia 

prla emcndn, procurou chamnr a qucstfio pnra o 
terreno da confiança. 

O Sn. CANs.:\NsÃo DE SINIMBÚ (pt'esidente do con· 
selho):-~ão, senhor. 

0 Sn. ll.\.UHOS BARHETO:-~PerUãu; O nobre mi
nistro dis~e qno t~:;;se estabelecimento cstav11 u 
cnrgo do nosso i.listincto rqllcg-1 o Sr. Visconde 
de Bom Hetiro, que tem presl:1du alli muitu 
bons ::erviç-os. N5o Iw. <Juem o conteste. De
claro <1o nobre ministro que, collocatla a ques
tão nrstc terreno, cu o tut.ILJ n cemmissãe, estou 
certo, darinmos não só os 18:000;), mas toJa n 
importancia do orçamento Ua agricultura, tal é a 
confiança que nos merec1~ esse illustre cava
lheiro. 

A commissâ(), pois, firJUC tJem cnt~nUido, não fez 
questão Ue confiança, nem com relação ao Sr. Vis
conde tlc llom Hetiro, nem eom relação <lO Sr. prc· 
~idl'nfe do consclhu, ou ao IF1Linete por S. Ex. 
prosiUid(). 

Oppõe·!'~ o nobre n!inistro c1 rcducç-ão d1~ 60;000J, 
na verbu de 800:000~, p(~ll.'da pnra o serriço da 
illuminação publica. . 

Sr. presiUente, quando as~igneí o parecer Ue 
que jo:C trata~ com franqueza o confes~o. tivo serio~ 
receios de que díl rcdncção proposta prla com
missão se til'asse uma conclusão t_IUe não estava no 
seu JK•nsarncnto, c que, cm minha opiniiío, serin 
urna verU<1deira calamidade para a popnla~ão 
desta cidade I 

Eu me explico. Tendo a commissii.o fundado 
essa reU ucção no menor casto da iUuminação 
pulJiica, resultan!e Uas disposirõcs do novo con
trato, polleria parecer que <lia nssim implicita
mente dava sua approvação a esse mesmo contrato. 
Para evitar semelhante i!Jação, que, como já diss1~ 
e repito, não esteve no animo da commissão, Ue
claro qut". a bc1Se tomadu t1ns di.:posições do contr,1to 
noyo provém s(')mcnte da circumstancia de não 
potler a romm1ss5:o fundar-se no antigo ('ontrato, 
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SESSÃO EM 5 DE . SETEMBRO. n . 
quo jã não existia, c tinha sitio snlJstituido pdo 
que ultimamente se ft'Z, c que infelizmente vi~ora, 
em virtude do qunl ha e~tHl diminuição de 10 "/u 
no custo da illuminação pnblka. a que se referiu 
S. Ex. 

O SR. CANSANSÃO DE SI.Nlt\olBÚ (prl'sidente do con~ 
sellw):-0 contrato está pendente do exame_ da 
camara. 

O Sn. llAmws llAIW.Rro:- Aceito a declaração de 
S. Ex.., e neste raso pcrrnittirá que eu insista pf'la 
reducção indicada pela commi5são. 

O Sn. CA.NSANSÃO DE SINIMnú (presidente do con
selho):- A reducção é no numero dos com bus
tores'! 

O Sn. Rumos D.uUtETO :-Não ; é sómcnto nr:~ 
veTbu, nllda tem que ver com o numero do com
bustorc::;, quer actu.ncs, qunr os novamente pedidos; 
a redacção ó fnnUatla na i'COnomia que V. Ex. de~ 
clnrou resultar pelo novo contrato da diminuição 
no custo da illumiuac,:ão. 

O Sn. C.\.NSANSio DE SINIMBÚ (p1·esldentu do con
selho) :-E' exacto. 

O Sn. BAnnos DAnRI!:To :-Si o custo d<1 illumi
nação a gaz era de 570 a 580:000§000 ... 

O Sn. C.\.NSANsÃo DE SINIMnúJçresirlente do con
sellw):-Act.naimr.nto l\ rnnis~ ~- Ex.. t('m o ui~ 
timo balan~n. 

O Sn. BAnnos fiAnn:m_To :-Estou mo referindo 
sómente aos 580:000,:1 ·àa illumiuação a gaz da 
cidalle c não a toda a illuminação, comprehendida 
a dos suburiJins. Si neste custo se dtmilluir O equi
valente n iO 0/u, tanto rclativnmcnte nos combus
torcs actuaes, como aos duzentos propostos, tert\ffiOS 
que haver::\ uma rcd nc~ão de 60:000J1, que é cxa
ctamcnte a que prnpõ€~ a commissl'ío no total de 
800:000# tlc.stinados a to1.b n illnminação. Nada é 
mais razoayel. 

O Sn. CANSAN:;Ão DE SINIMB(T (ptesidentt• db con~ 
sellw) :-Eu não faço quostão da verba; e disse 
que não podia marcar o qttantwn, á vistn do pro~ 
gresso que Vai t€mdo n edificação na cidnde. 

o Sn. BARROs DAmmm :-O nobre ministro pro
curou tambem impng'nar a emenda baseando-se 
na diffe1·ença do camtJio; mas t.levo olJ::;enrar que 
essa differcnça está considerada na addiçríO_lle_cerca 
de 90:000S, que figura no total da Yerba. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMBÚ (pi·esidente do con
selho) dá um aparte. 

O SR. Cnuz :MAcn.\Do: -O calculo é pf\rfcito, 
.5alvo si se quer o :mgmentc. da verba para au
gm~ntar a illuminnção. 

O Sn. BAr.nos BAHRETO: - Para este caso já na 
verba a.ctual está consignado augmcnto corres
pondente- a 200 combu~torcs na cidiJde c outros 
tantos nos suburlJios ; c si as cxigcncias do ser
viço forem além dessas previsões, recorra o nobre
mmistro, como é de seu dever, aos meios legaes, 
pedindo opportunamente os fundos nccessarios_ao 
pOder comprtcutl~. A necessidade, ainda mais 
provada, de augmento de illuminação não justi
fica. nenhuma despt~Ba all·m da <:}Utorizada. n(~s
trinja-sc S. Ex. á verba votada, e vá dr futuru 
attondendo, como fõr possivt•l, ás nccesidDdes que 
sobrevierem. 

0 Sn. CANSANSÃ.O DE SINIMDÜ (JJJ'esidr:ntl' do con
selho): -E' por isso que não foço questão da 
verba. 

O SR. R\RHOS BARRETO :-Passo_a. outro ponto: 
garantia de juros ás estradas de ferro dn Bahia e 
Pernambuco. 

A commissfío propôz que so fizesse nesta Yt•rba, 
qnc é de 1.~73:331a, a rcducção de 100:000#. A 
isso se opp!lz o nobre ministro, dizenJo que o 
augmento dn renda das eslradas de ferro da Babia 
e PcrnnmLueo era todo occasional. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidt'nte do con
· sellw) :-Não Ila uma base certa l' prrmanente. 

O Sn. R\mws B.unmro:- Creio que o nobre mi~ 
nistro, quanlo ú e.strada'tle fl!rro de PL!rnaml.Juco, 
ulto tem razfto. 

OSn. CAm;ANSÃo DE SINIMDÚ (presidente do con
Sl'lho) :7 Eu faço os mil is ardentes votos pela sua 
prosprndatll:. 

O SR. D.utnos BAllRETO :- Naquella estrada u 
nugmcnto dP renda tem sido progressivo e con
stante. 

O Sn. CANSANsÃo DE SmiMBÚ (presidente do con
sel/tO) :-V. Ex. não dPseja mais do que eu o seu 
progrc-~so; faço votos prml lllie nugmentc semprn. 

0 Sr.. BARROS BARRETO :-Na synopse do cxcrw 
cicio de 1877-1878 se v~ que foi a pena; dispen. 
dida POI' ost,, verua a quantia de 1.197:501~000. 
Fazenda-s(~ a reducção de lOO;OOOn, proposta 
prln cnmmissi'io, a verba t.le.sccrá a 1.173:000$, {), 
poi1', a diffl•fença Pntre a t[mmtia propos.ta peln 
commi~Bão e a dispenclida no exereicio de 11!177--
1878 será ar~~nn" dQ 20 c poucos eontos de r~is. 

A rctlucçfí,J, portnnto, é tiío insignificante~ que u 
nobre minis·~ro não tem razão na sua ref!ugnancia. 

O meio, :O:E nhore~, de que o nobre ministro deVl' 
lançar mão pnrn que não falhe o calculo dacommis
são, isto é, o nngmento da renda nas estradas dl' 
ferro da Dalliz:t c Pernambuco, consiste cm fazer 
S. Ex. com que os empreiteiros dessas estradas acti. 
vem os trabalho:;, cm que jã se tem consumido 
mais de tresannos, sem que no emtanto esteja en
tregue ao trafego um sô kilometro, ao contrurÍo 
do i]nc se p<1ssa na sua estrnda I! e DaturHé, na qual 
se tem conseguido rntlagres em poucos mczes. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMDú (presidente do co11 ~ 
se lho) dá um aparte. 

O Sn. B.umos BAnRETO:- Eu não sei de quem 
é n culpa, a nfio ser dos empreiteiros. 

O Sn. Jo.:to ALFUEDO:- Despediu-se da de Per~ 
nr~mlmcu um l::Jom engenheiro que fiscalisava · 
zelosamente as oLras. 

O Sn. C,\!'SANSÃo DE SINfMDÚ (pmsidente do con
selho):-Foi essa fiscalisação que cml.mraçon o 
andamento das ohras. 

O Su. DAnnos BARRETO:·- Passou S. Ex. a 
impugnar uma das mais importantes emendas da 
commissão, a que se refere á diminuição de 
783:250# na quantia de 5. 783:0006 destinoda ao 
costeio da E5trada de ferro D. Pedro II, dizendo 
que a cc.:>mmissão se tinha equivocado. Vou dt>
monstrar a S. Ex. com as tabcllas explicatiyas do 
orçamento que tal equivoco não houve. 

Permitta o Senado que para isso eu entre agora 
na parte mais árida das considerações que me pro
pnz fazer, que é a de al~arismos. Eis aqui um ex
tracto das taLellas explicativas do orçamento nn 
parte concernente á Estrada de ferro D. Pedro II. 
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O ~edido de 5.783:000J é justificado do modo se
gnmte (lê) : c"· 

§ 13. Estrada de ferro D. Pedro II. 

A.dministrapão central. 

i. Directo ri~ :1.3 ernprP:gado,s ....... 
!. C.OntaLilidade centrai, 5 crnpre~ 

gados .....•....••.........•... 
3. Tllesouraria, 6 empreg-ados.-~ 
~- Almoxarifado, ü .empregados •. 
,5 .. Telegrapltu, 1·i empregados •.•. 
tL _Trafego, õ2 empregados .... ~ ...... 
7. Estação central, 8:1. empregados 
8. Estações de J.a cbsse,2f empre-
gados .......•.••. ·- ..•• ·-.··-. 

9. Ditas de 2:;a, U emprrgados .. . 
!0. Ditas du 3.a, 43 empregados .. . 
H. DiLas de 4.1

, 27 empregado& ..• 
12. Pnradas, -~ cmprog;_tdos~-~ ... -.. 4W

i3. Conductores, 81 C!t-lprcgado~ •.. 
H. Via pr.rmancntc,5i empregados 
!5. Locomoção, 22 empregados •..• 

. 43: 699SOOO 

Estas differeutes parc.cllas sommam 797:450nG50 
as .quaes accrescem as seguintes {lê) : ' 
Ao JL ~. Almoxarifado -Auxilia

res 7 trabal1w.Uorcs e gu~rdas .... 
Ao n.. .5. Tclegraplws- Gratitlca_ções 

por serviços extraordtnarios, fre-
tCB, descargasf carretas, gaz e 

.29:9836200 

.d~~ ~cl&~~~ãô ·cóilíiãr.:.: à üai-ãa~·, 400
' 
0006000 

feitores ,g un r das- eh a l'"es, guardas-
canccllos, traLalllodorcs, ele..... 160:ll008000 

Ao n. 8. Estações do 1. • classe
Machinistas, ajudantes, guardas, 
vigias,guardas-chnves, trabalha-
dores., guardas- freios c serventes 
nas guatro nstações-.. ~ ...•... ·-

Ao n.. 1L Ditos nas do 2. 11 classe .. 
A. o n. i O. Ditos nas de 3. • classe. 
Ao n. H. Ditos de 11. ='~ classe •.••. 
Ao n. !2. Ditos nas parDdllS~ .•..• 
Ao n. H.. Yia pf'nnrtncnto-1\Iestres 

de linha, guardas rondantcs., fei-

68:63!D200 
3ó:i57i600 
5>: 787 200 
~0:!85 600 
ll:!.89 600 

tores, traiJullmdor"' e opcrarios 895:000,!000 
.á.o n. 15. Locomoção- Pessoal d.:!s 

omcinas do Engcnltu de Dentro : 
torneiras, linwdores,carpinteiros, 
pedreiros, r,aldeirciros, fundido
res, pintare.-:, guilrdas, trabalha
dores. ferreiros, moUeladures, 
foguistas. . . • • • • . ... • • . . • . • . • • • 5-16: 500,)000 

Obras novas.- Inclusive~3 ..•. ,. , .• 
M3:250~í00 para conclusão da 
estação marítima da GamiJua.... 600:oaunooo 

Material e expediL•nte- Trillius, 
dormentes, ~te .• para a via per
manente, eombustivel, utensilio~ 
ferramentas, mnteria prima, no
vos.apparelhos, luLrifie.antcs para 
locomoção, expediente e de~pesai 
não previstas .••.••••.••••••••• ~.l5i: 06r.J950 
Estas addições, que importom em L986; 799,S350, 

llúlllmadas com 797:MJD66JO daquellas l"rcellas 
relativas ao pessoal teehnico e admirustrativo, 
& o ID!al da ver .!:la da proposta. 

Aceitando estai bnses .tir.adns do documentos 
inJi:U5pc-itos, porque _são .officiacs, passo a mostrar 

que certos serYiços estão dotados-com um excesso 
injustificavel, o que levou_ a commissão n fazer 
div-ersas reducçõc.s4 

Começarei pelojtelcgrllpho : 
Pnra este serviço, além da quantia destinadn ao 

pessoal que se compõe de Vt empregados,c impor[a 
em 59 contos quinheuto..: ~tantos mil réis, prd~·Sl) 
mais tiOO:OOO~ para gratificações~ frotf!s, carretas, 
gaz e publicações. 

O Sn. CA.NsANsÃO DE SiNIMDÚ (presidente do con
.elho) : - 400:oooaooo ? 1 

O Sn. DAnnos B.lllllETo:- E' o que consta aa ta· 
bclla explicativa. 

O Sn. CANSANSÃO DE S[NIMnú (presidente do con
selho):- Essa tabelln é do Thesouro? 

D Sn. B.l.Jmos B.\.!UlETO :-Sim, senhor. 
O Sn. CA:-rSANSÃO DE SJNIM.DÚ (presidente do con

sellw)_:- Ha verfeito cng<mo nesta tahella. 
O Sn. llAnÃo DE CoTEGtrE :-Então. -rejo que o 

Thcsoaro continúa a fazer balanços faísos. 
O Sn. ll.!.nnos 13.-l.nRETO :--A com.missão não pndia 

tomar por lJase de seu tra..balho outros documcntm; 
sinão os fornecidos pelo rhesouro, que.~~ exacta
mente a fonte de onde provêm os referidas ta· 
bellas ? 

O Sn.. JoÃo ÁLFnEoo ;- O caso t! de clw.marwse á 
autoria o Sr. ministr0 Ua fazenda; os documentos 
do Tlwsouro não são bons. 

O Sn. D.umos D.utRETO _:- Vejamos agora o qUtl 
se dá a respeito de outros serviços (li) : 

Estação central. -Além de 99:577Q~OO, venci
mentos de 81 empregados, pede-se mais 160;000~ 
pDra guard<'lS, feitores. etc_ -

Estações de 1.' classe. -.Além de 36:080$, 
pede-se mais 68:631,j200, e do mesmo modo se 
procede quanto ils estações de outras clc.t!:,S~S~ 

Via pcrm,nénte. -Além de !16:636,5, pede-se 
mais 895:000~000. 

Locomo~ão-:-~ Além __ Q_e '.~;3:520~, pede-se mai:; 
5i6: 500JOOO. . . 

E par<t os serviços-MalllibJ e cxpcdtente, etr.
pcdn·se a enorme quantia de '!.151 :OtVi~9tiO, 
quando de documentos officiacs consta quo existem 
mah·riaes cm ser no valor de mois de !~OOO:OOQJ? I 

H1, portanto, som <1 menor duvida, quantias ex· 
cessivas, considerados o~ serviços a que sedes· 
tinam, c foi fundada nessa l)bs:ervação que .a com
missão propôz a reduc~ão, que aliás não está ainda 
cm propor~ão com taes excessos. 

Já v6, portanto, o nobrL ministro qur, <l com· 
missão não se enganou. 

O Sn. CANSANSÃo DE SrNnrnú (presidente do con· 
selho):- O que cu disse f.)i que Hma parte do 
CJ'Cdito que se tinha Uado para cs:-:as obras a com
missão calculou como si tivesse salúdo dns obras 
do exerci cio ant('.rior, E;;s3s têm um credito espe
cial. 

O Sn. B .. umos BARRETO : --Si teUJ um credito 
especial, c-omo está incluida. no orçuo•cnto o.rdi
nario? En1ão lia dupli1·at:1 de creditas. 

Como ia dizeudo,j:.t vê o nobre ministro quê não 
houve erro no:"í calculos dn commissào, e que ella 
teve bons funtlamento.':i pnra a reducr5o que propôz. 
Par;;~ que seja procedt~nte a impugnaçfio fmta pelo 
noLre ministro~ ó preciso que S. Ex~ _ju.stifiguc 
essas p::~rce-J1<1s euessiyas e venha dizer ao Senado 
que drcumstanci.as pod_cm ~~xplicar oo 11edidos de 
600:000~ para • obras nuvas •, de 2.151:06!,W50 



para (material e expediente' », qu~ prf?funda ai te· 
raç-ão, que novo c imn1enso desenvolvtmento teve 
o serviço do tclegrapho t.la estrada Uv ferro para 
pedir-se para e1lc a nvultadissima quantia de qua
trocentos cincoenta e tantos contos de réis. 

Sim repito, a commissão r;ão errou cm seus 
calculÓs; ao contrario, fundou-se nas taLicllas de
monstrativos. 

o Sn. CANSAN!'ÃO DE SrNmnú (presiiTeJite àO con· 
sellw):- Essa taLella não tem exactidão; a e.strnda 
de ferro forneecu tc.tLella muito dfffet'L'nto. 

O Sn. DAnnos DAnnETO : -Pó de. ser ass(m ; mas 
sendo Uocumento officíal, com clla justifico per
feitamente a commissiJ.o. 

O Sn. JoÃo ALFREDO Uá um ::~parte. 
O Sn. ll.\.nnos BAUilETO -: - EJ aceitando a r~sse

veração que o uolH'C ministro faz de que não é 
exacta a taUdla du Tlt~~ouro , .Perguntarei : é 
taml.a!tn inexaclo o rclaturio do director da EslraJa 
de ferro D. Pedro !(? 

O Sn. C.\NSANsÃo DE SlNIMBú (presidente do con~ 
sclho):- Não, senhor. 

O Sn. DAnnos BAnnETo :-::::·Pois eu vou mostrar 
com esse rclalorio que a reducção proposta pela 
commissão é insignificante e pódiJ ser muito 
maior. 

No relaturio do anuo do i878 apresentado ao 
Sr. conselheiro João Lins Vieira Cqnsansão 4~
Sinimbú pf'lo engenl.tciro Passos e Impresso mr 
Typographia Nacional cm 18791 I&~ se o seguinte á 
pag. !6 (lê): 

• A despesa de custeio, por contn do credito 
ordinario, deve ser pro\:imamcntc de 5.aon:oqoa, 
não incluindo as dcspPsas por conta _de credttos 
cxtraordinarios com augmento tio matcnal rodante, 
construcção da c~taçüo marítima e execução de 
obras cotnplemC'ntrtres na linha do centro e ramal 
de Santa Cruz. • 

E na pag. I 7 Iii-se mais (lê): 
o: E' preciso c:onsidC'ra.r sómcnt~ as dcspr~as or~ 

dinarins, cxclu~ndo, portanto, as Importancw.s _de 
rcnovaii5o da na p('rmancntc, grandes ropara~ocs 
e reconstrucções de obJ·a-: o material rodante, etc. ' 

Notc~se que o proprio director l'Oconhoco quo 
naquelh dos pesa de ~.300:000.1 devem . ser 
deduzidas as que foram feitas com esses serviços 
extraordinarios, como se v~ das seguintes pnlavrns: 

• Assim, da despes~ tot~l da Estrada de ferro 
D. Pedro II em i878 Ucduzm-se: 
lmportancia de grandes reparaç-ões 

e rcconstrucç~es do material ro-
dante........................ M7:!3õ~997 

Idem de n'p-arn(''õcs cxtranrdinarias 
e rcconstruc'Ções de oLras c cdi · 
fi tios ......................... "' 260 :2ôi,l293 

Idem da renovac1lo da via perrna~ 
nc.nte (além dá que seria ncces
saria para a con~crvação ardina-
ria dn mesma)................ 700:001l,1000 

, Total reduzido .....•..••• L372:397n290 

Abatida a somma destas pal'ecllas da quantil'l de 
5.300:000~, que, na opinião do respectivo director, 
é a im~nrtnncia do custeio do estrada de ferro, a 
reduc~ao é muito p1aior. do que a pr_opo•ta pela 
commissão, que nao ncCitou como ordmarms des-

pesas de,tida ~ ã forc;a maior c_ i'i"iftras rompi e ta
mente nlheias ao custeio. 

o Sn. BARÃo DE CoTEGIPE:- Apoiado: nem s.o 
repekm totl(ls os annos. 

0 Su. GANSANSÃo DE _SINIMDÚ (presidente do eon~ 
sl'llw):- Mns U'ond(j se ha de tirar o dinheiro par:1 
fazer esses f·~pnros? Para qne a rlL'SpPsa se eleve 
muito, Ua~ta que haja um annn chuyoso, como o 
anno atrazado, motivnndo desm0ronnmentos com(i 
os que huuv~ na linha de S. Paulo. 

O SR. BARÃO DE Co:rEGIPE :-E cm um ann,o dr __ 
sêcca como <J actual 'f 

O Sn. CàNSANSÃo DE SrNIMBÚ (pnrsidentedo conse
lho) :-Ha constnntemcntc grandes reparos a fazer 
c essns dcsp 3sas não são de custeio. 

o Sn. BAnROs RmnETO :-O director dn c::-trada 
de ferro diz no seu rúlatorio que esses reparos 
foram tlcvid)s ásgrandas chuvas havitlas lm dous. 
nnnos, facto c~te que niio se repete frequente~ 
mente. 

Si a conunissão, ao reduzir a vcrbr~, tivesse em 
attenção rts (lb~en'açõcs que lia pouco citei do pro
prio engonlwiro, director da estrada de ferro, ~~ 
reducção seria muito mais consüleravel. 

O Su. CAN~ANsÃo DE SnnMBÚ (presidente do cl)nse~ 
lho) <lá um .Jparte. 

O Sn. R\.nuos DARUETO :-Nós tratamos de dotm· 
a eslrada de ferro com os meios ncce5:snrios para 
o seu custch ordinario e n5o prtr/\ attender a todas 
as occurrcnr.i<ls impreYistas. 

- O Sn. CANSANsÃo DE SINn.mú (presidente àocOl~se
lho) :-V. Ex. saLe qu•' a Estr.1d11 de fe!'ro D. 
Pedro II ten·~ hoje uma paTtn do material já gasto, 
que rstamo~ pouco a pouco suh~titnindo por fi :l
teria} novo. 

0 SR. BAJmOS DARRETO :-Esta l'CllOYação pódt' 
ser feita nat; forças do orçamento. 

Creio, Sr. presidente, que a reduc:;:io propo~ta 
pela commissão fica justificada com os dados que 
acahei de lêr. 

Ain1ln PU pnderit:~ fazt•r uma outra demonstra
ção, mas como n5o devo tomar tempo ao Senado, 
direi apena~. que o custeio dil-Estratla de ferro D. 
Pedro II vai Uiminuir por fur~~n Ua filcilidilde dt~ 
communieação entre a estação do Campo c a esta
ção maritima da Gambõa. E' o proprio director lia 
C'strada de ferro quem affirma no seu relatado 
que se ha de fazer uma economia du muis do 
iOO:OOO:$ só no transporto do carvão e materiacs. 

O SR. CAl\ SANsÃo DE SINIMBÚ (presidente-dO conse
lho) :-Sem duvid~ nenhuma, mas é prrciso espe~ 
rar que osso beneficio se produza com o cnrrC'r do 
tempo. 

O Su. BAnRos DARnETO :-Perdão, nã0 é preciso 
esperar, pois os trens já chegam uté aquella {'::· 
tacão. 

ND verba·-Obras lmbliras-a-commi.=::são fC'z DJIC
nns a reducção de 55:000# que o nobre ministro te. 
ve a bondade de aceitar, assim como tambem an
nuiu ó de !A:OOO~, fel'' na verba de !. õ2~:ooon, 
votada parn esgoto da cidade. Estils duas emendas, 
propostas }leia eo._mrniss5o, e _ace.itas pelo nolJre 
ministro, importãm flpenm; e_m cerca de 80~0008. 
Mas notC' o Senado que a ('Ommiss5o, tendo propos ~ 
to uma red;>ccão de mais de 3.000:00IJ,1, o nobre· 
ministro a~~eita apenns a reducção de. cerca <]_,· 
so:ooon ... 



--

ANNAES DO SENADO. 

O Sn. CANsA:"NSÃo DE SINIMDÚ (presidl'n.te do con
selho):- Porque Já tinha. feitu toda a rcdLtcção pos
sivcl sem desorganiza~:ão do serviço, qu:mõo 
apresentei a proposta; c, além disto, porque jã 
tinha concordado, na camarn úos Srs. Jeputados, 
na reducção de algumas verbas na importam·ia de 
1.000:000,). Esta nova re<lucção já era a terceira 
que se fazia. 

O Sn. BArtÃO DE Cu·1~GIPE:-E ainda,. apnra.ndo-se 
Lem, se faria uma quarta reducção ... 

O SR. Joio ALrREDO :-Até ao lavar dos cesto~ ha 
vindima ... 

O SR. BAnnos BARRETO:- O 11obr·u ministro im
pugnou longnmcnte a emcndn relativa ás-Terrus 
pUilliC'lS c colonizo.r;ão. Não acompanlwrl'i a S. Ex. 
em todo o desenvolvimento que Ueu ú sua argu
mentação, no intuito de manter-so no propol'itl_) 
de não aceitar a emenda da com missão i ::~penas a 
ju~tificarei tamlwm com os dados fornocülos pela 
tahella jnstificativa do orç::Jmento. 

O noLre ministro disse que não podia :lC"Citnr a 
rcducção propostu pela commissào na verba-Ter
ras publicas e colonização-, porqne ... 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (preside1~tt! do con · 
selho) :- PortiUC equivale a a caLar cum a immi
gração. 

0 Sn. BAUlWS BARRETO:- ••• equivalo a acabar 
com a immigração. 

Eis como a verba propmta foi justitic:tda na ta
bella do Tlw~uLu'o : 

' § !7. Terras publicas e culuni.zação. 
Província do g::;pirito Santo... 40:G92t\OOO 

• S. Paulo..................... 21 :100~000 
Sunta .Cathul'tna.... ......... 68:iOG~OOO 
Paran". . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 5; :8121)000 
Rio Grande <lo Sul........... >1: H~6QOO 
Minas Gera0s. . . • . . . . . . . . • • . . U :09Z~OOO 
Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . .. . 11 :8tí2~000 
Pessoal Ua Insrcctoria Geral · 

das torras c colonizaç5o, 
hospellari~ de indigentes~ 
movimento e outrns des-
pesas ................•...• 

Subvenção <i Sociedade C:o!o
nisadora em Hamburgo .... 

Dit<l a Jo<tquim nonifncio do 
Anlaral. , ..•.• ~. ·- ...•.. _. 

Dita a João Elisiario do Car-
valho ........ ·········~· .. . 

f( Despesas eVl'ntunes .••..•.... 
Construcção e melhornmcnto 

de caminhos c obras colo· 

10U20$000 

JJ6: 500~000 

16:500~000 

12:500~000 
200:000~000 

niaos ....................... · 320:000~000 

Sommam e5sas parcellas a quan · 
tia de.................. .. L020:078SOOO 

Attt~ntln o nol;rc ministro pnra isto: além das 
quantias de;-;linadas 11ara as colonias das provin
cias, inspectorit~, hospcdnria, sociedade de Ham
burgo, etc., que sommam 500:0786, temos a 
verb• ile-Eventuaos-dotada com 200:000~ o to· 
mos para construcção de caminhos e obras colo
niaes 3~0: ooonooo. 

Assim, a quantia <le 1.000:0000$ da emenda da 
commissão é mais que sufficientc parn :1s colonias 
ainda não emancipa<Ias o para outros serviços con
te~rplados na taLt:lla justiticatíva da Jlroposta, 
menos a quantia de 1.135:000~ sob o titulo-t;al·_ 

~ulo da despesa a fazer-se na hYI•othese de serem 
Importados !0,000 immigrautcs. 

(Jla. varias apartes.) 
~O nobre .ministro, e creio que tambem o Senado, 

nao qncrorn de C('rto gu,~ o systema de colonisaçiío 
seguido até hoje contrnuc (apoiados). 

O Sn. ANTÃo:- Colono.5 espontancos. 
O Sn. Cnuz J\.fAci':I.\D0:-8em um real mais para. 

pawrr ünmigrantes. Eu nté pago para rleporta.r ::~1-
guns que por cá existem. 

O Sn. D.-\nnos BARRETO:- Quando, senhores, 
morrem Lrazileiros de [dine, n5o sei qao seja 
de Loa politica mandar basear gente, como 
a que tem rindo da EurolHl pnr<l concorrer com 
eHes nos s<}crificios impostos aos cofros pnblicos. 

O Sn. CANSANs1o nE Sn.nmú (ptesidcnte do con
selho):-0 Senado pódc votar neste sent'• 1o, to
mando n rc . ..;ponsalJilidade de ptJr tcnnü ú emi
graÇ'ãO. Não querem calcular os bcneOcios resul
tantes das ditfer~ntL'S colonias que estão estabe
lecidas ; si o fizerem, verão que as vtmtagens que 
ddl:ts rcsnltctm corrcsp1111de.n aos sêlcrificios feitos. 

O Su. D.utnos B.\URETO :-sr. pfl'Sidentc, taes 
fO!'<JI!.l as verJJas de rcduc9;io, propost<:ts pPla. r_om':' 
mtssao, Ua:; qurJCs., como J<: à.ISSl', o nobre nunu;tro 
aceifou <tpcnas as que dizem rcspeilo a- OLra~ pn
.blicas-e-Esgoto da cida•Je-, amLas na impor
tancin dl' cerea de 80:0001~000. 

Passou o nobre miuistl'o a ronsidernr as ementlas 
q_uc a commissão offereceu aos parngraplws addi
ttvos, approvm]o,.;; poJa camara dos depntmlos. 
S.Ex. aceitou a emenda no§ 2.o sobre o prolonga
mento d;;. estrada de fel'ro 1ePcrnambuto. 

0 ~n, CANSANS.\0 DE 8INlMBÚ (presidellk do con
sel/to):- Esta gloria é minha. 

O Sn. B.1.nnos R\HRETo:--Perllõe~mc V. Ex. : o 
noLre liOn<JJur por Pel'll1mbuco, que nos está ou
vindo, o ~r. JoGo AlfredrJ, proprh, em uma das 
sessões de 1877, que o governo se entendesse com 
os empreitriros do prolong<Jmento daquc!Ia estrada, 
afim Uc que, em vez de ser construido o trecho do 
Jlfolongamento compreheJtdido entre Garanhuns 
e AguDs-llcllas~ se dt•ssc pr·.3fe.renria á o:.Itra direc-
ç5o. • 

Não tem portanto V. EK. razão ; a priorid<lde 
cn!Jc ao meu i ilustre amigo e cullega. 

O SR. CANSANs.to DE SINmnú ( presidmte do con
sellw) :-Então tenho .sómcnte u facto. 

O Sn. fi.\nnos DAHRETO :- Aceitou ta.tul.H~ill o 
no!Jrc minbtro a emenda de supp!'essho, proposra 
pela commissão, do paragnpho quo autorizava o 
governo ;1 contratar o melhoramento do porto d1~ 
.Pernambuco c dos de outrDs provinci<ls. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMnú (presidente do con
sellwj :--Purque não preciso d1~sta autorizaç-ão para 
fazol·o. 

O Sn. ll.mnos BARRETO :-~E' certo que S. Ex. 
declarou e agora confirma ·JllC niío aceitava esta 
emenda, porque a autoriz::t\;ão era ociosa, cm vista 
Ua ki de OuLuLro de 1869, que autorizou o go
verno a contratar o estal.Jd3c.imentu Ue docas, em 
varim: porias do Impcrio. 

U que peço ao nobre ministro, porque me inte
re~so muito pollls negocias que dizem rc~peito á 
provinria de Pernambuco, e que desvie da minha 
provincia a calnmidadc de r:m contruto de mcllJO· 

·~·-
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ramento do porto, fazendo-se p:1ra i~:.o npplicaçí'io 
da lei dos docns. 

Quando houver dinheiro mellWI'C-:-;e o-porto; 
mas não se nos entregue demãos-atil!ias a compa
nhias cstrangeirM. 

Não aceitou o nobru ministro a emenda relativa 
á estrada de ferro de Baturitê ... 

O SR. CANSANSÃO DE StNn.mú ( Jn·esidente do con
selho):- Mos aceito a idéa do Sr. Barão de Cotc
gipr., que é mcrhbro drJ. conimissão, a· de autorizar 
a venda da do Paulo Affunso. 

O Sn. DAinios D.l.nRE'l'O :-Senhores, a respeito 
destas cstrad~ts entendo que o governO está no 
seu pleno direito, fazendo de lias o que quizer. 
Pela porta por qne entraram rs>;as r.F-trada<; para 
o Thesouro, pf)r essa mesma porlc-rãó sah ir. 

Folguei muito, Sr.· presidente, vendo que o 
nobre ministro aceitava a emenda ilc sUQPrn~-:ão, 
propm~ta pPln ('ommiss?io á sc.xta autOrizaçao que se 
refere V alienação da Estrada de ferro n. PvJro II ... 

OSn. Cnuz M..\cnAno :-Nem vcnrlcr, nem ar
rendar; deve ser um proprio nncional, adminis
trado pelo governo. 

(!{a outros apartes.) 
O Sn. BAnnos BAnRETO :-Tenho, Sr. president~, 

tanto quanto ealJiil nas minhas fracns força::;, pro
curado defenUer o trª-lmlho da commissilo; si não 
consegui levar a convicç-ão ao animo do Sen:Hlo, 
srja-me isso desculpndo, tendo-se em attencão os 
sinceros esforços que fiz para isto. -

(Muito bl'm; mttito bt•nz.. ) 
O Sn. Cnuz MAcHADO :-Dc-fenJ~u mui tu lJcm; 

mostrou que fui ministro dMta pasla. 
Foi lida, apoiada e po;IH cm di<ctwãe com o 

projücto a seguinte 
.Emcn.da substitut.iva. 

c 19. Em Iog3r de 3.031: 1.00~, dign-se -
3. !00: 100$, inclusive 1.!0:000~ para a nav<'gação 
do Baixo S. Fnmcisco1 n que se refere o __ dccrcto 
n. 7,!23 de i <le Janeiro de 1879 c 30:000~ poro o 
resta!Jelccimento da navegação ~ v:~por do nio 
Jcquitinlionlw. 

c Paço do Senado, ~ do Setemln·o de 1879. -
Vieira da Silra." 

O Sr. Junqueira:- DiZia um homem 
Ue Estado que, para se !lY.aliar o gráo de dr:-;en
volvimenlo de um pniz, era. pr~~ciso·otlwr Jl&ra a 
qunntia. di:;pr.ndhln com n instrul'çJ.o puhlirn. 

E' isto l'Xucto, Sr. presidente, ~~tê CCI'lO [)l)nlo. 
Hoje, porC'm, o nosso seculo tem grande:; cx:L~en-_ 
cias em relação aos melhoramentos mate.riacs; o= 
pa.rn que se avalié do gráo de dv:;envolvimenlo 6 
de riqueza ac um paiz) é mistt:H' olhar tamllem 
para n q11antill quo _<:.C disponde com as-oi.Jras pu
lJiicns 0 co:n tL1do l!lWUto se prenfld ao de:-.envol
vimento material" desse paiz. 

Nos __ gOVi.'rnos rcprescnt<ttiv-os e.~sa qunnfb 6 
Uccrel.ada twlo lJOdt•r legh;lativo; mas entre nós 
as cousas tt•m corrido \le Lal fórma, Ue algum temj:O 
a ~Sta P.ortc, flUO pare~n qu~ admt~ do parlamento 
ex1sto um putler pillrlilrcbal gue. vai l'l'Sulvendu 
estas qucslües, e fiUC julga. fehritar-nos, ou contra 
o nos.~ o yoto, ou de conformidade com :1s nos~as len
dencias, m<ts n~o Uc r~ccõrdo com a Jci. 
· O nohrc mtuistro da agricultura é um eavullwiro 

que se distingue por suas mnncir~s delicadas. 
v. v 

O Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (prpsidentP dfJ con~ 
se lho) :-Muito o!Jrigado a V. E 'l-

O Sn. JuNQUEinA :-No seu tt·ato partir-ulnr nin
guem o cxcOUe cm delicadeza; subindo mesmo ó tri~ 
buna,S. EX.O\primr-se rom tnl suavidndl) .. proeura 
encaminhar ns que.;,;tõcs com tal naturcllida.Je, CJ.UC_, 
ás vezes, aquelles que iluercm reagir quasi que sn 
sentem pregos nas rêdos habilmente llisliOStaf; por 
S. Ex., c finam ramo que tonwdo~ de uma certa 
coacção e dizam : Mas onde ficftm todas r~~n~ ccn
sur:õl.." 1 Onde estão os actos arLitrnrios praticadoc; 
pnlo Sr. ministro drr al-{ricultura? OnUe estão 
esses actos dignos de n1provarãu r 

Ilontem, Sr.prcsitlente, quando o nohrt' ministro 
fitl!ou, Je.fenden(1o o seu ort;mnento, foi e~~e u St'llM 
Hmcnto que se apnderou de mim. Avidamente 
procurei eseutar ns paT:Wt'<J.-; de S. Ex., L' pareí.'in 
que niro havia m.otivo {1:-tra as objocçõe.~ ~1ue r.u 
mesmo Joynntnva; parrcia qne tud11 qmmto dizi.l 
o noiJI'C ministro era d~ umn· naturnlidade .om
plela; c que realmente toJos nós deVünnos .Prr.-;su~ 
rosamcnlc- \'-3tat· o qur. o nobre mini,..,lro peJ;a, 
porque nas suas palavras nào havia sin~o o d1•sej& 
de acertar, c os seus actus tinham sido pautado". 
pelas normd~ da legalid<!de, 

Mas, sen!Jore:;:, depois deouvironobre m_nbtro, 
fiz sobre mim mesmo immcmo esforço, r, yoitando
mc para o lado d<t lei, encontrei-a vclad<J, e co
berta de crepe. 

Sr. presid ·ute, o noLrc ministro 1~od:•ri:1 ter, 
como tem, oxcell·mtcs intençõe:-> na gl'~t~o do:; 
negocio;:; da sua pasta pnrn procurar, romn ru 
creio, o bem do p::liz; mas o noLrc minbtro, w·r
Uõe-me que lhe diga, não tem se importdtlt_) com 
a lei. , 

Como ru disse ha pouc.1, uo rc;,;imen roprt3~en-, 
tativo, imporr.n muit·1 V11r 11 (lll3Titia di:;p<:'atli,la com 
os mclhoram.~ntos lll:ltel'iacs; mas essa qnanti~1 não, 
pàrle ser dnd 1 smão peln poflct· comf1etontc, I{Ue ·~ 
o lcgisldtivo, a quem igualmente compe!<, fi:5ca
lisar dCJIOis o modo pot·_·que clla se dispr•ndeu. 
Mas, o hont•ado ministrü, l'IIl muítos do~ oet•1,; da 
sua reparli\;'io, tem prornrndo sómcnte o que eu 
di.-!.so, h:to é) cstabolceei" um governo palriarl'hal~ 
governar cst·~ Lom povo como S. Ex. c Sl'LIS culie· 
gas entendem, esquecendo-se, e.ntrctnnto, 1la lP! 
que fica atir<lda para um C<1nto, í}UanUo el!a é t1 

phnról quctlt\V<~ guiar o g·o~"ei'no cm todt~i:' u!l- ~eu" 
actos. · 

u Senado já conhece muito:; llo~ actu:; a t{ue III" 
e.~tou refcrinio, porque larga discussão tem sid•) 
aqui c::.tnhde}itla desde que so abriu a assembléa 
g-.~rnl, em _DM_e.mbro j mas n~o posso dciX~ir {l1~ 
recordar, almla qLw rapidam:'nte, algun.;; desse~ 
actos, que, comquanto poàessem ser inspirad1•s 
cm elevaJ.os sentimentos, comtudo t1!m por fim 
enlear e anniquilar a lei. 

Quando huntem ouvi o nobre ministro justificnr 
os seus Uccrt tos, mandnndo construir tre.-; l'stradas: 
do ferro no Norte, a Estrada de ferro tle B::~turitt:·, 
quo foi encampt~dn, a Estrada Ue Camossim a Sobral 
c a do Paulu Affouso, não pude deix<1r tle fuzt'r 
Lem que comigo mesmc, um prote~to contra .1 
nntur:did<1de, a suavidade com que o noiJi'_L' nJinb
Lro ~x\nl:nha essas suas dctern~imt~õcs, qnnndo ~l~<J 
hav~a 01 nenhuma que autonzasse S. E...:. n man
Jar construir trcs estradas de ferro, quando e~:0a 
conslruc~ão depende do voto do parlament•J. 

U noLre ministro, quanto á estia-da {lt' fetTo de 
B:J.turit~, commctteu, ã meu v_cr, dous erros: o 
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pi'im,_•iJ'rJ ltt<.llldandn cncampar essa cstrut.b, paganR 
do a~J...; nccin,nistaª_ ddlu sua.:; acções polo prot;o das 
apohces em~tnU.ns ao pnr, o qne dava a esse." nedo
nbt<Js um lucro certo ~ elevado, porrllLC e~sns 
titui(óls da diritltl pn!Jltca e~ttW<LJl :1.eim::~ do p~r, 
tinham Utl1 premio, ao po!-"· o rpe as acções dessa 
comvanhi:~ e.stavam aLuixo do 1wr. O no!Jrc mi· 
nbtro fl'Z bso, yiol.ando o voto cxpHC'ito <lo pnr-lfl· 
mento, v~ff!Ue ne..;ta C~Sa cahiu, UO <JDlllJ de !877; 
um prnJt'cto que nutol'lzava o ~overno a encampnr 
a cstr. da tle ferro de Baturtte; e c,:sa operação, 
pelo modo por que a veaws dt.'scripta nos annL~o.:; 
do rclatorio d<J nobre mini:::tru, fui uma op,·rnrão 
lucr:J.tivil pélr:t os ·1<'l'iOnist:l:-, porque, como disse, 
as <·CÇÕ,'S tles:HI compnnhia es,[l.Vam de.:;a.crcdit<JUas 
c foram trucatlas por 3jiOlice.-; ao par, como se p6de 
vêr nosj(lrna.es do tcmjto. 

Onde achuu o nolmJ Uliuisfro autrJrizt~.ção flrll'él 
faz~T L'~::,a l'UCa.mpn•.:iio, contra o \ o!o oxplidtu do 
ptlrlar. c-'1110 t . 

A Estrada d~ ferro de Camossim a Sobral, Sr. pre
sideult•, ta.m!Jem ~c não jnstillca.; pnr,]UC c podo1r 
exccntivu n:io tem cm nosso p:tiz o arLi!rio de 
faz,·r :.1 &eu lalnntc e;;trallDS de feno. 'l'antu u nulJre 
ministro achuu dilllculUades uo caso, que soccor~ 
ren-gc ao ~ 2,"' do art. t.o du regulamento de 28 
de Feverdfo de 187i·, que cstaueicce os casos 
em ql,e o guverno p,·~c1e mandar con..;irnir estrndo~ 
do ft.:rro, t.knLro Uus limites do uma provinda. 
lias es:::c:-. c<~;-;os sã() raro.~, e dão-se tiUatttlo ha um 
intet·P~:-c puhlico de gr<1nde magnitude a que 
cumpra at{endr·r-sc de; seulOllwute modo, quantlo 
ha nt l'C~sidado de ~e construir uma estrada ostra~ 
tc.>:O'ica, por ex•~mpl11. 

M:(s pr~rg-unlo: nu {lrovincin do CcMá, onlrc o 
porto r1t! f'...amo%im ~~ Sobrnl,se 1tód~.~ dar um desses 
casos cnume ·~tdos no rogu!umcnto dn 28 do Fcve~ 
reiro de 1871.? Não fui preciso forçar o espírito c 
3 letra tio s.e regulamento par<l ~o turnar o arbi· 
trio ele ordenDI' a t~onstmcção dc%a Pstnda? 

Do mesmo modo o no.f.Jr,· ministro mandou 
construir a tercl.!i"a os:tr,ldn Uc Pir:~ntws a P .. ulo 
Affonso, para evitnr a grandt_• cachoeira desse 
nome, no intuito de fazt•r com que a navega~'ão 
do rio S. Fr .. mcisco se encaminhe para o porto de 
Penedo. 

(Ila wn aparte.) 
Eu não quero Plltrar na quesWo tochníca, por

que outra c a que uurahe n minha att!!n~~uo neste 
momento. Mas, ainda mesmo nt·ste k·rl'(!llO, asse
veram P1.'S~t,a.!:l comp .. tcntes que niio Iw a supposta 
faeilidade nu navcgução do rio; declaram, como 
cou.-;a av-eriguada, que, ain.da 11,1ssada a parte en
cachoeirada do rio,_ o s.eu leito contiutia obstruido 
e diilicil ao tra.osilo; sendo, portanto, .1 obra arlJi
ttariam(•nte detamina.da pelo UIJlJrc ministro, sim
plesmente em pur.:l perda. 

Mas, ainda ftuanrlo a estrada do nobr0ministro 
da agricultura possa preenchei' o. seu flm, vai en
contrar o lJOrto de Pl.!nctll), quo é de fllUifo difficil 
acccsso, e que fará mallograr om grande parte 
quaPsqncr esforços que se iac:am para tornar franca 
a navegação do rio. Prescintlindo das condiÍões 
espr.ciae-> ao por lo de Penedo, occupa.r-mc· wi, 
como jâ disse. da questão legaL 

Eu disse que as intcn~õe.s do nobre ministro 
podiam :::er muito lJOas i mas c~ta razão não é sum.~ 
cien!e, porque não .:1utoríza um govcril() a tomar 
a missão pn triarclHtl de nos felicitar infringindo a 
Ir i. 

S. Ex:. o os seus nmigJs têm procurado defen~ 
der c,~'w illegal prucedimento, aiJegando o estado 
ex:cC!ldonar Uet'lHts pro'iincias, e a sCeca que as 
tem Ibgellado. 
~bs a constituição em semelhantes casos pre

screve os meios com que devem ser auxiliadas as 
P'lJmln~ões do frnperio: gnrante-llws os soccorros 
que são estrictamentc necessarios p<H".'l fJLlC não 
mon am Ue fomo. 

AJmitto que, em certw:; circum.::t::mcias, o go
verno não esteja oLrig-atlo a ompreg;a.r unicnmente 
t~ esmo~n; pt'1d0 soecorrc1'~se ao saiario; mas est 
modl's in rebus. E.sso :mlario deve pro dr elo con
strucc;ões que comecem e terminem deu(ro daqudie 
perior[o. As obras, cm que se dê. tal salurio não 
devem !'Cr dr~ tul nature:~a1 que empenhem o pfliz 
cm novos commeLtimentJs cuja conclusão se pro
longw• por muitus annos, que obrigul'm o corpo 
le,:;isl~tivo ;1 vott1r quantias avuHaJas para con
cluil~as. 

As obras que cu toleraria. em taes c::t~os para 
fornecer salnrio, corno soccorro a uma po1ml:u;ão 
f<múnttl, seriam 11pcnns [Is que na occasiao se re· 
ronheccssrm ncressarias c prtlmptn dL' execução, 
por cxomplo, um a~·udo ou cemiterio. 

As.-;im nào se pmccdou : decretarDm~sc cstr~das 
dr! fl'!To com grande dcsonvolvimeJ;ltu, cujo co~ 
meçu n.ii.u vúdc ser seguido do conclusão sin5o ao 
fim de largo pPriodo, quando o llagcllo tiver dcs~ 
app:~rt'Ciào; o êntrctuuto, o podl'r le!f.iSlativo será 
cmt.!lido a aecrotar grandes comd~nnçoes para se 
aca.Jmrc~m cssr~s obras, que aliás nao eram tiio ne
ccs.:;t~rii~s cor·nn outms, G".uc são rcclamn.das em 
divrr~fl~ loc::tlid._,Uos du In1perio. 

Po1· isso, Sr.prcsidente, muito a meu pezar, não 
pwso r!IJsoh·cr o honrado mini...;tro da ag-ricultura 
pela tlccrctaç?io dosbs trl'~; estradas de ferl'O. Não 
dm.-ido Ua~ intenr;ões patrittticns de S. Ex. ; mas 
era mais conveniente que S. Ex. procur:tsso outro 
meio, nflm tlc acudirá JlO!JUIDçã.o llDgr\lnda. S. Ex:. 
arlJitrttrinmcnte ernpenlwn o Estado em oUrai de 
muito avuHadu custo. A c-;trada tle ferro de Butu· 
rité <linda agora eslá no stm comcçu. 

O Sn. CAN~ANsÃo DE SrNDIBÚ (presidente do con· 
sl'llw) :- Pôde estar concluída no ànno pi'oxim o. 

O Sn. JUNQUEIR-\:-Mas com quantos kiiumetros? 
O SR. P.llLiliAGUÁ:- Já está rendendo 7 "/o. 
O Sn. JuNQUEIRA :-Em primeiro lagar deYo 

ponderar que essa éstl'<:tUa não precnch;-'r<Í o seu 
fim, :;i não fôr adiante. I:' indispensavel a sua 
prolong<Jção; c portanto 0 :te to do noLre ministro, 
sujei .t;ndo o poiz a essa Cospesn extraonliuaria, 
veiu prevenir a jul'i:;dicção que calda no poder 
legisl::ttivo. 

Qu::t.nto ao rendimPnto d.a estrada de Datu!'ité, 
p!"·rmittn-se-me moralizar e.;-:;es dados aritlunoticos 
de um modo dill'l'rente. O movimento do passa· 
gciros que se tem oL.servaJ.o naquclla estrada, e 
mesmo a affiuencía de mcnadorias, importa untes 
a renda da miseria do que da pro~peridade · pois 
que pDra essa renda tem concorrido a muHid.To de 
retirantes que Yão e vem. 

O Sn. J.iGUAIUDE:-Esses transportes s;:to gra~ 
tuitos; a renda prorém d;:. Dctividade da popu• 
fação. 

O Sn. JUNQUEIRA;- Os nobres senadores não pa" 
dcrão pcr.suadir a quem. quer que seja de que a 
provincia do Ceará, especialmente a cidade dn 

i 
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Fortalezn, nas <'paras n:ormnes, possa alimentar 
wn commercio tão extenso, um movimento tão 
grande de pessoas, f'omo, segumlo consta de um 
jornal que li, se tem oLsel'ntdo nGste;-; ultimas 
mezcs. E' um movünrnto C'XCcprionnl, motlvado 
pelo cstt~do excepcional da provincia. Por isso
din:o qnr é renda da miseria~ e n5o da pro~pPri
dade. Quando a provincin ao Ceará entrar no 
seu estado tlc normalidadt·, como muito -desejo, 
certau1e.nte desapp11recrrã() os factos lJ.UO os no!Jre;:; 
scnndorcs têm visto, o movimento ha Ue dimi
nuir ... 

O Sn. JAGUAUIBE:-Ha de nugmcntar muito. 
O Sn. JuNQUEIRA :- ••• salvo si a estrada fôr 

prolongada muito além de Ba!urité. 
o Sn. lAGUARIDE:- A prolongatão é da maior 

conveniencia; mas pnra a estrada dar granrlc 
rend~ basta que vá a BnturHó. 

(lltt outros apartes.) 

0 SR. VISCONDE DO Rto llRANCO :-Mas a COffi· 
pnnhin nrío quiz ficar com ('ssa cstradn, que dava 
hntas esperanças Ue prospcridnde. . 

O Sn. JUNQUEIRA:- SoUre este [IDUto, occorre 
oUtra olJsen·ação no. sentido d_o pnntp capital. . 

Ainda uma vez d1go.quo naoduv1do que w: m
ten\õos do D'OYcrno fos~em cxccllcntes; mas ha J.e 
se rcrordarco Senndo de qUP, quando aqui discu
timos o projeclo de prProgatlva do orçamento, cm 
quP- vinhnm inrluidos os crcditos para a conti
nuação dessas oUras, o Senado os separou, recu
zando vot<ll' o que fUra approvado pl'};l camara do~ 
Srs. df>pntados. 

Esse acto devi11 importar a cessação das obras: 
enlrct:mto o nobre ministro declarou lJUC, apezar 
desse voto J.o pnrl:lmento, sem esperar a decisão 
definitiva, jit tinha mandado fuzer estudo~ pnr[l 
a continua~ão de tacs obras. . 

O Sn. C.\N~ANSÃO DE SrNIMBÚ (pnsidente.do con
sellto) dtí um aparte. 

O Sn. JuNQUEIRA : -E' um assurnpto quê me
rece to(ln a nnssn attcnç?ío. Qu[lndo se prornra r1is
cutir minuciosnmentl' flispnsirõos que se referem 
a vencimentos c gratifirar;:ões d•• correios, e sobre 
a cdminaçã0 do um official tlc gabinrte; qu:mil0 se 
desce a todns essas minuci<:ts; quando ~~~ fJUPr tit·ar 
a crrV<Jlgadura dos correios que têm de levar'?offi
cios á Gnvca ou a qu<"~lqucr· outro punto extremo da 
cidndc, é misfcr qnc tt9_Uf'l1Us yr-rhas., 1101' omlo SG 

escõnm fortemente os dtnhl•iros pnl,Jiros, merrçnm 
toda a considerqção. SalJe o Senado quanto custri 
hoje a engenharia; uma C7\plora~ão qunlqu.er, que 
se manda fazer cm uma dc~sns estradas, rmportil 
em dezenas de contos de rl-i:;. 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-Ha um exercito de cn~ 
genhl'ii'D~. 

0 Sn. CANBANSÃO DE SINIMllÚ (Jll't!Sidenti' do con
selfw) :-E' o mesmo po!l.sonl. 

O SR: JuNQUEIRA :-A cslrndn de ferro da pro. 
vincia do Paraná roi decretada pelo ministorio â 
que tive a honra (lo pertencer. 

Aquella provinr•ia, que tem $8 desenvolvido 
tanto c que pnrrce sr.r um grande campo dt~stinado 
á colonisação ouropPn_, si esta fôr bem dirigida, 
não podia ser csquccida por esse ministerio, que 
fez outras concessões do mesmo genero. Mas 
vej'o agora, Sr. prr,sidente, um decreto expedido 
pe o honrado ministro d<~ ngricultur<~, com a data 

de i2 de Agosto de 1879, que uno me parerr. de 
accôrdo com a lei de 2~ Je Sete muro de 1873. 

Louvo á S. Ex. tudo •tuanto tem feito no sen~ 
tido de facilitH n iniciação-dos tralJullw~ datiUdla 
importantil'sima estnub : a provinci<J dn Prruná 
tem merecido semprr. minha sympnthin, lll3S não 
tem nüda nma cousa com outra ; o dçeret•J tle tJ: 
de At,ost(J me :parece que não se escudJ nu lei. 
Pe·~·o ao nr)Lt·e ministr'O r1ue se digne rle dar, 
quflndo puder, ns ext~llcaçoes conrcuient··s, por~ 
que rntr~ndo que a líli dr~ 1873, que HUt·Jl izou a 
c.onstl'ucçl'io ~-·:;;sns estradas, de nenhuwa maneira 
a autm·izayn o acto dr) governo. 

Diz o art. i ,o dessa lei (lê): 
c As eomp1nhi:B que_, na conformidade do 

art. 2.<) da referida lei, se prO}luzerem :, con~truir 
viils ferreas, deuwn.~trando, com seus plrmo" e 
dados r~:-.tatistko~. (1ue estas pr',dem dai' rle renda 
liquida r~ "lu , fie:-~ o governo autorizado Jrarn con~ 
ceder uma subYenção ldlometricil,OU garantir juros 
que não cxced-'lm út: 7 °/0 currc:;ponde!lt."e . .; au ca
pital empregado n }Jclo pr.'l:W de trinta anóos~ .-

Ora, para a 1~strada dr· ferro da provincin do Pa~ 
raná marcou-se o capital de :11.í92:00060UO. 

O SR. JoÃo ..\LFREoo:- Quantia a esirada foi or
çada em 7 .000:000#000. 

O Sn. CAMA~:;Ão DE StNIMBÚ (presidL'IlÜ!- áo 
conselho):- Es:;n elev<Jção foi feita, ii v L:; ta (las 
plantns, p11r uma commissão t·~chnica, por p:•s-.or~s 
competentes. 

O Sn. JoÃo ALFnEoo :- Dtzem"mequ-- ns ubras 
tinhnm sido orçndas por um engenheiro inglcz 
muito expcriment<J!lo. 

O Sn. C,\NSANsXo DE Smnmú (preside~tfA do con
scllw) :-A com missão julgou que esse Of·?<Jmcnto 
era insuflicirntissímo. · 

O Sn. JHNQLETRA :-Nfto entro agor8, nem tt•nho 
dado~ paril emrar, U[l quf'lstão si se der ia orçar a 
oUra em 7 ou em 11.000:000$; todas as minhas 
o!Jsenrações rffemm-st• 1'l nfio leualid;~Ue do al'to. 
Tenho muita duvida dt• que o R:OVcrno }lodesse 
f'Xpedir o decri'~O de tt de A.gosto, Ju·-e~-Jur, por 
n"sr dccrctu, o governo, em ultima analy~c, tuiDOU 
:i companhia estrangL•il'a de Chemin$ dts F1'1'S flré
si.liens a quantia d·-~ 32,ú00,000 fruncos d1-'~llu logo, 
pagando o jnn nnnual de 7 "/o., !Jllflndo a lei de 
1873, que ha flOilCO li, diz positivamente que o 
a:O\·emo pi'rdr~ garantir o juro dns e~trad01s de 
fet'ro, pagando-o á propor\'51) que o capital fór 
sendo emprr•gado n:1s o!Jrt1S. hto é o tllle a lei 
Ubpõe; cntrct1nto, no decreto de 12 de A!.!osto se 
diz quo éssa C(•mpnnhia emprestará de.~de logo ao 
gOVt'flll) ::1 referitla (jnantia, pr>l3 qU11l ilC.1 este resw 
pnnsavel, principirrn(lo-:-;e desde enti'iu a C()Utar o 
juro de 7 "/u, e o governo p;wando a empreit~lda, ~ 
proporçfio que as obras se fizerem; de surte qtie, 
em ultima anrlyse, o act•1 do governo importa um 
cmprc~timo feito no estrangl'iro e nas pciorcs con· 
dir:ões possi'íei!l.; porque o empreo::.timo ú :1 7 o;o, 
pilgaveis em o·1ro, o quo quer d1zcr cerca de 9 °(a· 

0 SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ ( presidt•ute do con
selho): -Com1 se paga o juro do capit<il de todas 
aS outras estro~:das. 

O SR. JU!'l"QUEIR.\.:- Mas V. Ex. salH~ qu() os 
ernpre~timos externos só vencem o jur0 de õ 0/ 0 

c esse emprestimo, que o é n.'l realidade. vence o 
juro de 7 '/o. · 
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Além disso, temos a qnr~stão do legalidade. Não 
duvido que o noLre ministro possa produzir ra
zões taes que attenucm granclpmcnte .seu acto ... 

O SR. C.\!'i'SANslu r.E S1Nn.mú (ptesidente do· con-~ 
sellw): -E~pero. 
' o Sn. JUNQUEIRA:- ... e pos~n rnzer qualquer 

conta a res1wHn do tempo em I!LIO es.sa estrada de
via ser feitn,. e vor const~guintc umn demonstra
rão de enc'argos para o TlJCsouru, si potveutura 
ella nào St~ tlze..;sc em um pr,'!zo Ião curto. 

. O .SR. C.\NsANSlo DE SINlMBÚ (preaidmte do con
selhoj :-.\poiodo. 

O Sn. JUNQUEm.\; -Ainda nssim eu objPctaria 
que c·ra dever do governo empregar os meios ne
cessnrios para que a cstt·~;~da fosse feita cm curto 
prazo; e conscguir-sc-hia ~sse resultndo, si fo&sc 
impnqo como condição, sine qua ~wn. Mas, por 
maiores que sejam m. ~ttcnuantes fiUc, acredito, o 
riobr·:· p1·osidente do conselho púd1~ woduzir em 
defesa 1.k seu acto, c por mais pntriutica quo ti
vesse. siúo sua intenção, como creio, cm ap-ressar 
a.comtrucçãod<~ e:~tr:1da do ferro do Paraná, com
tnilo. n meio é que não mn par(•cc le(l'al. Estando 
reunidq 9 pnrlaulen.to, era_muíto f<~cif ao honrado 
mini.::tro obter qunff!Ut)r modiflcaçiio na lei de 
1873. 

Como disse, Sr. prosirlentl', quando tratei das 
pmvindns flagelladus pcli'l sêcca, ou não levo 
muito }unge o meu rigor contra o governo. Ad
mitti algum salario parn ohras pa!l.sageiras, como 
agora n5o clwgo, Im intcrprt~taçíTo da lei de 21 
de Setembro de 1873, nté o ponto de neg-ar ao go· 
verno a fnculdr1dc de fazer um convenio com uma 
companhia const!'Uetora quu tircsse meios finan
ceirC>s abundantes, pnrn que clla lhe fosse adian
tando dinheiro; mas esse adiantamento devin ser 
prop(IJ'I'inn,'ll ás ob!'as, tlevia ser um adianta
mento Jl:lrrinl. Suppondo que as oLras ::mdt.tm cm 
:1.1.000:000,5, cu admittiria que o governo porle.-:so 
ir obtL"udu de Up:ltl companhia imilO!'tantl) acJuc!les 
fuutlos, que fossem precisos para se ir fazendo a 
constru(~ção do um certo trecho da estrada. Isto 
podin S•' fazer; era, ('fi ultima analyM, um adio.n~ 
tamento de dons, trcs ou quatro moze;;; dividia
se o capital em fnwções. !tl:Js o pemamento que vejo 
l"rcdomimmte, no decreto de 12 de Agosto, não é 
esse: é lllll.is uma operação de credito, do que um 
meio pl!ra construir a estrada. 

Faço votos pnra qu!Y~Tfrovinr.la do Pt~raná tenha 
quanto antes es~a sua estr·adu tlc ft:rro, lJUe é muito 
nccesslria. ~. 

O SR. Conn•IA:-Apoiado. 
O SR. JUNQUEIHA:- ... mas creio que se poderia 

ter cl11.•gaUo ao mesmo resultado, sem violar tiio 
claramente a lei de ~.i, de Setelllb!'o de 1873. 

J;-i que' fallo0 na proYíncül do Paraná, Sr. presi
dente, n~o posso dcixor de dizer duas polavr~s 
acerca da questão que tem nqui sido tão debatida 
relatinrmente <.Í. colonisação russo-aHcmã. Não 
t. · !Cro defl}nder esses colonos do um modo aLsu
luto. Não quero dizer quo ellcs não sejam indo
J,nlcs; mas o que está fúra de duvida é quo ollos 
foram illudido.s na sua e.spectativa, em relação ás 
terras que se lhes deram. 

O Sn. J.!.GUARIBE:-Apoiado. 
O SR. Ju~QUEIRA:- O Senado ouviu o illustre se~ 

nador prla provincia do Paraná ler a longa s~rio 
de esr:ripturas que se fizeram na(JUella provinci.n, 

comprando terrenos pnra esses russos-a11emães · 
terrt·J~os fJHI', todos s~o concordes em tJjzor, nfio sãó
P.!"oprws para a agncuttura. Na ~U::t maior pnrt@ 
sao terrenos de pastagens, como os ternos nos ser
tões das provincias do Nortó, e que se vendem por 
1:000~ ou :i:OOO~ cada legua. 

O Sn. JAGUARIBE :-E por r11eno.s. 
O Sn. Jt.NQUEIRA:-Enlrctanto 'que uma legun: 

de terras iguaes foi venjida, na provincia Uo Pa
runá, por 80 e. IOO:OOOH. Esses terrenos é que cs
pn!ltaram o~ colonos rus:w-allemães, terrenos pro
pnos pnra pa_;;tagens c não parn culturD c dus 
qnacs elles fugiram espnvoridos, como o; aralws 
da legenda fugiram do tcrrenu-umldito. E' esta a 
pnrto digntl do censura. 

Não quero defender u osscs colonos, nfio os co
nheço ; não sei si eiies são tão indoft'lltL'S .COffi(} 
querem [)pregoar; mas a administra.~·ao tevegfande 
culpn e1n n~o velar sufllcicntemente para que os 
terrenos q!lc se lhes dc:-;tin?SSL'Ill fossem p1:oprios 
para a ngncultura. Elles VJnilam parn <H]HI para 
0ntrPgar-se aos mistci'CS da agricultura c ni'ia 
aos da industria pa~toriL Parecia que era caso de 
um inquflritu; que o gOVL'rJIO devia tomar a si esta 
questão que <lfft·Ctn a. honra nncionaL Espero que 
o nobre mini:;t!'O da agricultu_ra mantlarú proce
der <~os exames e iilqueritos nercssarios, e opPor
tunnmentc informará <tu p.1rlnmento tlo tudo qu<lnt() 
houve a semelhante resp1~ito. 

O Sn. JAGU.-\RIBE :-E a lesão enorme ó motivo -dc
nullidad". 

O Sn. Jm\QUEiflA :-A nossa c6lonisação ficou 
desacreditada. Os ru~so·allt~m5cs que voltam à 
Europa são outros tantos prégões levantndos con
tra o Brazil. 

O Sn. CANSANSÃO DE Snm.mú (pre-sidente do c~n~ 
selho) :-Achu que ú cont!'a elles mesmos. 

O Sn. JuNQUEm A:- Quando remos que real
mente não houve bon .fé na distribuição das terrns, 
quo para n<Hla sornam, cumpre-nos saber de 
fJUt'm é tl cu(pa. E' a no.~sa honrn, é a honra do 
governo, é a honra do Bruil que cstlt empenhada 
rm se ti~ar a limp.o este negocio, para que no 
futuro nao se rcpttn o cDSo de acolherem-se ás 
r assas pl,1gas europeus c lhes sejnm dados os ter
renos que para nada servem, que nos nosso:> ser
tões do Norte se vendem por fJuasi nada e que 
entretanto, na província do Parun6, custararri 
milhões. 

o nobre mtnistro _ tamb~m tomou uma detor
mimll;iio quo não sei si é muito fundnda no inte-
resse publico. _ 

A Companhia Dahiana de navegação Unha a seu 
cargo a navegação do Baixo S. Francisco_ e fazia 
c . ..:se serviço rcgularmcnt(3. Niío me con.sta. cmc-
houvesse reclamações. ~ 

0 SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presúlenie do con~ 
sel/w) :-M uilas . · 

O Sn. JuNQUEIRA:-No entretanto, vejo do rela
taria do nohre mini~tro que este serviço foi -~
rado á Companhia Bahiana e dado a um cidadão, 
quo o está executnnUo, uwd.iante a subvenção de 
.íO:•JOOH, que o nobre ministco concedeu-lhe. 

O Sn. CANS.\NSÃO DE Smumú (presidente do con
sel'to):-A mesma que já existia, sem alleração ne
nL ~ma; e o ser·d~o está se fazendo optimamente. 

O Sn. JuNQVEmA:-Perdôe-me o noLrc ministro 

-<ifi:;f:--
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que eu duvido um pouco desta excellcncia do 
serviço ... 

O Sn. CANSANsÃO DE SINit~mú (president11 do con
selho) :-Ainda h ontem tive disso infurmnçõcs pelo 
engenheiro, que acaba de effoctuar uma viagem 
por um dos vapor~s deste em prezaria. 

O' SR. JuNQUEinA.:- ... porque a Companhia Ba~ 
hiann, gue dispõe do urna esquadra do vapores, 
está mm to mais no Cilso de executar este serviço 
do que o no r o emprczario, o tanto roaiS- quanto 
os seus vapores vão atê a cidade do Penedo, es
tendendo até lá a linha do Norte, o que não acon
tecê com a nova cm preza, IJUC se levanta da noite 
para o dia c que não tem material sufllcientc. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (prt'sidente do con
selho):-Iá o comprou na Inglaterra e está de pósse 
delle. 

O Sn. JuNQUEIRA:-Emfim desejo:~ rei que _a. nave~ 
grtção se ra~;a muito Lem c quG o ac~o do. nobm 
ministro surta o desejado effeito. Eu n.Po deixei 
de flee1r ~pprehensivo vendo qUe se tirara á uma 
Mmp<lnhia importante um sorvü;o de qnc estava de 
posse, para dal-o a uma pessO.l qnc naturalmente 
não tem os mesmos elemento;;. . 

Agoia, Sr. pfcsideilte, ·vou me oêcu'par com 
a qUestão da Companhia do ~az. 

O governo, em 21 de AIJril deste anno, firmou 
com uma compnnhia que já-·esta'va de 1JoSse deste 
serviço um contrato para a illnminação a- gaz 
nesta côrte. Parl'cía que este- Contrato deYiú. 
ser immcdiatamcntc suLmcttido á approvação do 
poder legislativo, uma vez que as canlafãs estão 
tralwlbando. Em lugar disto, porém, Ó3t<tmc~ já 
~;~m proros-aeão, depois de finda a 2. 11 sessão c tal 
contrnto amdu nãO veiu a esta casa. 

O Sn. CANSA.NSÂO DE SINUtiDÚ (pTfsidrnte do con
selho):- Está na camara dos deputados. 

O Sn. JUNQUEIRA.:- Está na comara dos depu
tados I Quando o governo tem obtido doqnclla cor
poração tOdas as medidas que tem jul~ado nccessa
rias, porque motivo não o!Jtevo até uoje a appro
vação deste seu acto? 

O Sn. Cu\NSANSÃO om S!NL'\l:BÚ (presidente do con
sellw) :-!Ia de vir breve. 
. O SR. JuNQUEIRA:- Pergunto ao nobre ministro 

c contcntu-mc coin uma rcsposta·slin_. neste poiito, 
em aparte: 

V. Ex. considera approvado este contrato pela 
d~cretação da_verba que e"' tá no orçnmcnto da agri~ 
cultura, ou não o considera approvado siri.ão com 
um·voto explicito do parlamento '1 

0 SR. ·CANSANSÃO DE SINIMBÚ.(presidente do con .. 
selho) :-Si eu o considera.sse ppprovndo Iião o·le
varin <tO conhcdmcnto da camara dos deputados 
para sor approvado. 

O Sn. JuNQUEIRA:-Eu desejava que V. Ex. me 
dissesse sim ou n.ão. - · 

O Sn. CANSANsÃo DE SrNrMBÚ (presidente do con
selho) :-E' a mesma ·cousa. 

0 SR. VISCONDE DO Rro BRANCO:- 0 nobre mi
nistro não· o considera approv&do. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Iá nisto ganhamos muito: 
O contrato .não está approvado ; a deci•etacãõ- -da 
verba no orçamento não importa asuaapprovação: 
j* é unia con([Uista. 

0 Sn. SILVEinA D.4.. MOTTA :-E' cousa que nem 
so deve perguntDr. - · 

--,.,._;.: .. ;',.-cc~ ~ 

o Sn. JuNQUEIRA:- V. Ex. responile-me d-€-sté- -· 
modo e eu comprehendo a s.ua ironia. Mns V. Ex. 
tem vi:;to grandes exemplos. Fa1.-se um contr<~to, 
que nunca é approvado explir.itamente; no entro
tanto as vcrL~s vão entrando no orç-amento e vão 
se succedendll de anna a anuo. E' coulra isto que 
clamo. O contrato nfio está approvado, disse o no· 
:Uro ministro da agricultura e o dizemos nós toJo:;. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINn~nú (presidente_ do con· 
selho):- O contrato cstrí. snbmettido ao poder le· 
gislativo pa.r;l s.er r~pprovadn. 

O Sn. JUNQUEIRA: -0 contratu feito ii 2i de 
Abril dn;;te anuo ainda não·r·ôdc m~reccr a appro
vação da camara dos deputados e ser remettido_ao 
Senado, enhetanto que a sessão está a acnbar. No 
fim de qnnsi nove mezcs de ~raLalho que t0mos 
tido, o que é ql1c justifica e~ta lentidão em tratar
se de semelhantes assumptos 1 

O Sn. CAN~ANSÃO DE SrNIMilú (presidente do co1z~ 
selho):-O_pa.rlamento já tem voLatlo trabalhos im~ 
portantes. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Entendo que o poder legis
lativo não se pôde separar eSte anuo sem tomar 
uma resolu<_-ão a estO respeito; c por ü;tn, vou 
mandar á mesa um 'nddit1và, que tem por fim a 
approva\ão (lo contrato, porém com as modifica
ções quc·me parecem justas, pois que ha clausulas 
no contrnto que são Ios_ivns e leoninas. 

Vou m.aiidai:" um·ad.ditivo, ·porque não é·decente 
que, feiro este Cpntrato_e tr,\baiiwndoa itSSembléa 
geral nove rnezes_. se diss'olva, se disprrsc, conti
nuandu o çNitrato a produzir seus effdtos. Então 
a apprOvação é impllcita, desde quo'nilda sedbse, 
e o contrato coutinúa .e vai produzindo seus 
effeitos. 

O podi'r legislativo .deve cmittir s.ua opinião, 
dr-v e decidir si o corttrãto continúa como está, si 
modificado ou rejeit<tdo. Ma:; a continuação do 
stattJ. qtw, depois de se ter dispersado o corpo le
gislativo, sem haver dado sua opinião, é o que 
não me p<1rcce vroprio, nem digno dt~ssa corpo
ração. 

O meu ad<Jitivo é o seguinte (lê): 
• Fica ap.l)rovado o contrato de ;u de _Abril deste 

anno, para ii!uminação a gaz nesta CÔJ;".tc, com as 
seguintes modificações.:._ 

Na clausnla i5, onde se diz 2.JO r:'., diga-se 
2-liO rs., e onde se diz 27.0.rs., !]iga-se ~_60 rs. 

Na clausula 16, em Jogar de- pndriTo mo neta. 
rio-diga-se, moeda corrente do Imp'3rio. 

Na clmsula 28 , em logar de i2 primeiro' 
annos, diga··Se tres primeiros ann"o.s, e cm logar 
de-antccedcncia de tres annos-diga-se-ant()~ 
cedencia de um anno. 

Na 29, substitua .. se a ultima parte pela se~uintc: 
-Os particulares, porém, que podem illummar as 
suas casas por qualquer outro systema~ o poderão 
faz.er mesmo a gaz fabricado na propria casa ou 
em qualqw~r gazoroetro, que se estabeleça no 
Lairro. 

A clausula 33 seja substituída pela seguinte ; 
-No fim de 33 annof todo o material da _c_orrJpa
nhia, que nesse perlodo recompôz o seu capital_, 
fica pertencendo ã municipalidade da côrte sem 
indcmniznç.1o alguma á referida companhia. 1) 

A justificação acste meu additivo, Sx. presidente, 
está nas seguintes considera~ões. 

Quanto ao preço, o proprw nobre ministro re
conheceu, r1o relataria, que a illum_inação a g~. do 
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Rio de Janeiro era a mais cara passivo!, era 280 °/o 
mais- cara do que se prtgn nrts cidades da Ingla· 
terra c da França. 

0 SR. C.tNSANSÃO DE SINIMBÚ {pteside~'te do CDU· 
telho):- E' preeiso ve-r como se entende; isto é 
relativo. 

O SR. JUNQUEIRA:-São palnvras tcxtuacs Uo seu 
relaturio; ':!80 °/0 mnis caro do que nas cidades 
da Inglaterra e da França. 

O pn!ÇO 1lo antigo contrato era 290 réis para os 
partH·ulnres e 270 para o governo, por cctda metro 
cuLico. Eu proponho 2fa,O réis pnrn o governo, 250 
para os p;!lrticlil<1res. E' uma vequena diminuição. 

No contrato feitu á 21 d0 Abril se fez, confurme 
se disse, uma 'diminuição de !O 0/ 0 , diminuição 
pef!uena; eu acrescento uma outra, que não é 
grande, que não vai ferir 6S inte1 e.::: ses da com· 
panhia, porque o proprio insprrtor gPrr.I desse 
serviço, informando ao governo cm 1876, rlisse 
que a comprmhia ficaria grandemente rcmuno· 
rada, reccLondo 201 réis, por metro cn!Jiro de 
gaz, de illuminaçlio publica e 233 da parti(jular. 

A outra clausula sobre que versa meu ndditivo 
é a da differenc;:a de cambio. 

Ora,renlmcnte, osh:mtlo n comp:mhi<l P.stnf.J("lecidn 
desde 185/j., por~ne o contrato _primitivo foi Feito 
em 1851, pelo t-ir. Euzcbio de Queiroz, m[ls a 
compnnhia principiou n scrvirb em 18r51:; estando, 
portanto, lw 25 annos usufniínUo os lucros dt!SSC 
serviço; é justo que continuo a aproveital··~e desta 
clausula, que tanlu tem gravado a populnf'ío da 
cidaUc, fazendo com quP os hahilnntl~S da cOrte, 
em virtuUc da uscillnção do cam!JiO, paguem 
muito mais caro o gaz que consomem. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA : -25 °/0 • 

O SR. JuNQUEIRA :-E 30; e tanto mai"~ senho· 
res, quanto essa. comp:mhia huje plítle-se comido· 
rar brazileíra, tWrque h a mnitus annos qne 
funcciona entre nns; deve itkntificar·:•c comno;:;co, 
participar do nossa pro:-poridade e correr os riscos 
a que estamos expostos. 

Assim, Sr. 11re~idcnte,. o en~pff~gatlO publico, 
por cxcmpl'"~, que vê o sen mmgoado ordenaLlo 
reduzido, c que, pela dilft'rcnl;'a do cambio, tudo 
compra mais caro, deve ainda pagar essa diiTe· 
rença enorme pf'lo gaz que consome, rstaudo :.:~ 
compnnhi:t,ha ttJnto:-; nnnos, no goso de Sl'U privi~ 
legiu, auferindo lucros c _ainda mais exístinllo Iwj~J 
entre nós outras companli1as inglczag, ramo a de 
esgO'tos, a City Improt•rments, que não tem em seu 
contrato igual condição e recebe sua suú\cnção na 
moeda corrente do rmiz. 

A' este exemplo é que o governo devin attender, 
porque só elle Ui~penllc ma i:-; de IOO:OOOR annual· 
mente pPJa diffen~nça de cambio, c os pttrticulaJ·cs 
muito mais. 

Ora i~to não deve continuar, é o caso õe dizer·sc 
que si a no:;;sa moeda não merece confirmçoa, então 
não contratem comnosco. Si por ventura receia-se 
que a moeda ,lo Brazil V1·nha a ter uma deprecia
ção enorme, então para gue contratar comnosco? 
O nosso cambio ordinarmmente. oscilla entre 23 e 
24, mas é possível que chegue a 27 e a companhia 
terá assim um grande I u~ro. 

A outra _clausula é a 28 cm que se marca o 
prazo de 33 annos, antes do qual, sem denuncia 
de 12 annos, a substituição do serviço não poderá 
ser feita, mesmo 9.uando se invente um processo 
que melhor sub.stJtua a ílluminncão a ga:r., prazo 
que me parece muito longo, principalmente pelas 

experiencias que GStão :::.endo feitas, da lllz ele
ctrica. 

Eu tenho aqui uma obru publicada este anno, 
prlo Sr. ConUe Du .Moncel, sobre a luz clectrica ; 
por r,;:sn obra se vê que c obstaculn que até au:ora 
impefiia a adopçiio deste !;y.o.:tema de illuminlição 
era principalmC'nte n3o tl!r·se podido ainda nbtM 
a divisibilid[lde dn luz;. porem, prlo;; estudo:; 
feitos, essa diffiruldude pjde ser veadda. 

Li, lia pouco:. dias, r.m 11llHl rorrcspo.lllPnria da 
Europn, mserta no Jorn.ll do Commercio, o se~ 
~Zuintc : 

.- DH Nova· York recebmnos o seguir te a res· 
peittt da luz electrica: ' 

~ O Sr. Edison ohtcve u_n Uinamometro bastante 
delir-ado pnra merlir até f· centesima parte de um 
rava11o de forç-a. Ct1m eslc instrumcuto elle póde 
calrular o custo da luz clcctrica até o ulttmo ponto. 
Dt~monstron que de oitenta a noventa por ~f'nto de 
energia são convertidof; cm luz c qnr> se p1ídP, flll'· 
nccer seis luzes electricas com n forç:1 de um ca~ 
vnllo, custando a ter:·n Jl:trte do gaz. Stt'!-trnta que 
o problemn da npplicnção da luz eledricJ. nos usos 
dcuuestieos está prn!ieamente S01Villo, nMs I'OI'l· 
f~.-;sa que lta vincla muit!JS detullws a eaieulat·. 
Estit convcneiilo que a platina p1'li'IC ser cmpre· 
g-ada em grande quantidade, de modo a reduzir a 
de~pl'sa. Ultimamente tem csUtdt> occupado com o 
telt•phone·t·lectro-chimico, que c.<:tá hoje prom;1to 
pnril ser introduzido em Londres. Vat ngora cn· 
tt·eg-ar·:::-e exrlu.sivamrnte. á luz electrica, e e~tá 
com cncido de quo o seu systema cst<1rá l)reve~ 
mente prrfdtamente a(•flbl'rlo. ~ 

Portnnto, d'alfUÍ a quatro, sei~ ou oito meies 
pódP·se ter re~o 1 vido o prublema dn dívisibtlidadc 
ele,·trica. Eu creio firml mente que isso est.1r6 
em brerc rraHzado , p'1rque nós estamos em 
um s.-•rulo de m"ravilhns c milagres, feito:> na in· 
dustria morlerna. 

Como, pois, lignr·súoE~tadl>fi e:-;ses dozeannos, 
cxi!Zidns para a denuncia do contrnto~ antes Uos 
qunes não pod•·rá introdrJzir melhuramento a1 ~ 
gum? 

Eu por isto, Sr. presid1~nte, redur.i os~es doze a 
trrs anno::, prerisos para a denhncia, porque assim 
enteNdo que não offendo os intprosses da compa· 
n h ia, ante5 pelo contrario c,s allio aos íntere:o;ses pU· 
h liras. 

A C![lusnla 29 é a que :)StalJclecc o monopoiio 
da illumin<Jçilo. 

Hca!mcnte dar~ se a esta ·~ompanllia o monopnlio 
da i!luminação das casus pnrtieu!.'lrcs, é uma cousa 
absurrl~. porque a companhia já tem sua base ua 
illuminar;ão puhlicn, 

O Sn. CANSA.NSÂO DE SIN!MBÚ (presidente do eon· 
sl'lho) dá um aparh·. 

O BR. JuNQUEIRA: -Eu lerei a V. Ex.. a clau
sula do contrato, como clla está redigida, c o Se· 
nado vni ver que hn -ató expre{~ões que não se 
coadunam, por assim dizert com a dignidade do 
cidad~o llrnzileiro. 

o s~{. C'..Al\SA~SÃO DE StNrMBÚ (pl'ei[àtnte âo con
selho):-Vai até esse ponto? 

O Sn. JUNQUEIRA :-Sim, senhor (lê). 

~ O pref;rnte contrato vigornrá em todas as suas 
partes, desde o dia 26 de Março proximo findo, e ter~ 
minará em igual dia do anno de 1912, e durante 
este periodo a ninguem maif> será permittido íllumi .. 

;, 
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nar a gazas ruas, praça!' e edificios pulJlieos, de-ntro 
do per iodo ma rendo na ronrlir;ão t.a 

Os pnrticuhm~~, porém, poderão illuminnr suas 
casas por qualquer outro sy~tl•ma, e nté mesmo a 
gaz, com tanto que o faLI'HlliCm para t::Cu uso 
exclusivo ... 

Quc,utl) no prnzo, ligamos a geração futura até 
«O eome~o do noyo scculv. _ -

Quanto á Hl.JerUade de illuminação, restringe-se 
a quem fizer gaznmetro cm sua casa. 

Ist•J até é irrisorio. Em primeiro Iognr, nem no 
cidadiío hl'aziloiro é pPrmittiLlO illuminar n sua ca!'a 
sem licençn cb cornpnnllin, em virtullc de:-;se con· 
trnto celeiJrado entre o ~·ovcrno c uma crnprezn; 
cm segundo lagar, a irnsiio consiste em -qlie nin· 
guem vai fi1zCr um gazometro unicamente 11ara 
seu proprio u~o. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (tninisli'O d:t fazenda):
Uma gt·ande faiJricn, um grande cstuLdeciml'nto 
pr'ldc mnndnr construir g.'LZometrus pnra o seu 
proprio uso. 

O Sn. JUNQUEIRA : -Como c~ccp~1io, podL~m 
fazer isso os tll!!:ltrus ou outros cdifidos pnólic.os. 

O Sn. AFFON~o CELSo (ministro ria fazenda) :
Os pnrtirularcs mesmo, os J'azcnJciros. 

O Sn. JuNQUEIRA :-V. Ex.. ha Ue ver na pratica 
n dticana que surgirit, porquo aqni se diz- os 
particulr~res. E dcpoi.~~ f<1Wntleiros na cid;!de ! 

Eu entendo que, ~·nra qno não hurvesse rno· 
nopolio, devia ser lLvrc n qunlqLwr poder con
struir gnzomctros, p11fi]UC V. Ex.. compreh•~ndo 
que, Rlém de tudo, a grande vanta~em da com
panhia c. tá rm achar-se ell:t nrmaaa com o seu 
mat~rial, ter a illuminar;ão JlULHea, de fõrma que 
será um concurrcnte tem1vd que hu de afa::;tar 
todos os OULros. Ninguem vai fu.zcr um gazome~ 
tro para a sun casa; isto sahiria mesmo muito 
raro. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (mini.;tro drt (aZr?llda):
V. Ex. vni encontr<tl' um gazometro nas officma·~ 
da Estrada do ferro D. Pctlru II e outrú na ilha do 
Bom Jesus. 

O Sn. JUNQUB.IRA:-Estes ex~mplos do nobre SI)~ 
nndor vêm corToborar o •tuc estou dizendo;. a ilha 
do Dum Jesus não podrrin mc.m10 ser illuminada 
pelos tubos dl.'s:::a comprmhi<l. . 

O Sn. AI<'FONSO CELSO (ministro da fazenda):
Esta clausula V. Ex. encontra cm todos os con
tratos semelhante::i das grandes cidades da Eu
ropn. 

O Sn. JUNQUEm.~; -Não, senhor; não se en
contra__ 

0 SR. ÁFFONSO CELSO (ministro da {azenda):
Nenbunw emprC'r.a desta ordem se rormariv. sem 
este privilegio. 

O Sa. JuN,;.UElll.~ :-PerdOe-me V. Ex. : formam
se; c tanto se formaria que o proprio governo, no 
seu edital do 22 de Junho, que, se disse, fui man
dado pu!Jiicnr nas grr.ndes cidades da Europa e 
dos Estados-Unido:>, declarou flUe não pagaria iii a
minação puhHca, que essa era uma das condições 
de preferencia. Logo, o governo reconheceu que 
era pos~ivel fazer~se um serviço desta ordem sem 
roonopolio. D'ahi tiro o argumento de que, si o 
proprw governo declarou que esse monopol i o não 
era preciso mais ainda, que o serviço de illumi
n'l:ção pubiica devia ser feito até de. graç-a.z. com 
maioria de razão se podE'ri~ rhegar á eonvicc;ao 'de 

que não hv. no:!cssidade de rnonopblio, uma vez que 
sejn o serviço d~ illuminaçao pul!Iica rctrílJuido e 
havendo toda- as mais vantagens, porque nin~J.em 
irá, como ref,Ta, fazer concurrencia a compnnhia, 
mos, como excep~fio, é preciso garantir o direito 
do cidadão, que ficn coagido, uma vez que eHe não 
possa, associando-se a alguns vizinhos, l'Slabo
lecer um peqw•no gazomctro. 

A coruliç5o 33 é relativa ao pr~zo. Este cou
tratu fui feitu 11or 33 annos, no fim dus qunes 
ainda todo o materi[ll fica pcrtenccnUo ii compa
nhin. -

1\'ão achu justi!1caçilo pnra esta concessfío que faz 
o governo. O prnzo de 33 D.nnos não é arbitrurio, 
Sr_ prcsid~~nt!) ; poder-se-hia te1· dito 20, 2:5, 30 
ou 35 a.nnos ; não se disse ; disse-se 33, porque 
csle é justamonte o prazo preciso parn rer·ompôr 4 

se o ea_pital, por meio da ~morttzariío. Por consc
gLlintt>, no fim dos 33 annos, deveria fi~ar perten
cendo no Est:Hio todo o m.:~tL~I'ial, porque a compa
nhia_ já tcd de:';eontndo to(lo o seu Cilpitnl~ e ob
tido as vantcq;'l!OS proY1'nirmtcs dos ralcios c Ui
vidt>ndns. Em tu dos o::: pnizcs é nssim que se faz. 

Ainda em i852, em Potrh, razendo-se um con
trato desta urtl•·m, tletenniuou-se que, no fim 
do prt~r.o, todo o m:tterinl ficaria. pertencendo ã 
municir<~lidade. Fl~z-se mais: dclerJHinou-se que, 
qmmdo o dh idendo passns..::e de umn certa quota, 
a cid::1de de Pariz entraria no ratdo, de modo IJU8 
dentro do alruns anuo~ jú dia tinha percebido fiÍ 
milhões de francos de lucro do cxr.tJ:>so do divi· 
denUo da Cl)llllJ<lllhia. 1\ias entre nó:; Já-se 
um contrato ch: __ ,io dtJ var.tageus e llrivilegfos, 
e, ainda nssim. no fim de 33 annos_. flca a com
punllia com o dircitn salvo ou a contintlar, ou 
a haver u seu matcriv.l, e cntfio o governo con
tratará com qu~'m quizCr. Realmente~ si a com
pnnhia já tem todu matL·rirtl aprOilriado, quem ... é 
que pórle Pntrar cm rompetennia com clla? D'ahi 
por dinnte h a {C rei um monopnlio de fncto, pou1ue 
ontrn compnn hin não se potlerá estl1belecer. Tudo 
qu_ nh é di..! justir;a, de razoarei e de prereUenk::-:, 
indicava que, no fim desse prazo, o matéria I pas
sasse a pcrtPnCCJr ao E~tDdo. 

E' por isso 1uc um dos pontos do meu additivo 
tem por fim fnzer com que, findo esse prazo) entre 
o Estado na pos:;e do material da companhia. 

N8o sou inimigo dessa companhia, Sr. pret~i
dcnte~ rcconht·~·o os sorviÇ'O!-; que c !la tem prest.1do 
a r~tv. cidnde, mas desejo que não se vn fazer um 
contrato de pr:~zo t:io long'o, prendendo -se o Es
tado nesta r1\de de condir:ões e deixantlo-sc ~ 
população rlo Itio de Janeiro prc~a, por nssim dizer. 
de pés c miios, sem poder rcclamnr. 

Ainda soiJie o assumpto da illuminação não_ 
achei rnzão no nobre ministro, quando, htmtem, 
dissE\ que ni'ío podia concordar com a ·commissão de 
orçamento do Senado nn reducr;ão que ella fazin no 
numero dos IampAões dos suburbios, illuminação 
que do um anno pflra outro nttingia ao doiJro. 

Creio que o nob !'l'. ministro, sem desprezar as 
justas rrclam,wões de grande numero ele proprie
tarios de UOY<lS casv.s qne vfío apparccenrlo cm al
guns pontos, poderti esforçar-se cm pôr um certo 
pnradciro ao augmonto do numero de Iampcõcs, 
pelo menos a1é que a assembléa geral ~e reuna, 
porque podm·-se-ha todos os annos ir augmcn
tando a verba, twnrorme as necessidades publicas. 

O noLro ministro disse g_uc er3. impossivel 
chegar-se a este accõrdo. Nno vejo, entretap.to, 
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que o nobre miaistro possa continuar a fazer 
essas coneMsõcs tão laTgas, dcntt·o das forçaS 
do orçamento; havendo sobras ainda que pequenas, 
poderwse-hn ir augmentundo a illuminaçào dos 
suburbios de _um anno para outro. Creio que po
deremos chegar a este accôrdo: todos os annos. no 
orçamenLo da agricultura f<lr-sc-ha um augmento 
da verba para a illumina.çiio dos suburbios. Creio 
que as!!im conseguir· se-ha tudo. 

O SR. CA.NSANSÃO DE S!NfMDÚ (presidente do _ _con-' 
#lli.o) :- O desejo do constrüir nos su!Jut'bios dr
minuiria muito, de.iUO que nhi não houvesse illu-
illinação. · 

O Sn. JuNQUEinA:- O nobre senador que hoje 
fallou por parte_da commissão discutiu a despE:H::a 
da Estl'ada tle ferro D. Pedro II. 

A c.-=.te respeito c.u perguntarei ao noiJre miniS
tro, si se tem continuado a manU~r construir na 
Europn c<~rros para cg~a como para outras estradas 
de ferro de noss.o paiz. Eu vi eslo auno, orn certa 
oecasião, que a Estrada d~ ferto D. P~dru II possue 
excellentes wa~ons construidos aqui com madeiras 
do p<liz. E' 1sto que acho grandemente util. 
.Mas consta-me que o no!Jro ministro tem feito en
commcndas de carros (não sei si parn esta ou si 
para outras estraLlns de ferro) em grande quanti
dade, que têm de ser fabricados na Delgiea e om 
outros paizes. 

Ell, Sr. presirlente, desde _que comecei a minhn 
vid?. publica, fui sempre sectarío das idéas de pro
tecção, _não absoluta c sem limites, mas nas devidas 
proporções. Na tamara dos dl~putndos, na sessã·o 
de 186'1., me achei f!Uasi só na d1•fesa dessa..; idéas. 
Naquella occasião, a corrente das idéas contrarias 
era podcrosissima : quasi que se olhava com rancor 
p.!~ta aquel!t"s que ouMvam dnclarar-se em prol 
do prOteccionismo, aindn mesmo nos termos mais 
razoavcis e Ip.09:erados. 

PassarB.m-so os _aunos, c eu vejo, com prazer, 
que muitos homens de grande nomcadn se vno 
chegnndo I•nra essa e~cola. O meu :Qrnz~r subiu de 
ponto, dl\S(lc tJUC um. homnm que c hoJCl uma no
tabiliclaí.le do mundo t•olitico, o grande chantellcr 
do imporia ailemi'io, o príncipe de Bismnrl\, se 
tornou partidario dn ju;;ta protncção. Desde que 
esse facto notavcl se manifestou, se tem suscitado 
a maior actividade a f.'lvor da idén-, que, admittida 
por autoridade de taf ordem, pr'l(lc fazer vanta
JOsamente o seu caminho. 

Pessoa::; de grande talento, jornalistas eminentes, 
vão advogando as idéaS do vertladciro pro tecei o
aismo de um modu vit:torioso. 

Por is:'o, Sr. prcflidentc, cu pe~o ao governo do 
meu paiz qur t:1nto qurmto fúr pussirel mantt·nlw 
~ jmta protecção ás no5sas industrias. Não com
prell:•n.Uo.como, podenrlo-sç f<tzer nas officinas da 
Es.traili1 do ferro D. Petlro II, nas particulares 
desta. Côrte c nus das provincia~, carro~, W[lg·ons 
c.t<W.v mais mntcrial preciso: o nobre ministro da 
ag.rte:uttura façn ,mcommcnaas para <1 Europa, em 
quantidades enorme~, ·pois qw~ ..;ô de uma vez· 
fó;rat:ô. · e'ncommcndadus mais de mil carros, se· 
tundo_m_c consta. 
·-_ · Arretlit<J 11\ll} o noht'l~ minis_tro {lr~mará ~o lo o 
est•J:.-w:~:;;um)•to, qut~ hoje está prOli'giJo pela opinião· 
podQrQSÍSSiJll'J_Ue..um uo~; Jlftmoiros estadistas Uu 
muudo., .que ~qúUsi te.m Uado o.tum ,1 politica e ti." 
economia :rmhlíra nt>stes Ultimo:; tempos, o grande 
chanccllcr tla Allemanha. 

O Sn .. DANTAs:.-MaS BIIe disse quo não estava 
preso a principio algum. 

O Sn. JUNQUEIIU:-Entro nós o systema da Ii\rrc 
concurrencia tem causado grande mal; o pniz SE! 
resente do:') tristes resulktdus dessas doutrinas, que 
chamarei de exportaçri'J, semcllwntes a certas 
drogas que na Europn n:io têm applicaçoão, o de lá 
são remettidas para n Arncricn. 

Terr -se' dito muilas vezes que ·o brazileiro sú 
prm~urn empregos puiJticos; mas é prMi<.:.o veri
ficar a razão dessa tendencia eot~.stanle. Outr'orn, 
rnnitas industrias floresciam entre nt'1s; mas, nlJerta 
a. concurrcncia sem limites. essas industrias não 
pndcra1n resistir no emlMte das industrias estran
geiras, c, portanto pcnwcr(lm. Muilas familins, 
que viviam na ahastrmr;n, ficaram reduzidas ft po
úrf•za. D'ahi vem o facto de procnrarem os úrazi
leiros os ~mpr~gos publicas. 

Nestus principias, peço ao honrado ministro da 
agricultura que attcnd<~, ·Juan to ftir po.-:sivl'l, a este 
assumpto, pre~tando a deviila pi'O!ec\i'io ás indus~ 
trias do nosso paiz. Assim providencie S. Ex. 
para que nas officinas da E..,trada de ferro D. Pe
dro II .':õt~ continuem n fnOrica'r os Cf'lrros do que 
se necessit.'l, que são exc9llentcs, falJricaJ.ns, corno 
tCm sido, com ns madeirJs do p:d.z, e mniLn me
lhores do 11Ue vem dtl Emopa. Deste modo, :llém 
de se conseguir mc>lhorH~ prmlnctos, ~e da!'á tra· 
balho ao..; operarias nacion<1es. 

O Sn. DANrAs: -Que continuarão a tt·abalhnr, 
graças á libercJade do tt·almllw e da industria. O 
que o nol.trü senador attriUue ao principio dn pro
tccç5o, cu attriLuo ao principio da li!Jerdnde. 

O Sn. JUNQGEIUA :- Sr. presidente, a nossa 
lavoura merece toda a attent;ão dos poderes pu
Llicos. Sou filho Ua provinda daBahia c tt~nho um 
pequeno C!;tabclecimt~nto Je lavoura ; posso dizer 
que aquclln. provincia Bm sido nestes ultimas 
a unos llagcllada por diversas causas. A molestia da 
canna,quc hoje infelizmente começa na provincia 
de Pernambuco, invadiu a da Ballia de 1860 a i862 
destruindo safras_ inteiraE, reduzindo aos maiores
apuros os donos de engenhos nos municípios de 
Nazardh, Caehoeira, S. Francisco e Santo Amaro. 

Esles quatro municipios foram iltlgelladus por 
essa molostia terrivcl, Yendo-se os propriotarios 
perdidos, porque ás safras de dous, quatro c cinco 
annos consecutivos inteiramente se inutilizav:~in. 

Essa molestia, Sr. pr~~sitlcnte. mereceu algu
ma atteu{.'ãO dos poderes puLilcos, nws n~o tanto 
quanto era preciso. Nun~n se fizeram estudos re
gulares; as opiniões oscillavam; o resultad<J foi 
que os lavrndores da llahia que viram quasi per
didas todas as suas eslwrancas, recorreram á mu
dan~a de sementes, nté qur, ulim.'lmonte, <1 pro
babilidade de restauração da c::mna cayenna_, cuja 
pl:mtação é nntiga na provincia, veiu levantar os 
anirnos dos lavradores, abatidos por<Hjuelh\ fltlgt•l
lu. l\Ias_, por parte dos po1lcres pn!Jlicos, não se fez 
cousa qu_c us_tiv~s_se_ em rroporr,;ão com a gr<'lnde
sa 'dos desastres qu(' suiTnm a provincia (la B3hia. 

Gastnmus muito dinheiro, Sr. presidente, com a 
colonis:lção, n qu<~l, cntretántu, tem prodilzido 
sempre máos resultados. Apenas UJH ou outro 
nucit'.O como S. Leopoldo no Hio Grand(! do Sul, 
pôdo oséa1•ar ao naufr<:~gio. UltiiUtlmcnte alguns 
têhi caminhado regularmente ; e o nobre ministro 
da agricultura disse-nos que tem procurado 
emancipar alguns. 
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Eu desrjo que S. Ex. seja fl'liZ, que re:1Imcnte 
possa emancipar, quanto <Jntos, esses diffeL\Jntes 
nuclcos culonlaos; porque ter colou las não eman~ 
-cipndas, continuar esse rcgimcn que ch<~mnrei 
da esmola official, é a cousa mais dcploravei que 
posso imaginar (apoiados). 

Essa queslão de braços parn a lnvoura teul se 
tornado, por n~sim dize-r, uma que:; tão da moda, 
e cu tenho :1 ess':>: rC'~p~ito idéas singulares, tnlvC'z 
não pnrtilhadns poi' muitos. :Minha singulnridadc 
consisto no seguinte: (lcho, Sr. presidente, que, 
assim como quatro milhões do 1.Jelg-r1S ou tres uâ
lhõc3 do suis~os siio lJastantcs para mtmtl'r-Si', 
são JJraços sufficicnti'S para tirrJr do sólo o resul
tado ncccssar:o pnrn sna sulJsis.toncia, <~ssim 
tam!Jcm 10 milhões Ue l.Jrnziicii'OS tlC\'Cm bastar a 
si proprios, 

O Sn. ll.\nnos R\nRETO ;-Apoiado. 
O Sn. JUNQUEIRA :-Essa questão de Lraço:-; ú 

uma qne.~tão que se ,filia n o~trns considcrnções .. 
Estã se vcnUo (I \lO po 1 lt~ refur1r-se ao tra!Jalho li
vre ou ao escravo. O lrabnlho do cada homem 
deve bastar ao brazileiro, como a.contcco ao euro
peu ; pnrtanl? entendo que o nrazil nfio tm~ essa 
nccessidatlc mgente de Lra~os, que se esta pro
cJ<"lmnntlg cm rclnção tt snn lnvoura .. 

Desej0 a vinda do europrn ln~urwso pnrn nos 
ensinar os noYos pror.essos de agricultura em que 
estã'O tão adiantados, o porque muito nos convc~m 
o contrato dcssn rnç.n nobre, n.fim c1e que o fu
turo do pniz s~ja grnndc; J!lllS que seu prr.sentn 
dependa esF-oncwlmcntc da vmda de braços para a 
lavoura IS aquillo 11ue nego; os. 10 milbõl's dr 
Lraços brllzilciro~ d1Wf'm btlStt.~r a SI proprins, como 
Lastam a si prnprins os quatro milhões de belgas, 
os trcs milhões de suissos, c os rruatro milh.õcs de 
porlugut•zes. 

Deus Ucu ao homem os meios prrcisos de suL
sistencia nos loga.res onde habita ; fez com que 
cada um podossc produzir pnrn si o pilra. os. outros, 
e que, nesta pe~muta const~D:to, C[lda um tcnh~ o 
preciso para. a. YHl<l. E~ ta opmwo é um pouco sm
gular, porqul} [lpnrto-~·w. daqucllcs. que andnm 
proclnmando que os brt~zJ!cuo~. parn VIVerem, pnrn 
sustentarem suas famili:ls, prrci;;;nm que do além~ 
mar vcnlwm br11cos pnra tlt".'l.rcm da terra o que 
e.lla nos dá com tanta fuciliJaUe. VcnlJam braços 
para ahrir novos horisoutt's neste p:-tiz coiJerto de 
florestas, par~ mostrar seus costumes c seus pro
cessos aperfeiçoados ; mns, pnrn r:rnc nos mante
nhamos, t~ão preçisamos dcllcs; um povo d0\'C JJns-
tar-sc a SI proprw, _ 

E' pnr isso que, não scnüo contrario á immigra
ção chineza de um modo nb:::oluto, pnrquc não 
gosto de contrariar tcntJtivns que ~uJtos julga!ll 
patrloticns, algumas vezes que- nesta sessão v cm 
nqui á tda n r1ncstão dcssn immigracbo, dei 
al(runs apartrs no sentitlo de que se podcl·ia fazer 
a exp('ricncia. Não quero contrariar a opinião de 
tantos; é uma cxp1'rienrin, príde ser feita; nws 
que eu queira Iiga.r o futuro do paiz a C'SSl'l immi
gracão, não; por todas DS razões o não que
reria. 

O Sn. D.'>.NTAS:-Como eolonisa\ão, de modo ne
nhum. 

O Sn. JuNQUE!llA.: -Como meio de transição 
muito rapida; mas nuncu para assimilar as ra!;aS, 
nunca par,'\ trazer aquolles costtimes, nunca para 
mGngolisar o Drazil. 

v. v 

Com ciTei to, acho que nt6 certo ponto, neste 
período cm que estJtnos tia transição do trabalho 
escravo para o livro, esse poderia ser o meio do 
atteuunr as cou_sas, de abrir novos horisontcs e 
novos alvitr( s; porque os pnvos não t~m nos seus 
cot.ligos os meios t.lc fazer Sf':U caminho; a expo
riencia é que lhes vai mostrando dia por din aquil
lo que convrm, e portanto cu não quercrin collo
car-mc ncima do tantos pc.nsadorcs e dizer: c. Não; 
fechemos a porta, não façamos a cxpericncin, que 
aliás outro:5 r·nizc-s têm fl'ito. n 

Comprclvndo, Sr. presidente, que realmente se 
vai dar entre nós um perin1lo 1lc transição, de 
difficuldat.les. Estou do accórdo com o nobre mi
nistro da agricultura no que S. Ex. disse hontem 
a respeito do colono europeu. Aindn neste ponto 
se illuUcm nossos pntricios, quando appellam só 
para rsses braços estrangeiros. O colono curopru 
não pó de atr:tvessar o Atlantico, 'Vir parn o Brazil, 
sinão com a íU.éa d1J ser pl'OpriOL'Il'iu. Nem 
so ptíde ndmiltir que um(] raçn distincla, como 
aqurlla que habita a Eur01):1, intelligCnte, for
mando pnrtü de sodcda1lcs adiantnd:1s, pnssfl dcixnr 
seu lar, sua familia, seu J)[liz, transportar-se n um 
novo mundo para vir ser aqui tl'a!Jalhadur jMna
leiro; e, portnnto, impossível é a solução que mui. 
tos Uos nos~os agricultores e nossos pensadores 
querem dar <Í qn('stão tln nossa lavoura, mediante 
esses brar;os europeus que venham trabalhar pnr 
jornal l'ffi nossas fnzentlas. O europeu lw t.lo vir, 
m<:1S ha de s·~r proprietario, ou co-propriNario e, 
vortanto~ pnr:1 que dizermos que prrrisamos desses 
bf[lÇOS? 

D,)vcmos desejar o augmcnto da. popnlnr;ão do 
nosso pniz; quanto mais halJitaclo cl!e fOr, tanto 
mais rico será e mais poderoso; c', por conse
guinte, o voto rJUO devemos faz(n'; mas para a 
actualidado, pnra a sustontaçiTo de nós outros, cn
teutlo que nós devemos lm.star, somos sufficientes. 

O Sn. C.\.N~ANSÃO n.m SINumú (pl'esidt'nlr do con ~ 
sel!w) :-E D grande lavoura pôde prescindir de 
hracos? 

O SR. LEÃO VELLOZO :-E' incontestavel que a 
üOssa poptll.1çTío não produz tanto quanto podia 
produzir. 

O Sn. C.\NSANSÃO DE SINIMBÚ (pr·esidente do con
sel!w) :-Procis:t du emulação. 

O SR . .luNQUEIHA: -Basta quo façamos úma 
nnalyse e-statistica ; nossa popularão, de ccrcn de 
dez milhões de habitantes, não iH'r>duz propor
cionalmente o que produzem em outros pai
zes popnlnç;"ies infL•rwres cm numero; mns em 
granúc parte ns razões são oUvias : somos um p:.~.iz 
novo,nâotcmo.;; as vias de communicaçiio sufficien
tcmente de:;envolvidas~ lutamos com esta difti
culthde ; c mesmo a amenidade de nosso rlima 
contribue ~Ta.ndement9 para que o homem n5o 
tenha aquell..~ nguillúio que leva o halJH:mte dos 
p11izes frios :t procurar eonstnntcawntc o trabalhu 
sob pena do perf'cer de fome. ' 

Em nosso IWiz, todas ns vezes que não ha dessas 
c~lamidatles como a que tem assolado as provin
Cias do Nort~~, o humem do centro não precisa en
tregar-se a gran~cs labores para obter o ::tlimento 
necossario p"Jra ~n c sua familia, c por nhi se pú!le 
explicar,em grande parte, a dífl'~l't.mr;a de produc
ção que ha entre o Brazil c outros paizes, me· 
nores em extensão e populi!\ão. 

5 
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O nobre ministro da agricultura dlsse-nos, 
hontem, que um ele no ... sos grandes males era que 
nossn população tinlw ido pnm o interior em hu.::cn. 
dos mctaes e rias minns, c lá se tinha estnbdociJo, 
dcix.:tndo o litoral, c que isto era um grande mal, 
porque 3 produrt;ãnquc ella uJJtinlw nos nossos 
sertões não podia ser aprovcitnUa pnr falla tlc 
vias de communirnção. 

E' ecrto, Sr, prcsidentt•, que grande part~~ da 
produrç:õo de$ses habitantes Uo interwr fica por
diJa, não p6t'lc vir D.Qi> mcrcatlos, por faHa de vias 
de communicação. Entendo que este- inconve
niente fica muitissimo compl'nsr'Hlo pcln facto Ue 
que os nossos sertões tõm sido cxplorwJns pelas 
vedetas da civilisal'li:o que foram se collocanUo 
~qui e alli, fornw.Údo nucleo.:-:, e p<~rn o futuro é 
muito mais fnril unir esses nuclcos ao litoral do 
que fllzt:r com que a lJII{lularão do Iit•mtl so es-
tenda para o eC'ntro. · 

Si porventura o llrazil se organizasse da ron
nrira por r,rue quf'r o noiJl'l~ ministro Ua agricul
tura, isto l', qnc a populnçii'o npennf' habitas:-;c e->ta 
orla do mar, c que o nosso centro ficasse inteira
mente entregue- nos indios bravios c aos animaes 
ferozes, me :r:1recc que nós tinha mos descido do 
ponto a que Já attingim.os. 

O Sn. VIsco!'\nE no filo BRANco:- Apoindo. 
O Sn. JoÃo ALFREDO:- O proarcsso do.; Eslados

Unido.-; resulta do facto contrar1o, da <liJl•rtura de 
caminhos rwra o de~erto. 

O Su. VrscoNoE no fito BRANco:- Nesta parte, 
aos nossos maiores cabe grande zlori::~, porque 
eJies e:;ta!Jdcceram il3 noss::~s fronteiras. 

O Sn. JGNQUEIR.\.:-Os portuguczes, ouc foram 
nossos maiores, prc!'tnrnm-nos o relevante serviço 
de explur<Jr o nosso pniz por toU.a pnrt~~ c fincar 
os marcos da limitação do nosso t .. ~rritorio com 
os paizes vizinhos , nzeram explorações nos 
nossos rios, nas nossas tlorcstns, for[lm os ynn
kees daquella Loporn, c são dignos dos mniores 
elogios. 

Portanto, foi para o Brazil u1n gTande Lenoficio 
que o nosso centro se fosse povoando, porque 
depois é muito mais facil unir essas povoaeões por 
meio de estrallas, do que si o nosso centro ficasse 
inteiramcnto d<'spovoado~ c a vida se conccntra~se 
nessa orla maritima. 

O~Su. SILVEm., DA MoTTA: -Sujeita ii feLre 
amarelln. 

O Sn. C.\;>;"SANSÃO DE SINmmú (presidente ào con~ 
selho): -Além da serra não ha feL r~ auu1rella. 

O SR. JuNQUEm.\.:- O estnl.H.:lccimcnto des::.as 
povoaçõc3 para o or.ste dos E.;;lallos~Unidos foi 
nm grande auxilio, quando se tratou t1c um dos 
maiores commettimcntos deste seculo, o d ~ Jançnr 
uma estrada intcr~oceanica cn tre o Atlantico c o 
Pacifico. Foi da circumstancia de estarem di:-::se
minadas algumas povo::u~fies no interior daAmcrica 
do 1\orte quo offereccu faciliuade ii realização desta 
emprrza. 

Os nossos sertanejos nunca derem seguir o con
selho do nuLre roim.stro da agricultura do deixa
rem o interior pPlo litoral, porque é eom o seu 
machado na dcs!Jravação das mattt~s que ellcs hão 
de abrir caminho para as estradas de ferro no 
meio de nossas florestas. Já temos visto com :1. Es~ 
trada de ferro D. Podro II que muitns r,ovonções 
de Minas e S. Paulo, segregudas outr'ora do litoral, 
hoje se vCem quasi umdas pela estrada de fl:rro, 

que as põe cm constante communicação conl a 
côrte do Impcrio. 

Sr. presidente. HL·ste mính;tcrio qne so tliSCUie, 
ha um scn'iço muito importante: é o U.1 catechc_se 
c civilisação dos indios. 

O Sn. TEIXEIRA JuNioR: ~Apoiado; que tem 
sillo muito llc~prcsndo. 

O Sn. CANSANSÃo DE SINn.mú (presidente do con
stlho) :-Actufllmentc, não. 

O SR. JuNQUE!M..:- Rc~ateamos os meios cm 
pró! de uma grande cópia de populari'fo nomad@, 
dl'sses indio~ bravios c que só c~p0rnin n palavra 
do missionaria pnr<J se converterem á vrrdndeir::t 
rcligiiio o entrnrem no rogimcn industt'inl; entre
tanto que n5o duvidamos gastar sommas impor
tnnti..;slmns com n. colonisneilo curopi)u ... 

0 Sn. TEIXEIRA JUNIOR :--Apoüulo. 
O Sn. JuNQUEIRA:- •.• entrctunto que não du

vidaremos gastar somma importante com a ncqui
sição de coolies, si porvcnlnra o poder IeO'islalivo 
acectlr.r n l'Ste ilCdi!lO do governo. Para 'q1w ha
vemos de estar diminui:ldo cada YI~Z mais as. 
cxiguas verbas dcstinudas á catcchcSo c civiHsa-
ção dos indios ~ · 

O SR. P_\.RANAGU..\. :-Apoindo. 
O SR. JUNQUEIHA :-Entre nós, Sr. presidente, 

ha uma classe de homens rcspeitabi!i~simos, di
gnos do apreço e admira~:lo de n6s todos: são os 
rcligoiosos capuchinhos, que se intrrn<.~m por estes 
Lusqt1es, sem outro incentivo mnis do qtw o ;'JmOr 
do proximo, c qur procnr[lm reduzir ao trabalho e 
á civilisnção muitas tribu-3 tle indios qu~ ain!la 
existem nos nossos sertões. Lamento que o no.:oso 
governo não tenha dado a estes dignos missiona~ 
rios todo o auxilio du que são merecedores. 

O Sn. CANsANsÃe DE SINtr.mú (presidente do con~ 
selhu):-l'em-se dado luUo quanto lulU si!lo !IOS
sh'el dar. 

O SR. JuNQUEIRA: -Sei que não se !.cm d::~do; 
nisto n5ovai censura sómc.nte :.'i. V. Ex.., mas a 
toUos os gover-nos destes ultimas tempos. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMDÚ (presidente do con
sellw):- Ao actual governo não, porque pedi até 
augmcnto du verba. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Tem-se dado muito pouco, 
attentas as tlifficuidades com _que Jut<1m esses mis~ 
sionarios parn ol1tcrem o nccessario pa-ra se man
terem c ádquirircm alguns instrumentos p:Jrn os 
distrilmirem pelos índio~, 8fim de tledicar~::m·se á 
agricultura. Os orçamentos a este respeito, quer 
gcracs, quer provincine!i, ~ão snmprc mesquinhos, 
c ha continuamente uma tendcncia, que se diz 
autc~jésniticC~, como si aqneTTcs varões tivessem o 
que quer que fosse de commum com a Companhia 
de Jesus, aliás muito rcspcitavcl. 

Por causa de tudo isto, ellcs so vêem nas maiores 
difficnldades. 

Ainda ha !lOUCO tempo, conversei nesta côrte 
c-om o commissario geral d1Jscapuchinhos, o muito 
distincto Sr. Fr. Salvador de N~pole::. ... 

0 Sn. PARANAGU..\. :-Apoiado. 
O Sn. JuNQUEinA: -.. o qual creio acaba de 

emprehcndcr umn viagê.m á Min~s G~raes para lú 
ir ver uma colonia, e elld me diss~~ que estava 
Iutant.lo com grandes diffieuldt1des, que tinha rc
cclJitlo de diversos missionarias estab~Jiecitlus em 

+-
'' 
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varias localidntle:-; reclamações de que ora um go-~ 
verno provincial tirara-lhe a sulJvcn~ão c ora 
antro não lhe duva nem o eStriclamentc pr~ci~o 
para manter seus aldeamentos. E' sobre 'isto que 
chamo a attonção do nobt·o rninistro dn agrtcul
tura, afim de Jota r melhor a esses nl.issjonrlrios. 
Creio que esta é a fúrma mnis ccoúomiea c mais 
sUave de olJtcr colonos (apot"ados}, porc1ne os in
dios, assim convertidos, o, sendo cncarremulos nos 
trabalhos agricobs, flodem prestn(grandes auxilias 
como já os têm prestaLlo nas provinrias do Anw-
zonas, Pará e em outras. . 

O Sn. PAnANAGUÁ:-Apoindo. 
0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidente do con

.~el/to) :-AinUa agora mesmo mJn:ld pnra o Alto 
Amazona8~ pnra o fiio Branco, um missio
naria. 

O Sn. VxscONDE no Rro BnA.NCO :-Fez muito 
Lem. 

O Sn. JUNQUEHLI.. :-EsliJS questões, Sr_ presi
dente, :;:lo as que se prrndem á grandezn c pros
peridarlc tlc nosso p:tiz. PDr isto, r1uando comecei 
estas considera~õc_s, disse que n5o era só a verba 
da instruc~ão rmhlica que servia para .:.ferir o 
gráu de cíYilisa~·ão cm um ·paiz, que era mister 
tambcm a !tender pnra as qmmtins quo se gastava 
com os mcllwramcntus de outra ordem. 

O futuro de nosso pa.iz, Sr. prPsidcnte, está cm 
grande parte prc~o á estrt pnsta da agricultura. 
Della é que devem pro rir os incentivo::; mais effi
cazcs p:tra que nós nos desenvolvamos. Não ha du
vida que tenho tuUa a confiança no futuro do 1miz, 
que estou errto de que a sua. popnlflção devo do
Urar, c effcctivamente a estatística demonstra que 
a não lwvercm calamidades inesprrarl.as1 a nossa 
popnl<~ç-ão deve duplicar Uc 30 cm 30 annos. A 
nossa renda km mais que dupJir.a!lo, tem tripli
cado: o nrazil de hujc é muito diverso do Grazil 
de tS:.t.t, qu::mdo fLrmámos nossa indcpcndcnda. 
E' necessario que o governo nppliqno sua auonção 
para rslcs pontos, c a desvie da polilica que nos 
tem feito trmto mal. 

Em Jogar d~ coLrir-sc o pnfz com'essa myriada de 
nomc:'lçõcs da gnarrta nac-ional,da maneirn por r:ruc 
se tl'm despPjado por totlos esses sertões pntC'ntes 
de tenente-coronel c curonel, convinha que a 
attcnção do governo antes convergisse parn os 
melhoramentos do no~.so paiz, pnra a C:'ltechose c 
civi1isar.ão dos indios. 

Urrr SR. ~E.:{.\.DOR :-Essas nomeações são t::~mLem 
uma catcchese. 

O SR. JUNQUEIRA:- Essa catechc.::;e sú tem ser
vido parn. ::~rmar por c~scs sertões tantos individuns 
com patentes c postos da guarda nacional, contra 
a lei, fazendo a maior injustiçn a seus adversarias, 
homens di'IO'no.;; t}lH' ostnvam nn posse desses postos, 
dos qunes oram injustamente Ue.~pojnrlos por um 
acto do governo, qnc não tem jnstiUcação pn~sivr.l. 
Esta é uma trbte catechese; é a rDtcchçse politica, 
que faz commctter verd.1dL•iras injustiças, qur c-s
tcrilisa os-esforços dos lwmens IJem intc-ndonaàos, 
e reduz o p~iz a um vasto campo do inimigos,por
que o gove-rno 6 o primeiro a semear cntrB os 
IJrazileiros estes odios, como ugora, cm que não 
achou um homem digno de ser nomcudo para 
nenhum dü-sses postos da guarda nacional que se 
dissesse conservador. 

Sr. prrsiden.tc, o noltrc mini;;trG da agricultura, 
no modo por que se tem expressado nesta casa, 

procura conquistar as adhcsües de todos os mem. 
Uros dcila, o que é rnuito louvavel, porque S. Ex., 
forte e aspcro como é n.:t essencia, mostra-se na 
fúrma o mai;; suave po~!\ivcl. 

Difficilmente pó1l~ algU('tn levantur-se contra· 
S. Ex., por rue pnrcce violentar, não s0 os senti
mentos de j1Hti~~n, como os scntimentus de cavà
lhcirbmo, qne devem reunir os membros-de cor
porRções como esta. 

1\ias, attendendo-se prtra rt essenoi[t c substancia 
dos actos pr<lticados p0lo ministerio, c- propria
mente dos actos da Reprtrtição àas OUras Publicas, 
vê-se que n lei é cousa de que n5o Fe cogita, é 
cousa que sempre se deixa de [lartc; o nobre mi
nistro c seus companhdros tê.m procurndo fazer 
súmente aqniltu que julgam bom p::~rn guiar este 
paiz, como si ciic filra um reLanlJO Uo carneiros; 
que nos qm•rcm fazer felizes afndl"l qnr não quei
ramos ser; são nossos tutores elcrnos,roduzcm-nos 
a cousa nenhuma. 

E' por is:o, Sr. presidente, que cu censurei o 
acto do S. Ex. mandanU.o construir aquollns ce
tclmJs estradas, pnrque ellas t~ndnm já cm milha
res de conlus do réis, que, unidos aos 50.000:000$ 
gastos já cc m a s~cra, fazem com qur., no fim da 
C.'llamidade, lw\ 1'\llúf\ rlt' ter t•sta cifra ell'vaJa tal
vez á 70 ou so.ooo:oooa, e, o que é pcior, o p<>-· 
der legislati\-o nessa occasi5o não sêrti. senhor da 
situação, pr~:ra pôr 11m cravo cm s0melhante lJçs
prs9, não sc-d senhor da situarffo1 porque, olhando 
prtra os lwlanç·os do The:-'ourõ, pnra os rcbtorios 
do nobre ministro, ha de ver qnc se dispt•ndcn 
cífcctivumer te em soc.eorros puhlicos, ne.<>.-.as pr<l
vincir.:;, cm contns de comesti{cis e tratnmentu Llc 
doentes a qrantia ilc UO ou SO.OOO:OOOS, c, se dis
penderam com a constniC'ç>ão das trrs estradas de 
fl'rro, supponhnrnos, 6 ou 8.000:000~ ~mas não po
derá pt1r um rrn.vo nessns desprsas, ponpv'. csS.:t!' 
oltrJs monument'Jes e irnp·'rtantisstmas não esta
rão roncluidas, e 0nt~o, par<1 que não se prrrn o 
tra!Jalho c o dinheiro disl1enrlido, o podt'r legisla
liVO ha de I•[l$Stlf pelas forras Cnttdinas pnra YOfill' 
os fundos predsosá conclusão des.:>as estrudas, ha 
de ter, Jlür assim dizer, sua mão forcada pura a~si
gnar semelhem to desth:S~I, com ~qual não concor
dnva, m:~s que o governo fez; porrm, quando a 
cak1midade desapp!lrPc:rr, suas consrqurnch1s hão 
de perdurnr por muilo t1•mpo, e é contru istu tlll.C 
me levanto. 

Queria qnc o governo, não wu rigoroso a este 
ponto, di~pnndl~sse alguma cous-a, rm nma ol1l'fl 
transitoría, qUl' so ligasse dircctameilte á sêccn.; 
mas empenhar o nosso futuro, o nosso voto, na 
continuaç-ão dessas obras, que pódem levar trrs, 
quatro c seis annos ... 

O Sn. CA:\SANs1o DE SINIMDÚ (presi.áente áo con
selho) :-Nã'J, senlwr; cm dons annos, creio, estará 
tuUo acalwtl.o. 

O Sn. JuNQUEIRA:-••• é Q- que não eslava nas 
attriltuições elo governo. 

Eu comprehendo, Sr. prcsldcntc, os intuitos 
l)ntrioticos rio nol.Jre ministro da <~gricultur<~, mas 
:eão me can_sarei dC': lembraráS~ E_s:. que ne:;;La 
fürma de gi)vcrno nlnguem póde frlicitar o IXIiz 
sinão com o voto do parli'lmento; é condição in
Ui5\pensavcl. O noLr~ ministro não podia fazer G 
que fez, eu sr.i que S. Ex. U.cseja pnra ::.i a gloria, 
não só de rdormar o systema eleitoral do. puiz. 
como a de reformar seu material ; quer pnrn si a 
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gloria do ter do lado o paiz com di1Terentc3 estradas 
de ferro. 

E' sem duvida uma gloria até certo ponto in
vejave!. .. 

O Sn. CANsANSÃo nE SrNrMnú (p;·esidente do con
selho) :-Não é pela gloria, é pela convicçfío da 
utili~ade. 

O SR. JUNQUEIRA :-••• mas essa glolin seria ainda 
mais invejavci, si o nobre prcsiJ.ente do conselho 
apresentasse cm umn de suas mãos, como padrão, 
o rclaforio da construccão tlc.::;:~as estradas de ferro 
c na outra a lei, [l au(orização legislativa que 
para isso tivesse oLtidu. 

]Ias S. Ex. se dispensou disto, entendeu nos 
governar como um patriarcha; ao sahir do minis
terio, quererá dizer, como Augusto, porem, sem IJ 
mesma razão: -Recebi noma edificada cm tijolos, 
~ deixo-a edificada em bellos marmorcs t 

(Jfuilo bem,; muito bem.) 
Foi igualmente lido e ficou soLrc a mesn, 1wra 

ser tomado cm consideração, o seguinte 

AdditlL'O ao orçamento da agriculluta. 

, Fica o governo autorizaUo a restaholeccr, com 
as:attcll\ÕCS quo j ulga1· convenientes, o contrnto 
para a nn.vegnção á vapor no rio Jcquitinlwnlw, 
eeleLrauo na eonformiuadc <lo § 1~ do art. 8.' da 
lei n. !836 d1) 29 Ue Setcwbro Je 187:1., c do decreto 
n. ~710, Je 31 do .Março de !871, não oxcodcnJo 
de 2:5oon a respectiva subvenção mensal. 

«Paço Jo Senadu, ~ de Setembro do 1879.
Vieira da Silra. ) 

A di::;cussão ficou adiadJ pela horn. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

LBIPEZ..A. E IRUIGAÇJ.o D.\. CIDADE. 

Continuou a 2.n discussão do art. L 0 da propo
sição da camara dos Srs. deputados 

N. 225, autorizando o governo a firmar defini
tivamente o contrato de 10 "" OutuLro de 1876, 
para limpeza o irrigação da cidade. 

O Sr. Darão de Cotcgipe vem sus
tentür o parecer por um duploJC\'er. Foi durante 
o minis[erio tle 25 Uu Junho, do que fez pnrte, quo 
o contrato se realizou c ass.im não poUia o sou 
voto na commissão ser Uc ruodt> algum contrario 
ao que hada proferido em conselho do ministros. 

Suppõc que o governo actuD.l, promovendo D. 
passagem do projecto quu appro\ a o contrato, pi!r
tilha da opinião de que c!Jc C valioso, ou prconciw 
n fim para quo foi celebrado. Si o governo, porêm, 
entende o contrario,o orador abro mão de qunlquer 
consideração a respeito do as.sumpto, porque está 
de accôrdo em I'Cspcitar o contrato no todo, ou 
modificai-o cm parte. confurme fOr a resolução do 
governo. 

Dizendo em apnrte o nobtc j>rcsidcnte do con· 
selho, que o governo não se oppõz M contrato na 
camara dos deputatlus e que, portnn[o, tambem se 
não lho opporâ no Senado, pnssa o orador, em 
vista da explienç5o, a cntrnr na materia, apre~ 
ciaRdo não só o contrato em si mesmo, mas tamLem 
os factos antecedentes que o moth"aram. 

Foi o rnáo desempenho da cam~ra I]lunicipal 
que constrangeu o corpo legislativo a passar IJara 
o ministcrio da agricultura o serviço da limpeza e 

irrigação da cidade. Era em uma épora de epidemia, 
e quando grande p<~rte Uos liHlle;· .:m relaçãc 
saudo pUIJlica eram attribnidos ao modo por qú~ 
se fazia esse serviço. 

E' certo que a camnra só dispentlifl 96:000.;) 
annuacs, abrangendo o cJntratu qunsi todo o peri
mctro da cidade, mas por isso não havia nem irri
gação, nem Iim peza. 

O governo anterior ~queiJe de que o orador fez 
parte mandara proc1'der aos necessarios estudos 
pnrn dar outra fôrma ao serviço feito, que e pela 
c1.1mara municipal quer pelo governo. E foi o ex
ministro do Impaio do gabinete de 7 de ltlarço que, 
lle accàrUo com o ministro do Imperio do do 25' 
de Junho, apresentou du1wis uma emenda ao 
C91'[10 legislativo Jlara CJUI) o~ tlous serviços fus
sem incumhiJus áqucllc nünisterio, mellinntu a 
som mo de 58o:ooonooo. 

Adoptatla a emenda, c admittido o principio d.e 
concur~o, foi este u!Jerto vur intermcdio da Junta 
de hygiene pnhlicil~ que ar1rcse.utou as bases para o 
contrato, conft)rmB foram pniJlicadas no Diario 
0/ficial. Dessu incumbencia. Dlém da Junta, foi tam
.Lem cncarrogatlo um UisUncto cülarliio, o Sr. 
Barão do Mesquita. 

AprecianrJo rapidamcnto as propostas que então 
se apre.-:entaram, expliea como foi escolhida a de 
Richard, c como o:ste ompr.~znrio em pouco t~mpo 
teve de. fallir c entregar-se aos tribunaes. 

Não podia.o serviço ficar nbnndonado nn época 
da opiUomia cm que .se <.•sl.nva. Eram ncccssarias 
providencias immcdiatns, e foi nessas circumstan
cias quo o ser-r iço foi entregue a Gary, que se 
recusou ab.solut::nnente a eiTcclual-o pelo prrço por 
que f<1zia o seu antecessor. D'aili prorcin o 
accôrrlo, celebrando-se o contrato provisorio, e o 
definitivo, que o .governo pnr e.scrupulo julgou 
dever apre:-;cntar ao corpo Jngislativo, por ser feito 
por IO <mnos, sendo o..,; fundos para c I! c votados 
na Iei annua, e, po!'tanto, pnca um s1J exercício. 

Não entra alJ:;olutamcnto na quo:slão de s.'lber 
si o contr<ltu tom sido ou n.ão executado. O go· 
vemo o <levo ter .fisca.lh;ado, e si a sua execução é 
má, a cu! pa é do mesmo governo, c si é boa deve 
!.lar essa lnforma~ão ao Sen<1do. 

Mas 1Ja com Gary Uous contratos, um prm··isorio, 
outro definitivo, aqucJic lho Uú 33-l:OOOt?, este 
580:000~, nup:mcutanclo-Hte entretunto os encargos, 
tanto em rela~iio a limprza como á irrigarão. Esse 
novo contr.1tÕ alJrange maior área, attenJc mellwr 
ás convcnicndas da salubridade pnblica nos lwirros 
sul.mrhanos o nos morros, .:mdo hoje se não faz 
sr,ryiço algum, nem do irrigação, nem de limpeza. 
E', JlOrt;:mto, evidente para o orndor qu.e o serviço 
definitivo não jlórle ser feito pelo preço do con
tr<l to provisorio. 

Depois de outras considen1ções passa a explicar 
a condição do contrato quo cstaiJelece a somma 
do ~OO:OOOJ só para a limpeza, quando se deixar 
de fazer a irrigação pelos meios actunes p0r che
garem ;.1s aguas do rio U'Ouro. Entende que Iwje 
a irrigação, embora imperfeita, não deve deixar de 
se fazer; es.tando porém. aquolles trabalhos adian
tados, em breve cessará o actual systema, podendo 
portanto dizer-se que a qnestão versa apenas 
sobre os '"'OO:OOOJ pela Iimplêlza, por isso que o 
emprez.11~io. dei~ará de perceber os !80:000/$ desti
nados a J.rr1gaçao. 

Não sabe si aquella quantia é de mais ou de menos; 
é o governo que d(WO examinar essa questão, e si 
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houver duvi!ln. _o-gor-crno qmf o declare p.o pro~ 
.. ~_q__ q,ue_-apphlVa~o -contrato, fazcnllo ahr as ne~ 
ces!:l.a.tias modificnções. • 

Em quanttl á clausul:-~ pela quttl GD.ry tem di· 
rei to a receber pelo 'erviço que tem feito G:OOO,) 
mcnsaes caso não seja approvado o contrato defi· 
nitivo, diz que essa clausula não está sujeita ao 
corpo legislativo, porque é condi~ão do contrato 
provi~orio. Portanto entende que si se alJrir novo 
concurso, tom clle direito a receber 200:000~ pouco 
mais ou menos, como indemnização á privação üo 
lucros que poilPria tirm· do contrato definitivo. 
Entendo entretanto que essa quantiJ 1mlle!'<Í pr-r
der-se, si as vantagens de um novo contrato nos 
indemnizarem da perdn dantlo-nosmaior prnvcito. 
No cas_o contrario, a rcsci:>?io será uma prrda certa. 

Nada saJJo da execução do contrato, mas si lho 
pede a sna. opiníi'ío diz qur, prlo que se vê, o ser
viço se faz agora muito melhor do r1uc 1l'antes se 
fazia. Quem ViU a cidade êlll 187-í C 1875 C <1 VÔ 
agora, ha do sem duvida achar aig·uma ditfo
rença. 

O Senado fará o qnc entender a respeito do con
trato; a rcsponsnbilidatll' não rccnhirá mais so!Jre 
o orador; não o hão do culpar da fuiJre amarella. 
A responsabilidade pesará solJrc o governo. 

Conviria talvez pedir ao governo melhores 
informações sobre o modo por que é executado o 
contrato. Potleria ellc mc.«mo proceder a um in
qucrito, adiando-se pam esse fim o negocio, c 
continuando o contrnto provi . .;orio; não deixando 
entretanto de reconhecer que o serviço precisa 
ser melhorado. 

Quando o governo de que fez parte tentou 
celebrAr este contrato, e se vin cm :Jpertos, teve o 
orador a idéa de não confinr o scrvico a uma só 
crnprezn, mns de o distribuir por districtos e até 
por grupos dt~ ruas, ('.ntrcgnndo-o aos carrocciros 
do lixo e Ua agua. Isso porém não se effectuou por 
ser impraticavci na occasião. 

Entende taml.Jclll que logo que hajtt uma ca
maramunicip:Jl de conüan~a, rstc servíço se deve 
tirAr do ministerio do Imperio, que já não póde 
com tantos encargos. 

Tendo dito quanto lhe parece sufficicnte pnra 
justificAr o contr;:lto, conclue UizenUo que votará 
por qunlqucr Adinmrnto p.1rrt se obterem esclare~ 
cimentos, pois o que 'lj_ucr c deseja ó só o mcllwr. 

A discussão ficou _adiada }l('la hora. 
O Sn. PRESIDENTE deu pnra ordem do dia 6: 

! .• parte (até 1 hora). 

Continuação da 2. n discussão do art. 7. o do pro~ 
jecto de lei do orçamento de 1879-1880, relativo 
as despesas do ministerio da agricultura, com-
mcrcio c oUras pulJiicas. . 

~-a parte(á i hvra ou antes). 

Discu:>siio dos requerimentos adiados pela ordem 
de sua npresentação, a saber: 

i.0
, do Sr. Correia, prdindo cópias dos docu

mentos que justificam a ordem do 'l'hesouro, de 16 
de Junho proximo findo, relativa ao aleance do 
ex-direclor das colonias de Itajahy e Princi_pe D. 
Pedro; c do acto p0lo qual foi nomeado João Ba
ptista Ferreira de Brito delegado do inspC:ctor geral 
da Instrucção primtlria e secundaria da Côrte, na 
província do Paraná. 

2. 0
, do Sr. "Junqueira, r~~~lindo informações de 

quaes as sommns que tem o The.suuro rccebu.lo por 
emi.5são de l·ilhetes, no mcz de Junho proximo 
pa::;sado. 

3.0
, do mesmo senhor, pedindo cópia do aviso de 

20 _d0 Dezem!Jro, dirigido pelo ministerio da agri
cultura ao dR fazenda, acerca do pagamento feitG 
p~Ia Estrada .Je feiTo D.Pedro II por desapropriA~ 
çuo de tcrrcr1os. 

4.", do Sr, Correia, pcJindo cópia da acta da 
reunião do conselho de Estado, em Ai.Jril do anno 
pas~ndo, na qual se tratou da dissolução d:J. camara. 
dos deputado~. 

5.u, do Sr. Ribeiro da Luz, pedindo informar;ões 
sobro os crimes commcttitlos nos termos de U!Je
raha e outros, da provincia de ~Iinas Goraes · c bem 
as~ill]- das providencins tomadas para puniÇão dos 
CflffiiUOSOS. 

6. 0
, do Sr. JaguariLe, podindo cópia dos officios 

do pre~itlent!' do Ceará, de 25 de OutuiJro do <Juno 
pa~sado e 3" de Mnio ultimo, aos quacs se refere o 
avtso do ministerio Ua justiça publicado no Diario 
0/ficial cJe H du Julho ultimo, e no de ao de Julho 
de 1878, ao quni se refere a consulta do Exm. Sr. 
consel!wiru de Est:1do Visconde de Jaguaq·. 

7. 0
, do Sr. Dantas, pedindo informações soLre 

os Jlrocessos instaurados na vil la d~ MacilhulJas. 
8. o, do Sr. Correia, pedindo infot·mnçõcs acerca 

d:ts occurrcn.::ias havidas nn cidade do Juiz de 
Fúra. 

9.0
, do mesmo senhor, pedindo informações si 

f9ram cont~mplados nas_nomeações da guurda na
ctonal do P~aully os officwcs que estavam servindo. 

10! do m~~rno. senhor, twdindo côpin do officio 
do director 1ntenno Ua Faculdade de medicina, 
acerca da contagem das f:Jltas dos estudantes na 
conformidade do decreto n. 1195 di?: 186L ' 

U, do n.1esmo senhor, pedindo informação sobro 
qual o ultmw anno cm que prestou contas a ca
marn municipal da càrtc. 

E si houver tempo, as materias já designadas a 
saber: ' 

2.a discuss5o das proposir;õcs da ramara dos 
Srs. dcputndc·s~ do corrente anuo: 
. N. 225, autorizando o governo a firmar dofini

tJvamcnto o contrato de :10 de Outubro tle 1876 
para limpeza e irrigação da cidade. ' 

N. 186, approvf!ndo o contrato celebr~do pelo 
governo p<H'<:• a navegação a vapor no rio Ama
zonas c outros. 

2.a discussão do parecer, cuja urgencia foi vo
tada, sobre a prrtcnção de l\Iorris N. Kahn. 

2.n dita dA "propo~ição n. 152, determinando que 
os exames l:e prrparatorios feitos no Lyceu da 
Bahia Sl'jnm aceitos para a matricula nos cursos 
superiores dt> Imptwio. 

2.n dita do projecto do Senado,do corrente anuo, 
letra II, declarundo que o favor concedido prfa 
lei de 22 de Junho de 18G6 é extensivo ás filhas 
dos officiaes do exercito o dn armada fal1ecidos 
an tcs da prormlgação da mesma lei. 

:f..n dita do projecto do Senado, letra I, declaran
do que as pensões conccdMas aos senridorcs do 
Estado, por S1~rviços relevantes, não se suspen
dem, quaesquer que srj:Jm os cargos que occupem. 

2.• dita da proposição da camara dos deputados, 
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do corrente :nino, n. 202, mandando que as U:is
posições do decreto ~n. !236 de W de Julho de 
1866 e.o façam cxtensi\"'as aos demais empregados 
da camara muuicipal. 

i. 11 Uita do projecto do Senado, lélm J3 decla
rando que sUo extonshras ás pessoas a quem pPlas 
leis em vigor compete~ o montcJtio dos olllciacs 
dn arma lia, ns dbpnsi\ÕCs do dccrelo n. 2G19 de 8 
de Sctembru J.e !875. 

A c crescendo : 
2.~t discussão da proposição du camara dos de

putados, n. 268 tio corrente anuo, autorizando o 
governo a conceder ao bacharel Augusto José de 
Castro e Silva, cbefc da directori:l da agricultura 
do ministerio da agricultura, commcrcio c ol.H·as 
pul.Jlicas, um anuo de Jiccnçn com seus venci
mentos. 

3.a dita da:; proposições tia mesma cZtmara, do 
corrente anuo: 

Ns. 10.2 o 2U, concedendo dispensa aos estudem· 
tes Francisco Cesar da Cos.ta 1\Icudcs e Luiz Du<-trte 
Pereira. Juniur. 

N_ 236~ concedendo privileg-io a Corlo::; As-osti
nho de L::tpcrrit'•re, por 10 nnnos, pn1·a fabncar c 
vender no 1111iz soda c ;_.cido sulfurico. 

2_a discuo;são das Pro11Mições da mesma cnmara, 
do corrente anno: 

N. 2li8, concedendo dispensa <Jo estUtlantc Ga
briel Bencdicto de Campos. 

N. 266, elevando a 10 ::mnos o prnzo concedido 
a João Jost! F<.~gund.es de Hczcmlc e Silva, p:1.ra 
encetar os trabal~1os de lavra na área com{Jrehcn
dida pelns rios Cay::~.pó, Maranfliw e seus affiuentes. 

Levantou-se a sessão eis 3 horas c 10 minutos 
da tarde. 

84,a 8essão em. 0: de Setembro 
de 18,..0. 

PTIESIDENCIÁ. DO s.R. VISCONDE DE JAGUARY. 

SU)IMARIO .-E:u>J::IJU>N·rE.·-'fri!~ proposiçõlls da cnrua:ra dos 
Srs. deputados~ sendo uma sobro os cstu.Joto l,c<.;haieos no
cessarias para determinar-se a linha diviso:ria oatrc as pro
vindas do Santa Cathal"ina e Parani, outra sobr~ qual a pro
"incia a que fica perteuccnUo a cuma.r~a tl.o Principo Impe
rial e Inúependcnda c a terceira ~ola'(! as doaçôos feitas ao 
hospit.al da Santa Casa do Mi~ericordiu. úe Campiuas.-Pa
reccr Ua commi ssão de eonb.tituição do Si! nado sobre cllli
ções em varias collcgio~ do Mmas.- Voluntario.> para o 
exercito. Di3curso e :requerimento do Sr. Correia. ,\ppro
vaçãv do rcqucrimcnto.-La PARTE DJ. ORJlliJtlJO »u..- Orça
mento da agricultura. A.d1.1Lthos do Sr. Junqueira. Dis
curso do Sr. Darão Úi! CotcJ;'ipe.-2.• PAn1'E n.~ OHDEll oo 
Du..-.\.s colouia.s:.do ltajahy e Principo D. reli: o. Discurso 
do Sr. mlnist.ro da fazenda, 

A's H horas da manhã fez· se a chamada e 
acharam-se presrntcs .22 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias d,u Carvalho, Cruz .Ma
c-hõldo, Barão de Mamangunpe, Vh·cond.edo Almeté, 
Junqueir:t, Barros Barreto, Diniz, Silveira Lobo, 
Leão Veiiozo, Yiscontl.e de Nicthcroy, Chicharro, 
Correia, ·rnranagná, Barão da Laguna, Barão de 
Cotegi.rw, Visc<tndc de Muritilm, Pa.t.•s de .Men
donça, Aifunso Celso, Vieira da Sih·rt~ ~aguaribo e 
J.lantas~ 

Deixaram de comparf!cer, com causa pnrticipada, 
os Srs. Barão Uc .bfaroirn, Conde de Rnepenrly, 
Diogo Velho, Duque do Caxias, Antão, Godoy, 
Octaviano, Almeida e Allmqucrquo, Fernandes aa 

Cunha, José Donifacio, Saraiva e Visconde de Bom 
Retiro. 

Deixaram de comparecer, sem causa participitr1a, 
os S1 s. Barão de Soru:a Queircz e Visconde. de 
Suassuna. 

O Sn. 1.0 SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do mini::;terio do Imperio, de 5 C: o corrente mcz, 

communkando cm re,.;pl)&(a ao do Senado de 3 
fJUG Sua Magestade o Impcratlor se dignará re
cc!Jer a dcputaçiio do Senado que tt:'m du felici
tai-o no .dia 7 do rorrentJ, annivcrsnrio d1i Inde
pr.ndoneia. do Impcrio~ no Pfl\'0 da cidade, dcpl)iS 
di) Tc-D,;wn.-.Ficouos~~nado inteirado. 

Do L" secretario da camara do~ Srs. cleputados, 
de 5 do corrente moz, remetreutio as seguintes 

Propodçõ:·s. 

A assembiéa geral re:;oirc : 
• Art. 1.. 0 O governo é autorir.:~do <t m<1ndar pro· 

ceder desde jú, por uma commissão de engenheiros, 
aos PstuJos ~ecL.nicos ncccss<~rios para dctcrmi
nJr-se a linha Uivh:.oria entre as provinoias de 
Santa Cntharino. c do Par.má. 

~ Art. 2. 0 Os trr:.balhos ~;;raphicos, beru como os 
relaturios que a commhsii) apresentar, serão sub
mcttid.os ao cunlwdmcnto das camaras legislativas 
para que estas t'C.-;oivam sobre os limites das duas 
rncncionatlas provindas, tendo cm vista as infor
mações e esciarccimcnto:j prestados pelos enge· 
nlwiros, qurr sobre a natureza c de::cnvolvimento 
dos accidentcs naturaes de;. zona limitroQ.hO, quer 
wLre as conveníenclo.s da administraçao, com· 
merofo c mais reluçõcs e commodidades t.los povos 
a que na sua delt..'l'minação se deva attendcr _ 

f Art. 3. 0 Os di!CUmontos existentes nos arR 
chivos do Estado, ou daquclias provincias rela· 
ti vos :l questão de seus límHes, serão facultad.os 
á commiss~o para elucidar quacsqucr <luvidmt 
qur lhe oceorrcrcm no dl'Sompcnhu dllS seus tra· 
.balhut:; c po~.krá a mesnla, pllf<J tudo quanto para 
a facilidade c pGrfci~·ão dc5tes contribua, tlirigir
sc directamente ás prcsitlencias e mais autoridades 
Iocae.S <las ditas provindas. 

« Art. 4. o O go,Tcrno providcnciarú para que 
com a maior úruvidade po::-&irel comecem c sejam 
concluidos os respectivos estudos; e sendo-lho os 
mesmos aprc~entados os cuviar3 com urgcnda ás 
eamaras legislativas, desde que se reunam, e lhes 
proporá a respeito o que fôr mais conveniente. 

~ Art. 5. u Ficam re-rogJd.as as disposiç-ões em 
contrario. 

c Par,o da camara dos de{Jütnàos cm 5 de Sctem· 
bro de 1879.-Lniz FcliPP~' d~ Souza. Leão, \'ice
prcsidrntc.-José Cesario de Faria .:ilvim, 1.(1 seM 
crctario.-JI. Alve!. de A..mu.jo, 2. 0 secretario,,. 

• A assembléa gen1J resolve : 

• Ar L 1. n Fica pertencendo á rrovinch1 du Ceará 
a comarca do Principe Jmperia e Indepcndcncia, 
extremando com a provinda do Piauhy 11or uma 
linha que, partindo da cumiada da Serra Grande, 
C Jogar Grava tá, alcance o boqueirão do Puty, e 
seguindo por este, chegue á confluencia do rio 
Macambira, e continue p<Jr csLc nos llmHes raco
nhecidos até agora. 
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• Art. 2.° Fica pcrtcnr;lndo <1 prO\'incia do Pi~uhy 
a frcguezin da Amarração com os limites que C'l.
taLch:ceu a lei provinewl do Cear<i n. 1300 de 5 
de Novembt·u de i8j0, a sa:Uer : da barra do rio 
Timonia, rio de S. João da Praia, ácima, até a 
barra do ri[lcho, quo segue p.1ra Santa Roza; c 
d'ahi cm rumo directo á Serra do Santa Rita1 até o 
pico da Serra Cocai, termo tlo Piauhy. 

• Art.. 3. 0 A divisão cstllbclccida prla prC'.::.rntc 
lei so refern a totlas asjurbdicçõos c competcncias, 
inclush'e a ceclcsiastica. 

• Paço da cnmara dos deputados em 5 de Setem
bro de 1879.- Ytsconde de Pmdos.- Josd Cesario 
de Faria Alvim.-~lf . .cilt•ts de Araujo, 2." sccre
tario.•-A' commissão de estatística. -

« A assem!Jléa geral rosoh•e : 
• Artigo unico. O hospital da Santa Casa da 

Mlsericordi.'l Ja ciUfldc de Campinas, na provincin 
doS. Paulo, po(lrrá aceitar quae.sqner lc;,_:ndo.:; ou 
doLlçõcs do quaiqniJr esperie dr lJens, com a con
dição Uo con"Vcrtcr cm apoliccs da rJiviUn. puJJiica 
intrLlnsft~rivcis, no prn'~n improrognvcl de tres 
annos, os Lens immorcis que :1ssim ndquirir, sob 
pC'na ele cn.rJ.ucidaUc; rcvog:1das as disposi<;:õcs cm 
contrario. 

~ Pnço da camnra dos dcpntndos om 5 de Se
tcml.Jro de 1879.-Lurz Felippf. de Souza Leti:o, 2.o 
vicc-prr.sidente.-Josd Cesario de Faria Alvim, L" 
sccretario.-Jl. Alt:es de Araujo, 2. 0 secretario_. ~ 
-A' commissão do fazenda. 

D:9 prcsitkntc da provincia de 1\Hnas Gt•racs, rc
mcttêm.l•J as authcnticas du eleição de eleitores 
esprcinrs a quo se prnccdcu no dia 10 do correntl! 
nas parocltias de Nossa Senhora da Concciçflo de 
Mattu Dentro c Noss.1 Scnlwra do Ro"ario da Alagôa 
pertencentes aos colleg-ios do Conceição c Ayu
ruoca. 

Da mesa parochial da cid.nde de Nossa Senhora 
da Conceição de Mnttu D~ntro, remcttcndo a au
theutira da eleição de eleHures espoeiaos.- A' 
com missão de constituição. 

Requerimento do De. Maximiano Marques de 
Ca.rval!Jo, pedindo que sejam pMtas cm pratic:t as 
medidéi.S que aprcsenln pnra deLellar a fclJro 
amarc~lla .-A' com missão de. sande puJJlica. 

o Sn.. 2~ o SI;CRETARIO leu o seguinte 

Purecer. 

~ A co,mmissão de constituição, tendo examinado 
as actas das eleições, a que se procedeu a 10 de 
Novcmúrb do anuo passado na parochia do Divino 
EsiJil'ito Santo do Mar do IIcspanlw, c a tO Ue 
Agosto ultimo nas parochias do Divino Espiriio 
Santo de Lamim do colle;{io de Queluz, de Santa 
Rita de Cataguazes do collogio du Leopoldina, de 
Nossa Senhora da ConcciçTio do Passa-Quatro do 
colicgiCJ d•) Pouso-Alto, de Nossa Senhorn Ua OliM 
veira do collegio d~ Oliveira, Un Nossa Senhora da 
Con<olar,ão do Copivary <lo collcgio do S. )Qsé do 
Paruizo, c tlc Santa Ann:1 da Pirapclinga do coJle
gio da Leopoldinn, verificou rzue eStavam compleM 
tas, c que fol'am observad:.ls as fot malidrde» sub
stanciaes do pr·ocesso nas seis primeiras pnrochias1 

notando, port!m, flUe na sexta (Capivary) votou-se 
_parR mesarios e supplrntes em ccduJ~s de quatro 
em vez de dous nomes, mas, tendo sido a votação 
quasi compnr-ta, reconheceM se que não houve mi
noria cujo direito de eleger dons me,;;arios pudesse 
ser prejudicado por esta irregularidade. Nas actas 

d:1 setima panrhia (PirapetingaJ se I~ que,deixando 
de vot:n· ~17 cidadãos c devendo o numero de ce
dulas ser de 107 correspondcn!lo a-:324 qualificados, 
foi de f.'~cU, Iw. ven!lo excesso de '5 ccdnlas que foram 
po,::ta_s frandulentnmontu na urna sem que a mesa 
pndr::;se conherer o modo pnr que hso se deu. 
Se'ldo i O os deitares da parochia, o 1. o oU teve 87 
votos, o 2. o Sü ~os oito ü3 a 55, seguindo-se !O 
nomes com 5.3 a 12, c mais nove com 1.1 a 3;) votos 
e portanto o nxcesso d<Js !12 eedulas torna incerto 
o resultado d·J totla dei~ão. E', pois, a commi~sfío 
de parceer : 

o: 1. o que S·~jam approvada.s as eleiç-ões das pnrn
clúns do Divüw Espirito Santo du Mar d~ IIospanila, 
du Dlvinn EspirHo Santo di.! La mim, de Santa Rita 
de Calaguaze.;, clo Nossa Senhor:-~ da Conceiç-ão do 
Pas.'Ja-Quatroj Uo Nossa Senhora da cidnde de Oli
veira, da Nossa SenhOra. da Comolnção de Capi· 
vnry, da proyincia de Minns Gcraes, 

~ 2 .o que s1•ja .1nnnllada a eleição da pnroehia de 
Santa Anna doPirnpcting-a, offici<:nltlo-se ao governo 
para mnndar pror.eder á nova eleiç-ão. 

c P<1ro do ScnaUo, 6 de SetomLru de 1870.-L. A .. 
Vieira da. Silua.-Barão de Cotegipc. » 

Ficou sob!'o a mesa r1ara cntt·ar na ordem do::~: 
tralml!ws. 

Tendo cor•lpnrrcido mnis os Srs._ F<msto de 
Aguiar, Ri!Jeiro da Luz, João Alfrcllo, Leilão da 
Cunha_, Candido 1\Iendr:s, Luiz Carlos, Sinlm1Jú e 
Bnrfio do Pirapama, o Sr. Prcsillente <tbriu a sessão. 

LcLt-so a acta- da sessão antecedente, e, não ha
vendo quem sobre e-lla fizesse o!JserYações, deu-se 
por npprovarl:t. 

Compnrrceram depois os Srs. Uchôa C:Ival
ccmU, NuPcs Gonçalves, Teixeira Junior, Visconde 
do Rio DrancJ, Marquez do nerval, Silveir:l da 
Mott<.1 e Cunha e Figueiredo. 
. Foi sulJmetti~o it di:::cussão c approvado ~ rcque

nmcnto oiTei'<3~IJo no parecer t1a cnmm1ssi'i0 de 
instrucç-ão publica, pedindo informações a respeito 
da proposi~ãn que antot'iza_ o governo a mandar 

· imprimir na 'rypogrnphia Kacionai o compendio 
de c!inica cirurgJCa, composto pelo Dr. V. Salwia. 

VOLUNTARIOS PAR.\ O EXERCITO. 

O Sr. Correia:- Sinto que, decorridos 
npC'nas poucos dias depois do encerramento da disM 
cu.3síio do orçnmonto do ministerlo da guerra, eu 
tenha nt~ee:.:si·lndo de tratar de assumpto rel<ltivo 
a esse ministi~rio. Só hontl!m porém, relf_'ndo os 
nu~cros d~ Diari~ Oflicial do ml)Z passado, enconM 
tre1 o segumte aviso: 

• Ao comm,mUo das armas da provincia do Rio 
Grande do Sul. 

~ Ministorio dos negocias d.1 guerra.-Rio de Ja
neiro, 21 de J ol~o de 1879. 

• Declaro a V. S., para seu conhecimento e de
vidos effeitos, que os commandanto5o do 2. 0 c (1,, 0 

regimentos de CJValiaria ligeir;_j estão autorizados 
a aceitar voluntarios, <1té o estado completo dos 
re~pc~ctivos corpo::;, conforme se detêrminou em 
avisos do ti de Ju!lw e 9 do .Agosto do ~nno proxi. 
n:o rassado, dirigidos á presidcncia dessa pro
VlllCij). 

• Deus guarde n V. S.-J!a,-quez do I!erval.
Sr. commandante dilS armas da provincia do Rio 
Gronde do Sul. • 
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Não comprehcndo a necessidade deste aviso, 
.expedido 1lirectamcnte ao commandante dv.s armas 
do Rio Grande do Sul, com offensa da regulari
dade da administracão, c do proprio precedente 
.estabelecido pelo noLrc ministro durante o anuo 
:findo; pois que então S. Ex. entendeu dever di
rigir-se ao presidente da prorineia. N~o teria 
este feito, em o!J:;ervancia dos a \'isos de li dt~ 
Julho o 9 de A..gusto, as neccssarias partidpaçõcs 
ao commandantc das armas? 

Si nquellc ex-president'~ deixou de proceder 
nesta parte, como lhe cumpria, o qnc n?io posso 
affirmar c hesito em crer, não havia razão para 
rccciar-sc que o facto se desse com o actual pre
sidente; e portnnto, tenho pnra mim que nem ~>i
quer semcllwnte motivo, quando real fosse, jus
tifica o acto do se haver o nobre ministro da 
guerra dirigido diroctnmcntc ao commandanto Uns 
.armas. 

Nesta occasião julgo dever dizer que nas ulli· 
mas promo~õcs para os postos sup1'riorcs da nrma 
de cnvallaria, tem sido d~~sattendillo o principio 
da antiguidade como o rccommenda. a lei ; {lois 
que Iw excesso no numero dos tencntcs-coroncis 
promoviUos por merecimento. Ainda na promorão 
de 2:'.~: de 1\Iaio foi~ a meu ver, saeriflcado esse 
principio, qne f<n'orecia -o major n. i dus:m nrma 
Adolpho Sebastião de Athayrle. 

Creio que, com estas ol.Jservações, não causo 
contraricd<J.dc <J.lguma ao noiJre ministro: mas, si 
causo, julgo-a sufficicntcmcntu compensada com 
a satisf<Jção, que S. Ex. deve ter pel<~ união do 
partido liLct<~l na provinci11 que dignamente rt~pro~ 
senta. O que sinto(· que, Uundo noticia do f<.~cto, 
o orgão lilJeral da cid<ldo de J<.~guarüo li ~·e!!sO lenda· 
namentc envolvido nello um nome por todos os 
titulas rospcitavel, a cujas eminentes yirtutlcs e 
superiores qualidades só tenho ouvido render 
geralmente o tc.::;temunho du maior homenagem; 
acto esse contra o qual julgo dever Jlrotestar, 
sendo para isso sómentc fi.UC profiro estas pala· 
Vf(l.S. 

O Sn. C!NSANSÃO DE SINJMBÚ (presidente do con~ 
selho):- Faz lwnra a v. Ex:. o seu protesto. 

O Sn. ConnEL\.:-Mas o facto me p<lrccc fóra do 
duvida :i vista llo seguiu te. documento que cncont!'o 
cm um dos jornnes da provinria do Rio Grande do 
Sul que hoje t'eccbi: 

, I!lm. amigo Sr. Dr. Henrique do Avila.
Porto Alegre, 20 de Agosto de 1879. 

• Respondendo ao fovor de V. S. datado de 10 
deste mez eu me confes.:;o infinitamente penho
rado e agradcciclo .. por vêr quH V. S_., trata~ do de 
minlta nomeaç~o pnra o cargo de 1.0 VICO-presJd~nto 
desta provi~cia, _não enxerg?u1 no _acto de mm. h a 
acquicsccncJ<I a tno grande d1stmcçao, outro obJe
ctivo, que não o do concoi"rcr com o fraco con· 
tingente de meus esforços para prrp~tnar a trn.
di\ãO de solidariedade politi~a do partido liiJerai, 
do qual eu folgo de ~eçonhe.cer que v . .S. o rr~u;~ 
tos dos nosaos co·rchgwnariOs são os verdadC!ro:> 
chefes. 

c Sem a intima convicção de que seria interpre· 
ta da por nossos amigos, como foi por V. S., a rc· 
solução que tomei de aceitar aqur.lle honroso 
carrro poHtico de uma importrmcta, aliáfl, toda 
vir'tual · cu dÓ certo teria dl'clinado de distincção 
tão gcÚcrosamonte concedida pelo gover'!_o i,!UP~
rial, deixando que a tarefa pass[ISSO a .m.aOS!;ID!liS 
competentei •. 

' A união e conden~e.ção de todas as forças 
vivas do partido, sob a conducta e direcção im
mediata de seus mais eminentes chefes Marqncz 
do IIerral e Silveira Martins têm sido sempre o 
meu maior <J.nbelo. 

( Acompnnhei com certo desgosto os detalhes 
desse movimento inconsiderado, que visou, talvez, 
a uma divcrgencia de tu!lu o ponto funesta aos in~ 
tcrcsses e sobretudo ii disdplinn do partido; mas, 
tendo soiJcjas razões para confiar no bom s(•nso 
daquelles para cujos hut1ÜH'us deviam, mais tarde, 
atirar a responsaLilidadcJ moral da desunião, jul~ 
guci que não havin razão de ser t~ara anticipa.das 
apprehensões; quem nprccia com o espirita isen
to de paixões os prcter1didos motivos de uma 
di.':isideneia que deviam proceder, nito do choque, 
mas simplcsmento Uo de~cncontro, ou modo diffe
rontc de encarar uma questão mais social que 
politica; quem ana!ysa sinceramente :1 origem 
dessa crleuma que sem a antoridnde roilcctiva 
do pnrtido, ergueu-se tlo seio da eommunhão 
liberal; deixa instiuctioomcnte de prestar-Jhl} 
apoio, porque eiia só pô(le ser fecunda em resul
tados uegativus, qml o do trazer a dl'bHidade p<lra 
esta hcroica pro\'incia, da qual (:-.avindo-me do 
feliz conceito exarado na carta de V. S.) sfio 
mnseulos motores, O:wrio o Martins. 

c Em Uua fé, ningucm pódo deduzir do fo1cto de 
haver o conselheiro Martins deixado o podt~r, 
nenhum motivo para a desunião do partido; eUe 
mesmo o disse cm um d(' seus luminosos discur
sos, o seria kviandadf', depois disso, attri!Ju!r 
rancores irreconciliavcis, aos dons chefes prestt · 
mosos, que na tri!Juna llar!<tmentar c ll<l expansão 
de suas relações, fazem declarações diametl'almentc 
oppost<lS ás versões que so tem f~ito imprudente
mente crusar no am.bientL politico da provincia. 

« Persuadido, como c~.tou, da necessidade de 
organizar c el>tulJelccer, sem lli'rlln de tempo, 
uma completa uniJnde de vistas em todas as 
questões que cntcu!lem com a economia c auto· 
nomia do parliJo; c para. qne possRmos, em 
todas as emcrs-cncias, responder, Uignamcnte, 
no qu~ o nct.ua1 gaiJinete e o partido liUeml ~o 
Imrcrio, tUm direito do esprrnr de nossa dcdl
caçao, eu lembro a V. S. a convGnicncia do ~ar 
publicidade. a estas linlw~ sem esquecer de m
vocar o patriotismo c os sentimento.:; JWliticos 
dos nos:::os co-rcligionarios chefes nas difft!rentes 
localidadl's da provinda, por rujas mãos têm 
.sempm corrido o:; Uestin-)s do partido liberal. 

~ flcitcrando-llHl os protestos de minha maior es
tima c considcraç:tío, confc.sso-me-Dc v. S.
Amigo grato crindo-Visco:tde J.e Pelota a. ~ 

Eis o meu requerimento (lê). 
Foi lido, <~poi<J.do, posto em discussão e appro

vado o seguinte 

Requerir.wnto, 

~ Requeiro que, pdo ministerio da guerra, se 
PC\a ao goYerno cor1ia do~; avisos dirig-idos cm 5 
do Julho e 9 de Ago.sto d(• 1878 ao presidente da 
provinci<~ do Rio Grando do_Sul.-. .Uanocl Fran· 
cisco Cotrâa.,. 

PRIMEIRA PARTE D.l ORDEM DO DIA. 

OnÇAàiENTO DA AGRICULTURA. 

Continuou a 2.a discussão do arl. 7. 0 do pro~ 
jccto de lei :do~orçamento para o exercício de 

'---~ 
~. 

! 
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1879-1880 rclatinJ :is des11rsas do mini:;;h~rio Ua de um l cstrad-1 d·' ferl'o, nv':"'n1'1 r~m tempos ordi
ugri~ul.tur~, commercto e obras publica~. . ~arios,. qunndo o p<tiz urro atraressa uma crisB 

FOI lulo ~poiado c ficou ro~erv::tdo pnra s~r drs- fmaneeJra, ('.omo a Cm quo nos achamos, tnm-s9 
r:utido opp(trtunamcntc o seguinte sempre cm 'ista varias consídr!raçõos, cada qual 

. . de per si mais importante. 
Addllwo. E' mister, eu1 primeiro lagar, calcular a despesa, 

• Fica approvado o contrato de. 21 do Abril 
t.leste anno para a illnminn\ão a gaz nesta córle 
eom as seguintes modificm;ões: 

c Na clausula H), o onde se diz 250 réis, díS"a~se 
:2~0 réis o onde se diz 2:70 réis, diga-:::;e 260 ré1s, 

c Na clausula 16.0 , em lognr de- padrão monc
tario, etc., diga-se: moeda corrente do lm}lf!rio. 

.. Na clausula :ts.n, em l11gar de 12 primeiros 
:mnos, diga-se-trcs priml'iros annos; o cm logar 
Ue-anteccdencia ele tres annos-diga-::;e antcce
tlencia do um anno. 

«Na 29.n substitua-se a uutma rwrlc pela so
guintc: 

• Os particulares, pr.1rt~m, que puderem illumi
nar as suas casas por fJUülqucr outro systoma, o 
poderão fazer mesmo a gaz, ffibricado na propria 
casa ou cm qualquer gazomctro, que SC' rr_~staheleça 
no bairro. 

• A clausula 3:J.n seja substitnidu p~Ia seg-uinte: 
~~o fim. tlos 33 annos tollo o matr.rial drt compilnltia 
~IUC neste pr'l'inrlo rccompôr o seu capital, fie.a 
J!Crfenccmlo á municipaliffade da cUrte, sem in
dcmnizttção alguma á reft)ritla companhia. 

• Poço do Se nodo, 5 uc Setembro de !8i9. -J. J. 
O. Junqueira. ~ 

O Sr. Dat"àO de CoteglpP. :-Sr. pre~ 
sidcnlc, já não é qucst~o o abuso cJí.W commctteu 
o governo dPcrctando por lii a construcção de tres 
~~stradDs de ferro, em época cm qnc o paiz exigiu a 
malar economia elos dinheiros pnhlit:rH, c qnando 
era esse o prbgramma do ministl\rio actual. 

Não vou pois renovar esta questão, a[ndíl h ontem 
mui bem elucidada pelo men nolJrc eollega sena
dor prln Bnhía ... 

O Sn. BARROs RmnETO :-Apnia.rlo. 
O Sn. llAnlo DE Co·tEGIPE :-... venlw aprel."inr 

o acto d.o nobre ministro Lla agriculturn como si 
fõra IL"gal, e analysar a utilidllUC da construcção 
dessas estradas. 

Com cspcehllidatlc, e é um compriJmi~so que 
tomei com o nobre uúnistro, prctt'ndo dt~monstrar .. 
lhe que a estrada que tem Ue pal'tit· de Jatob:í ;í 
Piranha8 no llio S. Francisco, não ofTer~ce a 
menor Prolutbilida!lt~ 1lo vantagem, é, IJC!o con
trario, um gnmJ.c dl~prrdicio c nma rivn.l.idaUc 
tJUC o noiJrc ministro crcou p:1r:1 cstradns Jn de
cretadas pelo corpo Icgislati '"o. 

Os Sns~ Rumos D.!.lutETO E. Jo.lo ALFTIEDO :
Apoindo. 

0 Sn, PAES DE 1tlENUüNÇA :-Não apoiado. 
o Su. U.\.RÃO DE COTJ~GIPE :-Eu, Sr. vresidente, 

nesto aS!iUmpto niio posso ser suspeito, sorr filho da 
margem do rio de S. Fmncisco, c o meu prin
cipal inlt~t·cssc, p ... ~lo tlaqucll[l popni<H;ão, ó qur. clla 
se .:-tppro-ximc o m<liS !Jrcvcmtmtc po~sivel e cum a 
maior vantagem tlo litoral, par:1 tjllC :;cus prorlu· 
tOi; L1~nhatn lll"tHlJ!H<l e mais La rata snhiUa. + 

Este é o meu intores:-;e; si sou reprcs0ntante 
Ua prorincia da llnhia, o llOt'lanto de parte do 
S. Frnncisco, tenho mais particular aff~içào ao 
torrão cm quo, pr.la primr.ira vez, vi .:-t luz do dia. 

Sr. presidente, quando se decreta a construcção 
v. v 

qur se vai fazer, ver si as vantagehs siio corres
pondente . ..; á essa desw~--n; isto refere-se á .partJ 
commerciat. 

fia tambem uma p:1rtn politicn, c uma part·~ 
administrativa, qw~ faz com tJUtl muitas vezes nã.) 
se tenha em nttenç.ão a pr1meirn considera\ãO, 
que notei, [WI'il se adoptat' a f:.egunlla. Tal foi ,) 
qur ncontecru, por OCCilsi5o da decretnçi"ro da es~ 
tnHla de ferro, chamada es!I'.'ltcgtcu, do Rio Grand~ 
do Sul. 

O plnno que o cnrpo h~g·islativo havia adoptflll·l 
parn communicnr o rio S. Frnncisco com o Iitorul 
consistia em cs!enller do Rio d1; Janeiro ::is margens 
do rio das Vnlha::;, e d'cllri, por meio de nnvegaçàv 
até ar) S. FranciscG, a estmda de fetTo D. l'L'llro II; 
levar r]n Bahia [IQ fOl'to de Joazeiro <JU atl[l'S ~i 
Sento Sé, ncima da cachoeira do SoiJI'~HHnho, 
uma outra (!S!nJ.da Ue ferro c outra Jo Recife .'t 
Doa~ Vista.· 

Notou-~o desde logo que as duas vias-ft~rrca.:; 
dn Bahiil e Pcrnamlmco inm cst<.tbelecer. uuw {'OU~ 
currenci.:-t prr·jnrlicial <lO Estado, desde que <HJUeiJ,r 
região, ao mnnos por estes annos mais proximos

1 
por nw[s Uc 8-0 annos Lalrez, nào teria prodnctos. 
}lara mantl'r o trafego em ambas estas estradas. 
Felizmente a estrada. que ia de Pl'rnamUw·o .ú Boa· 
Vistn, e que me p;Jrccia n~o ser a mais v:mt<~jos[l 
para os!w rommuniel'lção (apoiados), tll'i.\n de st\l' 
!Pvadn ao sr:m tL'rmo, c o go,"crno prorttr.'l outr,t 
dircrç:no qn~. nR opinião dos representantes dtl 
prnvincifl de Pcrnamlmeo, l~ a mais eonvP
nientc, e a mais v-antajosa para nquclla PI'Orin.eia 
(apoiados). 

Ficaram, portanto, as dua~ estrrn.l:t:::. qur dl'vcriam 
toumr o rio t•.:t sua p:n·te. inferior e nn partll Sll
prrior do rio da~ Velhas, 

Vem o no!Jre ministro da agricullum e tlccreL1 
uma outra cst!'arJa, que, contornant]u a l'fl•!IJOcil'a 
de P<mlo Afi'on!io, dê sahida :~os produr:los d·· 
:::; . Francisco para a cidade do Pencrlo . .!Je~de 18ê'J 
cs~a idôa tomou o maior incremento. 

Qn<lndo o Sr. II;:elfeld rcccLeu em 185:5 a com
missfio de estudar o rio S. Fl'tmd:;co, sua nnYL'
g:tiJilidade c a po::~illiliflnde de tranqJ('!r-~e a cn
elweira de Paulo Alfonso, quer por meio Je um _r 

via ferrea, quer por meio J.e eanalisaçi:'io, css,J 
digno engenheiro apresentou um trabalho, qu} 
ainda hoje ó notaiJilissimo .•. 

O Sn. D.\NTAs:-E' o melhor. 
O Sn. B.\BÃo DE CoTEGIPE:- ..• e ao qual se re~ 

fPrCIU os exploradores po;o;tel'iores. O Sr. II<elfdJ 
julgou que o mellwrctménto do rio dL'Sde a lloa
Vbta ~té ao lfttobâ, ou Varzea Redonda, ('l'a Uis
ptmtliosissimo, e prop(\z, nt: cn:::o de pretendcr-s(~ 
flrzcr essa nayegaçfío, um canal laterat cujo custJ 
orçou em 32.000:000$000. 

Mandl}u dl'ptd~ o governo fazer uma nova rxplo
l'<H,:iro pelo Sr. engcnheiru Krauss, e l'<io o~ trflba
lhos degte qun serviram rle hase ao noiJre ministn 
da agricultura pnra dccrrtrr <1 con-;trucçào da csw 
t1·ada de ferro chamado Poulo Affonsu, iJ:.trtindo d ~ 
um ponto inferior á Vnrzea Rerlonfltt, isto l~, d·l 
JatoLá á Piranhas, na extensão de W 3/'1 de lc~ 
gLW.S. 

6 
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A' primeira vista pflrcce lJUC u problema está Deve-se, pois, acrescentar <JO orçamento do Sr. 
resoiviU.u. _ Uma estrada do !5 3I~ d.e Icguas, no Krauss, adoptaJo pelo noóre ministl'o da agricul
valor de 3,600 a ·i mil contos, incluindo os juro~ tura, ou a de.spesa que se ha de fazer cum n tles~ 
do dinlleiro durante a con.strucção, no que cu aclw obstruccão do rio, ou a quó st.: terá de ofi'ectu::~.r 
p('rr~~ila razOo ; unw estrada em tues contliçõcsJ com o prolongamento da Estt·ada do Plran/1~1s a 
que dés~e s;~hiJa aos productos tlo Hio S. Fran- JatolH.í, mais quarent~1 e tantus leguas alé Doa
cisco, sem duV'ida que serirl de 9rauUe vantagem. Vista. 

M<.ts, temos outras considcraçoos import[lntissi- Em quanto avali:.t o noLre ministro a desJlt•s:~ 
mas a attendcr. com a dcso.Lstruc~ão Uo riü ? Não tem ouu·a h <Ase, 

Em primcü·o lufí<-11', a E~trada do ferro dt! J:ttoLã sinão o tralJalLo do .Sr._ Krauss, insn.ffidcntc 
ã Piranhas é comptetamcnte inutil, além de passar parn furmar-~e juizo. Devo crer com o Sr. Hai
por um deserto, si não fôr corrigida ou melhu- feld, e o Sr~ Durton que á. de~obstrucçüo acarre
radn a navegação do rio desde a cachoeira do taria despesa muito uwior do guc a constrnc.ção 
So.Lradinlw c Gcnipapo até J<1tubâ. de uma estrada do ferro q;HJ va ter ü Boa~Vi:>tll. 

NDo fallarci da cachoeira do Sobradinho e Goni· Vou considerar o 11ue se faria com um:1 cstr.:ub 
papn, tão importante quu o engenheiro H<~lfeJtl de ferro proiong-and"ü-se ató Boa.-Vista, dev-endo o 
orça a despesa par,1 desobstruil·a cm centcnus de SenadG natal' que ainda depois são preei.~as des
contos, eu Sr. cn~nhdro Bulhõesjulga q~e con" pesas assaz <JVUHadas pnra a desolJstrucç.io do rio, 
vinha mais {file a .c.~traUa de ferro da Bt~hw. fossr.: na cachoeira de Gonipavo c ilo Sobradinho, e pan1 
u:.r o seu ponto terminal en~ Cnsa Nova, _rara correcção do rio até o seu ponto terminai dP 
evitar as despesn:- que se farwrn, c que scr1.am navegação na parte superior. 
muito maiores !li a estrada fosse ter ao Juaze1ro, Pdus calculas do Sr. Kr~1uss, as H:í 3;4 Ieg·ua.':' 
que fiqa algUmas _leguas ~bcü~o t.l<1 ca,cho~ira do dePiranlws aJaluúá cusla.r.lo ,1,000:000$}00. 
Sobradmhu; rcfcnr-me-lteJ somente <~s dJilleul~ O Sn. G.ANSANSÀO DE SINDmú (pt'tsidcnte do con· 
dados da navegação do rio desde o ponto Ua Boa- selho):- Talyez nem isto. 
Vista até ao Jatubá. o s B - c D' b · Ainda agora, Sr. presidGnte, par.'l podt•r entrar IL AHAO DE OTEGIPE :- IZ o nu re prt_':-\1-
nesta discussão ti·rc'Uc ler o trnb~lho Uo Sr. Hal- dente do conselho que talvez nem is lo custe. 
feld, 0 que rusion-nie, porqnc o volu1:no é qunsi Ora, dividindo-se ~.000:000.) pelas 15 3/'i le· 
impos::ivel de sustentar-se, sen.du prce1Sú quy clil guas, teremos cerca de .260:d00b por legu~1. 
o puze~se vor terra. Por essa leJ~Ura convenci: me O Sn. CANSANsÃo DE SINBIDÚ (presidente do co11~ 
ainda mai;:;, além da~ informaçocs que ell tlnha sellw):-A parto mais diillcil osla vencída. 
das l.lf'~Ro,1s que IH:tvwm navegado por arJUe!Ias O Sn. DAnio DE CoTEGIPE ;-si estender-se a es
par(lgen~, quA o calculo do Sr. Kra U$~, de cerca trada até Boa-Vista1 teremos 1fUt! a Ucspesa exccderft 
de Uous mil contos para o mclltorumeuto da na- á 15,000:000J, além da quo se fará para corrigir 
vegação ou p~ra n dcsoJJ.struc~·ão do rio entro a a navegação Uo rio. 
Boa- Vista e o JatuLú, era um calculo falso,-quero Pergunto ao nobre miui3tro da <~gricuitura ; 
dizer. incxaGto, não attribuo má intenção ao e~- con-rinha decretar uma llespega desde jü tle 
genlldro ·-ou pelo menos, que o governo lWo ~,OOO:OODN com a perspertiv n de ficar cornplct,'lmi'U · 
dev<'ria d~_ocret~r a construcção dt:liSa estrada, sem te perdida, si não se effectuar outra de mais de 
mandar fazer um novo ex<l~C, 110r pCi'.-:uvs com- f:t.,OOO:OOOh '!Eu entendo qne o nobre ministl'o 
petrnfes, l'ill oL!'as hydra'!.lJC.:u;~ .vara orçar-se a foi pouro prurlente e rcflectHlo, quando tão açoda· 
despes:l rom a desobstrucçao Uo riO. . damontc decretou a Estrada de Paulo Atfun:;o._ Não 

A descripção qne faz o Sr. Ilalfeld das dtfficui- sB tenha o que vou dizer por lJairrismo ou interesse
dadc.s daque~Iu navegnção 1!. de .tal natureza qq.e, ) de campana rio. O g·ovcrno havia contrutallu Iii pro
ainda ao mats estranho á scwnr1a da engenharia, Ion(Tamento da E«trada de ferro du Bahia 11té Villa
devo ser muitíssimo duvidoso que co~ 2.000:000~ Na.;i'a da Ilaiulla,' 
se p~ssa fazer tae~ obras: elle dcnonmw e::sas ca- As obras estão elll andaml3nto; si ni'io t~m tido 
choe1ras- cachoeiras tremend<~s._ . . maior desenvolvimento a ( uJpn., ~egundo infor-

0 Sr. CaJ?itliü Burtun, cclcLr1 1 vwJ_ante c gco- mações que tenho dcvc',.er a·ttrihuida aos a(Tente~ 
grapho, CUJa compNenclD, 9rcio, nua P1ide ~~r do governo. Da Vma-N'Ova da Ruinha ao 

10punt~ 
_post::~ em rlnvida, foz uma. vwg~m de exploraça9 terminal da estt'ada de ferro á m::trgem do Rio 
ao rio d~ S. ~rancisco, dcsd_e v rw das.~ellws a~e s. Francis·~o, segundo o relatorio e o orçnmento 
a pa~te mferwr. d<Jquelle. rw~ o pu~llcou a q~s- do engenheíro Sr. BulhUes~ a construcç-5o ser:í 
cr1pçao. qessa vwgem. C1~arc1 ap~~.t~~ o qu~ diz o ' faci1 e lJarata, porque tem tio atravessar taLo· 
Sr., cap1tao Burton a resp~ttn do tledtu do :w, fiUC leiros, e não h::t grandes obrtt::; de <1rtc. 
esta entre a;; leguas 29o e 30J do trab,nlho do Poi~; JJem ; com a despes('! que se faz cem a 
Sr. HalfeJtl, Isto ó, o esJ~Dc;o d~ <) leguas somente. Estradn U.e Paulo Affonso rcr·so·hia chegado ao 
Exprime-se elle da segumtc furma: s Francisco e a pü_(lllf~cão daqucllc vaU e j<i terill 

c p-m _pouco ab<l.ixo. da Don- VL;ta. cmtt·a o rio ~a gÕzado dos Leneficws, ~que dove colher Jo sua 
eordilhctrn tle cn~hoeJras e correll;Ciras, quo co~.t_I~ communicaç:fio livre para o litoral. ]'las a Estradn 
nu<Jm .P~uco mms ou meno.s tflnt~ legnas atu a do Paulo Affonso necessariamente tem de oL.star, 
c~cboe1r~ do Yáo. Aparte p~tor pDs::-amos no sexto ou pelo lllt'llOs dilllcultal', a que aquclla o~ura 
di1t de vwgem, qUl' corrc:sronde a 295 a 300lcguas estrada chegue bn•vemente no seu _ponto termmal. 
do ~r. Halfeld. E::; tas cmco leg,~~s têm tw?e ca~ o Sn. C!NsA.NsÃo DE smumú (presidente do con
choezrCfs .. duas "!aragens t dous but:cws, que [oJn~am selho) ·-Em cousa nlguma : são cousas muitis;-;i-
empectlhos mawres do qu~ todos rJlfe se encont1 am d: t' t 
no rio das rethas. mo JS me as. . 

c Seria melhot abandonat toda esta patte do 1'io, o O Sn. B.\.RÃO DE COTEGIPE: -Amda que no futuro 
construir uma estrada de ferro i:ltÜ o porto de Pi- e.e devesse decretar a esu•ai.L.'l. úe Paul? Affim~o, 
ranhus, distante 70 á 72 legtw.s d.1 Boa-Vista. ~ 1 convinha que assim se praticas~e depoiS de fe1ta 

r 
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a expericncia das vantagens da Estrada de ferro 
da Bahia. 

Si ~ Estl'ada de ferro da Dahia· não chegai' ao 
rio de S. Francisco, todo o capital, que se tem 
gasto nella, serâ o mesmo que lançado n'agua 
(apoiados). 

E qual pó de ser a vroducçfu> do val!c JeS. Frnn· 
cisco e das provindas que por ellc podem ex
portar os .seus productos., para manter duas estradas 
de ferro? Segundo o relatorio do Sr. UalfvJJ, a 
população qne tem de servir-se dessa via de com
municaçilo é de 1,500,000 almas. 

O calculo é exagerado sJ nelle não estão com· 
prelwndidas as províncias que podem por alli 
fazer o trafego. O Sr. Krausi>, cm cuja opiníão lm· 
scou~se o nobre ministro, depositando nella a maior 
confiança, tml).Uom dissl3 que esse calculo é exa
gerado, e que o computo da populru:ão que se tem 
de sCf\'ir da navegação do R10 S. Francisco para 
exportaç-ão de seus _producto~, não excederá á 
300,000 alma<. 

O Sr. Krauss, tratando da exportação, & que ó 
importnntissimo, quando se quer construir uma 
estrada de ferro destinada a buncficiar a. indu . .:.tria 
e o eommcrcio, avalia em 30,000 arrobas todo o 
movimento commercia.l do Rio S. Francisco pre~ 
sentemento. Serâ o trafego du 30,000 arrobas que 
podt!rá manter o trafl'go da Estrada de ferro da 
Ballia e da Egtrada de ferro de Paulo Aífun~o? 

O Sr. Krauss acrescenta quo o aug_mento pouro 
será nestes proximos 1.0 anuas. Aqm tc.n1w o rc· 
Iatorio, cm auc clle declara, que em wcnos de 50 
nnnos é duvJdoso, que haja productos sufficientes 
para manter o trafego de qualquer estrada. 

O Sn. CA.NsANs.:to DE SINIMDÚ (pl'Csidcntt' do con· 
selllo):-Em qual estrada? 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE: -DIZ que ainda nesses 
50 annos essa estrada não dará lucro. 

O Sn. CANSANslo nE SJNiiilBÚ {presidente do con· 
sellw):-Qua!Zdcllas ? 

O Sn. BARÃO nE CoTEGirE:-A projectada para 
o Rio S. Franci:3CO. 

O Sn. CANS.\NiÃo DE SINnmú (presidente do con· 
selho):-Por onde? 

O Sn. B.mÃo DE CoTEGI"PE:-Dou ao nolno mi
nistro n escolha, nfio trnto agora do lagar, trato 
dos prorluctos a exportar· se. 

O Sn. ~DANTAs :-Creio que ellc se rcfen· á zona 
do var_gem fictlon.da. 

O Sn.. DARÃo DE Co'l'E{iiPE :--Ellu distingue. 
O SR. DANTAS :-A não ser assim, não sei em 

que t;e fuudaria pr~rn tal juizo. 
O Sn. BAn.Io DE CotEGr"PE :-P.a~sa depoi~ o en

genheiro :~ comprovar por calculas, e o Senado 
sabe o que são calculas que não tUm por lH<se uma 
<..'f:itatistica nem um conhecimento perfeito do;:; lo· 
gares, que a cxportilt;ão pelo Rio S. Francisco ao 
Penedo sahiria muito mais barata ao coromcrcio 
do que pela Estrada do ferro da Bahia. 

O SR. D.\NTA .. s :-Is..-;o é outro engano. 
.O Sn. BARÃo DE CutEGII'E : - .Sr. presidente, 

quando e.m um calrulo qualquer nem se tomam 
todos os elementos qp.e porlNn alterai-o ou confir~ · 
mnl·o, esi:c calculo nau merece nenhuma confiant;a. 
Krauss calculou sómcnte o que ]lr\de pagar de 
!rct.e uma arroba de mercadoria pela via fluvial, e 
o .que devo .custar pela via rerrea. Or:t é sabido 

. . ' 

que ~ tramporte por agua é ordinarúlmelltc rnai"S 
barato do qll.e prlíl via rerrea, embora o transporte 
pela yia furrea curupense essa differença pela rapidez 
com que el1.1 conduz os generos ao mercado e pQr 
outras vantagens que ao depois ref1•rird; roas 
deixou o Sr. Krauss, como c.u j:í disse, de tomar 
cm consideração outros elementos do calculo. 

DandL> mesmo que o rio seja dcsolJstruido uu 
q'9-e a er;trada de ferro seja prolongada até a Boa~ 
Vrsta, nós temos a consid('rar dous pontqs: si é 
pela via fluvial, quanto cnst3 este transporte, e, 
si é pela via fcrrea, 72 leguas para salvar as ca~ 
chomras, pouco menos são do que as tOO legua.-; 
da Ballia. Uas demos que seja a exporta~ 5o feita 
em parte prln Yia ferrea, em construcção, e em 
part~ pela via fluvial. 

Tem a m6rcadoria de ser desembarcada para a es~ 
trada de ferro; de transitar por esta até Piranhas, 
em Piranhns de baldear·se pnra og vapores qne 
navegam o bnixo S. Francisco até Penedo; em 
Penedo ter;i de ser desemlmrcada para os armazens 
ou !Jaldead.~ para os vapores que a tôm de trans
portar a Pernambuco, á Ballia ou a Mace.ió, qu11 
s.:'lo os portos mais fmncos. 

O Su. DANTA.S :-Não se esqueça da perigosis
sima barra do S. Frrmcisco. 

O Sn. PA.Es DE MENDONÇA:-Hoje os navios ttn~ 
tram alli p~rfeitilm.ente com reboquE>. 

O Sn. BAnÃo DE COTEGlPE:-Vamosadiante. 
O SR. Cnuz MAcn.,oo:-Até Penedo tres b;l· 

deaçllos. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGirE:-Atú Penedo trt>s 

i.Jaldea!:Ões. E' preciso Jevar cm conta que os vaM 
pores estt~j 1m no porto para receber os gcneros, 
porque si não hão de ser levndoo;; aos depo~ito:-; em 
terra. Acrescente-se frete .. premio de seguro 
paril a Bt!hia ou Pernam.!Juco; e ver-se·ha que 
todos esse' transportes, tod:.ts essas despesa~ em 
dcpoi-:itos, e demorn, h.ão de tornar o frete muito 
mais caro do que pela estrada tle ferro directa~ 
mente á capital da Bahia onde encontra-se um 
porto franro com immrdiata Fahida e melhor V C' nela 
para todos os productos. 

Mas, ha commercio directo do Penedo com a 
Europ:1, d;sse meu honrado collega, senador pr,las 
Alauoas, qlle nesse ponto, e eu dou~lhe os p~rahrns, 
está em p1·rfdtu ilCclmlo com o nobre ministro ; 
só a Est.~a..la de PuuloAffun.~opoderia produzir um 
tal milagr(J t 

O Sn .. DA.IiTAs :-Elle considera uma muito pro~ 
videncial ela outra nacional. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE ~-A barr~ do Ri@ 8. 
Francisco e prrigosissima .... 

O Su. D.o\NTAS :-Apoiado. 
O Sn. P.AnXo DE CotEr.IrE :- .•• e sempre hl'l de 

ser pcrigc.sa ... 
O Sn. CANSAN~1o DE SINnmú (presidenll' do co-n· 

selh o):- Como todas as barras de rios. 

O Sn. BAnio DE CoTEGIPE :-••• porque o pouco 
que tenho lido a respeito do regímen das aguas 
do:-> rios, nãn me faz acreditar que aqnclla barm 
po::-;sa ser melhorada de modo a entrarem nella 
na\""ios de grande calado, como podem rceelJer os 
portos de Pernambuco e da Bahia. 

0 'SR. l'AES DE MENDONÇA dó um nparlc. 
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O Sn. B.\nÃo DE CoTEGIPE:-Escutc meu collcga, 
1 

nheiro Virii.lto Je Medeiros, que pediram conces~ 
c negocio é mui!u sério; cu aqui não tenho o me- · Pão para a coustrucç.ão dessa estrnda de. ferro, me
nor interesse de bairrismo, fallo imparcialme.nte. ! diante a garantia de juros de 7 °/o. Si essa can-

O Sr. llalfdd examinou a barra tlo Hio S. Frnn- I, cessão não imrJiica pnm o governo a obrigação de 
cise~, tere d1~ sondai-o e notou por infuJ'll1ação dos i desolJstruir o rio acima do Jatobú, o nobre minis
prntrcoS' da mesma barra as mudançns que ella 

1 

tro tlC\'e fazd-a. 
tem soff1'ido em conscquencia do regirnen tlas Tremi a mesma vanta!.!'em JO commercio do rio 
aguas daquelle rio cujas enchentes_ periodi~as ex- de S. Francisco, as vistas du noUru ministro se
traonHn.'lrÜl5 acarrct<1m gro.nde quautidade de 

1 
riam preenchidas c nós ficare .. mos livres do esc:ru

nreiil e Jôdu; c de um anno p:wa outro o canal da i pulo tle ter approvndo a leml1ranf'a do nohre mi-
Larra está complotatucnte moJificaUo ou mudado : nistro da agricultura. · 
corno acontece com a do Rio Grande do Sul. 1 Ora, Sr. presidente, tenho tratndo, pnsto qw· 

O Sn. PAES DE MBNnor;çA : - Para isso é que , muito ligeiramente, de compnrar a vantnffem de 
c·lla tem praticas. prolongar-se lo,g-o a estrada de ferro da Bahm com 

- . a de construir-se a nova estrada de Paulo Affonso ; 
o Sn.,DARAO DI~ COTEGit'E : -J?tsso o Sr. lia I· o pouco que eu disse> a respPitn d~ e:":truda de rerrh 

feld, _ti atando .do. Jogar e::.coll~Jd.~ pnrn a col- da Bahia, debaixo do ponto :Je YJsta c_ornmerma], 
locaç~o do phatul . ~ Sou de opmwn que o _pha- Lastarifl para qne 0 governo lhe desse prefP'· 
rol nao se collo~Jue no lagar em que se projecta, rencia 
porww dt'ntro Uo clncoenta annos clle para nada · . ~ . . 
mais serYirá. A Tal é a idéu que 0 sr. Ilalfe!U O Sn. DANTAS:--Ja e:;tu dadn por ~m. . 
fnzia Ua mudançr~ constante da bmTa do Rio S. O Srr. ilAn.lo DE Cotn:GIPE:--:M:as nao esta na ex:f'-
Franci~co. cu~ão e ba idéa de que a!li r.arem os ~~·~1_!Jalho.:;. 

Quulquer, porém, qtH· sC"ja o melhoramento que .A estrnda. de ferro da Ba!w1, na opmwo dag prs-
rllli se realize, nunca poderá SE'r tal que dC cn- soas mais competentrs e qu!"' rf'f!_cctem um poucfl 
trada a emlJarc.:~ções Je grande calado; não hão sobre o futuro do nosso pau, nao é uma cstrad<l 
dc entrar si não pPfJUl'nas em!Jnr('açõcs; c o nobre sómcnlc commcrcial. .. 
senadur pclns Al<lgõas deve saber lllle o commcrcio Os Sns. DANTJ.s E LE..to VEr.wzo :-Apoiado. 
não ~e C"Ontent.a ~om essa~ peq.~ena..-, emh:1rCL1Ções 0 Sn. BAnio DE CoTEGirE:-- ... é uma estrada 
equcaocontr<~nocllas_ vaode:;apprneccndo com~ d vantngens não sómlministralivas como po-
pletnmrnte da navegn~ao de longo curilO porque let. s ' ' 
realiza-se economb com o emprego de grandes 1 ten. · . 
transportes . .A Uespc::;a com commandanles, equi- O Sn. Cnuz MAcnAno :-- Apmado. 
pagen() e forue1·inwnto das m:1terías neccssarias o Sn. DA.J.YrAs :-- EsLr<1Ua naeional. 
para a navegação prinripnimcnte n vapor é muito 
menor do que com 2, 3 ou 1. cmbarcaçõrs po
qnenns. Pnra exemplo alti estão os vapores do Pn
cifico c outros fJ!H~ entrt~m dinriamrnte a nossa 
barra. Emburca(,'ÕCs tae~ não virão dn. Europa re
ceber gemeras no Peuedo, ond~J é imposllivel a 
entrada quando tUm os porto:-:; da Bahia e Per· 
namburo qne üncreccm ill\1i:-:. facilidade em tud11. 

E a prova é est:1, Sr. presidente, qul3 havendo 
uma alfallllega no Pl'nedo ltaUilitada p<lra a im
portação, quantos na·dos têm l::í apparccido ? 
Rari JWillé's in gurgite vasto. Um ou dous por 
anno. O rendiment1) da alfandega ó nullo, o com· 
me reio externo nenhum. 

O Sn. P.\E.:; DE MENDONÇA :-Porque não lw gc~ 
ueros a exportai' po1· ont. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE :-Não h.1 nem ha do 
haver exportn~~o sinão pam as provinciflS vi
zinhas; ha de ser seiDl!fC um commercio de calto
tagem, não ha 1le St'l" um commrrcio directo. 

Não tenho o menor receio de que o~ agricul • 
tores do valle de S. Frnncisco vão pro~nrnr a 
estrada de ferro d1' Pirantws, a não sr.rcm pro
ximos ; o qur lamento C que o Estado vá f<lzer 
uma dcspf'l'la inuttl, completnmente inutil. 

O Sn. JuXo ALFRI:uo :-Apoiado. 
· O Sn. C.\NSANsÃo DE StNIMDÚ (presidente do con • 

selhu) :-Esle :1p0iado é constrangido. 
O Sn. Jolo AI.FREno :-Não senhor, é deveras. 
(lia outros apartes.) 
O Su. BAnia DE Cl:l'fEGIPE:- Digo ao nobre 

ministt·o d<J agricultura que com o maior prazer 
concordaria C'lll quo S. Ex. dispuzeE;SO da es
trada de fl'rro d1J Paulo Affouso, ou a cedesse ao 
Sr. Angelo Thomaz do Amaral e ao Sr. engo· 

O Sn. ll.-\n.lo DE CoTEGIPE :--Si nós decretámo~ 
nma estrada de ferro para o Rio Grandt' do Sul 
sómente com o intuito dt• facilitar a defc::;a por 
aquelle lado tio Importo, t:uubem Utolt;~ix~ de~té 
pontu dL· visL<l, a cstralln de flrro Ua Balua c mmto 
conveniente. 

Urrado o Hio S. Francisco pelfl sua pi'll'tl•. supe
rior 7-om a Bahia pel<:t pnrte do Joazciro, esl:í. a 
cUrte do Imporia cm communicação interior com 
aquella provincin pnra onde pt')Uo mandar e d'onde 
pode receber o~ ~occorro.Hiaeaso houver um ltlo
queio que nn" pri \'O dec communicaçõcs maritima~. 

O Sn. DANTAS :-Apoiado. 

o Sn. B.-\nÃo DE CoTEGIPE .-Cotu a estrada dt· 
ferro de P:mlo Affonso, o ntcsmo não acontece, 
porque vai ter a umn provinria meno3 populosa_~· 
d'onde não i\Odrm vir cstt s socf'orros em ta o 
larga oscnla. 
',O Sn. Cnuz MAcHADO :-E facilmt•nte se commu

nicará a c~pHal do Impcrio com a ParêJhyb<~. 
J>iauhv c Ceará : é um é lo de forro prendentlo a 
gigantes c formando um todc•. 

0 Sn. D.\11.:\.0 DE COTEGIPE :--A estntda de fel'n) 
de S. Francisco é tamUcm a estrada de feri'O dn 
Piauhy ... 

0 Sn. PARAN."-GUi:-Apoiado. 

O Sn. BARÃo DE CoTEGIPE :--•.• ainda mais, é a 
estrada do Maranhão, e por ella teremos o e~tre· 
mo nort'c do Im_perio ligado com a côrte do Rw de 
JaJt·Jiro pelo interior. 

u Sn. Cnuz MAcnAno:-Alluiarlo. 
1) Sn. BAnÃo oE CoTEGIPE: -Isto não é umtt 

ut,Jpia; é um desider·al"tun que talvez possa srr 

'r--

-' 
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realizado d'aqui a 20 ou 30 an nos ; e que deve ser 
o intuito de todo lJrazllciro ptl triotn. 

O Sn. Cnuz l\1.\.CJIADO : -Apoiado. 
O Sn. BAnÃo DE CoTEG-IrE:- Antes estas 72 

leguas qne se vão construir nas margens do rio 
S. Ft•anci~co entt'C a Bua- Vista o Piranhns fossem 
mais 72 Ieguas em seguimento da estrada do Joa
zeiro ao centro do Piauhy. 

O Sn. DA(o;TAS:- Apoiado. 
O Sn. D.\RÃO DE CoTECirE:-Assim conseguiria

mos, aprzar do ter d~~crctndo est n1das de ferro 
sem um plnno prer.staiJclccido, realizai-o, porque 
nos faltaria s.tímcnte ligar as fJrovincias intermedias 
do Ceará, Pamhyba ePernamlmco com o centeo do 
Imperio, o isso, Sr. presidente, sem ter a menor 
pretenção dl' tl'r voto llf~sta ffi;ltcrin, não seria dif
ficil. C ma lJoa idéa pódo ás vezes sahir de uma 
má c.al.Jeça. 

A estrada tlc B:tturit1! que, posta de parte n sua 
legalicl:ule, considero como uma das cstradns mais 
utcb (ÇI.poiados), J;IOrlerifl prolçmgar-se c ser um 
élo pnra lignr o RIO S. Francisco a uma outra es
trada 'lUC se Uirigi~sc ao norte Uc Pcmumbuco. 

O Sn. JoÃo AJ,rnEDo:-Apoiado. 
O Sn. llAnÃo DE CoTEGJPE:- Tenho medo de 

citar Goya.nna, porque pr'lri.o-sn flltrilmir n cortezir~ 
ao meu nobr0 collcga ... 

O Sn. JoXo ALFREDO:- Nem convem Goyanna, 
Bom J:m.lim ou qnalqu('r ontro 11onto. 

O Sn. D.l.nÃo DI]; CoTE.GIPE:- .•• c fosse en
troncar na estrada de fci'J'o de num i nada Conde 
d'Eu~ !UI Parahyba, e esta nn de Baturité, tornaria 
as provinrins do norte do Drazil lig;Hfas á côrte c 
entro si por uma rêdo do ostradns de fl'rro, renli· 
zando assim o phmo 1h~vido nnt~·~ r'r Providencia do 
que ii prr\isão do~ homens. 

O Sn. DANTAS : - Para conseguir-se isto, os 
maiores sacrificios seriam bem empregados. 

O Sn. R\n..lo DE CoTEGif'E:-Par:t que, 11ois, ha
vemos de csperdic;nr os nossos recursos rm estra
das não estudadas, que não h~o dt' d~r renda algu· 
ma durante muitos annos? 

Si a cstrnda de ferro da Da h i:~. não ~lér renda, 
a estrada do Paulo Alfonso muito menos a d::m\. 
- O Sn. Cnuz M.:\CIL\.no:-ApoiHdo. As estradlls de 
ferro devem ser o alpha du alphabeto do futuro e 
nesse a!plwhuto uão deve lmver ncnhwna letra 
pDrdida. 

0 SR. ll.\RÃO DE COTEGIPE:- Quem prrfere a li
nha iluyinl o a estrada de P<~ulo Affuuso commettc 
erro, por nssim dizer, g!'0ssetro, qu(' ~6 pôde ser 
dcsculpndo rm um estrangeiro que não tom co
nhecimento Uo nosso p<~iz. 

Por exemplo~ entendo o Sr. Krau-:s que o com
mcrcio do Piauhy ha lll' servir-sã parn fazer expor
taç-ão de seus prodnctos da via Ouvial do S. Fran
cisco. Ora isto é niio ter conhecimento du que seja 
o commercio do Piauhy. 

O Sn CANSANs1o nE SrNIMBÚ (p1'f'sidrnte do conse· 
lho):- O futuro hu de mostrar. , 

O Sn. DARÃo DE CoTEGIPE: .,-Q futuro, meu coi
lega e Sr. senador. não fali o ::~gora ao presidente 
do conscllw, não deve f<tzer com qur esqueçamos 
o presente. O futuro é contin~entc, e é pn'ciso que 
nem o :::arrifiquemos ao presente, nem lambem o 
presento a este futuro. 

_Mas, vou demonstrar o que affirmo. . .- .:\-

O commercio do Piauiiy ou ha de fazer-se pel~1 
via fluvial do Parnahyba, ou pela terrestre dt" 
Maranhão, Pernambuco e Bahia. Em que con
siste por orn o commercio do Píauhy? ~o com
m·ercio de gados. Muitos milhares de bois atra
vessnm o Rio S. Francisco c os prrjnizos. quê .-;of
frem os criadores do Piauhy, como a morto do 
gado durante o tran:-;ito, são incalculaveis. A ca· 
rcstia dn carne na cidade da Bahia t~ sem arretlore~ 
provém das pr1·das em caminho. 

Logo, assim que a estrada de ferro da Bahiu 
chegue ao Rio S. Franci:=:co. esse commercio do 
Piau!Jy se farã todo por esta via ferrea com grandt' 
v<mtDgem para os criadores e consumidores. 

O pouco que póde exportar cm gencros alimen
tícios ou cm outros pro11uctos da industria agrí
cola, a p~rte da P.rovincia do Piauhy que limitH 
com a Bnlua pr:lo Rw Preto ou Formosa, de certo 
não irá tambem procurar a via fluvial de Jatobá, 
qu:mdo, muito acima, no Joazeiro .. encontra-se o 
mesmo meio de trllnspot•tr.. 

Outra partu rlos gados será exportada pnra Per· 
natulJllco, com:"J êlctualmente por intermedio dll 
Ceará, de sort·~ que uma só rez não irá a Paulo 
Alfonso. 

Que direi ou da provinda de Goyaz, que tambem 
tem um commercio relativamente import11nte com 
a província da Bahia '? 

Toda a rrgião dn província de Goyaz, ::\quem e 
parte da que fica além do Tocantins, faz todo c1 
seucommercio pela Ballia. O que buscar ao Ja
to:Uá? 

Pelo Indo de Minas-Gentes ainda o commrrci(l 
procurnrá o Hio S. Francisco, o Penedo? Impos
sivel, Sr. presidente, a provincia de Minas divide
se com a da. Bahia, pela nwrgem oricnt<ll do Rio 
S. Francisco, no !o;:rar denominado .Malhada. 
onde antigamente hJvia Ultl r0gistro, em que ú· 
cobravam Uireitos aos quo pt~s-:avam; e pelo lad(l 
occident<.rl, peJo rio Carinhanha. 

Dest.le que a Estrada de fetTO D. Pedro II pres
tar-s~ ~o tran?porte de .generos des~u parte da 
provmcw tle Mttws, é mUJto natural que a maior 
p<lrte dolles venha pela estradn de ferro do Rio de 
Janeiro, embora o frete soja mais caro; e quando 
não, irá pela estrada de furro da Bahia. Em todt• 
o caso este trafego será um dos menores; e o Sr. 
Krauss, no seu relataria que aqui está, mas nãü 
preciso ler, diz que esse cornmercio por ~mquanto 
é insignificante; cunsü;te em pelles curtidas. ai· 
gnmas rapaduras, pouco café e outros objécto::: 
semelhantes que import<tm em pequeno valor. 

O Sn. Cnuz MAcHAD8 dá um aparte. · 
O Sn. BARÃO llE CoTEGtrE:- Eu vou dizer ao 

Senado qual é por ora o commercio do Rio S. Fran
cisco, e neste ponto sou autoridade maior do qut· 
o Sr. Krauss (apoiaios). 

O Sn. Cuuz 1\IAWIADO :-Porque nasceu lá e c1 
conhece. 

O SR. BARÃO I:E CorEGIPE :-Não é só porque b 
nasci; é tambem ~arque lá tenho estado. 

O commcrcio prmcipal do S. Francisco é :1 rx-. 
portação de gado ..• 

O SR. PARANAGliÁ:-Apoiado. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE : - O commercio in. 

terno do rio é muito limitado; consiste no se
guinte: 

O transporte de sal do litoral para o interior P 
carissimo .. de sorte qüe não é passivei que se con · 
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suma um grão de sal pelrt carestia com que chega 
ao Rio S. Francisco. 

Existem á margem do rio e nas suas proximiaa~ 
d.es algumas minas de sal, explorndas por um tra, 
halho ae m;:mipulação muito imperfeito; é desse sal 
que usam todos os baLJtautes das margens do 
S .. Francisco, c é exportado para a provlncia de 
Minas, para S. Romilü, Jannaria c para outros la
gares .. 

Consiste tambem u commercio em fazendns 
seccas que os-negociantes compram na Ballia e vão 
;v-endei- prlns margens do rio, mettidos em .lJarc.os,.~ 
em canôa.s ou em .ajoujas, que são duas cn.nõn..s 
juntas. Chegam a uma fazenda, encostam, vendem 
uns quatro metros de .cbl!a, um par rle meias 
(disto pouco se "ompra), um chale encarnado e 
outras fazendas grost:as, pnra na volla -receberem 
em trora couros curtidos ou .scceos, etc. Assim 
gas.tam nesta digressão dous, tres mezes. 

Em Minns carregam .em retorno, ~ pouco de 
assucar, rafé, fumo, rapaduras e queiJOS; tlesccm 
o rio .. vendendo este~ gencros nos portos. 

P.ara a Babia exporta:m apenas couros, quor cur· 
tidos quer soccos, tirando apena~ a desp~?sa do fi·~ te 
dos animnes, frete que regula de 25 a 306000. 

.E&1á vendo o Ben.ndo em que :eons1s.te o com· 
me.rcio do S. F.ranclsoo. Estf.;'; eummercio por certo 
ha de auo-me.ntar; é a espcrnnça, digo IDOSJ!lO, a 
certeza q;e temos. Ua muitos productos agnço!~s 
que não slío .ainda alli cultivados~ ~ que .constitUI
rão, quando o !orem, um importante ramo de 
exportação. . 

As terras são fertilissimoB, com especialidade a 
marg8ID d_o.s ·1riLuturL1s do S. Francisco, c.omo_o 
rio Grande, {I rio Preto, o rio das Eguas, o I.lO 
Verde, Carinhanl.Ja e oa.tros. 

Ahi ha muitas mattas c.xccUcntes e ie.rrenos 
uberrimos. 

O Sn. DANTAS :-E alguns desses rios si'i.o na-· 
vegaveis, 30, >O leguas e mais. 

O SR. CRt'Z ~!ACIUDo dá um aparte. 
>O Sa. DANTAS : - Sobre a nberdadc daqncllc 

sõio ha tcstemunlws insusyeitr}s. Os que dizem 
que Já n5o dá sinão me1ancm, não o conhecem ; é 
uma -das regiões mais ferteis do mundo ; ~i não 
produz, é porque os gencros n~o t<lm sahida. 

O SR~ D..utlo DE CoT~Glf'E :-Mas, senhores_, o 
patriotismo âs w-e.res céga. Eu não posso altribuir 
a r.esolução tomad.a pelo honrado prm;Jdente do 
consc1ho, decr:e1Bndo a .c_ons.t.rwç5o dessa es:tra.Çla, 
sinão a um movimento_, ou,. antes, a uma cegueira 
do patriotismo. 

0 .SR. CANHNÜO DE Sn\IMBÚ,(pré'siffentedocon.· 
se!bo) ;-.Oúl"lgaão ; _pOde s.er que eu estoJo em cn· 
gano, mas não pntlin ser slnã.o esse sentimento o 
que me dominou. 

0 SB~ BARÃO DE 'CO'fEGlf'E :-Talvez seja O ne~ 
gocio vantajoso para o Estado, si não .transferir a 
estrada de Paulo Affonso a essefi que JU1gam que 
e lia póde produzir tanto, ao menos não continual·a, 

·porque essa rontimwção h a -de uet:~rretn:r despesas 
aindn maiores, com a desob~trueção do rio, ou o 
prolongamento da esll'tlcb até á Boa~Vista, do que 
as que já foram. feitas. 

Eu Ii, .si não me .elljg.ano, .que duas terças partvs 
das obras estavam sendo feitas cm rocha. Qu.c.des--
pes~ Ik'\o custará essa eS!rada!.l 

O Sa. CA>isANSio l>E Smlli<B!Í ( pre8idtn.te do cvn· 

selho);- Ápcnas tem-se dispcndido até. hoje 
<iOO:ooon, e a parte roais _tli.tncif Jà está vencida. 

O Sn. BARÃo D..E LDTE:.lii'E:- E'S' Sr. presidente, 
a configuração do terreno, pela descrip~Ito que 
fazem todo~ quy por aquelJas paragens tem a.n · 
dado, prGXJmo a cachoe1ra de Paulo Affonso, assim 
como de tu da a margem do rio até Boa-Vista, sondo 
pedregosa, parte da cstr<1da lut -de ser construida 
em rocha. 

O Sa. CANSANSÃO DE SINnmú (presiâenle do con
sel/w):- E por isso rmsmo de t.acil conserva~ão. 

O Sn. BAnÃO DE COIEGlPE :-Mas ha de sallir 
car'issima. 

Eu deixl'i de tocar em uma circums.tancia im • 
portantE' quanto á estrada de ferro de Pr~ulo Af· 
fonso, u não quero_. a_pczar de não ir no lo_gnr 
competrmtc, detxar u~ _rcft:ril·ad 

O ponto terminal dcss1 estrada no baixo S. Fran
cisco é Piranhas; mas o noLre mini:-:tro h a de 
saúer que ha época3 no anuo cm que de Piranhas 
ao Pão de Assucar o rio não se presta sempre ft 
navegação por vapores. 

O Sa. C!.NSANS.to DE ~lNilU..BÚ (presidente do con
delho) :-Me:> mo estando o rio mais baixo, o vapor 
vai até Piranhas . 

O SR. BAnÃo DE Cor.EGIPE:- Não sei si vai até 
Piranhas; o gue sei mesmo pela comp:mhi::~ que 
navega\"a ate Pão de .\ssucar é que, em certas 
épocas do anno, não póde haver navegação entre 
Pão de A"sucar e Piranhas; de sorte que, si assim 
é, bavcr.á occasiõcs .em ·1UC os generos não terão 
sahida e fiearão demorados .até que o rio cresça. 
Ora, iss_o é nma grande inconveniencia para uma 
estrada tiUalquer. 

O Sn. CA:'l"S.!.NSÃO DE SINnmú (presidente do con
stlho) :-E' que o calado dos vapores da Comptlnhia 
Bahi~na não estava em propor~.;ão com as nguas 
do rw. 

(Il" outros apartes.) 
_Q Sn. DANTAS :- 0 f'rimeiro vapor que :mdou 

nag:uellas aguas foi o P/rajá, em :1.859, âe Penedo 
á P1ranhas. 

O Sn. BAnlo DE CoTEOPE:- Tcnl.Ju dado O:; mo
tivos, sinão para convencer ao Senado, que ao 
nobre ministro não tenho essa esperança, de que 
a estrada de Paulo :AffutL~o foi um erro devido au 
patriotismo de S. Ex., <tO menos para provar aos 
meus honrados collega~ que eu não impugnava 
ess~ estrada por outras razões, que não fossem todas 
fundadas no maiOl" bi.!lll do paiz. 

O S.a. CANsANsio DE .SWUIBli [presidtnte do con
selho);- E' o que eu comprchendi. 

O Sa. BAnÃo DE CoTEGH'-E :-Concluo, pois, já que 
nós não podemos re1wv-er as .quantias gastas na· 
quclla estrada, sinão po1• meio da sua Yenda, que 
seja "Vendida, o que t! f<wil, conforme diz o nobrl'· 
mmistro. O ml'u ·roto ~~t;i para isto hypothecado 
a S. ·Ex. 

0 Sn. "CANSANSÃCf DE _SL'UMDÚ (presiãente do COU· 
selho) :-Com muito prazer o aecito. 

O SR. BABÃO DE C.OTEU.IPE ;~E' mataía connexa 
com a construcção .desta .e:;trada e consideraçõeg 
que fiz :a msp.eito .da Bah.ia, o tratar mais p65ittva
m.ente do modo porque vão sendo feitos os trabalhos 
do seu prolongamento, lllUito mais morosos do que 
os da via ferr<.:a de Pen.ambuco. 
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0 SR. JoÃo ALFREDO:- Então V. Ex.. está 
pouro informado: nós estamos mui tu trueixosos. 

O Sn. R\.R..to DE CoTEGIPF. :-Sou informado c 
melhor o dirá o meu collega, o Sr. conselhe-iro 
Dantus, ttUo visitou os trabalhos, tle qne os em
preiteiros dnquella estrada tCm achado difficnlda
dcs da parte dos agentes do governo, para apres
sarem os trabalhos ; a luta entre os tiscaes e os 
~mrreitdros é quasi que constante~ ha fuctos q_uc 
md1cnm um certo capricho. 

V. Ex.. t dvcz não saiba que o fisenl em chcf~ do 
pNiongamcnto da estrada de f~Jrro da Dailia levou 
eito mezcs som ir exnmin:'lr por si os trabo•lho~ da 
estrada. 

Oito Ill('ZCS! v. Ex. talvez una ~aiba tamlwm /LUC 
o engenheiro íh;cal da estrada Uc ferro da llahia 
é o encarregado da construcção da estronda r1G ferro 
de San.lo .. A.ma.ro ao 13om Jnrdim, que é: ellc quem 
fZ~Z os contratos Je cmpreitallas, as compras e 
CD;CC·mmendas; de sorte que o encargo que assu· 
mm o obriga a maior assístcmcia aos trabalhos da 
estrada t.le Santo Amaro, que é da provincia, d0 
que nos do prolongamento da outra estrada. 

Eu sinto que minhas JHliarras possam envolver 
algllllW. censura ao cngenlwiro, do quem tenho as 
melhures informvções, e de qllcm faço o melhor 
conceito; mas este estado de cousas- não pódB me· 
rccer a mintw approVa\ãO. 

Outra: como ó que prolübe-::;e que os cmvrri
teiros assentem o tolcgrapho ::í. margem da estrnda 
p1ara communicação prompta com os empregados, 
e trabalhadores, ü com as locomotiv<:~s que {lrrcor
rc~ a estrada continuadamentc? H a nisto at~ grave 
pengo. 

E' preciso que o Estado tenha bua fé nos seus 
contratos (apoiados ) . Celebràm-se buns con
trato:;, e sejt~m severamente fiscalisados ; ma~ 
não sejam alterados, nem sophismadus na prntica. 

0 Sn. JOÃO ALFREDO : - Em PernamLuc.o OS 
empreiteiros têm sido muito favorecidos, têm tltlo 
muitas vantagens; maf; não ha nenhum traLalho 
utfl feito. 

O Sn. BAn..\o DE CoTEmrE : ~Cumpre que o no
bre ministro se informe do q_ue ncaLo de referir, 
ã ver o que ha Uc exacto, e providencie. 

O Sn. C.\..NsAN:.;;Ão DE SnnMBÜ (pré:~idente do con· 
selho) :-As informocões de V. 'Ex. para mim têm 
muito peso. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGrrE :-Eu não rui viSitar 
os trabalho::;; o que afianço é que o engenheiro 
fiscal é engenheiro cm chefe dn estrada de Sllnto 
Amaro c dirige os tmbalhos~ e nella emprega a 
maior partu do tempo. 

O SR. J'olo ALFnEDO: -llu divcn::os nas mesmas 
condições. 

O Sa. DANTAS :-Convem notar que os pn~si
dentes de provinC"in, pelos contratos, nenhuma 
inten·cncão. têm nos trabalhos. 

O Sa. BAIL\O DE CoTEGrrE:- Ao que tenhu ex
posto devo acrescentar t.{Ue_ tUm apparncido des
ordc_ns nos lraLalhos do prolongam.ent0 Ua cstrarla 
do S._ Francisco ... 

Pa:;semos ã Estrada di~ ft~rro TI. PcUro li. 
O meu honrado co!Jegat que fui relator Ua com· 

missão, já hontem explicou, a meu v-er, da__ ma~ 
neira a mais procodentet as razões que tfnhu tido 
a eommissão- para elimmar corta~ desp['sas. Foi 
tal a força dessas rtnões_,. que o nobre ministro, 

para contesta l-as~ disse que havia cng~tno Tias ta~ 
bellas do Thesuuro. 

o- SR. CAN:i!.N"SÃO DE Si~-:r~mú (presidente ão con.
Gelho):-Vê-se que ba en;;ano, compnrando-sc as 
talJdlas do ThE·souro com o relatorio du director 
da Estrada de forro. 

O Sn. B.lltÃo DE CoTEGIPE : ~Por isso acres
cc.ntoi no::;sa occasião ao .apr~rtü do nobre. QrPsi
dcnte do con~;elho : conLmúa o Thosouro a fazer 
balanços e docnmentos falsos 1 E' mister _que o 
nobre ministre• da fazenda tome tento com o Thc. 
$0UfO. 

O Sa. DANT~.S.:- O tome tenta já é clnssico. 
.o .sn. R\.uÃo DE CoTEGIPE :--0 Thesouro, que 

miniStra docu~ncntos fabos ao p0dcr !ogisiatiYo
1 

merece attt..:nçro e reforma. 
Não_ ó, porém, par essa parte que vou occrrpar :1 

attençao du Senado. Vou occupêlr r~ a tten\ãO dt> 
Senado fazendo umn íl,Ueixa ao nobre ministro t' 
culpando lambem a rmm. A queixa póde ser at· 
tendida e eme:1dflda a fnlta; o erro, para que con· 
corri, é que não pórle ser Gmendado. A minha 
queixa é que OB Srs. engenheiros fa~·amorçamentos 
não direi (tllso~, como os halancos do Thesuuro' 
mas inexacto~., a Um de alcnnçarem ordem pnr.l 
emprrhrnder certas obras que cllcs bt>lll saiJem 
não poderem ser levadas a effeHo segundo o seu 
orçamento. 

O Sn. CRur. MAcHADO:- Exemplo, o ramal d[l 
Gambôa. -

O SR. BAB.l.o DE CoTEGIPE.:- V. Ex. antecipa 
com :-;eu talento o que eu ia dizer. 

O Sa. Cnuz MAuHA.oo;-Tão concordes estão o~ 
nossos pensamentos. 

O SR. BAnÃ·) DE CoTEGIPE:- Eu quizera que o 
engenheiro que fizesse um orç-amento du qm1lquer 
o~ra, que na n;<ceução, a não ser por causa espo. 
mal snpr,rvemente, excedesse em 15 ou 20 "/ a 
q.uantia orçacln, fos.::;e re~ponsabilisaUo e demit
t!Uu. Quantas obras se tem emprehvnditlu em 
co_pscquencta de orçamento.;, r1ue dl•pois con-
8oihe.LU 200 cu 300 °/<J mai~ do que o orçado ' 
E' o caso do ramal Ua GambUa. · 

O Sn. Cncz ~1.\CElAno:-Orçou-sc em 700:000~ 
já se tem gaslo mais do dobro. ' 

O Sn. BARÃo DE CoTEGII'E:-Eu tenho em muita 
con:->i_deraçã'o o engenhéiro da Estrada de ferro. 

O Sa. ~ws.'s.NSÃO DE SmtMBÚ (presidente do con
selfto):-E' digno_ della. 

O SR. R•.nXo DE CoTEGIPB:- Como particular, eu 
lhe faria elogios ; porque, quando vejo um:!l obra 
Uem feita~ prt~Sto homenagem á prrlcia do enge
nheiro. Mas como lc:gislador, entundo quiJ devia 
proceder Uo modo_ por que. informou. 

Em !877, o meu collega da agricultura levou t-~ 
conselho umo. proposta para a construcção de um 
ramal da Estrada de fe-rro atéaGambôa~com o fim 
Ue diminuir ,1s grandes despe.~as que a Estrada de 
ferro fazia com o deposito e tr.1nsporte do seu ma
terial e combustiVl'l. Essa despesa, segundo o cal
culo Uo eng1mheiro, que supponho ser o actual 
director, não excederw de 600 a 700:000#, tra
zendo a economia de cento c tantos contos. Cma 
despe;;;a que dá semelhante resultado seria tãn 
vantajosa quP um particular a e-xecutaria por in
teresse proprio (apoiados). 

"---~~-~:;;~ 
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Eu qtw já tenho alguns annos de oxpcriC\nciil, 
mas que não me emendo, perguntei ao meu cal~ 
lega : ~ será ex:Mto 9 Esta par(':ccndo cousa t~LO hoo · 
que csuanlto não se ter, ha mais tempo, tido esta 
lembrança. ~ Mas, como __ aS melhores tdé:1s muitas 
vezes são csquecidag, e s~o postas em pratica de
pois por pessoas menoo:, competentes, todo o conselho 
approvou o projecto. 

O rcsultaUo da nossa deliberação está na lei 
de 1877. Pa1·a qne flUem qnizcr verificar não pro
~mre no índice, diret ~ue é a lei n. ~792 do 20 de 
Outubro de 1877. O art1~0 é o 7 .";o seu parographu 
unico, n. i, dispõe a<>stm: o:: Fica o rrovcrno outo
rizado a dispendcr, por conta do credito concedido 
pelo art. !8 da lei n. 2670 de 20 de Outubro de 
1875, até o maxirnq de 700:000~, divididos por dous 
exe1·cicios, com o prolongamento da Estrada de ferro 
D. Pedro II ao litoral da Gaml.Jô<1. 

Nesta desJWS<l parece-me qnc c~tavu comprc
hendida a compra que, em virtude da dclilwra<;:5o 
do ge>vcrno, ff'Z o mini~tro dtl agricultura, do tra
pirhc da GamiJõa, onde finda o ramal. Púde S. Ex. 
lnformar-nw quanto gastou-se nos excrcicios de 
!877·1878 e 1878·1879 por conta desse ramal? 

O Sn. CA~SANS.\0 DE SINIMnú (presidente du conse
lho):-llei do dizer. 

O Sn. BAnXo DE COTEGirE :-0 que S. Ex. hade 
vêr é que talvez em um só cxrrcirio excedeu-se á 
quantia marcada pnra flOtB; ha de v~r que as 
obras desse ramal terão de custar ao Eslado t.al-vez 
mais dr. 3.000:000~000. 

O Sn.. CANSA.NSÃO DE SINnmú (presidrnte do con
selho):-Não, senhor. 

O Sn. R\.uÃo nE. CorEGirE:- De 2,000 pnss:.am. 
Ora, essa despesa era feita por conta de um credito 
e5pecial, er[l. por r;onta do trafego da estrada; 
mas misturou-se o.., traf~go com çonstrnc\'ão. de 
obrai; e o r~.mml do GamlJua vem a custar aqmllo 
que nunca cogitou o corpo le.gislativo, nem o go
verno que o decretou. 

O SR. JAGUARIBE.:-Acredito que grandn pn1·tc 
des:::;e augmento provt~.m das dl'Sp~sns de desapr.o
priDção, com as quacs não se contava a princijíio 
e que custaram muito dinheiro, Sou teslcmunha 
diss;o, porque algumas pns,aram por mim. 

O Sn. B.\.nXo Drn CorEGtrE:-Este ttp:~rte é prcciO!;O 
e hei de analysal-o. 

O SR. Cnur. MAcuA.no:-ITa muita gente IJUc von
Ue gato por lebre. 

O SR. JAGUAntBE:-As. desapropriaçõ~s judtcia
rias são o resnltaJo de arbitramento. 

O SR. S.tLVBinA LDno:- E.:."ttrrnm ttutorizadas 
por lei? 

O SR. 1\r,rrAnmE : - A l'llllnrizn(;i'io está na loi 
geral das c1P~aprn}lrittçõcs. 

O Sn. Cnuz MAcHADO:- Até lw qncm compre 
para depois vender ao Estado. 

0 Sa. SILVEIRA D.\. MOTTA: -E' uma espccn!w;ão 
muito [l.Utigil. 

O Sn. Cnuz MAO I! ADO:- Sem duvilb. 
O Sn. BARÃo DE CoTEllll'P.:- Vamo."~ rmnly~e. 
Meu honrado coilog·a, que tlcu-nw seu ap:wt ... , 

que. tende n justiHcar o nngmento da deB>pe . .;m OJ'(.'a· 
da, ignora talrez que, quando foi autorizada a 
obra, se disse positivamente que g-r:mdes desapro
priações não crJ.m ncct::>s:.e:arias. O plnno (si não es
tou enganado) era toyar o rtJmal pf·lo litol'ül, 

onde o governo não pagavn desapropriação; mi.l::: 
mudou-se o plano e fizer<lm-se de~aproprincões cm 
grnnde escala. · 

O Sn. SILV!!IRA. LoiJo :- .Sem auturiz.aí_.~ilu lcp·al. 
O SR. JA.GUARIBE :-A nutorização está na lei da~ 

desapropriações. 
0 SR. l3AltÃO DE COTEGIPE :-V. Ex. que fez as 

llesaproprinrões, h a de saiJer ... 
O Su. !AGUARIBE :-Fiz algumas. 
0 SR. DAHÃO DE COTEGIPE :-Assim não argu · 

menta mos! 
O Sn.. SILVEII\A J..~ono :-,:\. lei geral uão h.•m 

nada eom o quantitotivo tptc deve ser nutorízado. 
O Sn. BAnÃo DE. COTEIHPE.:- V. Ex.. já deu as 

exp!íca~õc~ fJUP- devin dar, não t~m mn.i;; nada C'OID 
o negocio, deixe-me continunr. 

Si se examinar qual era a dccima qne pngavam 
os pretlios Uesíipropriados para o ranwl, vt'·r-seaha 
qne o prcro da desapi'Opriação foi, nào llw tbrei 
o nome de le~ivo, mas -ext~gerado, que elevou 
a de ::o pesa só em um an11o a mnis de 700: 0011~. 
Nilo ficou sómente aqui a falta de cumprimento 
da deliberação do governe.. 

O tr3piche tla Gaml;ôa, cuja acquisit~ão tamLem 
rol censurada porque~ o governo pas~r~do, pJ'e.-;rntP 
o futuro não póde fatcr nrqnisição Uf'ffi contrato 
nenhum que não sejn CP.n~;m•odo, cain rlh~ do céo 
por de~cuido ... 

O Sn. D.\.NTAs:-Isso t\ e . ..-:nrto. 
O Sn. BAnÃo oe CoTEGil'E :-.•• devia st~rvir ape· 

nas para dctwsito do makrial Lia EstraU.a Uc ferro 
D. Pedro II e du seu combustível; nws o plano foi 
se cstentlentlo c trata-sL' d~ grandes armazcns que 
sir\'am de deposito dos gcnerus para n exportaç~o. 

0 Sn. CANSANSÃ.O DE StNIMllÚ (presiJente do con· 
sellw): --São indispensaveis. 

O Sa. BAnnos ilAHBETo:-DL'posito r !Jonilicnção. 
O Stt. BARÃO DE CoTEGir"E:-Deposito e honifi

caçiio dos gcnoro:-;. 
Est<:~mos no f'Ommuni~mo ! O communismo não 

~~ scinwnto t'::>&o systcma que pretPnrll~ 1livhlir rt~ 
f'ortunaf->, chnmo tnmbetn 1~ommuni~mn, qtumdo o 
Eslndo qncr conccntrflr cm si todns llS industrias, 
dirigir tudos os ncgoL~ios, porllUP- então o Estado 
terá tambem de forlll'cer trahn!ho e su~t·'Hiflr toda 
a população. P<:~ra mim o Estwlo sulJerJno dis
pondo ilns in.dustrias e de tuUu preparo. n caminho 
do commumsmo. 

O Sn. CAN.'IANSÃO DE SINnmú (ptl'sldaute do can
selho):-V. Ex:. engana-sn; essa !Jonific:11:5o não é 
industria do governo. 

O Sn. ll.\nÃo DE CoTEI;wE:- Sr. pr~~sidente, o 
que tPm ~l est~·adn de. ft~!To com os depo::;ito.-: do 
café'! A obrigação da estt'atla rle ferro e t!'nllspor
tar o entregar; tendo armazens pnra rceebcr não 
f<lZ a l'ntrega, nada mais ó prl~ei::::o ; ma., eonsti
tuir-se L'r>mmorebnte, l>onificnr o cafú on con~cn· 
tir qur. outrf'\m vil. boni!1er~l-o nm armazen~ d[l. r;;~ 
tradn, nfi0 tulmitto. D'ahi nasce a necessidade du fn
cilitur o rmbnrque, e rnrt:mto Uespt•i;a eom uma 
ponte maior tlo qui} era necrssnrin, pnr;t f[U(' as 
emlHII'ear;õcs po.;;o;;am n!H carre,!:!a.r. 

Si o gorerno tira umn pNJ:ncna. v<mt(l)!'lôm dc~sl's 
ar1I1azens ... 

O Sn. C.tNSA.NSÃo oro: SrNmnú (prcsidt'nle da con
selho): -Não é por isso. 
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0 SR. DARÃo DE COTEGIPE: -.;. tamlJem é certo 
que os trabalhadores qnc !:i furem rncttidoi'. -por 
occasião de eleições hüo de alJi:iOI'V\'r lotlo esse 
rendimento; lá irá uma cnrtinha do um senador 
ou deput:ulo pedindo n admi:<.si'i'o d1~ste c d:Jf!Ucllc · 
prou~gido e será admittiUo c deilfldo para fóra 
outro. 

O Sn. BAnnos BARRETO :-Como ncon t1~ccu na 
alfandega. 

o Sn.. DARÃO DE ci)TEf.TPE :-0 que d'nqui re
sulta é o governo lur.rar umn dezena de conto:;; 
mns prrj111liea árp]rllcs que vivem desfia indnstri<:~ 
-do rcccl.Jimento, d':'posito~ c houificaçõcs elo eafé; 
e cs.ses arrnazens h5o do f;~.zcl' b;dxar o vnlor 
dtH]Ul'lles cm que os pnrticnln.rf's f:~zem actu<ll
menlc esse scrvit;-o,fliminuin1lo pnrtnnto a doei ma, 
(Uminuindo o movimento rommercial, c rcrlun
dándo tudo isso em prPjuizo rlo E..:t~1do. Ca<la um 
naqnil!o que lhe w~rtnnce: limitc-:-;e a esll'<'lda do 
governo n transportar e a cntrrg[lr· os gcneros a 
seus donos; deixe o commcrcfo aos J1nrtieularcs. 

O Sn. SILvmnA Lo ao:- E' um governo nego-
ciante. · 

O Sn. BARÃO DE CO'T'F.GirE:-Eis porrplC n estrada 
de ferru teiH excedido o ct'e!litl) (~IW lhe fui vo
tado c ha t.lc cx.codl'l-o, nfi'o ha um lunile; ;wt·quo 
depois dos armazcns pnra tl~pn-dtos c iHHlllf('a~.iio 
do café, lá vêm outros pnra di'JHlsitn da r.:1rne de 
porco, gallinhas c ovos, umn pr:-1\'(1 de mercado ! 
Pôde SL·r isso muita .1Jo!lit 1t, mas cu qnc já estou 
no regresso, não admitt1> SL·melh:mte. !trogre.sso. 

O Su. TEIXEIR.-\. JuNJou:- O local dn Gmubôv. fui 
moi escolhido. 

O Sn. BAHÃO DE Cort~carr.:- Tão mnl rsro1hiJo 
que é prrri~o uma ponte n5.o sei de quãntos me-
tros r ar::~ chegar ao cannl. · 
·O Sn. TmxEmA .TuNton:-0 local é pP.s:;:imo. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGTPE:-Eis aqui a queixo 
que tenho do engenheiro e a informação que p~ço 
ao nohre ministro. · 

O Sn. CANSANSÃo DE StNIMBÚ (presidmte do con
selho):-IIei de dnr-lhe. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGirE:- A informação hem 
entendida. 

O S"n. CANS.\NsÃo DE Smmmú (presidrnte do con~ 
.ellw):-Sem dnvi<la. 

O Sn. lhnAo DE CoTEGtm :--Outra cstrarla. de 
ferro. Nilo vou agora aqui ccnmrnr, vou de ;ll
guma fórma ser advogado, mas ndvogado sem o 
me-nor desejo de que S. Ex. cedo ás minhas oL;;er
vações, espMando sómcntc que decidirá com toda 
a isenção, corno costuma, quando o seu rntcndi
mento não está um ponro obscurecido pdo patrio
tismo, corno 8uccrdeu com a dn cachoeira de Pnulo 
Affonso, ou por algum resentim~nto. 

A estrada de ferro decretada de Pano Aleo-re á 
Uruguayana é por sua nnLurr.za uma estrada es
trategira. Estrada rstratl'gica quer dizor aquella 
que fncilila o movimento das Lropa~, que po-:fla 
contrilmir pua mais prompta rlcfe),"!a do p;jiz. Mns 
uma estrada que tem o seu ponto iníeial em_ Um 
lagar como Porto Alegre, ou ainda quando se faça 
o ramal do Sul e venha este ramal findar na ci
dade do Rio GrandeJ que tem por Eahida uma 
barra como a do Rio Grande do Sul onde é ditllcil 
entrar embarcações de certo porte, barra que mui
tas vezes torna-se impraticavel, como se tornou 

v. v 

ultimamente pnr mnis de 30 ou 4.0 dias, não póde 
rccobt•r s.occ1rros de outras partes do Imporia ..• 

ü Sn. IÜn.\.o DA LA.GUNA:-Apoiadu. 
0 Sn. BAHÃO DR COTEGII'E :-.-~. e 1! provinda 

por si só nãn tem forÇflS para defender-se como 
pr ovon·O a invosão do Paraguay, digam o que dis
serem os Srs. rio-grandenses (apoiados). 

O Sn. J.\GUARmE :-Isto é incontestavcl. 
O Sn. VI:'GONDE no Rw BnANco :-Tcr-sc-hia de

ft~ntlido si huuv,·sse prnvitlcncias. 
O Sn. llAnio DE CüTEGIPE :-Não se defendeu; 

o cm totlas as l!pocos de guerra tem ~ido preci~o 
prnmpto o cffico.z auxilio de todas as provineias 
que Yão de ~onta CDtlwrina até o Amnzonas. 

O Sn. JAGnARIIlli: :-Apoindo. 
O Sn. B.u.Ao DE CoTEGU'E :- AtacaUn pois, os 

soccorros, ou. não chegnm, ou chegam com grande 
demora. 

lia um prrjc-cto ou umn conces~ão da .[lssembléa 
g-cr::~l parn Uill;l. estradn du ferro qur•, p:1rtindo do 
JlOnto mais ronvcnicnte da pmdncia de Santa Ca
tlwrinn, v~ t•'r á cidrnle de Purto Alegre ; esta, a 
meu vêr, é n estrod:J. cslrategica Uc combinação 
com n de Po1·to Ah·grc : uma sem outr[l, pouco 
valo; dirl'i ante-:, n primrira, i.-:to é, a de Santa 
Cathnrino, talve.r. fosse a mais convenii'nto; mos 
dccrctnda a c·ulra não se pórlc tirar deli a todo o 
prnv~·ito f'ffi !'nso de. ncccssidadf'. sem ligai-a á de 
Sant(l r.atlw.rin:J, onde c:n dous dias ou mesmo cm 
trinta c tant~1s horns podem che;;ar os soccorros 
d.1 cõrtJ, u d'ahi em um dia aLú o Rio Grande do 
Sul. 

O Sn. DARio D.\ LADUNA:-Apoiatio; e com toda 
a segurot:~ça. 

O Sn. B.1.-rÃo nE CoTEGIPE :-Estn estrada pf)rém 
não se pndl'd Ir~var <~ eiTeito porque ha uma clau
sula nn lei inhibindo que se de qualquer t~nxilio, 
quer dr. garantia de juros, quer de subvenção ki
lumr.tricll, d~~ qnalqur.r fórmn. 

Si eu pndn::s.r ohtl·r a <~cquiescenc:ia do noLro 
ministro e do Senado, S. Ex. podia fiC'nr autori
zado a u~Cir da lei de i873 par{! garantir os juros a 
uma cstrnda que., á Yi~tn dos plnnos e orçamentos, 
S. Ex. entendesse que estava no caso de realizar 
este intuito. 

0 Sn. CANSA~SÃO DE SINIMDÚ (presidente do con
sellw) : -Já ha uma concessão feita de uma estrada 
de forro pal';l aquelln provincia e n lei só _permltt€' 
que se conceda uma. 

O Sn. D.-\.llÃO DE CoTEfiiPE :-Mas ha provincias 
que jâ tt~m duas f'Rtr<'tdas. . 

O Sn. CAN3ANSÃODE SINIMBÚ (presidente do con-
selho) :- Provinciol só umn. • 

O Sn. DARÃO DE CoTEGIPE : - Não fallo dessa, 
fclilo do estr:H.las geracs entre provincia c provin
cia. Acho que SUJlprimido csle pnragrapho do dê· 
crcto qne foi assig-nado pP!o nosso il!nstre collega, 
o Sr. Teixeira Junior, quando ministro da i.lgi'i
culturn, o governo pórlc fazer essa concessão. 

O paragrapho é este : 
« Fica declarado que não será concedida goran

tia de juros, subven~·ão, empre~timo ou outro au
xilio do The:;nuro, ou cm caso algum proroo-arão 
tlo praw qnf fór fixado.• tl ~ 

(Ha alguns aparles.) 
7 
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Não digo que se faça a concessão, O que digo ó I contratos incluindo condições taes que os homens 
que o governo pódc fie<~ r autorizndo a fazer flcnvam convencidos de que vinham para o }laraizo~
aquillo que tem feito com outra::. estradas., uma lJoas terras, rios navcgaveis, casn, etc. etc.; c sobre~ 
vez que julgue que a concessão é de utilidade pu- 1 tudo duas condições que pnra o proJetaria da Eu
blica. - _- · ropa, pr~rn n homem que n8o tem fortunn sffo muito 

Eu dey~ra pôr fim aqui ás considerações a que importantes , aflan('aV<~.-se-1hc.) que so lhes daria 
fui principalmrntc provocado pelo compro- tra!Jalho c ciúo, comida durante St:'IS mrzes gratuita
misso cm que fiquei com o nobre presidente tlo mente. Ora, dizer- .se a um ituliano que se lhe dá 
conselho de combater a estrada de ferro de Puulo trabalho pago c comida, grt~tuitu, era incital~os a 
Afi'unso. 1\Ias não po:::so concluir sem dizer immigrilr, m.:tntcndo-os na agradavel illusão de 
duas pal::lvras n respeito da colonisação. venturas sem fim L. vinham por i:;;so aos milhnres,, 

Si não me cngano,o primeiro credito flue so pc~ e o governo era o rigado não só a sustrntal·os, 
diu pnra coloni~a~ão foi no minislorio c wm::ulo da como a inventar obras para lhes dar tt'aUt~lho. 
conciliação, de que fiz pm·tc cu, o mru collc&"a Nada estava preparado pnra a rcccpç~o dos 
que ~e digna ouvir-mo, o Sr. Visconde do Rto colonos i habituaYum-se .1 nnda fazer, e quando 
Branco, e o Sr. Visconde Ue Dom Retiro. Então da~ se lhes dava um prazo, recusavam-o, como máo,. 
vamos os primeiros l)flSsos com certa timi,lcz. Nós ou improprio para a cultura deste ou Uaquclle 
pedimo., um credito, nn import::mci3 ... npenas. de gcnero. Assim continuavam a ser mantidos peTh 
6.000:000~, tal era J timiJez com l]n~ nó~ querrn- governo, que crn demais obrigado a lhe:; dar 
mos cns.:J.i;q• a colonisação. Estando JfÍ. cm cxce~- tra!Jalho. Se~undo informações quo tive, quando 
ção a lei que supprimiu o trafi('o, o ministerw no ministerro, em uma das colonias de Santa
comprehendeu qur desde logo prori~nva ir toman- Catharina, abriu-se uma estrada que eustou não 
do algumas c:Llltc!as, si não para rmlJstituir os sei quantas dezenas de contos, sómr!ntc para com
braços nos grandes cstabdccimcntos ruraEs,. ao municação de um lwi.Jitantc, que ficava do outro 
menos p:1ra cstui.Jelcccr nncleos de populn~no m- lado de um morro, com o logar cm que e3tava a 
dustriosa, que viessem mclllorar e augmcntar a povoaÇ'ão. 
producção do paiz. . . _ As des11CSéiS d-1 provint~ia de Santa Catharin~, 

Note-se quê cu distingo a producçao geral, da neste :o:crríço, chegaram a ponto do me Iwrron
producrão dos grundes c:-talJelcc!mentos. Os_ pro- zarcm, c ou não snbia, corno ministro da fuzenda, 
prietnrios dos grandes cslaL~Iecm1cntos agrwolas o que havia de fuzer ... 
podem ficnr misera veis, c cm muito poucos annos 0 8 n n ··-E' . d , 1 todas essas grandes fazenUas talvez dt~sapparcçam, n. Annos ArtnETO. a sccca o :su · 
mas é preciso que o pniz não soffra1 que a prodnc.ção o Sn. DA nÃo DE CorEGIPE:-... e si outru não 
cresça c a prospr>ridrnlo gernl augmcntc. . fosse o moti~·o pelo qual Ueixei o ~overno, docl~ro 

Será a luta prla cxistencia : os mats fortes alto c sulemncmcnte que este sena um dos maiO
absorvem o.s mais fracos, a herya má mata a I.Joa res para que fugisse ... 
ou vicc-versa. · ( ·a t l Quando tive de realizar a op('raç:lo do cr~dito O Sn. CANSANSÃO i:m Smnmu prest en e ( o con· 
para a colonisação, consultei pnra Londrês, st p~- selho):-Tal foi o Ieó·ado que me deixou. 
deria contra h ir um cmprMtimo, em úoas .condi· o sn. ll.\.HÃo DE CoTEGIPE:-Eu não podia can
ções, ror tal somma ; ma~ n1!p sendo D_i.Jl'lgadrJ U tiUU<:lf ::1 p:!g('Jr tces desp~RfiS, que eram SCffi fim, 8' 
recebe -o de uma vez, e stm a proporc;ao da'l no- com as quncs o Estatlo ?<W podw.. ~ 
cessidades. . . . . A fiscali~açôo era ma, era pess1ma. Nomead?S os 
·Nesse meio tempo larguei o mmtster10. . _ directores de colonia, o que era um. dos mmores 

Dessa época, portanto, é qu~ data a colon~~ru;ao ne(l'ocios e ainda hoje é, estes pnr si cmprehen
no Imperio. Digo, no Imporw, porque Jrl no dia0m oUras, rccelJiam dinheiro, pagavam; el!lfim 
tempo do rei D. João _YI, tinham llnv~clo as colo- concentravam tudo . cm sL_ 1\lcmdei, d~ accordo 
nins de Cantag::11lo, Friburgo, Leopoldma, na Ih· com meu rollega da agrirulturn, comt) mspeclor 
hia, cm S. Paulo. . da TltOsouraria de Sant'J Gatharintl, um empregado 

Foram esca~setlndo os Lracos prln morte, r maiS que hoje está no Ceará e o qual ~esempcnhou .PPr
e mais se aucrmentaram os receios dos agricultores feitamente seus deveres, exarnmar as colomas e 
c tambem o; cuidados do governo para supprir de pôr coUro íl esses desperdicios ; e1 senhores, cm 
braços a lavoura. uma colonia, de 100:000;, por mez, passou-se a 

Eu nunca me pl'rsuadi de que a colonisa{'ão e1:1· g~star ~0:000$000. . . 
ropéa pudes~e servir para os grandes e~tabelcci· Assim ~scouvam-se. os dmhmros do Esta.d?·:~ 
mcntos agricolas; aclwva pnrém que hav1n grande Em nosso pniz tudo~ direct~rr !udo quer dtr1g1r, 
vanta(J'em no estniJl'lcdmcnto de colonia.s, cm ter- só não ha quem querra ser dmgtdo. 
renas "rertei:->, que flUdesscm angmcntar nos:;a pro· IIoun:: um dirt'ctm· que ficou alcançado cm cento 
ducção, cutHnmdo nossos cnmpos.. . e tantos contos; ]Jalancoa-se d'aq:ui e d'acolil, até 

Mas I e ramos n cxecsso ns boas mtençõcs, que que recebeu não sei si f.S~ ou SI ficou alcançado 
como diz 0 ditado, nem sempre salvam, antes o em iShOOO 1 . _ _ 
inferno cstii calçado ddlas. Ora, si isto é aue é rolon~saçao, raza? tevG a 

Adoptou-se o systema dos cor.trat~s ~esse sys- commiss5o pnra dizer
1 

qne nao venha ca um sé 
tema foi a chaga que atacou a co110TII~açao. . colono. 

Não quero analysar este OJ-1 aque,Ie; vou aos mais Deixem-nos dcscança_r, por quem é! Mu~to 
modernos. 

1
. . 1 fazemo:; já em dar meios para su:;:tentar as colo.ntas 

Faziam-se promessns irrca tzavms aos co anos; existentes. Mus conceder 1.000:002$ para a vmda 
procurantm-sc colono:> prlo nnmcro .c não pr.la de mais 10 mil desses senhores, nao; nego o meu 
qnalidrtdo, porque os contratndorcs tl,nham em voto e tomo a responsabilidade delle ; tenha pa· 
vista o lucro que rcsiJ.ltn~so do recel.J1mcnto de , 
um tanto por calJcc;a. Fazlllm·se com os colonos ciencia o nobre mini::.tro. 

L 

,-'ia...._· 
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SESSÃD __ EM 6 DE SETÉM131W. 

O SR. C..~NSA.NSÃ.O DE SINIMnú (presidrnte dv con~ 
selho):- Eu espero que Y. Ex. ha tio votur. 
yO Sn. SILYEIUA. DA Mo'l'T,\ : - Parn virem mais 
.colonos ? t Eu tambcm nfio voto. 

O Sn. BAnÃo DE COTEGIPE: -E n proposilo.
Disse cu que os colonos vinham em consequencia 
de contrato. Ouvi que o nobt'e ministro affirmára 
.que não podia se desligar do contrato, que r~pena~ 
cumpria com aquillo que r.::t:rva estipulado. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMnú (pl'esidente df) con
selho) :-A sociedade do IIamlmrgo tem cumprido 
.perf:.:tamentc o seu contrato. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGII'E:- Eu tle moUo 
nenhum quero mortificnr a S. Ex. com o qne van 
dizer; quero apenas dar força a minhu argumen
tação. 

O go\·erno, que tem tido por timhrc rescindir con
tratos, Dinlla os mais lcgaes, D.cDrretando inde~ 
mniz:tções pe~adissimas, e que lw. de pagai-as si 
houver justic,;a neste paiz, como cncontm JHficul
-dades na rescisão desses contrntos du colonisaçJo '? 
Considero os contratos de colonisa~ão por modo 
muito difTercutc por que considero os contratos 
que cm dircilo sllo chamado::; bi·latcrnes. Si um 
introductor de immigrantcs, individuo ou compa
nhia tem estabelecido lilma navegação á sua custa; 
si tem fdto despesas parn cumpr1r nquillo :1 que 
se ol.Jrigou pnrn com o governo, entcnUo que o 
.governo tamLem deve !'V.tisfazcr os seus compro· 
missos: mns si não emprl'gou r.apilal, si é s6rnrnte 
uma e.::pccie de agente de immigração, reccbenUo 
um tanto pnr cadn immigrantc, digo que o go
verno não ~ó poderá suspender, como rescindir 
o controto. 

O Sn. C.\NSANSÃO DE S!Kn.mú (pl·esidente do con
.s:ellw):-Suspcnso está elle. 

O Sn. B.\.n.."to DE CotEGII'E:- Quando o contrato 
cacti:ino Pinto, pe~soa a qnem aliás dedico sym
pathia, começou a inundar· no:; de colonos, uns 
após outros, no tempo da fciH'ú nmarclla, sem es
tarem prrpnratlo~ os corn.modos P.,::1ra os receber, 
mandon-so-Ilw dLzcr,que trvesse mno uns remessas. 
Entretanto,l) movimento de immigrnção continuou. 
DesU~ então que comecei a nrripinr-me eom n 
ex!}cução dr~ tal contrato~ 0 muit~s. vbzes em ~o.n
fercncia com os meus coiicgas dtzramos ao mmrs
lro Ua agricultur.:t: Acabo ~om Jsso~ por CJUCI!l é ! 
Rescindn esse controto. Alu cslao na secrctarra os 
oficias Uo meu collega, mandando o Sr. Caetano 
Pinto su"prnder a rcmc~sn dos colonos, o fslo pol' 
uma e m•* vezes, sem que elle attcndesse, até 
que o meu collc~a officiou, dizendo-llle que re
scindiria o eontrato si mandasse mais um colono. 

O Sn. CANSA.NSÃO DE SINII!IllÚ (presidente do con
.selho):-Ainda dêpois disso vieram muitos. 

o Sn. DAni.o DE CoTEGII'E:- Nesse meio tempo 
sahimos nós; entraram pvra o ministerio rio-gran
den:;cs,. e continunram as remessas; e, emquanto 
VV. EExs. não se precay~ram, receberam tres ou 
quatro mil colonos. 
_O Sn. CA.NSANSÃO DE Srnnml' (Jll'tsidcnte do con
.selhu) :-E a culpa r, nosm? 

O Sn. llAnÃo DE CoTEGIT'E:- Tambem nossa não é. 
Foi umn cstrategia combinatla. O governo devia 
ter immcdiatamente rescindido o conlruto. 

O Sn. CANSAN~Ão DE Smn.mú (presidente do con· 
sellw):- Immetliat:nucnle Ud orJ.em para flUe não 
''iesscm novos colonos. 
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O Sn. D.o\.nÃo nE COTEGIPE:- Não bastn; re~ 
scinda, pódo vir outro rio-grandense para o minis~ 
teria. 

O Sn. SILYEIR.\. D.\. MoTTA:- Pó de :s-er; a cousa 
está em perig-o. 

O Sn. BAnXo DE CoTEGII'E:- Rescinda, porque 
esse contrato pódo ser perfeitamente rescindido 
sem nenhuma nullidade cm rlircito. 

Eu não conheço lwm o contrato de Hamburgo. 
O Sn. CA:r-.:sANSÃO DE SINIMBú (p1·esidente do con

selho):- E' :mtígo e tem :ürlo sempre I1em exccu~ 
ta do. 

O Sn. ll.\n,:\.o DL:. COTEGIPE :-Acabe lambem com 
elle; deixemo-nos mnü; desses contratos que têm 
sido o no~so mal. 

O Sn. CA!\s.\.NSÃO DE SrxniBÚ (presidente do con· 
sellto):- Eu não fiz nenhum. 

O Sn. DAn lo DE CoTEGIPE :-PúUc muito Lem ser 
que o ministro que o substitua pense muito diffe
rcntcmente tle V. Ex., c principalmente q_uando 
encontrar no orçamento 100:000~, pHa introltuc
ção Ue 10 mil colonos; á soml.Jra desSl'S 10 mil 
virto 20 mil. 

O governo do nosso puiz tem disprndido ex· 
traurdinariamente com a colonisa.Ç'ão, e paga colo· 
nisacão pura o Rio Ua Prata (apoiados). O Rio da 
Prata é quem h'm tiradn proyl'itO desse::. nossos 
contrntos; o colono italiano principnlmente, depois 
que reune (00~ ou 800~, não paga as do~pesas, e 
foge para o Rio da Prata, ou volta 6. Europa. 

Creio, Sr. pre~ideutc, que f<:~lir'i no orçamento, 
não mo scpe~rd delle. E [Wt;O desculpa ainda uma 
vez por ter-me demorado de mais; a materhl, po
rém, é de tnnta importancin, de tanto alcance qno 
o Senado m'o perdoará . 

A Uiscussfio ficou o.diada pela hora. 

SEGUNOA PARTE DA ORDEM DO DI.\. 

AS COLO:-TI.\.S DE ITAJAHY E PRINCIPE D, PEDRO. 

Entrou e,n ·discussão o requerimento do Sr. 
Corrcin1 pedindo côpia dos documento:-> que justi
ficam a ordem do Tl!csouro de 16 de Junho pro· 
ximo finrlo, rcbtiva no alcance do ex-director das 
colonias de Itt~jahy c Princip(\ D. Pedro; e do acto 
pelo fJU<ll foi nome[ldo Jo~tO Baptista FtHTL·ira de 
lll'ito, dde" allu do inspt'r'tnr geral da Instrucçfio 
primaria c ~ccundnriu da CUrte, na prorincia do 
.PHnná. 

O Sr. ~\.ironso Celso ( ministro da {a~ 
zenda) :-Sr. presidente, em umn das sessões pas~ 
sadtts o nolru senadot' twla provincia do Paraná 
desejou sab1·r o3 motivos que dett'rminarnm a dt~~ 
missão do procurador n~cal da Tlll·souraria liL' 
Fazenda do Rio Grande tlo Sul, do qual tinha 
S. Ex:. as melhores infiJrmações. 

Devo dizl·r ao nobre senDtlor qut} tenllo verifi
cado não serem yeridlca5 as arguições feitas úqucile 
funccionario, arguições que deram eausa á sua 
exonerar·ão, o remtugrei. Acha-se já no exercício 
do empÍ'c2'o de que fUra priyado cm ·virtude du 
informo~õe·. menos exactas. 

O Sn. ConREL\ :-E' um neto digno de louvor; 
espero que V. Ex. continuurá a procodrr nssim. 

O Stt. AI'FONSO CELSO ( ministro da fazenda):
Sempre que me conYenccr de que pratiqUt:>i \llllU 
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injustiÇ'a, hei do ropnraJ -a no que estiver ao meu 
alcance. · 

Tratando da tomada de coutas de wn <lircctor 
de coionias na provincia de S:.mt:;~. Catlwrinn, S. Ex. 
estranhou que, teutlo-se rcconlll'ciUo naqncJla 
Thesouraría haver um alcance, por pa1·te tle::;so 
funccionario, de 133: 1161!869, o TJwsouro DIJenas 
o considct·nssc responsav81 pcln insignificante quun
tia de 18,)000. 

Tenho aqui todos os respceth'os p.\lpeis pnra s::t
tisrazer ao no Ore senador pelo P.:mmd ; c assim vou 
dar a S. Ex. informações complcl<Js, hmdo-os, 
para o que peÇ'O licença ao noln·o _::;emulo r e ao Se
nado. 

Nas contas do haclwrel Olympio Adol~ho de 
Souza Pitanga, na qurditla!.lc de director da calunia 
deitajahi t\ Prinr>ipc D. Petll'o, relativas ttos mc.zcs 
de Janeiro de 1876 a Janeiro do 1877, o aos exerci cios 
de f8i5- H17G e f876-1877,a Tilt·Souraria df~ Santa Ca· 
tharina o condl'mnou ao p,,g-amcnto de t:tJ:li6~889. 

Essa somma procede das scguintüs glos<1s : 
Desp,•sn p;1ga em virtudo Uo auto

rização dos credores ....•...... 
Dita com um (i.~ral. ............. . 
Dita com a conducção de L<.~gt'lgcns 

de colonos ................... . 
Dita de IWrccntngcm por rondncr,~o 

de 31:900.)000 para a colonia.: .. 
Dita com ri agem tio director ..... . 
Dita de ~xpcdicnte ....... ~ ..... .. 
Dita com o ~•:llario U.c carllintciros, 

pedreiros, criados, gastos gerae;:;, . 
despesas da agencia, empreita~ 
das de boeiros, pon!ilhõc:>., ostra· 
das particulares, aluguel lle ca
sas pnra colonos chegallos, ali
mentação ddles, compra de ma
teriacs, alugu!!l de carroças, du 
pcsso.1s e vchiculos para salvar 
pO\'onções de inuntlações ...... . 

Erros Je calculo .....•.•.......•. 

8õ:38J6920 
3908000 

319bOOO 
10[),)000 
!00~000 

133:116~889 
O responsavel não se conformou com essa llcci

são da Tllesouraria c interp1)7. recurso para o The
souro. A Dircctodn de Tomadu de Contas opinon 
que tinham sido lwm feilas as glosas, contra as 
quaes elle protestara. Sendo novnmentc ouvido, 
fez :ts suas ai1egaçõe3 e juntou t.locumontos, cm 
vista dos quaos a Secção do Contencioso deu o se
guinlc parecer (lê) : 

"O bacharel Olympí11 Adolphu du Souza Pitanga 
"recorre Ua decisão da rlwsouroria do FazenJa do 
c Santa Catharina, que julgou as suas contas de 
~director dr~s colonias •ltajahy • c • Principo D. 
• PMro • dtJSdeJonciro do 1876 a Jaueiro ue 1877, 
« comprehendido o .2. o semestre do exerci cio de 1875 
•-1876 c o 1.' uc 1876-1877, e ainda um mez do 
" 2. o semestre lleste ultimo excrcieio. 

"Não se conrorma o recorrente com a decisão 
• recorrida por haver e.sta mandado glosar-lhe in
.. numeras deg}Jcsas, resultando disso um alcaneo 
• contra o recorrente Jo i33:f!6$889,cuja indem
« niza~ão se lho exige cm prazo pcremptorio. 

c Esse alcance. como consta do processo, provém 
« de dHf~rcntes addições_do Uespesas glosadas por 
• diversas razões, expostas nos diversos pareceres 
c da Thesouraria, e são: 

• Pagas, não aos proprios ercllores, mas a ter
c ceiros, que não ex.hibiram para isso procuração, 

c yindn, por11m, na:; follws de outros documentos 
c comrroiJatorios tlo rwgnmcnto a nota • autori
c zado •, mas não se provando nem exllil.Jiudo 
c aut,>rização, 8.J:38lh. • (Suspendendo a leitura.) 

A e~ te respeito rJeyu Uar uma expiic<l~i"io ao no
bre senador. Trata-se de salarios pagos a colonos 
estr.cwgeiros, que, pela m<~r parte, não sabiam ler 
o csrrever. 

O 1Juclwrel Pitt1nga :tão fez mL~is do que 
ennformnr-sc com os estylos estabdeci1los pa
gnntlo a cada um o seu snlario, por elles assi
gnando a rclaç-il.o de pagnmento pessoa conhecida 
nn eolonia c pelns proprio.' autorizada. D'nlli veiu 
a glosn de 85:381.). Não ha, port:mto, a resp~ito 
desta pDrccHa sinão 11 irnJgulnridado dos docu
mcrltus. 

Prosigo nnleitara do p:m:cer do contencioso (lê); 
( Idem n nm fiscal, a titulo de gratificação, que 
so rC'pnta il!e.c;al, ror não auturizada, 300~000. 
« Idem pela contlucção de bagagens de culonos, 

(.idem, ~306000. 
c Idem poJa pore,•ntag-l'Jll dcrida a <1uem se 
cncarro~ou lia condur.ção e on!re.ga na colonia 

' de 3l:UOU~, iuem 3198000. 
c !1lem p:tt'a viugl'm do director, idem, 105;)000. 
• Entregue ao ~run!'dn~livros IWra compra de 

c objectos d1~ cxp.~dientl', despo~a que se reputa 
illcgal, 100~000. · 
« Pt:t;.!;O pelo sal:Jrio de carpinteiros, p('dreiros, 

« criados, g·nsLos geracs, d.~sposa dn agencia, em
« 11l'eitaJns pnra con·;;!rl!J·cões de boetros, ponti

lllõcs, estraUas pnrtieulare3, aluguel du casas para 
colonos rec~~m-clwg.1dos,a! imentação dl!stes, com~ 
pr<t de ffi<lt~!'iacs, aluguel du carroças e vehiculos 
par<1 acudir ás povoacões inundntln~~ as qnaes 

« todas so fL'1lU!am illcgaltn(mte fl'ita.s, (t,G;52ll).'t3:t.. 
« Itlem com o excesso do _devido por erro de 
cnlculo, 69i{53tL 
c llc'pntat·mn-se e.::sas despesas illegalmcute feitas 
por diversas rnõos. 
c A prim('.íra addiç"ão, cm que a razfto pnra a 

« glosa fui a fulta Uo procur<~çi'lo dnndo poderes 
para o rccobimcntu das quantbs pagas, parece 
que deve ~cr abonnda. 
• A decL..-ão Uo TIJesouro cm ordem n. 182 deU 
de Junlw de 18tH escusa o procedimento do res-

rt ponsavel, contendo igual providencia as ordens 
' de ~ de Mar(o de 18õ3 e n. 92 de 13 de Março 
' de 1867. • 

(Suspendendo a leitura. ) 

Vê, pois, o no!Jre senador que esta hY!Jotbe::;ejá se 
tem verificado por mais de uma vez, e estJ provi~ 
dencinda na legislação. 

Diz ninda o parecer: 
« E' verdade que essas ordens exigeni em todo o 

raso a cxhiLiç5o de autorizações escriplas, ou em 
fôrma de pror.ui'ações particular~s, ou mesmo de 
simples ollicios, autorizações que, no caso de que 
se trata, ufio s.::ío exhibillas. 

« 1\Ias o respon:o:avel informa que as recebeu e si 
não as ex.llibe ó pl)rque, S<~ndo todas dadas em 
fórmn de carta e cm papeis de pequeno formato, 
julgou desneccssaria a sua apresentação. 

• Não procclleu regularmente, mas attentas as 
razões que militavam, não se allegando e mui to 
menos provanllo simulação nos pagnmentos, 
nem ha\'endo até hoje reclamação contra e Iles-a 
falta de autorização para o recebimento, dada por 
meio do procuração bastante, não era, não devia 

·r:·· 

-~: 
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!iler suf.flciente p!!ra glosa de tão considCravcl qu-'ln· 
tia, consirlei'ando-se-a logo alcance do re~pon:o.rt
vel, inúemnizavel em curto pr<1zo c sob as prnns 
legaes! 

<( A glosa de 300~ de dcspo~r~ com a gratificaçi.io a 
um fiscal, considerada illegal pela Thesourarin, 
tem por funUam~~nto um Mto do mini::;lcriiJ d~ agri
cultura rclativame.ntc ft outra colonia .. Entcmlo 
tambem que e~ta glosa não procede. 

'Ainda mesmo que se désse lH!t"l'eit:1 identidade 
de circnmstoncias entre as (luas col(mias, era in· 
dispcns1vel qu(~ o governo, ou houvesse tlecrc
tado uma metlirla..-gor<ll, ou ti\rcs:::e man([.'lfl.o cxn
cutar cm ItaJnhy c O. Pedro a providencia lomrula 
em relação a outra parn ces3nr _o nlJOno da gTatifi
caçi'io que pMr.ebia o fh:cal, de que se tratn; nn· 
tes disso a de::p~'~Stt era legitima e legal. 

• A glosa de !05~, que o director SL~ abonou a sí 
mesmo ra:ra dcspcsu~ de viagem, si n:lo c;;tava 
aatorizadn a fazei-o, como p.1ror.e, !leVJ s(~r J'esti
tuida, ma·reando-se llrazo ao director para justifi
cação ou rcstltuiç'ão deita. 

• A de 3191), pago;; prla cundncção c entrega na 
colonin da (1uantin do :ll; 9ll0f$, é inilJU<L 

• O responsavel demonstra qnc, occntl:-Hlo nessa 
conducç:ão, o"pessonl d;1 colonia fuzin maior desJlf'~i'l 
e o servira não !'cria tão convenientemente Ít'ito, 
e tendo ello o rigoroso devt:r tle eiTectuar o movi· 
menta d<l![Ucllcs fundoq de modo seguro, escolhia 
pariJ esso fim pes!'ioa de ronflanç<L A retribuil;lo 
de i 0/u não se pódc consitlerar excessiva no raso 
especial de r1ue se trata, qnnndo, pnra o mm"i
mento de futulos em circumslancius muitu mais 
faceis se exige ordinariamente i 1;2 °/o c ás vcze~ 
maior com missão. 

(.A despes.'! ,qlosada de 100$, rntregucs ao guarda
livros das colonias pnra ncCJnisição de objectos de 
expc,rliente, não esta justificnda, cumprindo que o 
dirertor f<~ça es~a jnstificn~?ío no prnzo que se lhe 
marcar, sob penn dr t•rstitnil-n. 

'A glosn refurcntc á dcsp .. ',:a do 230ncom a con
ducção de bagagens de colonos por não terem sido 
previamente autorizadas, o por ter sido o paga
mento feito a um só individuo c não a cada um de 
per si, póde ser justificada r.m face das razões nd
duzidas peta responsavcl. 

c Quanto á falt<t de autorizaçfío, pnrr.ce-me não se 
dever sujeitar a esta solemnirlade de~pe.-:as por sna; 
natureza urgentissimas o imprr..o::r:indivris, quando 
estando a colonia distantu da capital, era difficilimo, 
sinão impossível, haver essa autot"ização sem 
prejuízo do serviço c gravnmc dos colonos. 

c Quanto a nfto ter sido feitu a cada um o paga
mento, responde a isto o que fica ponderado rc la
tivamentc ás glosas de duspc.'<as por f<~Ita Uo r1ro· 
curaçi'.'íes. 

• E' certo que: as leis fiseacs exigem que o paga~ 
monto soja individualment~~ ff'ito a cada um cre
dor de p~r si qunndo se trata de fúrias ou folhas 
de jornaes ,, operarios, serventes, etc.; mas isto, 
que está determinado Pill'a ctrcumstancias nor
maes, não póde ter applicaç.ão rigor-osa a uma CGl

lonia onde a satisfação de cartas formalidades im· 
:portaria onus tão pe:;:;ado, que exigil-o seria tornar 
Impossivel o pagamento_ 

• lia finolmonte uma glosa de >6:521~>3~,impor· 
tancia dispendida com salarios de carpintmros, 
pedreiros, criados, gastos geraes, etc., etc. 

• Justifica-·sc esta tão avultada glosa umas vezes 
porque as contas ou a cscripturação respectiva 
não dão esclarecimentos sufficicnte5 para se poder 

aprecinr a. maralidatle tkt despesa, nutt·as w1rque o 
oxccutr>r tl~l r1l1Spesa recdJcra Ct~l'tJ !JUUntia unte· 
riot•monto pm·.1. ocoorror a g::~slos Uc iguol nntu
rcz.1 on detwmina~ão, e ontr.1s por(IUO a qnanti
tlarlo do trnli::tllws feitos ê r.xcessivn, nffo se po
dr'nrlo executa no tcm[Hl o:n qm~ se Uizcm feittJ3 
c nssim p.rr {{;ante. 

• E' injusta e~ta rigorosa Jlsrnlisação. 
• Não sr~ g[o5am de:>{F'\SilO:: por méra~ supposições ; 

não se :t.CC!l~n por ronjr-~etur:)S c nem se apoiam 
dcclat':"~~ões em prc:nunpQõPs, !1Uasi scmprn ful
Ji veis. 

« O Sr. con~clheiro dirt•ctor geral ela Tomada 
tle Contas classilica entro os Uocnmcnlus tldd
Lll03us ou impt'osla í'Ci3 : 

• Mar~o n. 1.0, tloennum~·J n. L'', assi~nado por 
Paulo Schwartzcr c G. K.rir~;.!,"er na.,; férit(s Ue Ju
nho a Jullw. São rvL·u;õcs- de nomes 1 l'<'lrb t{ual 
com um~ quantia c n•J li;n rJa som ma 7:010:~000,
desrwsns Uivor~,t~,- mais fhJOSOOO. Perguuta S. 
Ex..: ' A ft!l'LJ. é <lo pa·.~<lmonto de sei' Viços? 
Quanto veuccu cada jomaleir,) por <lia? \)Ujntos 
dias rlc teaiJallw turc eacb u:tl? ~ 

« O respon~avc! nlk:..-:a quo es . .,:l~ fl:rin.:: futam 
pílgtts p(~!o inspPctnt· d.-H p:;tt'a(bs (:Sch\varlzer) a 
([Lli'ln entrt•gou as s•mnn:-1,; w•ccs:"'nrias para esse 
titn, como se prntienva :,nlL'S o guah.l:mào as fU· 
rias pnra seu nso o sat~ra.~tunr11:\ pnrticular _ 

« Nessas fé:ia:;, r1U8 foram ,:t~lladn:' nrJ Dt\Sterro 
qnanU.o o llll''mu l'l~,;pon~o.vc.t fqi ubr·igt:~dü n jun· 
lai-a,; corno documentos d.u prosl11~~Jo Ue >'UHH ('.ontas, 
e . ..;lão menciouatlos os nutnes do:; eolonos com 
tliscrimin::~çãG do que venciam por dia o da l!llllnLia 
pnga a cnda um. _ 
~Nas de m. 6, 7, 8 e 9 a 12 n5o ha es~a discri· 

minaç-ãn, por.lu~ (diz o respons:l.Ye!) era difficll 
fazf'i-a trc-1tamlo-se de grande uumC'ro de traUa
llwllori'S e de serviço urgl•nto e atropellado. 

• J\"ão se pó(le dt>~conheecr que isto é lrrc::;·ulnr, 
sem qtw se conc.iua que tae~ itnportandns Llevam 
ser g!osndas. 

c A revcditlaç5o do scl!o du3 reeiLos de quantia 
SUllOfi,)r a 25$ ó obrig"atorio, e <1 c !la deve o sup
plirnntn sr.r cnndcnmad(1, poi~ r! c via ler-se munido 
tle C~IHtll[Jillt:tS pnr:c~ dt•Jlns lBilf qnrmdo fos~IJ lJI'C· 
ciso, cobrand•) a importnncia dos ~ignatarios. As fé
rias, quando não C)..l.LilJillns como documento~ em 
prorcsso atfecto rJ wpnrtições em ma teria de lumada 
de cont:~.s, são papeis de expediente e como tacs 
isentos tlo imposto. 

c Quanto ás verlw.::; lle caminltos, picadas o estrada:; 
que diz S. Ex. import::~r cm 31) Icguas de me
dida itincraril, dccJam o respnnsnvcl que <J co
lonin tem m.1is do "'0 legum;, e disse-me Ycrbal
mcnte que caria nma dessas nomenclaturas furmam 
especie:;:; diffU'entes. Abre-se a piParla (primeiro 
trabalho}, alarga-se a pi carta em C;"'tminho (segundo) 
e converte·s,3 o caminho cm estrada (Lerceiro) 
quando par<l esse ponto amue a populnção. E' 
assim que a 10 le~m1s dão 30. 

' Disponde u-se 26:0\JGSIO'J: (acrescenta o Sr. con
selheiro), com forrnmcntas para colonos novos. 

c Quaes fotam esses colonos'? Que instrumentos 
se distriLuiram a cada um? Deve.ndo o colono in
demnizar a F.1zonda pelo custo do lote Ue terras, 
da derruba<.l3, da casa provisoria, dos instrumen· 
tos, c.l11s quantias abtmallas para sustento, como 
ha de a Tlwsouraria saber quanto deve cada colono, 
ignorando quanto reccl.Je.u catla um delles? Em 
que se em(1rP-garam as madeiras no valor de 
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7:053~1I5? Em que serdços estiveram occupados 
os carpinteiros, cujo jornal cm i3 mczcs se elevou 
a õdM,l$930? E 2:~s.::sn L 55 n marcinciros ~Que fize
ram os pedreiros, que rcceiJeram !0:390$820? 

" O rcspom:avcl cm SUfl res11ostn dcclàra qunl a 
ferramenta que na fúrrna Uo regulamento se dis· 
tril.tue aos colonos (a ralb um), acrescentando ser 
impossivcl lli5crimmor o sustento dislribuido a 
cada colono, qtw chego ao nuclco (sondo a chegada 
em turmas o cm dias scf)'uidos) ; mas que o sus
tento, conformJ os estyfos, regula certo qunntia 
p@r colono, o soLI'C essa buso ~ que se calcula a 
mtlemniznçi:io das comcdorifls :i. Fuzenda. 

c Diz trnnlJern qUt' o:-:: matrriar.s formn 11pplicndos 
ás oLras da irrrcjn, hospttal, etc., hetn como as 
quantias arguiJ~s aos prdrciro", carpintcirvs, etc., 
que nessas obras trahalharvm. 

c Em vista do exposto, penso que o proro,.so n'i'ío 
está regular c por isso, dnn1lo-sc provimento ao 
recurso p~ra se r0furmar a decisão rccorrid:~, se 
declare sem eiTeito as glosas de 85:38I~fl20 Ue 
p'lgamcnto~ feitos sem pl'OC':Uração, U do mlQ~ de 
vencimentos a um fiscal~ a do 3HJ1~, porcrntngem 
p[!gn por conrlncçrto do dinheiro e a do 230;5, des
pesas de condue("ão de lm:..!;aÇtcns de colonos. 

'Quanto ás glosas de lO~r} da import::mcia, que a 
si mesmo abonou o director pat·n dospcs[ls Ue via
gem, a do 100;5 cnlrC'.guc no guardn-Iivros p[li'a 
desEe:::as do ex1wdk•nte <' a importoncin de rcvali
daçao dos recibos impugnados Jevc o rcspnnsavol 
justificai-as no prnzo do 15 din:::, proro(ll•ndn-se na 
tomatln rle conta:; nos necvssarios rxamcs quanto tis 
despc~ns n que se refere a glosa de ,~6:521~13~, por 
ser enorme, pnrn serem pr(':o;pntes no Tribunal,afim 
de se poder julgar com pleno conhecimento do 
causa . 

.. Directorin Gcrnl Uo Contencioso, 3 do Abril de 
1879.-J1!1'nez-cs e Sott:m. ' 

OITereciUos estes rlocumrntos ao tribunal do 
'l;hesouro, este utw.nimcmcnto rcsolvl'n que fosso 
o respons:wcl intimado nnru vir pre.;;tnr novos es
clarecimentos. 

Fui ellc ou \'ido liO Tlm . .;uuro, deu suas cxplira
cõcs e juntou d~cumL'ntos tacs que cm srssão .de 2 
de Junho Ue i8t9 l'L·~ol\·t~u-so tamiJcm unamme· 
mente o soguinto, rrue ('Onsta tlo livro da:'! actas do 
trilJumll do Tlwsout'u (lê): 

, Foi novamente prc.-.rntc ao tri!Julw.l o recurso 
do Dr. OlymiJio Allolpho rlu Souza Pitanga, inter
posto da decisão du msprct•Jf da The~ourarb de 
Santa Catharinn, que Julgou não jnstiOrndas di
yersas despesa~ inclUJdas nas contas pre.'ltallas 
como director da colonin de Itajnhy c Principe 
D. Pedro. Este prucc.~~o teve o sognint0 and::t
mento: Tendo sido snbmrtticlo a julgamento na 
sessão de li de Abril, furam flOr decisão d,:sta 
data julgadas o justificndns na sua maior parte n~ 
despe::;as glosadas trela sohrtltlitft Thesouro.ria, man
dando, porém, diilcriminar na directoria geral da 
tomada de cont:.JS, twra mais seguro juizo do tri
bunal, as verbas c~nc se aehm·am l'nglolJaLlns na 
enorme glosa de .:~:G:521~i3i e que o respnn~avel 
fosse ouvido qunnto ás seguintes dc:::resas: 1. 0 , 

iO:S;$ que a si mesmo mnrcou pnra trnn~port(~~; 
~.c, 100~ entregues ao guarda-linos da colonia 
parn objectos de c:x:pr~lliPnh~; 3. 0 , falta ele selll) em 
recibos a cllc sujeitos, qno dovinm ser revalidado..,, 
Sul.tiu de novo a julgamento o processo com a 
re:-posta do rcsponsuvcl c di~crimin::~ç5o fdta prla 
directoria geral U::1 umwda Uc cont::~s resolveu-se 

attender its lres verbos de de:;posas acima men
cionadas c que sobre a m~tior parte ·das verbas 
diRcriminnd.as t!a glosa de 't6:521;5í3í se cxigisMm 
novas ex.plJcucoes do responf;avel. Desta delibe~ 
r<l~i'ío não se lavrou desp.1dw nem foi consignada 
em acta. O rcsponsavel sendo de novo ouvido 
cm prPf;cnca de S. Ex. o Sr. ministro da fu
zonJa e Uos directores do contencioso e da to
mada de contas, deciJ.in-sc que das cxpli
cDções dad;Js nessa occasiiio e das qno ainda 
se dt!sscm se lftvrasse uma act<J pnra c;;:clilrerimcn
to Jo tribunal c lJase Ua dL·ci~5o final. Instruido 
a;;sim o processo com css1. acta c com toUos os 
documento.~ c pnrccorcs, o tribun:~l, conformanda·
se com o voto do procurallor fiscal, resolveu que 
se dé:::se provimento ao rccnrso por equidade, 
nnnullando-sc as glosDs feitas pela Thesonraria 
o paf;srrndo-se qnitaç5o ao respon~avel ; dcpoi;; de 
rrv::~lidnr o sello düs seis doenmentos menciona
dos no desprwho da Thesc•nraria de Fazenda dr 
29 Uc Maio do 1878, e do ECllar com o sello sim
ples os recibos cm que f,tltar e.::sa formalid.:tde. 
O Sr. conscHwiro director gcl'al interino U:1s ren
da;; pnhlir·as, m[]nifcstando o f:CU voto, disse que 
a;; dtHpe~as com as contas orD.m submeltidas ii 
dci!IJernção do trHnmal, n:ío estavam cm suu ge .. 
neralklade conYcnicntemc~nte provadas, tunwndo 
por c\.cmplo, cntru OLltr::~s ns rertliznda~ com dous 
templos, sem IJUC o resp1nsavcl cxhibisse docu
mento cumprob::~torio da nutorizaçü:o conferida 
parn n con<:;frucc:ío dell~s, O\ hi!Jiç?io r1ne considc
rav.:t fneil; mas que rcconhcct·ndo com o Sr. con
selhcieo director geral da tonuHlu de cont:1s, a 
diffieulllmle ~inão imposf;ibilidnllo da justifica~ão 
hoje do al~umas dns dcspc~as de que ::;o tratara 
nns dua~ srs.sõcs anteriore~;, s.e unia a rí."speito des
tas ao voto da m.1ioria do tribunal. 

« Levantou-se a se.ssão, e ma.ndou-se lavrr~r 
a presente que cu Jo:só ScV:"riano fl::J Rocha subscre
VI.-A fTuusu Celso .-Gcdl),io. -Jienezcs e Souza,
F1·dtas.-IlenriqlteS. p 

Ora, vc-jnmos s.i a dc!ilJcra~ão do tribunal fui 
justn, cm face das oxplicnç-õc-~ do respnnsDvcl (lê): 

!8:'6 
~IEZ DE JANEinO. 

Dvcwnn to n. 1. 

, NaU a tenho que nlloga r sol)ro semelhante glosa, 
:-.inão que, havtmdn nas colonias Itnj::~hy e Principe 
D. Pedro um. gmmla-lirro~, n cujo c::rrgo ostavua 
rscripturaç5o, sol1re dle (leve pe~ar respnnsaLili
d~lllcs tae.::, visto como nfio é possivel, cm épocas 
regulares, ao llirert1)r d..'1. col(Jnit\ a revisão minu~ 
çiosa das contas afim Uc evitnr outro:; cnganos

1 
quanto mais o Uo que se tratn, proveniente da 
divi:;ào da gratifi<'a~fio qne comi?etin ao director 
intL•rino por trint:-1, quan:io dt.•vera ser 1101' trinta 
L' um, numrro de Uins do mez de Janeiro, segundo 
se vê de uma nota a lapiR, pelo tomador das contas, 
-calculo este onlenado 110r algum aviso exis
tente nas coiicct:õcs infinitns das decisões do go~ 
verno, c que talvt·z .srja .c;ri conhecido dos empre
gados do m.inisterio ela fazenda. Accresco que o 
estado da cotonia, á minha chegada, ern difficil, 
vistu como foi pom·o anteR d('ssa occasião que 
comoç-oram us entraJ.as de immigrante:-.-por en
xurrados-, não havenJ.o tempo suficiente para 
accommodrrl-os e recc!Jel-o.;;, quanto mais para 
evitDr-se falta de orllem da de que so trota, ~ 

f 
' 

r 
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Documento n. 2, letra B. 

• Não sei que importnnda possa ter semelhante 
glosa pelo fncto t.lc n~o comLinarcm os nomes das 
assignaturas com os da follw.. Em pagamentos 
mcnsacs du milhares dl' pe%oas não é cousa nova 
que aquollc que nffo sabe escrever pc('a u outro 
para f:JZel·o por si c cscaw ao gun.nla-livros a 
nota-a rogo-que é justnmcntc a falta que existe, 
falta por tal fürma insignificante c mesmo tão na
tur[ll, que não pí':dn in\':tiidar as ass.ignaturas 
venladeiras existent,•:-; nas fullws, prlas quucs se 
vê que <JS rcSJICCtiva..- r:tuantias foram entregues. , 

Docwnento n. 2, lr:t1·a C. 

Falta de aprcscntaçfio de férias. Logo que fuÍ 
nomeado Uircctor Lias colonias HJjahy e Pdnripr 
D. Polira pedi pnr offirin ilO F.xm. Sr. Dr. João 
Capistrano BauU.dr3 de Mcllo Filho, então presi
dente desta prodncin, que se dignasse ruandtJr 
comigo um empreg-ado Uc fazenda não só pllra v~ r 
o estado do cofre, como o da escripturação c indi
car nsrcforn1as que fusscm neccssarias. S. Ex., 
porem, n5oaccr•dcu n csLc meu pedido, como consta 
do documento soú n. l. Assim, ch('gondo â colonia 
em fins do J<:moiro Ue 1876, n:\o tive ·occasi5o de 
assistir ao pagnm0nto, rolntivo ao mcz de Dczcm· 
bro do 1875, foi to pur meu antcccssur, por estar a 
terminar, c fui logo oLrignUo n entrar cm fttncçõcs, 
sem ter litlo occLJsião de ver o modo por que se 
pLJgayam as dc~pcsas coloniacs. 

« Quo.nllo, pms, tive de fnzcr o p11gnmcnto (],l!'. 
despesas rolntivas a Jan~.·irn, iam sendu ns fullw:> 
e mais documentos :tprc:-::cntndos pelo guarda-li
vros responsavrl prla cscriptul'{IÇ<io, c, depois do 
examinados, c obtiUas do t.lito as rrrclsas informa
ções, porqoan(o tinhr~ estado el e intcrinumentv_ 
na direcção das rolonias e lklle a tinha cu recc
bitlo, p[lgav:t-os fazendo urna ou outra observação 
em contrario a uma ou outra cousa qne me 
parecia irregulrtr, ao !lllc ellc respondia sempre o 
seguinte; · 

~ O que o senhor c-: tá fazendo é o que cu fiz, o 
que fizeram todos os directores que lhe precede
ram ; é o que agora mais do que nunca sa pôde 
fazer, á vista do grande numerá tla immigr:tntes 
que invadl'm todos us tli:ts lJstas eolonias; c é o que 
até hoje não fui contestatlo pel.'l. Thesouraria de 
Fazenda,á qual su remettem regularmente as con
tas das dCSJ:lrsas. Estou nqui ha doze annos e 
ainda não VI olJservuc:ão contra o modo do paga
mento. • 

c Junte-se a isto a circumstancia da entrada t.le 
colonos continuf/damrnte, de sorte u não dar tempo 
a rcgularisar-~c o scrvi~o, o qual ali::\s cu fazia 
~ela primeira vez, c o facto tlc estarom clles em 
diversos barracões ou gnlpõf's e não cm seus lotes 
ou prazos, o que difficultnva, si é que não impos
sibilitava,a factura das listas com a. precisa regu~ 
laridade,d.u motlo a ncllas inclui rem -se todos e!lcs, 
fazendo-se com a devida ordt•m as daquelles colo
nos que já estavam loralízados, ou, ao monos, 
encaminhados MS galpõcs dos districtos, onde 
iam receber seus lotes, c v~r-se-ha que hn no 
facto apont::ulo, vistas as allega~·õcs, upcnns uma 
simples irre~ularidadc (que j:i C':tistia nntcs de 
mim), tanto mais dc-~culpavd, qunnto nunca houve 
desse pngamcnto rcclamac;~o de nenhum r.olono 
não ter rcce!Jido seus salarios. 

J Yl·-se, poi;;;, que ú mmh:1 cllt\g:ada á coloub era 
estylo t>lllrcgar-sc a parte dt1S férias rclativlt a 
srr\'i~·o:' de jornae.<> <10s proprios feit·:.res, <ws qnacs 
se incumbia dos p:~gmnentos dos jornalL·iros. 

~ E á medida qne se drtva aos colonos o serviço 
por empreitada, o que succedia logo que elltJS so 
inm cal locando, si não cm seus lotes, ao menos no~ 
resprctivos IJD.I'l'atões, os feitores competentes os 
incluiam nas folhas regulares. Entrotrmto s1'> este 
primeiro p:~gamento admitti as~im, porque só tive 
conhecimento deite na hura de f<lzcl-o, achando~ 
me cu cm fact· de millwros de pCSS(Jas, qur vinham 
de diversos c longínquos pontos lln colonia p::~ra 
rccebL\rcm seus salarios. e qu;mdo pois não era 
poss.ivcl reformar o que e.::ta,·a feito. No mez se
guinte fiz os pag-amentos a esses que :tinda não 
cstaVHm i~clui~os cm fu!lws r?gulares., !la propria 
casa de dtrecçao-c aos proprws-por wtermedio 
do inspector L111s estrada;.;, empregado de nomeação 
do gm'erno, n portanto muito mais qu~lificado c 
consider;tllo L! o (fUC o~ feitores; sendo parn noto r que 
os pngamento-. ~c fazwm a portas alwrtas e nunca 
ningucm rccl::~mou ou allcgou tftlC n1'ío fo~se p<lfl'O 
do que se lhe Ucvin. ~ 

• Em conclr1sl.i.o: entrcp;uei a irnpnrtnncin desse~ 
serviç-os de jornaleiros aos respf'ctivos feitores 
pnrqne ~ú 11[1 hora é tfUe pude vcrillcar scme~ 
Ihantc facto, tJU<lntlo não era possinl f<tzer nclle 
alteração algr.1ma pcl:t presença dos colunas que 
-cm massn-- cstav:tm á espera de rcc~ber os seus 
salarios, tendo YlnJo de- pontog distmtes para tal 
fim ; porque ;lssim se fazia o era estvlo, nii.o po~ 
dentlo, com0 tliS:3C, fazer a reforma da Cousa na proA 
pria occas;üio tlo pagamento; porque fazendo-se sem
prP n~sim nunca, nunca tinha havido contestação 
por par te d>'l r.,!p.Jrtiçlio fiscal; porque, finalmente a 
occasião não era a mais competente para fazerem:se 
reformas, qanndo havia então o mnior trn!Jalho, e
trabalho de ordem a não ser preterido, como fosse 
recepção, conducç~o, agasalho, alimcntacão e col
locaç:ão de co~onos recem-clwgados e Yindos uns 
soLre outros-- sem estar a colonia preparada para 
recebei-os, e não admittindo o gorerno imperial 
que huuv~'~S~'- reclama\ão ou queixa de especie 
alguma por pHte dellcs (Uocumento n. 2). Parece, 
pois, cm face do expo8to, quo, emLora não fosse 
este 11agarnento feito com toda a regularitlade, 
com tudo ns ci rcumstancias obrignrum -me a fazei-o, 
não tendo n<~ occasião outro alvitre a tumar · e 
que port;mto dere ser elle Invado cm conta, trnlto· 
mais quanto nin guem haYcrá que- siquer ouse 
:tffirmar-que elle não fosse real e nenhuma rccla~ 
mação tendo-se d:tdo da. parte do~ intcressndos. » 

(Suspend1'11do a leitura.) 
Note o ScnadD que é negocio esse dJ compctencia 

do triLunol d·J Thcsouro, tribunal que, pela con
stituição, julga não só de direito stricto, mas de 
equo et houo ; que póde pnrtr~nto i sentar os respon
saveis á Faze nUa do indemnizal·a de quacsquer 
prejniz~s que em Loa fü tenham cnusado, julgando 
por cqmdade, 

O Sn. Connli:IA: -O que não~excluc o examc
parlament:tr. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministi'O da {azendA):
Não cxr lnc o exame, a censura p<lrlament<lf, e ~ 
por isso que r'stou me dando ao trabalho Ue ler este 
eallwmnç-o, visto que o noJJre ~enndor pe;diu infor~ 
lli<lÇÕC'S. 
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Documento t:. 2~ letra E. E' preciso qnr o "sennrlo conhcrn n qnt>stãO. 
Essa gl?sn enorme de i3J:0001~ foi feita pela 

ThCSlllll':J Wl de F<Jzrnda, por.1110 cs~as rcp:1rtieões « Não comprehendo porque nã0 foi julgada auto
são obrigadns n cingirem-se rcstrie1amcntc" ás riznda a despcs8 feita com caminhos provisnrios. 
dispnsi(,'ÕC3 fbcaes. Existem na colonia 20 ou 30 familias de immi-

Desdt: qnc em nn'a Tht·~onrnrfa ele Fr~zondn se grantcs,qncse querem rn!Incar nos lotes ou prazos 
aprr-~cnta nm docnmcnto sem scllo, por exemplo, rrnr. lhe foram distri1uidos no districto A. 
ella é o!Jrigada n impOr a prna qnc o re{l"ulnmcnto Mas e-:tes lotes e . ..:: tão apcnns medidos e não hn um 
marca, a dn revnlitlnção, e não pôde fc1zcf obra JIOt' pnlmo 1lc caminho. O director da colonia manda 
ellt-. l\Ias o tl'ibun:-~1 do Thesuuro, nfío; 0 tri- chumar o indiyiduo D. e diz-lhe: ·Tenho muita 
bunnl ilo 'l'lw_,ouro tem por h~i a altrilmição de Urgrneia de f::tzer seguir para o dbtricto A. 
conhecer si pol'\'!'Iltura o indivbluo que cxhiltt} algnmfls familin5: de ímmigrantcs, e como sei qüc 
um doeumrnto podia nn occ.1 !'i~·n ~cll-11-o, c r,~t:í o senhor é morador da v_izinhnnça tlo dito districto 
em seu direito rcsoh·entlo a ({ll~"Stão pnr rr:rnfd:ule. e conhece o tcrrúno, encarrego-o dr: fazer com 

E' o rJUP cxplira <1 ~rrmtle glosa de U3:0006 0 a tod:1 a prr.:;:sR nm cnminho ligeiro (picnda) por onde 
redneç-.1o que prrantr o tribunnl do Thesollro entrem os colonos, vejnm e possnm tomar contn de 
soffrl'U. [1.\é ficnr reduzida ú quanlin muito menor. seus IotC>s. » Isto firn fljustado por 100~, f;1z-se e 
Não foi norqm'\ os rlncnmrntns .Jrixns~ 1~m de ser rn.r:n-se. Depois vêm as contas p:'lrn as ThesllU~ 
aprt'srntD.1los .iuf:.lirl~nn!lO 0 Ui:-:p1·n1lio dar:ruelln ele· rnrias e o cncarreg'ado de tomai-as, que niio sabe 
vadn :-:ommn d~ 1 :1:J:OOO,) ; mns sim porque esses o que é c em que consiste a administr<tção de uma 
docnmento.-:, cxhildtlos prhl Sr. Dr. Pilnnga, não colonin, qnc nun~.n, siqnrr, ror a ncnhttrn_::'l dellas 
estavnm de prrfeito acclirdn com :~s disposiçoõc~ -:-ao menos P~~smar-glos.a n desre~:t pnr n~o iól ~lo
fiscae.;;. rtz;:tda I Co!llO e que nao c autonzadn? Nao e da 

E, nrm cr:1 JFl::.~Í\'l'l, Sr. pr~sidt•n te, qur, obri. c~mpl'tl'n_cia rio dir~cto~ faze.r C?minho? Cümo não 
ga.do a :tccommodar da noitn pnrn o ílitl millwres c f p01lo fazL·r os prnYJS!IrJ~·::, SI pode fazer estradas, 
milhare::; Uc eolouos, que c mm rc•mcttiUos, cm vir· que é ?l.guma cousa mrn:;? Parece que semcllwnte 
turle 1lo COIJ!rntu C:tetmo Pinto, n rp1r llil ponro sB glosa e msustentavel. » 
referiu o nn/Jre senc)dor J)fd:t Dahin, o Sr. J3adiu 
d_L~ Cute~ipe., o Sr. Dr. Pit<mgu podes~r collu~r ru
CJ!Jo u.~. ca•1:1 !-~. fie rrHia kilu de p:ío que mnnfiava 
comprnr p:1r.1 o nlmoro de t'IHln colono, rlc c:~dn cs~ 
teirn fJUC ffidntlnY;l "vir }1.'1!'.1 o rolono dnrmir. 0 
que. fc1.? Á[H'l'S'311IOLl l'ontns de ro~soa-. conheci~ 
das, c esses dornmentos CJllO enviou 6 Thcsoura
ria dt~ Faz,~nd.'l (lc Sant.1 C:êi!harinn eram perfHita· 
mente iguacs ao~ qnr cxhihirflm ~cus ::mlccesso
~~s, . tlircctorr:; do colonin" da provincil!, sem 
J.1ID<~IS proYocarem o menor rcpnrn. 

Documento n. 2~ lelm D. 

c Não h a tal falta Ue docnmentns qnf\ romprovcm a 
despcsn glosncln, pnrqmmlo to( la" as qn:mti.'l::: rntrc
gues o fornm mediante rrcilJos qur constam do men
cionado documrnto. Poder-se-ia tnlrc:r. dizer que 
ha falta de explicêl~õcs, CJTlC': h a lnronismo o qnc isto 
prejurlirn n clnrc:r,a. Mas falta de docnmf'ntns, não, 
porqnc nhi l'st~o os reci!Jos que !'ãO documentos. 
Pcqurnas porçõ0s n:e mnrleira ywrn rrparo do rcn
tcnas de ponks, pontill!üt·", Lodros, r11nchos ou 
gnlpõe~ provisorws, prrdios, rerr:ns do pastos e 
logradouros pulJ!icos c and:lirnes ; construcção de 
ltoeiros e pontilhões, lJUl~, como ncima di:-;sc, exis
tem na colonia aos centos; pequenas cmproitadas 
de- sen'iço de JWilreiro c Cdrpintr.iro, ~m uma co· 
Ionia onde se encontram trcs A"rand1!:=> prrrlios~ 
onde existem diversos .out!·os do EsLndo e aindn lw 
dons grandes templo::: r.m construc~<Io; tudo isto 
constnndn lia respectiva folha de pngamonto e com 
a quitnção do cro~lor ;-me pHr~o que não são 
despesas glosa veis, só porque cniln nmn dr.llas não 
consta de um recibo cm st~pnrndo, cm que se ex~ 
plique que tal c tal pnrcno deste ou dnquclle ma
terial fui cmpregnda em tal ou tal o!Jra ; n'um 
logar onde as ha tantas quando s~ sai.Jc a difficul
dadc que ha em p<Jssar rccibos-om colonias com
postas do estrangeiros, cujos habitantes cm sua 
maioria não sabem ás vczeg assignar o nome I E' 
tnnis que rigorosa, e, portanto, insubsistente seme~ 
lhante glosa.. • 

Documento 11. 2, letra G. 

( Eram tantos c tão variados os serviços de car
ro~as nn colonia Tt:;~jnhy, que impM~iVP"i s<~ torna 
hoju re~pond.·r pnra q1w olJra fui aquel!c de que 
se trata e é agora glosndo. Aterros de estradas e 
du pcgõcs ou cabeceiras de pontes c pontilhões, 
areamento de e~tradas e runs, conducç5o do Larro, 
cal, tijolo, rtreia c madeira. para as divcrsissimas
obras da colonia; taes eram os serviços em que se 
orcupnvnm nlli as carroças. O proprio individuo 
que fez o serviço não sorri hoje capaz dr responder, 
si foram carradas de areifl, barro, tijolo ou outro 
materirrl que ellc conduziu em suas carroças l A 
carroça cstavn C'mpregada no serviço da colonia; 
a fui!Ja o dcrl::tra. O propriet"rio rcr.elwu a im~ 
portancia do serviÇ"o. Este 0 fúra de du\'ida que 
cst.nva dcn~ro _9.a alçado de minhas attrihuições; 
cxJste a qmtaçno pa,.~ada por quem fez o serviço· 
a que vem, pois; a glosa? E' ella sustentavcl1 De~ 
cid::t a boa razão; decida··O a imparcialidade. 

Documento n. 5, letra B. 

c A explicat;ão dada sobre a glosa feita no docu
mento n. 2, letra B, é cabivcl, e portanto appli .. 
cavei á presente, e por isso dt~ixo de reproduzil-a .• 

Documento n. ã, letra D. 

• O Sr. enrnrregndo da tomada das mlnhas con
tas, <•przar de ne!las encontrar recibo de todas as 
fk:>pesas !Pita~, declara que ha falta de documen
tos. São modos de ver ou de entender. Par~~ce, po~ 
rém, que um recibo ou quitação é um documento. 
Entretanto direi solJre <1 presente glosa : qual é a 
repartiç-ão que não-tem desposa de expediente.? A 
da colonia é, além di~so, expressamente autorizada 
por ordem da prcsidencia. E' fóra de duvida que 
em um estabelecimento, eomo o de que se trata, 
onde ha um sem numero de serviços dífferentes, e 
onde ha necessidade de mandar expressos para 
todos os lados, afim de attender á negocias urgen
tes, não é despesa que dê na vista, nem que me~ 

" 
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reça as honr~s de uma glosa, a insignificante lle 
-t~uarenta l' cinco mil réis que fiz em viagens 
á cu.J.ade de,_lwphy- por c:msa dn colonos que se 
achav::un no lug<tr denotnillildo narra do Hio .. a 
quarenta kilomctros lle distancia da sédc da colo
nia, e p<1ra trntar da recepção de dinheiros, que 
tinlwm dl• ser applicados a Uesposa~ da mesma. 
Não me parcCt!. pois, justn Sl'tnelhantP glosa, tanto 
mais quanto, <~lem de scrcmcllas itniH'eseindiveis, 
muito lllà.iores gastos se fari<1m com outr3s, si se 
quizess~ e\·itar estas, Ilnrqne seria preciso uma 
escolta parn trnzer o dinhl'iro, e sempre :;;o teria 
de m:md.ar outros cru pregados ou pessoas par<'~ tril
tar dos negocias da B<~rrn. 

( Aluguel de cn~os para t~gazallw Uu colonos 
novos ê cous::~ de lei, nlérn de ser de prinH'ira in
tuição. O governo ó obrigado a agasalhar c accom
modar os immigrantes tJUC forem clwg::mdo. Não 
tentlú, nCIIJ sendo pos~ivcl t~r alojamentos eff-cti
vos para milhares de fH'ssoas que chegavam, qunsi 
sem ~er espPradas, :~lugava-se tudo que se encon
trava,porqur. n~o se havia de deixar na rua os iro
mig-rantes. E cntret;mto glosmn-se despe . .:as desta 
ordem I 

..: Na verdade não sei o qne pensa,qne id1!a. ft~z de 
.colonias e coiunisação a repar'tfç~o fiseal, pronnn· 
eiando-~e tle.-tLJ fórma! 

~ os culono~, ao cheg<.~rcm, sem meios tle_espe<'ic 
.alguma, nwl podt.~wlo niJttH' o:; de sub~istr-ncia, 
não podiam compr<lr, nf?m mesmo fazer C31X.Õos 
pt~.ra os cadaVPrl's, portJUC nas lo<'a.litlndes l'lll que 
se achavam, em pleno matto, ::linúl_·qur~si sr.m ca
minhos, recurso:; não tinh:nu parfl1Htender a esta 
ncccssid::ulo1 c pois era furçoso dnr~lhes us caixões 
e bem n~sim transportnr os cndaveres, que eram 
-de criêlturas lnunnn:;~s, llflra os jnzigos sa(l"rados 
que se nclwvam a grandt•s dislrmci::~s. Não havia, 
pqis, meio do 11Pixar de f;tWr o qul' fiz, snln. nlJy
potlt~.·se otuk :.:.e rem inhuaq__ados os cnda reres dentro 
das tual!as, o que não se comtlndcer com os prin~ 
dpio:'l rl'ligioSIIS nossos c ddll'S, ou de Jcixal-os 
inscpultos, o que~ eontrnrio ils leis (Lt hyg·ienc c 
tia humanidade . 

• Os serviços com policiaesunniJt!tn é ulJrig-atot"io: 
~:omprc1H'l111e·St' faeilmenteq!te ~~lU uma !ilo grantlc 
massa de ltouwns hl'tt•ru~\:ncos, Jtertenceuto . ., a 
quatr'o un cinro Jwdonnlidatks di\'crsas, sem t"O· 
nllcdmcuto elas leis, 1wm t1us c os! umcs (·lo pnizJ 
não era, nem é ttinUa Ilossircl prPscinclir ti e alguns 
.agentes rla furçn puiJikn ll:Jr:J conter as de~ordt>ns, 
pflm prcn1ler, para garautir iutcre~sc:: sagrado~, 
como sejam n Yiiln c a IH'oprirdt~de rlP ~Tanrlt~ nu
mero Ue pP.ssnns residente~ 1w.s diln!'l r·olmlia:-:. E. 
pai:::, tws oeci'tSiõcs nrcossarias lançanl.-se mão ile 
homens conhecidos e t•scolhitlus, os tpu:1es se en
carrcp;nyam desse S1_:rviro, rcfebeudo um ~ulario 
~m diaria qmmdo occuptHlos. 

~ Na colonia Bltwwwu Pxístc ba muito . .; ::mnos 
dCS!~co::a idontica, c as:-im ndmiril qnc se rf'pnrr ('tn 

semellw.llti.' dPspt•:·m na do Itajahy qne, mais do 
que nenilumn outra, se ncltnra em contliçUcs ::mor
nutcs (i(~lrti'!HIJ'mis.-;ima agglomr.n1ç~o de immigran
tes, uune:.1 yista ilté ent:-10 em m•nhuma colrJH(a do 
Estaúo. 

.. A conJ.uc\:~o tl.e bagagens se fnzin em folha ou 
recihu ospeeinl, tuas muitas vezes surcr;Iin lançar~ 
Re nã folha ge. nl, tlllllntlo:. c mm duas on trcs f:1mi· 
lias qnG dwg·nvam â ;-:;étlt~ tia co}llHi:l ou ::-;ahiam 
dclla i'flra •JnnllJUer Jistrícto. Naquella multiplici
dnde de ~ervi~os di versus r novos não era possivel 
lia\'el' a rcgn!aritl:tdc f'X.igiJa nos rcgul::nncntos 

Y. V 

flsencs para reparti~ões de ra.ze.nd~. Os serriç:o-; 
nas culonias slo por sua natureza rliversos, multi
pios, imprevistos; tutlu se reseute tle uma tal irrc
gularidadn ou atropei lo, espef"i<limentc os da l'OlO· 
nia a que me refiro, que se podia então cousiderm· 
em estado de reorganizaçi10: assim, pois, nfio 
pi:lrece justa fi glosa ft·ita em semt~lhantE' despe.::m. 
Quanto á tio culto~ a que eu achl'i, autorizada de 
IJJ. muito p~ln presidt'ncifl da provinrirt r por me• 
antecessor qR"' (·kvou este auxilio mais qur in
dispt•nsasel de fOO~ a !SOS <Hmu:lltucnte, qn:e nao 
é exagerado; sendo p:tra not:tr que ~ó muito mnis 
tarde pnde entrar no conhecimento do augmcnto 
por ortlem de meu antecessor: até então julgava.oo1! 
autorizndo pela pre~idrncia dn provin('(n, visto te~· 
encontrado t<~l despesa n:ts antedores fulha~ de i'n
gamento~ e lwver-111e assegurado o gu:uda-Iivros 
que era despc~a antori;wda e antiga, l' nem me cr<l 
possivd cunLecer a inexactid5o da ass('\'cr~:u;ão, 
porque a nrgcncia de outi'Os serviço:; mnis gravt'.:; 
n~o dava log-at' n isso. JutgoJ pois~ que tlH·s 1.:!rJsa~ 
~ão filhas de umn sererid:1de c .zelo ex3gerados, e 
de nenhum conlwcimPitto que se tinha tie que 
fosse admini::-tração c tlirocc;iio do cDionit~s, qtl.ú 
como a do It:·j:thy, e:-'tnva cm círcnm~tancins nnOr
rnncs, rccomni{'ndantl!J o governo impedal inces
s:mtl.'ml'ntc tpte os immigrantes fossem bem recebi
das, bem tratu.tlos e que nada lltes faltrtsSt' c mW ft{,tt· 
t"f'Ssem reclam1çàes. Doe. n. 2. " 

Documerlt'J n. {), letra, E. 

A dt•spe~tl COllJ o lisenl, :tlém tlr~ eneunt!'al-a jú 
!w mUi lu tempo llilS folha~ tlc jl<t::(allll'tl!u, é tlt'::i· 
pe~a uect·.-.=~al'ia e autoriz::~da pt•ln III'P~idPndn 1b 
prodncia. Como r~tt~nd~l' 11 re~nlHr innamertts 
qucs1Õt'S •1nc llflriamcntn s1: aprr:-:cnlanHn na ('0-
lonia :--obre damnos do pi<!Hta~·Ues 0. def-.truiç~o de 
cereal's, c:msados IHH' anLnwes vacrnm~ cavnttar e 
munr; Huqw:m do mas lÜl: Si;dl.', olJstrm·r:ão de 
valias e JJUeiros da mesma, ten!l!l n en!.i'<Hla, aga· 
z(l!ho, alimenla('"fto e eo!locacão dtl immigranlt•.; 
uoros, lJ!lf' ehrgnvam m('nsafmen!l• tí~ eenlen~~ r~ 
até aos millwres? ~ 

l Docwm·nto n. 5, letra F. 

q_ Os meUicamt~nto~ gl1isatlo.-; l"Ot'a!n ft~l'JH:dtlu~ 
antt~S ele minht clu·gatla á colunin, sen1lo que l!l·Ht 
antecessor me derlnron havt•rem cllr•.-: :-'ido n'Ce· 
ldtlos. Não erl admis-;ivel, nem possirel qur, nu 
primeiro p~g:1mento, que eu f:wia, poftessr. glOsar 
scmcillante desprsa, que era nnle:'iOI' it minlu 
G"c~tão, nem qnc podt·s~edella dnvitlar. P<-l,&::uei m0-
tliante r~ nprt'S<1ntac:üo de um3 notn do Dr. Otto Ruu~ 
temberg, medico da <'Oltmia, e- ass-everat·ão do men 

I nntt~ressor,da entrada do-; me11icamentos, everaei
tlndc rln nota. SPrin irregular o png-am0nto, ma.-; 
crdo que· n5o podfmi ser validnmcnt(l ronh·st<:~Uú, 
porque, quantlo eu elw~uei :_i roloni::~, <lPI'Zf!r d~ 
uão haver ph<lrnHH~in, e ser e:normr n entrad<:~ llos 
immigrantes, C'r<lm clles mcdic:Jdos e forn~ciam
se-lhes <IS comp('.lentl's Uroga:-;. Part'l'f.', pms, qnt) 
semelhante glo~a é insubsistente. " 

Documento n. 5, letm G. 

• c Estâ respontlida u ~~resenh~ _glosa com(.> ~-JIL'~ 
dtsse a respeito da outra 1gual, fe1ta no docntut'"nto 
de desposa n . 2, letra G. ~ 

8 
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Documento n. 5, ldNt. ll. 

• Não é po:;:sivel que :10 certo eu me rr·uorde do:; 
nomes e do numero de pes:-;ons de cada familia de 
colono, ~obretuU.o, quando [I de que se tr<1ta entrou 
ha dous annos e mrw pnra n colouia, c nem cu 1/i 
estou para ronsultar o archiyu e lista~ de entrada. 
Entretanto pdnf.: verbas dP. Qagamentü quasi qur. 
se póde assegurar que tres do.c:. colonos eram sol~ 
teiros c lhe~ comprtia a cada um 356 para ('t!Sa~ 
lO~ {l'lrn flf'rrubada~. 55 para s.ementos, 20~ du 
auxilw gratuito, 6~ pnra lO din~ de alimcntnr5o e 
lU~ que ent5o s.e costumava dar pnra trnmpfilde do 
lJ{irrac5o llfOVÜ;orio para o respcctiv·o lotl~, visto 
serem grandes as distancias. Dão estas 11utmtias 
uma somm[l qur rcpre~cntn. a que foi glosada. 
Quanto a Eugenio Loíseul, ~lesse me rccorUu per
feitamente, por1ue foi parn a colonia comi,cw na 
mesma occasiao·. Era ca~ado c sem filhu:; : 
competia -lhe mais, além do que receberam o;; 
outros, 20~ de auxilio gratuitv e G~ para dez dins 
de: alimcnt<~çffo_pnr:-t sua mulher, o quo prefl\Z a 
quantía de 122-,S. Um dos s(Jltdro~ entretanto O· 
gura coro 70,1, devendo ser 86~. 

• Não me é J"lflS~ivcl d.:~r ao certo a rnz?io desta 
differença; creio, -porém, que teria eiic recel.Jido 
em qual<llit'l' f1Jlha mltt;rior, cousa que .-:n fazi:l 
cut5o por Pxccprão (dar-:::.E\ nuxilios por parte:-:) e 
que depois tornou-se regra. Em todo o cnso sendo 
a diffcrença par<\ mcno:::., ó por dcmnt.;; incxplicnvel 
o motivo aa glosa., que é inteiramente dosarrazoad;t 
e nt~;;i. illegal. 1 

MEZ DE FEYF.TIETRn. 

Documento n. i. 

« SoLrt· a prcscntt•. glosa reporto·m{' no que disRe 
cm reüu;ão <\ llo documento de tle.spt~ . ..-a sol1 n. i do 
mez de Janeiro, por cousa identica. • 

Documento n. 2, letra C. 

• Emretac;fio a esta glosa t8nho a diz('r o.~eguintl~: 
Sendo cstylo já muil!J a.ntigo nn colonia Itajahy 
fazer pagamentos de serviç-os de jornaes nos res · 
pcctivos feitores do turmR;;:, .1ssignando n:-:.tc!:! os 
compctentl'~ recibos o lcv::mdo ellC'-" as qnantins 
rt-spectivns -para elles proprios fazerem os pngn
mentos aos tralJalhadores, depois do pagamento do 
mez de Janeiro, ao qual não me pudr excnsar por 
srtl.Jer dt' semelhante estylo sú na hora quando nfto 
era possh·el outra cousa fazer, delibere! que e.stes 
mesmos pagamcntoti_. que eram fdtos por inter~ 
medio dos feitores, pa-:.~'lssem a ser feitos na -pro
pria cas~ da direcção, na qual entfio se faziam 
todos os outros. E assim principiei p~lo do mez dr 
Ft:Yerciro, segundo quo se- dava depois de minlw 
chegada á colonia. 

«Nesse premppo::;to ontroga"i'a as quantias indicn
das nas dlversns notas aprcf'entadas pf'los feitores, 
ao insprctor geral das estradas, Paulo Scherar.zer, 
o qual fazia os_pagamcntos dentro da ::.ala, em que 
se pagavam todas ag despn:'f\5 da colonia, auxiliado 
por outro empregado, qur assistia ú M mesmo 
tempo fiscnlisava. 

« Como era de estylo e prtltira nn colouia se fazia 
todos os mezcs, por intcrmcdio do~ faitLtres-o pa
gamentu de serviços de jorna~s, que era o que se 
dava aos immigrantcs rcccm-c.hegados, ainda nãn 
loca lisa dos e sem prazos. Qllc-<tndo cllcs sahiam desse 
cahos, occasionado pC'ln~ continu[\das rt-mcssa!' de 

colunas, qne erain · rr.cclddo{sCrn qiJ.e fossem pr_9· 
\'bmrnte feitos os neces~arios preparativo:::, nao 
havendo siquer lotes·modidt}S., _e que elle' iaru-~e 
dirigindo l!~ra os gal[)õe.s provisorws tios dü:trictos 
que cscolhwm e onde definitiYamente tinham de 
ficar e rDc~ber lote:-:, então tornava-se o serviço 
mais regular, e cada feitor podia organir.ar sua 
folha, conforme> M presrriprõe~ da lei. Antes 
porém não em isso possível, porque os immi· 
grantcs inm-se eollorando 1mde h~VÜ\ acenmmn
dnções e traballwvam no'\ eo'J:-:.trucçlio dr\s e:"irada» 
que lhes ficavam mai& -proxima.s, c os feitort:s, ah;m 
do ;;:.un turma ordinaria de trabalhadol'C~, iam rc
cebenU.o e dando scrvit>o.s d\3 jornaf's aos que ehn
gavam constantcmentõ, qu{~ ficaram aggregudo~. 

• Entretanto na oceasião do pagamento o dito in
spüctor dns estrada~, ou outro empreg~do que o 
;:mxiliava, :is Tezes ambos, iam organiz~nrlo, mesmo 
Uurante o pagamento, lista.."- mai:.:. ou monos regn.. 
lares, que se baseavam nas noUJ.~ mais ou meno~ 
OX[;.Ctas, nprescntadas pelo~ feitores, e que os eo
lonos iam ass.igmmdo, ft nrdida que rt'cebinm. 
listas ou fnlhas que C'U mar,davn fazer por 1'.xces~o 
de <·.autehL ~~ que não pensava me fossem exigidas, 
vi~ to como r>s mesmo:;: pagamentos nos mezes: an~ 
teriorcs eram feitos por este mesmo systenw, i::;,so 
quando o serviço podia .::.er feito com muitn maior 
rep:ularidado, porque eram insi~nillrantcs a~ cn· 
trad!ls de1 colonos, o que ni'o se deu durante minha 
gestão, que foi onerada mais do que qualquer 
outra, tendo l'ntl'allo, como já dissr, no pe.riodo de 
l2 a t5 mezcs, mais de cinco mil immigrantes! 
E~ ta~ f1!rias poi:;;, cheias d1~ irrcgularidadl'~, mas 
contl'nU.o os nomes dos jornaleiro:-;, as quantias re
cebillas por ellcs e su.1.s as.signnturus, junto·a:;; hojt•, 
visto se me exigir, e por me parecer que é doeu· 
menta valioso, não só por1)UO rcJlrcsentn fi. reali
d.'\dt; e ve_!'dadL' ~o. IJUC ::;0 ~azia, como porque não 
havw entao po!>SJbihdade, vtsto o estado f1;1s cousas, 
de oh ter outras m~lho1\·s. 

u ELons t~u mó.o.:-,nenhum dos meu:-; nntecessore::; 
qul~ fizeram pagamentos por Gste :;yslema, sem qu~> 
houvesse um r~ razão de forçn maior, q_ue se deu 
comigo, q_uc me achava :;oh a prossao de mi
lhares Ue Immigrante~ not"os, que chegavam di.'\· 
riamente, nada ac.h~ndo preparado p.-'l.ra rt'ceLel-Q:-:, 
estaLelccendo por 1s~o a do~ordem 0 a desorgani
zação nn colonw., nenhutL dos meu~ antecessores, 
repito, cujas péga.d~ sobre <J:-:criptnraçfio cu nTto 
podia deixar õo seguir immediatamente ~ minha 
chegada na colonia, tem documentos j(le.ntícos para 
des.pPsas igu.aes. Os pagamQonto:;; forfllll feitos por 
ellc::;, mns não obtiveram_, nem têm féria alguma, 
npenafl. ·as [l.Ssignaturas c-u quitações dos feitores. 
E f{Uando cu ma.ndava que St~ fizesse assignar os 
rccthos pelos proprio!' colonos, no meio da con· 
fUi\.'ío em que eram então feitos Oi' pagamentos, 
iongt~ csta.va de suppôr que A Thesoumria 1le Fa~ 
zcndn me viria hoje f'"Xigir semelhantes doeu· 
mrntos, quando, tendo ella rm seu púder contas da~ 
colonias Itaj.ahy e Principf' D. Pedro c outras de 
i'! e 1~ annos passado::;, ntm h uma observaçflo ii
nha feito sobre irregubridades de documentos 
idcntir.os, cousa facilima e que teria evitado a con-
tinuação c reproducção rias mesmas irrogularida · 
des, e portanto as di:fliculdndes c demasias de zelo c 
severidades, que se estão dando comigo e de certo 
se darno C'om os antros d;rectores du colonia:-:. 

(O Dr. Luiz lletim Plles;Leme, por exom1J!o, dl· 
cuja probidrtdl' ningucm pr'ide <'Offi sisUdL~z du-
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vidar, que prestou os melhores e mais rcle:voutes 
serviços ás colonias de que me occupo, e que se 
emproga-va exclusivumohte lUl. exploração e con
struccUo de estrada~ e outrus serviços de pri
meira necessidade deixando toda a escrípturaç5o 
a cargo do guarda-Hvros que a fazia, conforme a 
tinham feito os anteriores tlirccture:;, sem reparo 
ou impugnnção do fisco, quo poUcrá responder 
hoje sol.Jro irregularidades identicas, quando agora 
se lhe tomarem sUi:lS contas. ? 

• Certnmente dirá:.,. Fiz o que achei fcitfJ, deixei 
isso ao guarda-livro::., respon~avel pela escriptu
raç.ão, porque eu não tinha tempCl d1~ oceupar-mo 
com clla, e dúpois fiz iD ou 16 rcmossas de conta~ 
relativas a quatro unnos J.e gestão~ sem que a 
Repartü;ffo Fiscal me fizesse a minirna n.dvortencia 
soúre a irregularidade Uo~ documentos de de:; R 

pesa que aprr;:;entei. , Haverá raz5o justa para 
oppl\r o isso '7 Não tinh<.~ a Tb~.sour,'l.ria de Fn· 
zenda cm tão lonrro lap~o dl' temlHJ-uma occasiffo 
oppnrtuna para adverti!-o ou avislÜ·O do caminho 
e-rrado que levava'? E si isso tivesse feito succc· 
deri~ o que está succedendo comigo actual· 
monte? · 

• E o Dr. Blumenau, cuja honestillad~ e honraU.e.z 
são notarias, que exerce o cargo de director da 
colonia ha 2:5 annos, que não pf'?dn deixar de ter 
e.m suas conws muitas das irrcgularidadt>.s yue a 
Thesouraria dt.1 Fazenda encontra nas minha.s, o 
que di ró, como poderá juslifknr cousas tão antigas, 
si durante tão grande lapso de tempo nunca se. 
lhe advertiu ou preveniu do (rue os documento:; 
de despes~ deviam ser confeccionados desta ou 
dacruolla mttneira' Só mais tarde poderemo~ sa· 
Ler dissO, visto não h'r querido o actual Sr. in· 
spector da Thcsouraria referida acccdcr a(l justo 
prdido que por diversos vezes lhe fiz de. « tomar 
as minhas contas conjnnct.'lmcnte com as de meu 
antecessor, as quaes por lei deviam pn'lredcr a.~ 
minl!as e as do Dr. mumcnau. ~S. S. que não 
parece guardar pnra cami~o a devida imparcia
lidade, quiz que eU1 o nlttmo dos dircctqres, no
meados para as colou ias Ttajahy c Principe D. Pedro, 
fos:;e o primeiro ~ prestar contas, servindo d~ 
Lodc e:;piaturio, e o trabalho que devia pesar sobre 
meus rmteccssorcs, carre~ou-o sobre mim, abri· 
gando· mo a explicnr c. JUstificar tudo que fiz, 
porque achei feito ante.-, de mim, sem poder 
cousa alguma altemr, porque o meu tempo era 
insufficicnto. pnra cuidar Ue oscripturaE;ão, :;ob 
pena du não receJJer, ou não agasalhar, ou não 
transportar, ou não distribuir lotes, ou não tratar 
de meios de $Ubistencia dos immigr:mtes recem· 
c.hogados. • 

(Suspe11dendo a lcitt<m.) 
Na rr:alidadtl, senlwres, é pnr:1 notar-se que a 

Thcsouraria de Fnenda, t~ndo recebido durantu 
{.~ ou iõ t~nnos documento:-; iguae::; aos quG apre
sentou o Dr. Pitanga, nunca os impugnus~e nos 
seus antecessores, e sómente e"tigissc com forma~ 
lidades e minudcmeias nunca reclamadas do mesmo 
Dr. Pilanga a exhilJição tle <mtros. 

Como exigir recibos lle cada uma das despe~as 
minimas, que se fn.zem com o estnbdecimento de 
colonos'? Quem conlwce a natureza desse servi~o 
póde julgar com verdadeira sc[ancia de c~usa. 

E' certo que os empre-go.dos da Thusouraria do 
Fazenda cumpriram seu dever, cingindo-se aos 
rcgul~mentos e ordens C'm vigor. 

Mas neste easo nãl} e~tá o tribunal do Thesouro, 
que julga debaixo d() outro ponto de vi~ ta. Esta ê 
a quest1io. 

Dizer-se simplesmL'nte:-« O 'rhe.;ouro manUou 
que um individuo jul~adu responsavel J•or !33:000~ 
obtivesse sua quitaçao medinntc o pagamento de 
cento u pouco::. mil réi<;,• é cousa que proYoc::t 
curio::.idade e. atten.ção, mas1 explicado o fi..l.l'toJ vt-. .. 
se que é nnttU3l. 

Não houve ajcance, houve rejeição de docu
mentos men1)S conformes ás dispo.;;içõe-; fh;c::~es ; 
mas postr~riormcnte L'Sses documentos foram 
aceito~ pela aiJ.toridade compdcnte, que l; o tribu~ 
nal Uo Thc:-.~•nro. 

0 SR. BAR.\0 DA LAGUNA:- Não c.on~mrci o tri~ 
bunal Jo Thf~ouro. 

O Sn. AFF0NSO CELSO _(ministro da {a-zenda);
Si não lwvia pensamento du censurar ao tribunal, 
a que veiu a cxigencin do nobre sen;1dor pelo 
Part~ná '?' 

0 SR. CoR!illiA:-Quero ver do que lado está a 
razão ; as d(cisões são ns mais oppo.qn~ cm uma 
somma considcravel. 

O Sn. AFFC·Nso CELSO ('ministro ria {azetula}:
Estouexplicando o facto; ambas as rcp<1l'tiço"J(•s rro~ 
cederam dentro da esphera dt\ suas nttrilmições ; 
ambas tiveram razão no acto que praticaram, urna 
julgando o director d:t colonia rcsponsavel pela 
quantia de 133:000~. e a outra julganUo-o res~ 
pf)nsavel pela de centu e tantos mil ré is. 

o SR. CORI:EIA:-186000. 
U SR. AFFONSO CELSO (ministt·o {la {a.:.euda):

Peço licença pora continuar a ler (lêj : 
~e Tudo bt·) manda a boa razão e a justi~n que 

pese sobre qnem primeiro f~z; mas n5o ronvinhJ 
no estado das cousas de então ; era Jlreci5o que . 
recahisse sobre mim a rospon~nhilidad .. tlt• tudo 
que se fez Ju, 15 ou i6 rmnos antes de mim parA .'="O 
produzir impressão e prcssi1o sobre a autoridaU:e 
superior que -unica- mo sustvnt:wa contra J. 
crua guerra que me moviam seus su1Jordfnado~ e 
outrEl.':l runccíonarios da ~rovincin, c por isso não 
so atteudeu no meu pedtdo da turuada das contas 
da~ tres administrações mencionadas, eonjuncta. 
ffil'nte, ou per Lrim~Jstr~~s succes~ivos, porque is:;o 
diminuiria ou attcnuaria o eJfeito que as glosas 
deviam prolluzir, _;;endo feitas ~ó cm minhas 
contas ! O publico nUa sabe que as gc~tões que me 
precederam o :1s d:1s outras colonias indu não estão 
tomadas ; pensa até peln contrario q uc .já -é isso 
.-;crvic:o feito, porque vê chegar-se a mim, e então 
o cffeito é maior, é immenso, como ~uccede l Istu 
não succederia si as notaLiiissimas glosas fossem 
ft3itas nas tres gestÕtlS conjunta ou successivn~ 
mente. O effdto era diverso, era insignificanteJ o 
qul~ contrariaria o plano que se tovo em vistn tl toe 
executou fielmente. Comg quer gue ~ej<l, os factos 
dernm-se., como venho do expltral~os ; m pnga~ 
mentos fil-os pdo modo supra indícndo. Outros 
documtmtos não tenho, nem é passivei agora obterJ 
o7 pois, apresento os que tenho~· que o~ julgo muito 
valiosos para f'erctn tomados na consideração que 
ml.'fL'tcrom. 1 

Doctmwnto ;~. 2, letra D. 

• Já expliquei em outro logar u modo por que são 
fuitas ~aes despesas. Em uma colonin onde ~e 
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construi a f!lft~etiva e simultanramentu mais de iO 
estradM, lwvcn1I0 eentenares do bouiros e ponti
lhõcs e, differentcs 1)()ntos, não sei como pudcsso 
merecer reparo I file se fiz,·sse despesa nqui com <1 
con::;trucç:1o ou con~ervatão de um lH·t.laco de cs
tradl!, ai li C1lm hoeiros, pontPs ou pfmtilhôe.:;. Tem 
Q director da coionia n faculdade de fazer lacs ser
viços, o os fez. São, po1·tanto, infund<:~das, injust:1s 
semelhantes glosas. As:-im ttunbern o que diz res
peito ils .serra:.:·cns, materi11cs e ferramentas. En
eommendHV:t-se por dt'ZNlaS, e ils vezes por cente
na~. a factura de lH'ocas, afavanra:>, marrUus, 
martelfos: etc., ll<'lra quel1J'amento de jwtlra: são 
dospesas nece..,.::wri:1s c logtws. Não sei a flUe se 
reduziria a. administração tlc urun coJ .. nin. si n 
rcSfH~ctiva Uírcr·çiio não pnde6:;e fcw_•r cousas dt-'stas 
e tivossu de solicrtur atilor·iza\ãO j>at·a tudo. Além 
de fic:lr o 1liréci!Jr reduzido ao papel Ue um mero 
leitor, os servi«;>os ~c-rinm irrealizaveis, visto ~un 
onormifbUe. c o granel o numot'D de immigrantc:-; 
aos quaes se tinha-urgontementl}-de dur traba~ 
lho. Era preciso fazer o úom andamento dosne· 
godo.-; da c:nlonia o o bem-estar dos colonos o exl· 
gia, tinha o direito de f<JZOI', fiz .. Agora glosam-se 
as de~pe:ins feiras, tirauclu-se tuda a antimonin da 
dü·ecção da colonia. Será isso legal, e terá esse 
direito a 'rhe"ourarh1 de Fazenda t Não sei ; creio 
que não, e fJUe ha inj11stiçfl na glt~::;n. O que diz 
respe·co a sen·içüs de carpinteiro c pr.dreirosj{t 
respondi e explifJHf•i, o ao (IUC disse me repor tu. 
Ferr;lgt!ns e fel'famcntas par:-t colonos traúallwrem 
é despesa l •gal, que mais lnrdt! se rornou cm reei· 
.bos sep,1rados e espf'l'iaos. 

• Devu, eutret:mln, notar que na vcrlw glos~àa 
não ha ferramentas PaJ'<l eolonus, sim p:mt serviço 
de estrndas, qne se distrilmin tão r:;ó)Hclltl~ aO$ que 
trab;Jlhavam cm serri~.:os quo as ex.iginm. Eram: 
picaret:~s, !Jrocas e alavam·as. O facto de não ser a 
de."pC'sa justificada com rC>eiLu especial nüo me 
fi:Jrrce suffidente pr1ra pro nu· que a despesa não 
ros~c feita, e que, portanto, de\·esse ser glosada." 

Documenta n. 2, ü•tra G. 

A dcspes.:l com ser\·iç-os de cnrrocas está já ex~ 
plicada, e po1· tlt•sneces~ario c eeonomia de tempo 
d0ixo de repNlluzir o 1111e disse, ao que me rc~ 
porto. ~ 

Documento n. :J, lett·a B. 

Já e:::tâ tarnLem ex-plicada n rnzão Uessn diver
gcncia. Fal tn na fl•ria a dccJaração-á rogo-anfes 
da D.S:"ignat'Jra. · 

~ E' facil de compt'i•[wnder que esc.apa~st"l, em 
pagamentos t:lo grantl~.·s, ft•itos a um tão grande 
numero de P0!:-'5-ua.s, uma tal declaração, que aliás 
ern da exclusiva compet(•nrin 0 obrigação do guar
da~livros. 

Docwnento n. O, letra D. 

Quando cheguei á colonia não havia ho~pitnJ, 
ucm eufermnl'ia, e os colonos doentes eram trata
tios nos huteis e ras'bs de Jnt~ru. Petli a S. Ex. o 
Sr. mini~tro tla a~ricultura n.utorizaç~lo pnra com
prar casa para nospitnl e moutal-o, bem como 
pharmacia; o que ellt• mE' ronerüeu, como sa ve
rifica do dacwnrnto sob n. 2. Assim pob ao pro
prio vendedor dil casa, que fui romprMla para 
hospital, con)[lrf'i tarnbMu algum m3terial, que 
f~H~._"'! tinha. t11es eowo: camas, armarius, cadeiras, 

bancos c objectos de cozinha; e assim flca expli~ 
cntl:J a drs{lCSa glosada a que me refiro. Não mL· 
é possível huj0 saber e .P(•tlt•t· Uizcr p:.~r:t que obras 
est:io comprados, c a qu c se rcf~re a 1âosa qur 
respondo. 

• Soguntlu até crcio,a compra foi fl'ita por meu an· 
teces~ore o png-amentiJ se deu poucu IU:liS de um 
mez dt:pl)is de minha clwgmla ü colouia . .Mas con
struia-so ent~o a igreJa c~thuficr1, rnsa de direcção, 
duas ditas para escolas c f:JZiam muitos tt grandes 
reparos no prel1ió comprado pnrn o hospi t<tl. o~ 
rnnterhw:-: ~umprava-so conjunrtamente para a;;. 
obras tl:l colonia que tinham verba de despesa 
autorizada. 

• Não sei pois cm que pos..,il innuir-IHtrn merecer· 
ser glosadr1 a dosposa llllndhJ.'l-~n (tef'lar:1çiio de ser o 
materinlJmra esta ou para :tquol/a o!Jra, (} Itül' issG
n:io vrjoJnsliça nem vrorodencia na glosn.Qttantoü 
glosa lltl t.lo.srn::.,._,'l feita com trJtaruoutoa colonos doen
tes, não compreiJL•ndo coruo poss·1 tf'r sido ella feilr1, 
sal v o a hypothcse du entend~-r-se quo os doentes não 
deviam ser tratado:;; o que nào me parece nem no me· 
nos racionai .O forneci mcnto de taLucJdoe:;t{t nomes
mo caso do-U o outros materiaes. Havia variasotJra~ 
em andamento, lHIS tJUaes se emlJJ'IJJ;:t taboo~do ; (• 
pois n de~pesn oslit justific:td<:~.:--...,obm a glosa d~ 
despesa com C'~pt~diento, Hca jâ respondii.l;J, o poi:=.: 
ao que então tlisse mo ropdrto.-Para séde dn co
lonia c tla sédu para uut1-u.~ lagares se conduzia 
mui tu cousa, como: mcUicawentiJs, baqc1gens de 
colono.~. ferr~gcns para ponfl1S o pontilhões, ferra
mentas pat'<'l as obras e parn os colonos~ lllatoriaes~ 
etc. c por isso não -rejo r:1zão que jugdfifiUC a glos~L 
com semciiwnw ties!lCS<l.- A que se fa;da cem c1 
culto o entefl'O~ jú tlca cxplil~flda_, bL'III como a de
marcineiro.- I!UO era muito ft'l'IILIClltú, hnvcndo. 
como lw\·ia, na colonia tantas obras em nndan1l'nto 
e reparos de outt'as (JlW C\:igiam-etu·\'it~o de ruur· 
cinOJro. ParcLe, pois, que são insnstentavid:-: a::
glosas ft:itfls n semelhante rcsw•ilo. » 

Documento n. 6: lett·a E. 

A despe~a. feita com a grnlificnt;llo do fiscal j{l 
fica cxplir:Jd<J,. pelo qu11 deh:o de sobre elfn dizer 
alguma rousu. fl'faintlo-uw noqtw j{t tien dito. " 

JJvcmnrnto n. 6, lel ra F. 

A' n1inlw chegada na colonia nUa havia plwr
maria, nw.s existiam doe-ntes que tomavam metli
camontos ; o por i!'SO era jMr;l cllc:> que seus eom~ 
pr~va. Os ncgocinntcs vendiam alli muita.s drogas, 
tacs como : oJeo de ricino, :;;al inglez, cromo!' d0 
t.artaro, m:tgncsia, Lc Roy e Ot1tros. E, :1ssim, com
p!'ava~se a clles os que se- ia preeisflnllo, Clll<Ltwnto 
não se illllntava a pharnwcia. Ntio lJnvia cnlao PP· 
did(Js, porque não havia Lutira, e o estn.Uo da rolo
nia ora. normal. . 

~ Podia-se dizer qut1 ella cs1.ava lle-;ot'ganizada, ü 
vist::t do gtando numL•ro de colonos no\·os que j;f 
tinlw e Uos que quasi diarhtiD.jnte L'ntravam. As
sim, comprnvn-se os medicamentos que se encon· 
tt'11Vrl por Já, c o medico fol'twcia os que tinha. 

~ J1~ste e-stado de cou,.;:as, p1JrCm, só durou, em· 
qn.1nto não se organizou n pltilrnwcia, á excepção 
de uma ou outra droga que frtltava na occasiào e 
er.t urgente dó! I'. Nàu p.1roce, p.)rumto, procedente 
~•;neliwntc glosa, sobretudo si se attender ao CS· 
t<: lo da culonia e ii urgcncia da dc.spe:•a. que era 
p"r snn nntlm'za inadiavel. & 

tr- -
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Documento n 6, letra G. 

• Jit respondi n glosaf:; it.!Lillticas c, portnnto, rc
porlu·me ao que disse sobre dias. » 

Docwnen to n. 7. 

• A presente despe:;:a foi feita no Jogar denomi
nndo-Barra õo Rio-, onde existem (JS r:mcho::. de 
rceepç:io de immigrantes. Nesse lo~<ar estão SPmpro 
a chE'gar colonos novos. A's vezes vêm grandes 
poreõC's, ás vezes prqnen:~s, e até Ullla on outra 
familia o até um simplt•s colono. N::~ gccasião. pois, 
da chPgada do Jla1lre catholico vciu tambem uma 
immigrante, que rcrebt'tl comcdoria e tr .. m:-;port~·. 
Não sei, poís, porqne ~~ glo5:0U semelhante drspe~:1. 
Si o padre acalJaV<l de {'hegar, Mmo P.ra possinl 
que já recebesse cavalg-aduras? O fornecedor ou 
encarregado da alimcntaç:5o dos immigrt•ntt·s no 
dito lagar, _cm rez de di:wr-na respectiva contH
uma immigrante-dissp •uma mulher I • l\las utua 
mnlhei' que ia para os ranchos dos colonos e reM 
ce.IJia conducção pnrn n colonia dl~via trazer a idéa 
de (ftll~lll f.;:;z-lal glosn-e qualill<Lde rl~;~ssa mulher, 
que era irnmigranlc. Ao .,menos. assim me p~re<"e, 
tanto m11is qu:mto os tran-:portcf.; drssr Iog;m· 
para a ~édc da co~onia, e em tacs veldc·ulos, !'Ó SC' 
dava a colonos. Eis n explicac~o do faclo. ~ 

Documt'nlo n. 8. 

« Sei que não é dei-.pf'~n :~nluriznda il poreentagem 
Jlbl' conúucçrio de tlinheiros, aprznr ilf' ser il::.so de 
cz.:tylo t:mto na eolouia de lhlJahy, como na Bln
nwnan; o dizer n fron r.não _que é justo p:l!..~·.1r .'l 
quem trabnllw e. <~rri::t•a sua vida em servir-os tr~es. 
Julgo que nas conta~ dlls duas dilas coJonins se• 
hão de encontrJr-muitn8 Hzes repl'tidas despr-sfls 
tnes. Entrct:mtu, n de~pf•sn de qun :;e tr:Lta A fiz por 
autol'izo.~ão vcrLal do cnt~o prnsillP.nte dt·sta pro
vincb o Exm. Sr. Dl'. Joiio Capistrano Bandeira de 
:\ídlo Filho, que se ar !la aascnte, lHas a quem j<i 
u respeito rscrevi. Não :-;ci si S. Ex. disso hoje sr 
lembrará, entrelnnto aqni existem o Exm. Sr. 
Dr. Joaquim da Silra Hr~mallio, hoje 1. 0 viceMprr
sidente da provincin .. que foi tt•slomunha dA dita 
ordem e ass1~tiu a se me dar n prn1~isa autorização 
para o pngamento, o e Sr. Joaquim Domingos da 
NDtividadc, que levou o dinlwii'O c me pas..-on o 
reciho da porcentage-m que mo man,laram dttr»lhl'. 
E' elle actunlmenle f'ont:tclor da Tlwsouraria dr 
Fazenda Provincial, t• residPntP nesta cidade. Tanto 
um como outro desté~ distinctos c qu:1liflcndos 
cidadãos pod~m attestar a 'mrncidatlo do q11e digo. 
Espero além dil->SO pm]1~r <linda aprl'sentnr a de· 
clnraeão ou confirmaçf.io da ordem \'e.rbal do dito 
presidente a quem, como disse, j::í mo dirigi a tal 
respeito. É' esta a oxpli('a~fío verdade_ira do fncto 
f'm que~tào, t~ outrn jnsttfieação ni'io tenho tmra 
meu acto. • 

devem ser dez c que o guard:t- livros pôz-Oito, do 
que erro de ralclllo '! Admiltido nwsmo o erro df• 
caknlo, que visivelmente não é, seria justo glosar
se enganos l~es rrn pngamcntos mensaes de nwis 
de doUS mil trabaJhadOfC$, C pag'3ffiPlltOS rcitos 
em colonias" dehnixo de desordens, atropellada
mente, c a honwns quasi desconhecidos e estr<~n
gPiros? E' bso na verdade um rigor l'Xagerado. 
Entt'L't~nto, n:1s rcparliçõrs de fazenUa, onde o:, 
pngamentos são feitos dPfJaixo de toda calma C' 
com um batalhão tlc auxilit~res, póde havet· enga
nos, c clles dão-.c;e ,~ffectiva=ncnte, tantJ que t•sses 
empregados w~ccbf~m quanlias-pll.ra quebras! Mas 
em uma colc··nia a cousa muda d~~ figurnj n~o pódr 
lHlver, nem se admitte engano algum. Espada 
nclle. Julgo ter demonstrado que n5o ha aqui erl'<J 
de calculo, mtts apenas engano ntt egeriptura~·ão 
do algari:;:mo 8,-qnando dovt'ora dizer-se- de-z. 
Ao menos a~eite-se esta minha explicação, como 
r.orrigenda ou errata. Outra justifieacão não pos:::o 
d,ar. • 

.Documento n. 5, letra D. 

G Não me~~ pos~ivel recordar»me a quanto:5 colo
no:' se distribuiu as ferramentas ngrarias, agort~ 
gl,)sadas. Entrt.'tanto, á vista da folha em que e~td 
lançada a despesa, endc figurttm oito immigr<1nte~ 
novos e do signatnrio do recibo, que é ferreiro, 
calculo c julgo, sem que o poss~ as..;;ever<lr rom 
segurança, que por esses immigrantes foram dis
trilmidas t<1es ferramentas. sendo provavel quí' 
al;:mmas ficassem em deposito e mt~i~ tarde ou em 
outr~ occa.si:lo se desse n. outros, consi-1 que ás va
ze:; succodia, sobretudo nos primeiros tempos dr 
miulw gestã·J, rm que tudo era desorganiznção. 
Devo, porém, dizer que as ferraiHentas f<~Lricadas 
nn colonia ; ram m::tis caras, do quP ns vind<ls dt• 
fóra, si bem que muito melh~res. E', poi~m. ob
jecto de glosa a despesa fetta com ferramenta::i 
agraria~? Porventura falta tle declarn~ão de nu
mero de pes.;oas e de seu;;; respectivos nomes (· 
motivo sutneiente para invalidar a dcsprsa feita? ,. 

Dowmento n. 7, letra D. 

, Sobre gliJ::ia illenticajá respondi em outro Togar. 
Acresceu tarai ainda: havia sempre objectos ;1 
tran.;;portar da cidade ~o llnjahy para a colon1a .f" 
da sódc des!a pnra as lmhaii!, como fo:>:-:om: medt. 
('<lmento..-, r(~rragens, bauag·ens, etc. _I.~, poi~. não 
vejo ~azãopara a glosa que <'~B"9ra ~e faz . .Ja res
pondi tambmn ~oUre. glosas tcttu~ e~ sel'~IÇOs de 
torneiras e marceneiros e pnra JUStlficaçao basta 
saber-t'e qu1) nos edificios pnhlicos da colonia hn 
muita porta~ janella e balaustrrs,-trahalfw-.; esses 
de marceneiro e torneira. SoUre a despesa feita com 
concertos no predio comprado para o hospiWI, eujrJ 
despesa fui !dosada .. quasi q~e ~e dispensava ex
plicação· mns entretanto dtret: acabnvn-se dl' 

Documrnto ~~.~~letras JJ-1. comprar' um predio de um pnrticular para montar 
Erro Ue calculo_no pagamento do colono Eus- uma enfermnria, qur, além de ter pnrtos flstraga~ 

t.-,chio Itctldt•. :Me pnrcro cpw ha na g'losa aponta- das que demandavam concertos, necessitava de 
da ant1's engano no escrever um ~lgarismo por alg~mas alkr<tções das accommodações e outr~s 
outro, do que erro de cnlcnlo; c o engano é Hio novas. Foi o que se fez: tirou-se aqui uma dt» 
_pnltmvel que lo{ro s<1Hn tLOS olhus e transparf'co u visão, fcz-so a IIi outra, a~olá lerantou-seumn ef!
verdatlo. E' poSsivC\1 qul~ haja ainda qur•m multi- fermnria, al}ui uma Iatrma, etc. Isto custa d~
pliqtw oito n•zt>s qulltro o encontre- quart"nta? nheiro. Eu; o facto. Tambem for~~m glosadas dt-
1'\ão se võ quf' é muito mais natural que fosse antPS versas despe~ail- com pequenas e mnumerns que 
rngano quanto no nnmt'ro de dias. de serviço, que 1 Pra costurnC' fazer e- pag:1r, e no fim do mrz l:ln· 
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çava-sc em conta ao encarregado Uellas, ciigna
tario do recibo. 

• Assim, chegarn.m colonu$nuvos; n casa da rece
pção da séde estava completamcnto oocupada por 
outros, pedia-se en1prestadn, ou nlugava-se a casa 
pertencente á Socicaadc U1) Tiro o para lá. iam du .. 
zentos immigrantes ; isto o:Urigava a se comprar 
50; iOO e mais esteiras; quatro, sei::., oito vasilhas 
para agua ; quatro, sois o mais duzias de _velas, c 
mais urii café, acõmpanhado de um pão, que a ho
teleiro mais proximo se encarregava do fornecer a 
cada colono parn aquolla noite da chegada, e mui
tas outras cousas que não é possivel recordar, nem 
mesmo necessario mencionar. Era tuda sorte de 
despesa miuda e urgente _que se fazia. Vinha o 
banqueiro c queria uma tuhoa, ou ::;ais pregos 
grandes ~spccüws, ou um pouco do tinta de oieo; 
mandava-se dar c tumnva-se nota da despesa. Ou
tras vezes era o colono-A-que tinhn concertado 
um buraco na estrada~D-, posto duas carroças de 
barro, areia ou pedra na cabeceira ou pP-gão da 
pnnte-C-c assim· muitissimas e diversas outrati 
cousas. · 

c Ni'io havia tempo, nem era posf'iVel obter de 
tGdos-gente que não snbo oscrever- ora na séde 
da colonia, oru em viagem. Paguva-se e tomava
se a competente nota, e nu fim de cada. mez a 
pessoa a quem se incnmlJia dússes diversos paga
mentos c serviços fazia um só reciLo. Tanto 
quanto me recordo era esse o facto : poderá ser 
irregular, mas foi verdadeiro. Quanto a desp0.sas 
de culto e expediente, jú estão explic-ad:~s em 
diversos outros lagares. ~ 

Docuwmto n. 7, letra E. 

• Já dei explicações sobre glosas identícas, fdtns 
com gratifict~ção a um fiscal. ' 

Documento n. 7, letra F. 

• Reporto-me ao que jâ disse anteriormente 
sobre glosas identic.as. • 

Docmnen~o n. 7, letra G. 

c Já expliquei os serViços de carroças, a propn
sito do glosas que lhes foram feitas. J 

DocumMlto n. 7, letra J. 

• Auxilio a colonos indigente::; e tratumento a coll:l~ 
nos doentes. O .Sr. empregado que tomou o.;tas 
contas pensa que não se deve da.r auxillo a colonos 
indigentes porque considera quo-tae.s-são todos 
elles. Labora em manifesto engano. Não se póde, 
n0m se deve considerar-indiO'onte no sentido em 
que foi esta palavra tomada pelo dito empregado
os immigrantes que são homens de trabalho com 
o qual ganham o seu pão. Elles não recorrem á 
caridade puiJlica, como os indigentes. E' cDso 
muito differente. Aquelle~ a c1uem sempee auxi
liei, t~ titulo de indigentes, eram immigrantes que 
por incidentes ficaram inhilJidos de trabalhar para 
ganhar os meios de .subsistencia. Assim, chegava 
uma familia composta de marido, mulher~ quatro 
filhos menores. 

• Antes de haverem concluído, ou mesmo princi~ 
piado sua casa, e preparado seu terreno, cabia 
doente o marido ~ morria. Ficava a viuva com 
quatro filhos sem casa e sem meios de ganhar a sub· 
sistencia para si e para elles. Outras vezes era um 
pobre colono que perdera casa, pl•ntnções o tudo 

quanto possuin, que lhe havia sido arrebatado pe·la 
inundação ou pcfo incendio. Finalmente, um outro 
colono gue passara longo tempo no fundo de um 
leito, tolhido pela cruel enft>rnudade-de necessario 
trabalho ; quando se restabelecia não encontrava 
nas roças que plantára sinão a herva damninha e 
o rnatto ! Não tmha remedi o sinão pedir um auxi
lia para poder viver emqrranto se faziam por mein 
de novo trabalho as perd :das plantações. 

• Ainda um outro que ficava-com o lucro d.o 
longa enfermidade-com um aleijão ou outro lfU"'J
quer defeito que o impos')iJJilitava de trabalhar ! 
A o~tes eu auxiliava sol.J a epigraplw-indigen
tes. Quanto ao pngamento de colonos doentes, 
se vê pelo quantia e nome do signatal'io quo nessa 
ôpoca crindil não funccionav~ o hospital; ..9U en
tão eram tratamontos prestados anteriormente o 
que só então se apresentaYam a pagamento. 

c O lwteldro rl!ee-:Uia om ma casa o colono doente 
e o tratava, levando tanto pela dieta~ cama e ser· 
viço do enfermeiro. Pre:mmo que o Sr. emflrB· 
gado que tomou estas contas não sabia disto; si o 
soubesse, talvez :aão glosa'3se cousas taes; mas por 
não se querer pergunta( o qu~ se não sane mUitas 
vezes se commettem injustiças, porque é incon
tesLavelmenle injustiça não 9ucrer que se trate 
de quem f~stá doente e tem direito a tratamento 
medico, dieta.::;, medicamentos. Além de pagamen
tos como este-c.tue roprr~;ent<:tm hospital, porqut~ 
hospital não havw, ou não cstaYa ainda montado, 
-ha nas folhas outra verba de despesa-auxilio~ 
a colonos doentes nos lotet:, tambem glosadn.. 

~t Diz o empregado tomarlnr das contas : < Vá o 
colono para o hospital. ~ Não é assinL A's ve.zes 
a enft•rma é. uma moca solteira e hone:st<J, r1ue 
exige os cuidados de sua mãi; como separai-as 1 
Si vão ambas para o ho.5pital, onera-se este com o 
sustento de mais uma pessoa que não é doente ; si 
não é recebida a mãi, fica a filha privnda de cuidados 
de que não póde prescindir. 81, porrm, &e recebe 
mãi e filha, quem cuida dos outros filhos que 
ficam em casa 9 O pai 9 E quem trab:Jlhani .vara 
lhes dar o p~o? Quetn cuidará da rGça? E os ar~ 
ranjos domesticas quem os fará? Outras vezes ~ 
filho, u pai mesmo, que tem um incommodo ligei
ro, mas que o impossibilita de trabalhar 0 exige 
tr<.rtamento e despesa; por exemplo :-um golpe 
de machado no pe ou nt~ mão, um páo que ao cahir 
feriu-o aindn que de leve a um delles. O que fazia 
eu? Dava um pequeno auxilio pecuniarir) p<1rn ser 
feito em casa o nccessario tratamento. 

( Era isto mais justo e mais economico, porqul• 
poupnva 3. conducção do doeut0 para o ho~pitrd, 
que era caríssima _na colonia, e não se gastava 
cum esse auxilio taaLu quanto se rrastaria, si o 
doente fos;a rocehido no hospital e fi tratado. A 
palavra-auxilio- o está demonstrando. Não é o 
tratamento completo que se dá; é um adjut!Jrio. Só 
desconhecendo considerações taes se poderia glosar 
despesas como est"-. Na qualidade de provudor da 
Santa Casa da Misericordut desta cidade fiz muitas 
cousas iguacs. Auxiliava o doente que por mo
tivos idcnticos não podia, ou tinha repugnaneia 
de recolher~se ao hospital. Pois ~eria humanidade, 
caridade, deixar de auxilia uma pobre senhorn, 
que se achava no leito da dôr, porque não queria 
recolher~ se ao hospital, visto ter duas filhas sol w 

teiras comsigo, as quaes não podin. deixar, nem 
levH? Seria isto1 repito, caridade e humanidade? 
Si ella quizesse recolher~~e ao estabelecimento, 

( 

' 
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ficava elle pe-nsionado ~om_ o_ s!].Stento _ d_e ~~~ 
duas 11essoas qne não podw_m al:J~ndon~r a 2ua m~1 
enferma, c ás quaes o hospital iHL~ P_?_t!'_~, lli.L~?- dev2,a 
neB'nr o pão. Não é tão natural e suave ãso1uçao 
pr1o DU:X.ílio? Si o Sr. empregado a quem me refiro 
tiver alrrum dia-um pouco de .seu precioso tempo 
disponíVel-vá servir .--no menos por um mez- o 
lagar d.c mordomo do Hosilitai de Caridade, por
que depois, tendo conhecimento do causa, por 
corto nfío commcttcrá-durezas-como a que com-
mctteu glosando dcspr,~a~ semelhante:-;. ~ · 

DESPESAS COM COLONOS NOYOS NO TRIMESTRE 
JANEinO A M..<\..RÇO, 

Documento n. '.!, letra B. 

foice, y,~~Se facilmente da COUttl glosa ela tjUC a'S 
ferramentas 1l que ella se refere furam dtstri · 
buidas por Hl3 r~~ssoa:;;, hav~ndo o T~n~no _de Ui._ 
para mnis. Não sei, pois, porque e·qne se glosem 
esta desposa. ·ror este modo tudo se_ glosa. Des
pesns Iegaes g-losa-se; despesas necessaria_s e im
prescindiveis glosa-se. Glo~a-se comcdorias, trans
portes, ferramenta.-;, construcção de estradas, pi
radas, }Jontes1 !Joeiros, erros de calculo, e enganos 
de nome. Pat'ece quo seria mais acertado e justo 
que, em Ioga r de glosar despesas destas, se avi
sasse o responsavel de saber elle como é que se 

DE quer quo sejam confer.cionados os documentos de 
despesa, de modo a evitar-se as irrcgular:Jade:-; 
actUttt!S o as glosas que me têm sitio feitas quP 
podrrflo ser q·l~Iificadas tle tudo. lllf'nos de justas.»_ 

• Reporto-me ao que dis:>e sobre glosa:; idcnticD.s 
::~nteriormento fdta.~. 

• E' despesa feita nos gnlpõe-.: de receprão da 
Barra do Rio com tratamrnto de rolonos doentes. 
Si vem a despesa na folbn, 4ecl_arando-.sc ~mpio2· 
mente sua natureza, quantitativo, qmtaçao, nao 
serve, p.orquc devia Vlr um. dOÇ_llii!~nto separado 
ou csporiaf; si vem assim, nl:i:o serve, porque n~o 
cst:i em ordem ! Prêso por ter cão, pri'i:=:.o por não 
ter do. Uma prquena despMn. ftdtn t·om trata
me-nto de colonos aoentes, qmmdo se sabe as dif· 
ficuldadcs do serviço, que cstnva, como já disso, 
desorg,anizado por causa das grandes entradas de 
immigrantos ; exige-se, entretanto, recibo e conta 
sellada, até do homl'm do leite I 

~ Pois não se yt-, que ~~ isso ímpo.;;sive.} ? 

Documento n. 3, letra D. 

« São despesns feitas com reccpçâ"o, sustento, tra
tamento e eonducção de c~lonos novos prlq agep.
cia offtcial na Barra do Rw. Todo o serv1ço fmto 
nesse Iogar por fnnrcionario inde:(lende~tl~, ~~ não 
subordinado á direccão da colonw IlaJ::~hy era 
pagO pelo cofre da· colonia, que rcpr(\.-:entava 
-quanto o isso-o papel rle m:\u pagador. Contra 
.semelhante systema representei immcdiatamenlc, 
visto como cu nem podifl fiscalisar taes dr.spesa&, 
e minha rec1ama<;5o foi mais tarde a_ttendida, 
mandando o governo imperial que esses paga· 
mento.s fossem feitos pela I\It•sa de Rendas tia ci · 
dade de Itajahr, com a qual, e creio que com n 
Thesouraria de" Pazenda se entende o proprio 
agente offi.cial. 

« Foram as que se glosou agora as primeiras qun 
pagu('i, o nada, além do flUI'· vai dit_o~ acrescen
tarei a ttll respeito, sinão que com esse documento 
glosado vioram outros que deviam tel-o aeompa
nhai.lu e que demonstravam e justificavam as 
despeSas parciaAs. Deviam ter :;ído rcmettitlos 
11elo guarda -livros, que tinha a seu cargo este .ser
viço. Ha. certamente .ahi uma falta, mas de outrem, 
e pela qual,me parece_que não devo s~r rospon~
bilisado. So o qnr sm é que pagum, r. o reCibo 
]_lrova -o. E por isto mt> parece de ju!;tiça que se 
me o leve om conta. , 

Documento n. fl. 

Fe1·ramentas agJ'aJ•ias form•cidcts â colonos IWVOS. 

c Nos primeiros tempo::-, depüis Ue rninh<:~ chega,da 
á colonia Itajahy, o pr1'ÇO dns ferramentas agrartas 
regulava mais ou menos a :1.5~ para cada cinco 
peças que se dava a um immigrante, QUI) r.ram : 
machado c enxada di!· capinar, dita de cavar, pá C' 

Dooumentu '11. 7 . 

~ Sãod~pesas miudas, feita:,; com a recepção do~ 
immigrantc::; ao chegarem <i sélie e ao subirem 
para o::: galpõos. de fúr:..t, taes como: pessoa.s pnra 
ajudar~m a d.escarga da~ carroçns e de alguma La.· 
gngem que as vezes vmhmn nas lan_chas, eon
ducções desta c.asa de recepção da séde, ou do 
ponto de deE('ffibal'fiUL' rwrôl OS diverSOS lJOltSOS, 
onde eram postos os immigrante-~. a.o chea·<~rem. 
pequenos tran~porte::' de hag-ageus desses divcr:;os 
ponto~ onde•. elles se t~r:havam para o ponto dL1 t'ID· 
barque tJUando se retirD.vam. Eram dcsp('!'as pe· 
queninas, . é. eerto, mas qu~ avu~tavam por .sere !TI 
muitas, VI~Ib a grande quantidade de lnlhH· 
grantes. 

a: Do o~po:::.to vê-se que, si então, na propria occa
sião era difllcil, hoLe é impossível fazer dulalhada· 
mente a cnumernçuo destas de.:.pesas. » 

Documentu n. 8. 

c Tambem a proposito da prt~stmtB glosa não é
hoje pos~ivel satisfazer a exíg"cmcia do Sr. cmpre · 
gado que tomou as minhas contas. Os culonos 
entravam e sHhiam continuadamente: era um mo
vimento impossivel de descrever; constante, ef· 
féctivo, desordenado. Todo::' os hoteis ou rasas d{· 
pasto da colo:llia ficavam cheios de immigrantes , 
todos os dias cheg:;!.vam e sa.hiam outros novos; c 
assim era uma irrcgnlaridadc (' confusão no ser
viço, (lU C só ml?-ito mnis. tard\ se ~ôde re~ulariz?-r 
e levar a seu~ c1xos. tlOJe, [)OJS, nao se pode satis
fazer oxigencias,quc já então eram impmsiveis.As 
assignaturas, por autorização, são_ feitas. por uns 
colonu:-::, u pt)dido de outros, 9.ue nao podmrn ('nm · 
parecer por motivo de motostta ou o11;tr~ qual!1l1l'r 
impedimento. e qut· mandnvam pedir que ~e en· 
tregasse o qlÍe clles tinham de reet>Ler ás pr.ssoas 
que traziam seus pedidos. Era uma cous~:t de razão, 
e por isso attcmli, não exigindo, nem podendo 
exigir procuração, porque não é isso cousa po.s· 
sivcl cm coJonias e para colono~. e quando o 
fosse, seria iniquidade o!Jrigal-os a taes despesa~, 
ou a outros sacrificios ou prejuizos que teriam, 
si fossem obrigados a comparecer, tendo impedi· 
mentos justo:;. 

~No mcz de Fevereiro não havia pharmaciv nn 
colonia, D sohrc este ponto j;\ dei r.m outro lagar 
as necessaria~ explica~ões. 

« Já disse tamLem eumo ~e compravam os mate· 
riaes para as obras e o modo de sua applir:~0ilo 
A cal co_mJ!nrva-se por encommenda, ou qgando 
apparecw. a venda, semprf• em porções. Nno fWA 
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por litros, mas por sat~CO!:'. e cada um clestes r.nsR 
tava :!~500. Era depositada cm um ponto, ~~ d'ahi 
se ia tirando p~l.f'a a~ diversas obras, á medida e 
na quantidade que se prccis:;n'a par:1 cada uma 
dell<~s, não sendo_ possi\'el sabt'-r·se qu:mto se 
gastou nesta ponte, naquella casa ou igreja.» 

Sr._ prr.sidente, me parece que. o uolm) St'nnJor 
pela provinria do Paraná jii está convencidn de 
que nenhuma raz.1o teve na censura que parCI'CU 
irrogar ao tribunal do Thesonro. 

Entretanto si S. 1-~x. di' seja mais cxplir.nçõe~. 
visto que a hora csfú dada, pedirei a V. Ex. qne me 
continue com a palnvrn para o·sl'!.lJ!Jv.do seg-uinte, 
::tfim de complr_~tar os e:-:rlarecímeutos (!UO tenho 
para aprrsent:~r ao nobre senarlor. 

O Sn. ConnEIA:- O nobru Q.llnistro é que póUc 
julgar da conveniencia da apresrntuç5o dus tlo· 
cume]ltus; cu não exigi e.;te U'ahalhu Ue S. Ex. 

0 Srr. AFTONSO CELSO (ministeo da {azeuàa) ::
).ias si V. Ex. não está satisfeito, terei muito 
prazer em ministrar ma. is amplos e~clarecinwntos 
:'10 nobre ~enador, ~ara o qnr, Já peili no Sr. presi· 
dente que me cnntmuo rom a pRlavra no sablJ11do 
proximo. 

O Sn. r..onnm.\.:-\'. gx._ tem o direito Ue fil'ar 
com a pnlavra. Eu por orn não posso rmticipar 
juizo nenhum sobre i..-to. 
·O SR. A~·FoN:sO CEL:-JO (ministro da {((ZeY!-da) :

Si V. Ex. ainda não Pstá satisfeito com os e-selare· 
cimentos que j:í dei poderei acrrscontnr novas 
informações. 

Estou intcirnmente ú disposiçi'io de V .. Ex. 
Estranhott o uolH'e :senador fJUe o ti'Jlmn<ll tlo 

Thesouro manrla:o:se pnssnr qmtaçã:o por quantia 
tão ronsitleravel e creio mPsiUO que qnnlificou n 
faclo como nnico na nos!'a llh-toria financeira. 

O nol1re scn~dor est(Í enganado: lw innumcros 
exJ·mplos de factos identicos, e entre elies citarei 
os st•guint('.s: 

Passou-~~· qniLw,;-ão n Anlunio Cantlido Gomes da. 
SilY<~ do alcance om que in('orrcra, havendo f:tlta, 
de Jocumentosoriginaes de dcsprsn, C"OillO se veri· 
fira pel;1 ordem do 'J'he..;uuro tlo H, de Marro do· 
1876. • : 

Note o Sen:.ulo que na qncst~·o lle f!lJe tratr>i nãd 
ha falta de documento, o qn~ lltl é simph•sntente a 
aprcst~nl<~çU~ d1~ docnmonto:-. n1io conformes ao ref 
gulnmento hSl'ill. , 

O SR. CoRREI.\. : -Seria prcr:iso vir ta.rnbmh 
esses p:1pris. · 

O SR. A!!'FONSt) CEuo (mini.<:-ti'O da {azenda)":
Passou-se quitueão n Antonio Luiz Alrn::andrc Ri· 
Leiro, almoxnrife tlo Hospifal Mililar tio An1la· 
rahy, em cir('umst.:mcia.:; semelhantes ás dn Gomrs 
da Sihra, em 25 de Novcmhro tle 1~72. 

E finalmente, de modo itlentico ~(' rem prorc1lhlo 
a respeito de mnitosoutt·os rosponsavcis da foZ1!11<la 
puhlica. 

Como o nobre senador declara que n;io cstú sa
tisfeito com os csclarecímcnfus qne já doi ... 

O SR. Commu.: -Que não pol'::>O ainda 1lílr 
juizo. 

O Sn. AFFONSO CELSO (miJdslru du. {a::en.da) :-.•• 
torno a rogar a V. Ex.., si o regimento Jlermittir, 
que me conceda a pnlavrn no salJlwdo seguinte. 

O Sn. rnmsmENTE:- Por ora a discussiio fica 
adiada. Quando o l't~rtnerimento voltar do nm·o á 

disen~são, poderá o nolJr~ ministro pPdir df" novo 
a palavra. 

O Sn. A.FFoNso l!.EL:so (mittistro da (rr.zenda) : -
Peco ao Senado que me tlescolpe de lwver lhe 
roubado inutilmente o ten1po, mas era n i:;:to obri
gt~do peJa dcferenda qUe oiCVO ao nobre St'D\Hlul' 
pelo Paraná. 

0 Sn, PBESIDENTE deu pa t'H H1'd1~m do d·ia 9 ; 

!.• partt (atf ris ~ 1/~ ho..as). 

Continunçiío lia 2,a discussão do art. 7. 0 do lll'o
jecto d•~ lei dn orÇamrnto de 1879-1880, rf'lati\·u 
ás do~pt'sa!' do ministerio tla agricnllura, com~ 
mct•cio e obn1s publiras. 

:2.a parte(ds 21,'2 huras ou-ai1tes). 

A mll::.mu já de:-;ignndu (mrnos os requerimen
tos), a salJor : 

2. 11 di;-;cu-:são das pmposit)ões da C't~marn tlo.-; 
Srs. depnlarlos, do rorrcnte anno: 

N. 225, autorizando o gwverno a firmar tletiní
th"amente o contrato de :lO dn Outuhr1J de. i87G, 
para limpeza c irrigação da- cidnde. 

N. !86, appron1ndo u l'<"lntrato celehratlo llf'lu 
~overno p<1ra a nnvPgaçíio n vapor no rio Ama~ 
zonas o outi'OS. 

2. u. discussi-io do !Hil'l~ccr, cuja urgrneia foi r o
ta da, :<:ohre a prcten{·ão de :Morris N. Kohn. 

2. 11 dita d:-~ proposir.~o n. 152, determinandu tll-11' 
os exames de prepariítorios f1~itos no Ly-crn da na
hia sejam ;wetto.-: {l::tra a matricula nos cursos su
periores do Imprrw. 

1 2.a dita do projecto tl1) Scn::~do, t.lo í'OITPHtl~ 
anno, h•tra II, declarando que o favor concedido 
pelu. lei de 22 de Junho <11' t8G6 é extcnsh'o ás 
filhas dos officitws do 0'\l'rcito c da armada falk· 
ridos ant1~s Un promulgação da mesma lPi. 

1. ~ dita do proje~tn tlo Senado, letl'a I. decla~ 
rando I}IW ns prm-ões concedidas nos ~ervidore:; do 
Estado, por scrvic:os rclevnntcs, não se ::.usprndcm. 
qnaesquer qnn ~rjam os cnrgos qne occnpem. -

:2.11 dita tla propo~i~tio da .~nmnra do,; St':;;;, d':
putado . .;, do corrente anno, n. 202, nwndando (llt\' 
as Llisposi~ões do decn•.to n. 1236 de 15 de Ju hu 
t.lc 1866 se façam extensiras aos demili~ empregados 
da cam:u'n municipal. 

i. 11 dita tlo projecto dn Senado letra J, decla· 
rando iJIIC são cx.teiú;lvns ;';s pessoas a qn('m [lf'l<ls 
leis om vigor compete o lltontepio dos IJtllcincs 1.lã_ 
urmnda, as dtspo~i~~ões do (krreto n. 26HI d~ H df> 
Setembro lle 1875, 

2.a discussão dll fH'OflUsiçfiO da camara do.:: Srs. 
deputado~, n. 268 do corrente anuo, autorizando o 
güverno :1 conceder ao buchare.l Augusto Jo:;é de 
Castro e Silva, chefe du directoria da agrkaltLU'a 
do ministerio da agrículturn, commr.rcio c oUras 
publicà.s, um :1nno de !ir(m~·a com seus Ycnri
mentos. 

3.a dita. dus prOtlosi~·õc.o; da mesma ea.nwra, dn 
correntl' mm o : 

Ns. 102 e 111, conccdentlo dispensa uo~ estu
dantes Francisco Cesar da Costa ~Iendf•:5 ~~ Luiz 

Duarte Pereira Jun-ior. 

' -~---~="'t~-
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N. 23G, conccUcndo 11rivik;;io a Carlos Agosti· 
uho de LapcrriCt·c, llOr 10 annos, 11:1.r~ fabricar c 
vender no pnir. soda c acitlo sulfurico. 

.2.o. discussão dJ.s prou:'··dçõe<> da mesma C.'lm~ra 
Uo corrente anuo : . 

N. M8, concedendo dispcn~a ao cstullante G::~l.Jrid 
Benedicto do Campo!'.. 

N. 2:!6, olcvv.nllo a lO_:::mnos o prn.zo concedido 
a João José Paguntles !lu nezcntlc c Silva parn 
encetar os tralJalhus d.'l Iavm na úrca comprr.hen · 
di da pelos rios C·tya.p~·~, ]tl:J.rnnhãu e scns affincntcs. 

Discussão do p:1rcccr da commis~lio de consti· 
tuição sobre n eleiçfío a qnc t;C procedeu nas 
parochbs de S. Miguel Uo C~jnrUc N"ossa Scnhoríl 
da ConMição de P1·ados, pmvinria do l\Hnas-Ge· 
raes. 

~.o. discussão da proposição da camara dos Srs. 
deputr~dos: 

N. 522, Ue 1873, dl'!crminando rruc a Icg:itima· 
ção por subsequente mat!'ímonio romprehcndc 
os filho:; espurios. -

N. :15i, do corrente anno, concedendo Ui versos 
favores á cm preza que !ie organizar prr:r.1 o arra
samento do morro do Senado. 

N. :160, do corrente anno, idem á emprr,za ~uc 
levar n cffdto o prolongamento lia arcnid~ VII!a 
Isabel ntC a rua du Sonadur Euzcbio. 

N. 269, do corrLintG anuo, nnturizautlo o go· 
verno a conceder um anno de licença ao tlc:::em
hurgador IIeurique Jorge Rabl'llo. 

Levantou-se a ses5ãO ;:is 3 huras da tarde. 

8-ã .. n Sessão en1 'O de 8elentbro 
de I8,.9. 

PRESIDENCIA DO SR. DAR.\0 DE COTF.:rarE, 
Y!CS- PllESlDENTre. 

SU.\nLI.IUO.-Exl"Euu·:";'t'.:.-QutLttu pt'•)pu.:;trik•s Ja rarnMa 1los 
Srs. dcpnb.Jus, sen,!) uma sobre a iutr·uJuc\·iiu da lwrm 
mll.tt\} l\03 pl'inripars mcr~ados do~ E~l;IJos· 'ni1l',JS c da 
Eut'ujta• outra sobro a prctf!nçiio d·J coronel Manuel Ga.SJiar 
de ::0. ellu lll~u.czcs, a terceira ~0hrc a não prcs~rlp~i'(o elos 
rcmanosccntcs Llo~ J•!'cmios, n:io rcclam~t.Llo.s. dJS loterias 
concedida.~ :i. I!'u.w.uJadc Llo Sa.l!tissimo Sa<'ramenb d<J. An· 
tiga Só dosta cOrtll, c a qu:l.rt:l s0Lru u l!lcio so!Uo ilac'fiUI'::t 
,]o brigaUcim rrofo!'ona•lo Gaspar •lo .\[l•nc.ws YnscQncf'llos Uo 
Drumond.-Quatro pareceres Uo Sllnado, so.:nilu olous Ua com
misà'lo de instrucção pnhlica sulrrc a matricula Uo~ ~stuJ.antcs 
Pedro Vclloso Rclwllo Junior c Autur,jo ~Ioreira tia Costa 
RoJ.rigucs, o ti.!I'CoJÜO da commissãa do. luariniw c g-uerra 
sobra a prnp.J~t-1. olo JHI•Irr exceuth·o lixando a ful'!;a n:wal 
par.t n nnno fin!lncc,ro de H!S(}-1881 o o tpiarlo d.t com. 
missão do con~lituiçclo ~olH"L'.ns :tt:!.."Ul U<i. uld~tllO [JUa dei
tores a que se proccilcn cm· nrias pn.rorhia~ dl.l :Minas.
Di~cur~o pronunciaúo pr.ranto Su:t Ma:.:ostn.Jo o llllpllrat.lor 
no dia 7 Jo ~ot·rcutc, annivcrmrio Ja lrnll~JICluloncia c do 
Impcrio, pelo Sr. Jun•lueira,-F.dkcimcltlu tio St·. Sll!HtÜul' 
FreJedco do Almoitla e .l.l!Juqtt~l'•1Ue. Discnr~•lS de Sr. jll'l'· 
siJ.cnto o J.o Sr. Cru:~: Mach~Uu. 

A's U llora3 c.l::t manhã foz-se. a chamada e acha
ram-se presentes 29 Srs. ::.enadords, a sallcr: Barão 
M __ Gotegipe, Din::. d•J Carvalho, Cruz Maclw.Uo, 
Barão de Mamonguapc, Visconde Uo Abaoté, Vis
conde Uo Nicthcruy, Junqtldra, Darão liD Laguna, 
Correia, Lui'z Carlos, Chicharro, Barros R'lrrt:to, 
Leão Vcllozo, Diniz, Ant5o, Jo:lo Alfredo, Visconde 
do nio Branco, Dn.nta.:-; Paranaguci, Visconde· de 
MuritiiJa, Paes Uc Mendonça, Jaguarihe, Sinimbú, 
Affonso Cel.;o, Nunes Gonçalves, llarão de1faroim, 

v. v 

:Marqnez do Herval~ ?,Ientles do AlmeiJa, Lcltüo dn. 
Cunha e Vieira da Silva. 

Dcixar:~m de~eompareccr, com causa partieipada, 
os Srs. Ucllôa Cavalcanti, Darão de Pirapam;~, 
COnde de Bat>pendy, Diogo Veihu, Duque de Caxias, 
Fausto àt~ Aguiar, Oct<Jviano, Siiveirn Lol.Jo, Riw 
beiro da Luz, Gorloy, F't•rn::tndcs tln Cunha, Saraiva, 
José Bonif:1cio, Viscon(le de Dum Retiro c Visconde 
Uc Juguary. 

Ddxaram Uc comparecer, sem cnusa pnrticipacla, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz c Viscondo de 
Suassuna. 

O Sn. i." sEcHETAUIO deu couta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

QuJtro offidos, de 5 e G do corrente mcz, do L•• 
secretario da cam:tra dos Srs. deputados, remet
tendo as seguintes 

P1·oposiçõcs. 
.. A assemlJiéa geral resolv-o: 
c Art.. 1. o O governo imperial fica autoriztldo 

a dispcndcr atê á quantia Ue -10:0001) CGm a in
troJucPão ela hcna mattu nos vrincipaes mercados 
dos EsÍados-Unidos c da Europa. 

• Art. 2. n Essa introduco~o será feita por meio 
de nnnun~ios avulsos e nn imprr'nsa dos jornaes 
mais acredit'ldo:::-, porlendo SCi' encnrregados dns 
respectivos publicações os consuladoj gcraes do 
nrnzil. 

~ Art. 3. o Ficam rcvogadns as dlsposicüos cm 
contrnrio. · 

t: Paco tla ram.wa dos !leimlatlos em 5 llc Sctmn·
Lro de 'i879.-Luiz Felippe tle SoMza Leão, 2 .u vicc
~presidenlc.-Josrf Cesario de Faria .Alvim, i. 0 se
cretario. -Jlf. Ah'eS de lll'aujo, 2. 0 secretario,» 
-A' commi~sno de orçamento. 

• A asscmiJh'a ger<1I resolve : 
( Artigo unico. Fica autorizado o governo a 

I
. tum.aL' conhr'Pimcnto da petiçã0 do coronel ~fanoel 

Gaspar Uc Itit!llo l\lt'IH'ZCS dirigida a esta r·am:tra c 
n mnndar climinnr o delJilo em 11ne r!l~ fi:;ura como 

I olJrig.:~J.o pnr:1 r.om a f0zenda tmhlica, por moliyo 
· da flanca prcstculn tte.lo eoruncl Yicentc Luiz do 

Frcilas' Bnrn~to a faror de Antonio Munocl dr~ 
Farü LcitGo ; rcvog<"~dtls as disposições cm con
trario. 

• P<t~o da enm.'ll\'l dos tlcpnt<trlos em G de Se
tembro U.c :1879. - l'"iHcomlr> de Prados. -José 
Cesario de Faria A!t1im.- 1ll .. Alt·r's de "iraujo, 
2. 0 secretario. • 

c A asscml1léo geral rcsoln:: 
• Art. t.n A prcscrip~ão de cinco annos n que 

se refere o nrt. 12 § 3." da lei n. HH de 27 de 
SetemUt·o de 1860, não comprchcnde o direito que 
em virtude da lei n. 33 tlC'. i6 de Setembro de 
i83'i, tem a Imtand::td.e do S:mtissfmo Sacramento 
da Ant,iga Sé de:;; ta cUrte aos rcm1lnescentes dos 
premias não reclamados das lutl!rias conceJidas á 
mesma Irmnn11ade. 

c Art. 2. o Ficam revogadus as disposi~õcs cm 
contrario. · 

( Paço da camnra dos dcpulat.los em 5 de Sc
tembm de H·79.-Luiz Ft'lippc l[,_!Sou::a l .. d'àn, 2." 
vicc-pr('.sident~~.-José Ccsario de Fada Alvim, 
1.\J secrelario.-.3:1. ~1lvts de Ataujo, 2. 0 secre
tario. , 

A' commissffo de fazenda. 
9 
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GG ANNAES DO SENADO. 

A assemblt.![t g~.:rnl rcsoh'IJ: 
« Artigu nniro. D. L~uriana Ro~:l C:'1n11iUn Hi

gueira Duarte ll.e Ilrnmontl, viur:t 1lo bt'igadetro 
rcfwm<1rlo do ex1:rcit1l Gnsp:'lr de ~renezc:; Vnscon · 
cellus ll! Drumond, tom direito uu mein soldo do 
posto ele coronet, rpte w•rr·elda ~Pnm3ritlo rpwndo 
[oi refurmntlo, Sl'guntlu a tnlle!l<:~ CJit,_' ent~o vigo
ra\a; rt~YO~ada . .:; n3 di::iJOsiçü.::s cm contrario. 

c Paço tla cnmnra do_._ depnt~tll,,~ em 5 de So
tem:Uro llt~ i.q7D.-f ... uiz FdiJ'Pe di! Souza LttCo, 2." 
vire-prrs!fkntt_\,-JoJéCtS.JI'iO de Faria .. ilvirn, 1.0 

secretMio.-U . .. ..th•es clt! Arauj'J, 2." secretario. 11 

A' comnús311D do mnrinha c gncrr.'l. 
Tendo cornp:'lreci1lo mnis o Sr. Cunlw e Fi

gueiredl), u ~r. Prt•:;i1lmt0 a!Jriu a s.•ss~o. 
Leu-se a neta da sessão nntecctlt·nte, ('~ ni'ío ha~ 

vendo l!llL'm ~obm L'! la ilzcsso ohservaçlies, dcu-:se 
pnr approv:lll:J. 

CumiJ:ii'I'I'Crrtm dt•pois os Srs. Teixeir~l Junior c 
SiiVL'ira dn Mutt:t. 

O Sn. 2." SECnET.\.niO leu os segttintPs 
PareaNs. 

~ A crnnm:s.:;ão tlc instrucção pnlJiiC"il rxaminon 
a propo:::iç3o n. 20~ Ue H Uc Ju!!w ultimo~ enviada 
pl'Ia camarn dos tleput:ülo3, rrncanlorizn o governo 
~ m1mla.r nJmiBi!' PL·tlro Vel!~~:-:o Ik!ll'lliJ Juniur, 
aiumno pili~.'lnO ela E.::.eoln de m:~rinll.1, :1 f.1zer 
ex.~ me da:' mnterins da La cadt·ira clu 2.'' cm no, 
p::~rc1 podf~r mtttrieul:u·-sc llf) :J. o unno l1:1 rcferidn 
Escola • .s..njt'itnnUo--se, }lOt'l>m, prPVinmr.nto a c~nmc 
de genl'raHll:ule, como é Uo lH'1•r.e:to tlo regula~ 
menta. 

~ O Senndo tem dererít!o :t prrtJ'Ilf•iie::. ídPntir:ts 
á de qoe se trata e, pflif'l, eonfut'nwntlO·Hfl a rom
missUo com o:; prccedPnles e-:;;t;tlJcr~chlos, é de 
pnrercr qne srja discutilla c approY;Iilrt n n·r(~t·itln 
propo;;~i~lio. 

• Snia <ht:::. rornmis~Uc.::, -ü Jo Sct~~n!l.JI'o de 1879. 
-J. D. RiUeito tlrt Lu~.- JI. I•'. C•JJTeút. ~ 

« For rwc·~entc :i eomm-iss::io de ini'-trueço~o l)nJJ!iCa 
:l proposir1'ín n. 20~ tlc 11 il: Jt.Jho pNximo !lntl'J~ 
end~da prln cnm~rn r1os depnt.1du.~, qui_' nntorizn 
o govano a man1l<.H' <tJ.mitlir AntuHiD l,for0it'.1 da 
Cost:1 UoJ.rigUt'S a exnmo <las nHltL·rias do 1." anno: 
tia F:.wulthulc t.lu uPüicina do lUo tlu .TJw~iro~ 
Urpoi~ l1c moslr[lr·s·~ ap11rovnrlo cm lJis[L;ri.1 e 
<il•rel.tra • 

.::: l)os Uocurncnto.::,qtw [ICOmp:mhmn .'l rrnpMiç5o, 
vet·ificD-St' <ItH' o ~upplicante cstú matl'i!'Ulatlo nu 
L o anno p!wrmncentíco, (jllC frêtjtiCniLl, ~~ a!'lsim 
mais qnr j{( fet. o t;Xnmc· du nlgeUt·a c foi TII·lil' 
approvndo. 

« Portantn a J.ispensa qn11 c!lt) sülicitn rCduz.sc .t 
p;ts~m~do L" anno pllnrmLlrcntico, t1CJllli:'l Ut) nclle 
ap-prov.1llo em anntomb c no prPp:ll'.::t!O!'io '1U8lfw 
falt;t, pnrn o 2.0 anno medico. 

« lia m:eml'los Jc di:-:pl~nsi-'ls ronrctlitltH prlu Se~ 
nndo á prL'tcnc;ões idcntiens á d1~ rznc se trr~t~ e, 
poig, é d.~ p:'lr!-'CCr a eommi.~s?ío flUI' SC'jn Ui"rttlulLl o 
àpproY3rltl <1 rcft~ridtt propnsição . 

«Sala lbs. com missão.;, 6 u~~ SetcmlJ!'O de 1870.·-
1. D. Riúâi'O da Lu=.-Jl. F. Currein. • 

~ A commiss5o tlc rr.nrinhn c gucrr.1 cxnminon n 
propo:-ta do {i(1der exccutiro, npprn-vmla peln ca· 
mara dos Ül'ptlt:"Hlos: fi\i'lntlo n furçn narn! actira 
pnra õ anno rrnancmro tlo 1880-ISHl. 

• Es:-:n prnpo~ta divPrgc da lei do ,1nno corrcnlo 
quanto ao numero Ue pt·açns das eomprmltía..; de 

aprendizc.~ ffi<lriuhciros qPC eiPVà n 2,000y e Omitto 
a dh:pnsiç-i'io final di) arl. 3. 0 da mesma le-i rela~ 
tin1 no nrt. iU da dJJ 2li dJJ St>tembru du 1871~ 
ncercn do premio de 1:000.) promettidu :'ts prnras 
qne tiverL•m Uaixa depoi~ 71._. 20 nnnos Uc SL'rviço. 

• ,.\ c.nmnm dos dL'lHLtfHlns propõl~ nm ndditiYo 
rctluzintlo a 2 unno:-:. o tLmpo dl' ~·ml.tni'![Ut~ cm 
n:~vio dr guerrn exigido p;~rn :t promnç-~o do.<> offi· 
ciars pelo § :J tlo art. I tla lei Ue 18 de Junho do 
!8í3. 

c Concorda. i'l c-om missão no nug-mrnro Uas pr:u;m; 
1lc aprrndizes, a !tentas ns vant:~gcms de recrnhr o 
corpo <]c impcrincs cori1 o mniM numero poo;;sivel 

· Uc praçns provrnirnles Uaqnt'llns comprtnhías. 
~ A rt•ducçfio feita {Wla ll'i actual fnnLlnn -se na 

prnbaLilhlatlo tle ufw t'oncorrC'rem dt•ntro do anno 
t:mt•_,s llll\llores fiiW po(lt•s,;f~tnl'le\'<11' ;1s r·ompanhins 
a nwi:=; dr C500 l11'<lÇ'DS. r.omo por1'm n propns!a f,1Z 
suppôr o contrario tom 1880-1831, :t commL:siio não 
tem moti\'os p<tr.'l 1liscortbr .-

«.A omi~Jo":i:io do Ui::po..,to nn flrwl tlo nrl.3." li:~ lei 
vig-ente par~cc devet' SL'I' rcpar:td:t, nf1m de f'Yitar 
1lurid:1:-: futu1';1s ~oiJrc a ;;ua pr.rmnnencia. Ncstn 
scntiUo n comrni:5são formula ~_•mcndn .10 art. 3.", 
lH1tn COiliO uma outra Llc simpll':-i retlncç5o ao art. 
2 ." rel:tti\,.a ao l.tatnlhão nar~l, cujo comp!eltJ, Pm 
circnmt~trrnri;:,s ordinaria~. rst5. jfl n1:trcndo nn lei 
vigente e íie acha l'CgulaLlo 1111r llN'I't•to Uo pm.ler 
r\.er:utivo. 

« Acerca do addi!ivo lld <'.'lm:tra tlos tlf.lpnt<ulo~ 
prns:1 a rommissão I} Ui.'· cllc IH'1Je ~m· atlnptallo parn 
CYitar que nlguns oilicill.e~, nilo te.ntlo [lrePnchido os 
t1·es <mnos tle cmlw.rquo por C'scas-;rz dt\ n wios 11pro~ 
pri:ttlo~, til} nem por algum temw) inh:_!IJil i!:tdn..; p:1.ra 
:1 prumu~·ão. O C'ncnrt:Hncnf·) do p!'azo fnl'ilit:mi essa 
haLilitnçfio; c não prcjndic.1rá notaYr.lrn~mt~~ o 
provimento tla ki (IUC presi'rC~'e o ernlJarqnr como 
e~sl'ncial condição p:mt o acr·es~o. _ 

• Assim, pois, é <1 Cftmmh;gão t1r IH1rcl'er: que tf 
propu:; ta e emendas entrem cm discussão e ::;t>j::tm 
::tiiJlrovnd:t:-; ns seguinte:; :lllerações; _ 

• ( /1) No fim Uu arL. :J Ua propMta ncre~ccnle·se: 
• E' fJC!'lltancnh-' o dbllft<;fo lla ultima pnrte do 

art. 3 da lei n. 2.880 tll! :Jú de Junho de !879. 
• ( s J X o nrt. 2."em vez Ue-z:;erá :r~úuziLlo, diga

:::c- contin11~1r:i rcLluzido. l'tt~. 
~ Pa('O rlo Senado, IJ de SctemlJt'1J U~ 187fJ.-ris· 

t'Oizde de Jlt~ritiUrt.-Junqueim.-Bnl'iio da Laguna~· 
c A commi5:>:'io Ue com.titui(,'ftO, tcnilo ~~xnr11inntlo 

as acl:tS t.lil cleiçiio pnrn cleitltft'~, n que g1' prore~ 
dcn, no tlia 10 úe .-\go!!to pas~rnlo, nas pnr11rhin;;~ r! e 
Nossn SPnhura 1]a Cuncciç2o de i)!atto Oenlru c tle 
Nossa 8-enhor[l do Rosnri•J da A!Ggúa da proyincin 
de Minas Goraes, YeriUcou rznc C'Str~vnm completas 
c (JlW se olJ~crr:1r.1m as for.ualit1Jt1es substnneiaes 
Jn lei, na primeit·n, c fJU0 n:t segunda cumpnrc~ 
C~'mlo 11llatro cldtot•c:; e Uo·JS immct.liatos vot .. ram 
unnninwmcnte em úous ciJDtlãns p:1r:t rnc&rri0s. e 
tkrontlo--sc nn fúrma do § 2~ o t.lo nrt. 15 tias in~ 
strue('õos, ft1zer no\,.n elcic;'lo pnra ~e eleger os ou~ 
tros: Uuus lllC:)Lll'ios, foJ~-s·c a npnraç:io de seis c-c
tluta::J par[) supplc~ntr•s, e ·)lllendo tlons ridad~n.s. 
cinco vo!os caUü nm, c üntros tlous um voto, 
foram nqnellt•s consiLler[ldo~ mcs:-~rios. 

• E::: ta irregularitlalle, nos termos expo~tos,pDrcco 
:i commissão f!UC ncuhunta inHucncin tem, porque 
os cinco que votarn.m nos Uou:=; supplf'ntr·~, con .. 
sentirnm que fossem cnnsitlern~los IJWS[trios pnrn 
lll't•cncher o numero Uc qnr.tft). 

« E', pois, a. commiss~o ôe 

-! 



SESSAO EM 9 DE sgm~IB[W. 07 

Pa.<·ecer. 
~ Quo scj3.m nppr(Y\•8dus as clciçõc::: das parochins 

de Nossa Senhora da Coucciçfio do Matto Dentro o 
de Noss~ Senhora tlo l{l)snrio da .Al<.L(;'Üa Ua proviu~ 
c ia de .Minas G0rncs. 

~ Pa~o do S .. mntlo. O Uc SetemlH'o Llc 1879.-L . ..-1... 
Vieira da Silv.t.-Bctrdo de Cot~·gipa. » 

Ficaram sobro a mcstt p:m1 rntrar na ordem Uos 
trabalhos, inUu eutrctunto n imprimir. 

O Sr. JulUJUcirn,obtondo a p::~lanapcla 
ordem, Jeclarou que il llt•ptttnr;ãl) cncarrega<la de 
felicitar Sua M<~gestn<.le o lmpernilor no dia 7 du 
corrente pclu ;Jnnivcrs~rio da Indcprndeneia do 
Imperi0 c.nmprin sua rnís.são, prõnunefnndo ciTe 
como orador dn mesma depnta~~o o scguinlc 

DiscurJo. 

<~ Scuhm' .-ncwte·!l{'. lwjc o nnnirorsili'Ít) g·io
r1os·1 do irnportantc ft~.itn JHIIitico, qnc nlnílüautn 
a nossa histurin, c (j_ne Loruon o Brn;;.il Ut!W. nar;5o 
inUL'llcmll,nlt~ e li\Te. 

c lia mai~ Ue moiu sccnlo que nm prindpr: gene· 
raso soltou, n<:ts m~ngcns dll 111irnngn, o 1Jr3.do tle 
inlh)lF\llllcnda pnrn n t·~na de Sanlrt Cruz, e os 
éclws do pnll'intisrno o foratn repr.lindn 110r totl<lS 

.::1.s regiões Ucstc vasto Impcl'in. 
" A li!Jertlrulc levantOll·Se furlc c SL'rcna nesta 

.terr::t american.:t, n rim('ntotl-a com a de:3ejada 
.aiUanç.:'\ Uc umn monarchin constitucional, que hã 
tr<1ziUo a. scguranr:::~, a. prospr.ridnrlc .e todo . .; os ele
mentos de pmgrcsso moral c matl'rtal para o pOYO 
Lrazilciro. 

• O llerúr, funrl<'ldor do Imrwri(l, tinlw, sem 
duvirla, n nobre intni~ã_? dos. futurus. tl_cs.Unos do 
Dral.il. que cl\1~ snulJC l;~o ft•lizmr:ntl~ JntCHar e que 
ti!m siliu glorio5amcnt·~ descnvohiU1)S por Yossa 
11Inge~tadc Jmpcrinl,ill nslre sueces~or desse nwgna~ 
nimo principc. 

c De totlos os pontos ào 11.1iz kv::mt::tm-sc hoje, 
Senhor, ns mnis cspnntanco.~ sautlaçõ1,S ~o unni· 
versarto qur crlellramos, porqur o.:; lJrazilciros 
snlJemos aprcriar <'lS vantagens da lilJertlatlc, fJUC 
dc~cansa nn.s garantias con·dHucionne.::: c _que per
mi tto qUe o I1DYO se po~.:::~ entn•gar t1'11nq ui!Iamcntc 
aos traúalhus que nolnl1tam o homem. 

• O Senado, Srnhor, rm um momrnto tão ~o· 
lomne, ajunta a sua voz á de toJos os Lrazileirns 
pwn tr:.tzP.r junto :lO Thrmw de Voss:l Magcst.·Hle 
Imperial as suas sinceras e~xpn•ssõos ele congra· 
lula<;:-ão, de jn~to r0gmíjo, e fl,"J const:1nte iL'.:11Uatl1', 
assim como os protc4u~ d1• MW. adhe:-:Iio <is insti· 
tuições juradas, á sr~gralla "PL'S:;HJa llO Yos~a Ma· 
gcstatlc c a totla a sua Augusta Faruilia-:;--c ImllC· 
rial Dvuastia. • - - -

Sua· I\IagostuJ.c o Imprrmlnr dignon-so rcspon~ 
der o seguinte: 

c Associo-me cordialmcntt_• its congratulilções 
que o Senndo uw dirige no dla da maior ft.>sta da 
nossa pntrin~ • 

O Sn. m~::smr:NTE J.ecl~r(m qu~ a resposta de 
Sua Magestad1• o Imperndurera rcrc!Jida com muito 
especinl agrado. 

F.\T.LECUIENTO DO SR. SENADOR FREDERICO DEALi\IETD.\ 
E A.LDUQl"ERQllE. 

O Sr.l-.rcsid<"'nte:- -senhores, o Sr. Dr. 
Elias Fredel'ico de Almeida e AIUwfuerqui~ com-

munica que llontorn its 11 f;'2lloras Ua manhã seu 
pai,o scn:1dor rrcdet'ico de Almeida e __ AJIJU!lUcrque, 
passou-se UoJ:'ta para melhor vida. 

O enterramento se fará no ccmitcrio do S. Juiio 
nuptb!a, sahindo o ferctm da fU[I de Puula ltlattu~ 
n. G'l, hoje, {.s ti horas lb t,lr,Je. 

Fazcnll') ef,b communicilção ao ScnJdo c.-toa 
certo dt· tJlll~ interwet1) fielmente os Sl'US senti
mento.:; LledarauJo que e:>lo tristd·successo C re
cebido 11or totlus nús coln o mais profundo przar. 
l.:ipoüulos (lf'J','li'S,) 

Na fúrma uJ estylo vai·sc procN1er ao sorteio 
da commissi:io I!UC lw. Uo l'Pprescnlar o Scnarlu 
acornpan !!ando o corpo do nosso colle.:;tl á sua 
ultima lllf•rarla. 

São sorteados o_~ Srs. Leão Ycl!ozo, ltJJTos Bar· 
reto, B:.~rào Uu Maroim, Correia c Jo:"ro .\lfredo. 

O s .... Cruz ]l},:lachado (pehr ordnn):
Como demonstr<~l:ão rlo llrnfuw!o pí'Zêlr wla perr1a 
Ul~ um rol!ega, J.i:-;linct_o scmJlft~ prla s11a kaldado 
c llvdiL·ar:,·lo :lO se-rdco puJ,lico c p('!~" drtude~ que 
o aJoruavam, proponho qnc, na forma tlo r•..-tylo, 
o Sr. jll't·sirl.•nt·~ consnltr~ ao SL'nudo :ú UcH!Jüt'a 
le\·anlnr a sc.;são (rtpoiados). 

O SL~!wdo,<'•msu!t:ulu,resol\'L' unaninll'nl•!nte p·,Jn 
affinuativa. 

Em s.•guiUa o Sr. Presitlcnte declarou que a 
orUem do Uia LJara 10 ('!'a a mesnw jã de.~igmtr.l<l, a 
salJer: 

i. o Jllli'ÜJ (11té ás 2 1/2: horas). 

Continu:1yiio dn ::.a discussão do arl. 7. n ao pro· 
jccto dl3 ll'i rlo urramrnto de 1879-181::10, rclativu 
<is Uespt~sa." 1lo ministcrio da agricultu.r[l, com
mercio e o!Jr:1s publicas. 

2. 11. p:1rte (ds 2 l/.2 !toras ou antes). 

A IDP."mn já dec:i;;nada (menos os requerimen
tos), a Fnbcr: 

2.n llis:·ussJo d<.~s prnpo~it;ÕC\S da camara do~ 
Sr::.. d!'·lHlt<ulns, t1o cOlTt'Ut·~ anno: 

N. 2.25, autorizando o govrrno a firmar dc[ini
lií'amcntL' o contrato Ue W UG OutuJJl"O Ue 1876, 
para lin1pc•za c irrigação da cidade. 

N. H3G, npprov.mrlo o contrato ccle!Jrado pdo 
::ovorno pnr;:, a navegação a Y<Jpor no rio Amozo· 
nas c outros. 

'Z.~· dis~ussão tio IWTf'(';C'P, ruja urgf'TICÜI foi YO· 
tatltl, sobre a prctl'nr;~o tlll Morris N. Kahn. 

:t. >I Uita. tla proposirâo n. 15~, dctcrmin3Iulo que 
os cxnmes àc prcpa.rntorio5 fdtos no Lyceu da 
Unhin sejam arcitos p~ra a matri~~ub nos cursos 
suveriore:; di) lmpedo. 

2.;~. dila do proj(~cto do Scn11rlo, do correntr~ 
anuo, letra H, Ueclarando qur. o fa\'Of concedido 
prla lei ele 22 de. Junho de 18liG r! cxtl'nsivo [ÍS filluts 
dos otnciaes ,do c:o.;:crcito e da nrmada fallccidos 
antes dn promulgação da. mesma lei. 

i. a dita tln lH'~ljr:rto do Senado, letra I, decla
rando que a~ JH'HSÕM concedida~ aos serdllores do 
Estnrlo, por .'>cnitos rdcrantcs, não se su;;pcndem, 
quaesqucr que srjarn os cargos qnc occuprm. 

'!.a dita dn [H'OJlüsição ela ~aHHlr.'t dos Srs. depn· 
t::tdos, do c·Jrrentc anno, n. 20!, m:mtlando que 
as disposições do l.lcC.I'eto n. i23ü de l:l tle Julho 
df_~ -186G se faram extensivas an.~ demais rmprcgn~ 
dos Ua camara municipal. 
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Lu d1.:;cussi'ío do pr,'jecto do SelHul0, letrtl J, çaIYe~. Silveira ua IIIottu, Alfonso CL'ls7~' Visconde 
dcclaranuo (lue siio c:xt~n:.;iras ás pCssO<lS :l fluem do Nlctheroy • .Marquf'z do .IIol'val, 'n~collfh' do 
peI<1s leis em vigOl' compete o Illou{('pio (los om~ fiio Hranco. Antão, Darão U13 Maroim, Djrão da 
ciaes da armadn, <lS di::posicõcs do decreto o. :::-!619 LnguÍw, L,itão lb Cunlt,!, Juoqul'ira, Mendes ULl 
dc8 do SctomuJ'!J de 18j5 . .- Alruci(b e PJ.es ue l\lcnuoIlç'n. 

2. 11 dita U.:l pro[iosi('no à"a caroara dos 8rs. ComparCCCr[lffi depois os 81's. Dins de Can<lllw, 
deputadus, n. ';W8do côrrontc aliUu, au~orizando o SinimLú, Fernandes!la Cunha, Cruz l\Ja.ChDUO, 
governo a conceder ao u!ldmrcl Augusto José uc Cunlta c FigucireLlü O CoLluy. 
C~stl'O c 811ra, chefe U~ dil'cctoria d:.t agricultura Deixaram Je cOilll1al'ccnf, eoni c~Usn particip;Jcb, 
tio ministL:rio da ngricultllrn, comrnercio o oLras os Srs. llnrão ue Pirnp:mw, Conde de Baepl'udy, 
puIJlicas, um <HIllO de licença com seus venci- Diogo,VcIllO,,Dugue <10 Caxias .. F.austo tlç Aguia!, 
mCJltu~. OctD.\'UillU~ SilveIra LoLo, Teixeira JtUlIOl', J();:lO 

3. a dita uns propnsições dn mesma ('amara, do Alfretlo, Sarni\'a, Viscoll{!c (10 Bom Retiro e. Vi'!-
C01're11 to anno; conde tlo Jagunr~· . 

Ns. 102 c IH, concede nu o disp~lnsa aos r'8tll- Dds.aram tlo compal'el~t'r. sem caUSil participnda, 
uõlntc.::i Fmncísco Cesar da Cosl:1 ][endes e LLliz os 81's. BnTão de Souza Qur.il'oZ e Visconde de 
Duarte Poreira Junior. I 811assuna. 

N.236 .. concedentIo pridJegil) a Carlos ~\g-osti- - O Sn. l'll8SIIJENTE [jul'iu a sessão. 
nho de Laperriero, por W nnnos, }larfl J'õlIJI'icaf e I Leu-se a ad:1 da sessãu antecCUl'nt8, e, não llil
vender no paiz mrIõI o acido suIfurico. vendo fluem subre e!b fizesse ob~el'\'3ções, dCU-i'8 

2.11 discussuo 1.135 p!'O{losit'õl'S lla mesma camllra, por ,'lppro\';Hhl. 
do corrcn1oJ<lllllO; I O SH. 3.° SECRE'UfllO, servindo do 1,n, deu eon!:! 

N. 2i8, concedendo di.-:pl'llSa ao C'stllJanle Gll- (lo seguinte 
briol Benedicto tle Campos, I 

N . .2!6, cIl'võ':lnuo n 10 annos o prazo ("flTIrollIdo I OillCl'O' : 
EXPEDIENTE. 

a João Jo::;é Fagundes de Rezcntlc l' Sil\'a p;1ra ou- I c 
cetar os trabulho~ da lavra na rlrea eomprehl'IHl1Lla Do minbt.el'iu tIo Imp~'ri), do G do corrente woz, 
p('Jo~ rios Cayi'lp(), Mi.lrrmhão o seus amUt!lltc~. I rcmetteuLlo o nulographo snnecionado rlu resoluç50 

DisC'ussão do parecer da comffiissiio tIe consti- /1<1. assemúlé,.t geral, autorizando o go\""rno a 
tulção sobre:l eleição a que so proredcu lWS pa- mandar admittir D. 3Iál'ia Audia c O1iyei1'3 a exame 
rochiasdo S . .Miguel doCajLlrú eNo&saScnhura ua dus matarias do cursoue obstett'icin da FacuIdad('l 
Conceição do Prudos, pr1winC'tn ue lifin,'ls-Geraes. do IDf:llieinn Ilt\ita curLc. _ Ao archivo o i'lutogra-

2,1\ dita das proposições da canHlra dos 8rs. pItn, eOffimunicando-se á outl'a (';aillara. 
deputrlllo'3: Do mC.~mo ministerio, e de ig'uaI datn,dce1arnndlJ 

N. 522, de 1873, deterrninanuo Cjuo ti legitima- em rcspost" ao do Senado de 2, flue nada ronata 
ção por snJJ~equente matrimonio comprelwlldo <ÍquoIle Illinisterio l't)lati\", mente a occu1'rencias 
os filhos cspllrios. que se dessem nn vi1In. dI) 3. lUlll'rlllho, provincia 

N. 1f)~, do corrente anno, rOHt.'edonuo diversos do Hio Grilndc tIu .sul. por ÚC('<:ISi[iO dos trabalhos 
favores á empre7.f1 rJlwae orgnnizar p<lra o nrrasa- da fJualifica~50 de mtantes. - A. quem fez Il re-
menta do morro do Senado. qulsiç-ão. 

N. :160, elo corrente anno, itIem Ú empre7.a. que I Do presidente da pro\'inc!a de JÚnil$ Geraes. de 
lovnr a em~ito o l)rolongnmcntu rIa avenida YilIJ I 2 do COl'J'l.'lllc mez. rcn~eltcndo a authl'ntica 
Isabel até á rua do Seunuor guzcilio. tla cleicllo tIo eleitores cspcciat\-5 a (IU(' se 

N.269, du currente êlllno, autol'izauu\J o go- procedru nu dia 10 do mez pruxinw findo, na 
verno a conceder um anuo de licença no desem· p<lrochia de Santo Antonio ,]0 Pcssanlw, collcr'lu 
Largador Henrique Jorge naLl'llo. do Serro. "" 

Lcvantou-se a sessão ás 11 050 minulos da llltl~ Da rne:-:a pllrorhird d,l rhlaJe dp. Pas-so~, enviando 
nhii. F a ~nthelltic;l lia cldçiio de eleitore:::: o~pL'('iae.:::. 

l· A' commis:0o do cunstituição. 

80 .. " 8cssi\o enl 10 (Ic ~cte2u.bro 
do I87'0. 

rUE3IDESul.-\. DO Sfi. B.l..nlo DE C()TElilm. 
VICE~ rnESlllEN'fE. 

, Repre~nnt;lçill) do UcnJ'irluc H:l1Iteufeld, reeI,,-
mnndo (~nl1trfl.'l p:t:':.\lIgern cm ultilUa (liscussão uo 

I 
prÍvi!eg'io com'edido ri Carlos Agostinhu ue Lapl~r· 
riL\ro p~ll'll fllllril'ar c rondeI' sOII[1 artificial e acitIo 

I 811Ifnrir&.- A' cOlllll1issfiú tIe emp1'CZ,1S priyilr. 
i gin.dns. 

SUlI.\I.\[tlú.-:E:xP1:I>U;X!'E.-l'ltl:'IEill.\P.J.un: DÁ OH.IIIHI no nu. I rRr'I"'II\" I" 'Ir~ D' OIIDE"I 1'0 III \ 
-Orç:l.IllCllto di! IDIIIl"torio da a,:.:t'ICllltllra. DIM·llrsos d,)~ i ·1 l:' .1. .1.1 1!<.1. .l J .- • 
Srs. Viseorlllo uo Rio llr:I.I11!O e jll'CSitlOlltO Uo cOlwllho._ , 
SEGUNDA l'.J.nTIi: DA onDv.~1 Dú JlI.l.-.\.liml'('l:'L lo! it'rig.triío (la i onçAMENTO DO .}Il;';ISTEnlO D.1.. .umIt:;liLTUIl...\.. 
citlade. Dbcur~o do Sr. ::iih'ci .. a lIa Moth. ' \ 

,. _ • .. ' i. COlltinU?ll [I 2.~ di.-:cussão du ::t1't. 7. fj do pro· 
A::; li lWfas tla mn.nha nrh.~r,'1I1-s? PIÚ;'ii 11[01> ªO I jerlo llo leI do 01\'::ttnOnto, de :1d7D-1880, rt'llllivu 

8rs. Senad?l'l'S, a s~lJor: .!~õlr,'lo tIe LiJleglpc, I;1'il.O I ás ucslle~::Is UÚ Illinistcrio un agricuJIll1'8, com-
Vellozo, 1 apmagL1<l, nar~o de ~hll~l,'lng't1aIH'. Clu- I mercio c ulHU$ lHl1Jlicns. -
chorro, LUIZ Carlos~ Jose BUll!faclO, Barros H:H'- I 
reto, Visc{,}udc (lo .:\'lJutJté, Correia l Yieir:l un 8ilvtl.: O Sr. Visconde do[) 1.1.10 Draneo 
Ribeiro da Luz, ViscontIe d.e AInritilJa, Uc1t0a CQ- I ]lOndcra qUf' 03 !eabalhos dll Senado estilo lJluito 
vnIC'(lnH, J)inj7,~ J:tgunribe, Dantai', Nunrs GOlI- : atrazados. Jú tIl.'eOrrernfll dU;1S sessües orJina.ria.<:: 

-, 

, ... : 
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c apPn:ls fe chegoLl no meio t.la tnrcfa !lo orc;nmcnto 
geral do Imp•~rio. Xão é, porrm, do Senado a 
culpn 1lcst1~ otl'I.IZO, sendo elll todo u caso certo que 
não é possivcl, nas circumstancins ~ctnilCS du pniz, 
deixar pns:;:nr o or~nmcnto 1la <lgricnlLurn, com~ 
mcrcio o obras puldic<1s sem exame rcllcctldo so 4 

]Jl'C alguns actos do gaDincto e n respeito de alw 
gnmas das vcr!Jns do mesmo orç-amento. 

Quan!lu a::; circumstanJias de uma nação são 
prosprrns, o-o;:: 0rros do governo não t=c tornam tão 
sensivcis, ntteuu;nn-sc c até ccrt1J ponto são rom
pcnsarlos prlo~ hcnf~fieios 11c CJlW go?a n socicd::Hle 
cm g·rral; mas qnnn1lo um povo se acha cm qua
dra tão difi1cil cotno n presrntc, o . ..; erros do go
verno sobem de gJ'aYillade; e, pois, tcles circnm
stancins impocm nos que govcrnnm .n maior mo
Ucra~ão cm seus netos, o maior rcsp~ito ii lei c ao 
interesse publico. 

O orado1', não só pt>la e~tima o respeito que con
sa.gra nos nobres ministros, como prinripnlmcntn 
ao chefe tlo g-a!Jinctu de 5 de Janeiro, sente llizet• 
que esse ga!Jinutu tem mostrnUo unw tcnrlencia 
para a llictall.m·n como nunca se v-iu entre nós. 

Começou por um acto sem cxt;mplo no llrctzil, o 
celebre. manifesto, !JUD prorcdeu o Llecrcto llc 
emissüo llc paprl-mocdr~, c que lançou ::to p:~.rtillo 
adYcrso censuras gravissimas. 
Es~e mrmifcslu não tem [ll'et:eU.eutc igual entre 

nós, o ornUor o rcvet'' rom n mais plena convi<'l,'ão. 
Não sómcntc nunca se viu a detntclaç:to cm docu
mento official h~rada n essa ponto, r.omo ninda 
nenhum fW'i'Crno preridt~Ut!~ t'0z uma dc~rriprfio 
tão cx~gerJda c tão sou1Lria Uas circuinstanc[ns 
do prdz, como n qne so c1cseniw no quadro por ellc 
traçado, e qnc S('lll duvitla não devia ser fcitv Uestl~) 
que c>rn o proprio governo que se dcsc:onccituava 
pernnte o DrDzil c perante ag outras nac-õcs. 

Diz que ora o proprio governo que se descon
ceituava, porqnc cmlJOra sUPlHlZl~!':<EI qnc o mnni
festo súmentu feria os ministcrios de um pnrtíçlo, 
m;;~nejou cllc ti!IW c~p:1dn de Uous gumes- ferin
do-se por tnnto mortalmente com as suas proprias 
armas. 

O efTeilo mnnifcstuu-sc immediatamcnfc. For-a 
baixa dos nossos fnnUus nos mercados Ua Europa. 

Si o nobre ministro recorreu ás informações Uos 
nossos agentes diplon11ticos, sabe sem duvida que 
o orador enuncia um facto rrrto, a.sscyerando f!Ue 
esse manifesto causou profunda impre.ssii'o om 
desfa.vor llo nrazil. 

Ora, um governo fjlte niío f'Stil. Uomin<Hlh pr.Ia 
pniXão politil•n, qno km eonsciencia di~ sun posiçào, 
não vai Uesaercúitnr o pniz c crcar tacs Uifficu1-
dadt:5 íjHaudu :-:e íh·C'lar:\ nm;; mnioros embaraços 
fiuan"ciros. 

Segundo o manifl'slu, o The.soum esta\'a na:-; nwis 
apertndns circumstancia:., sendo intlispr:nsavcl 
recorrer a um meio extremo c dos mais grases 
-a. ~miSs5o Je pnprl-mocrln. 

Pu is bem: es:-;c mesmo governo, que a.:;sim pro
curava cxagcrnr as cirrumstnncias rln Estatlo, 
lançando toU.a n l'!'~pon~rt!Jil[dadc soltre a~ ndmi· 
nistraeõos lle seus adrcrsarios, IWnco d.,pois en
tenllia" que, alt~m ;los compromi::.so!'j:í contr()hidns, 
além das difficn!Jatlcs que eHe l:mlo cnc:lrcria, 
podia Uecrctar mais tres e:;trnllns de ferro, sendo 
dut~s pnra a provincia do Ccnrit c uma pr~ra. a dr
Al<JgUas, a tlc Paulo Alfonso. 

Sabe o orarlor ljiH'- o ministerio da agricultura 
sentia a neccssitlat.lc tle tlar tralwlho ii. popnlnçi'ío 
fnmintrt do Gt•ará, c :tos emigrantes daqtwTiit inreliz 

provincin. Acn~o, porr'm, podla esta raziTo :::e r DCeitn 
Jlura tamanlw re~po::sn.hilidallc como os onus que 
dL>.~;:;c:; ae'tos rco;nJlnram p:~ru o The~;ouru '! 

P1."1Ís n:io IJD.'5tava a acquisirão da estr~Ua Ue Üi1· 
turit•\pnra dar emprego aos emigrantes? Nilo hayia 
t<.llnLtltH uutrus obras publicas, onde potlcss!'Ol ser 
empn'gndo.s '? 

Mesmo no ~::;enrá, soh o ponto Ue yista (Ia utili
dntlc, si o go','crno podosso aggrava.r os empenho::. 
do The~uuro .1 esse pont~l, ~em augment1r as diffi
cnltl:ulos a fjliiJ tinha aiiutliLlo no seu maniru.-;to. 
então a ohra 1lo 11orto dcug1el!a provinr[:r serin prc
feri\'Cl, porque <Jpro'lcitara a toda clln e seria 
muito mciiO::> custo.~a c já e-; tara muito r~tnda1la. 

Mas, o ornUot· entende (JtW ns circmnstnncias em 
que~(' acha.vn o Tl!c5oura, si não oram tão graves. 
cotno as fig-urou o nwnifcsto de li.i de Abril, segu· 
rnmentc que U:1stnvnm para impôr ao governo a. 
maiúl' rcstricr:ão nas despcs;l.s pnhliras. 

Entende quo o governo n~o podi:l 1H":ltic~r um 
acto desses, s.:lm intc:u.cionalm.cntc levuntar cmha
r;oços, que não podia rnni~ remover. 

E fllWl é a sittwção cm que se collocon o mi
nistt.:l'io ·~ As (}c5posns se estão fazendo, rnfls, ntt 
resolução prorogatira rlo orçamento rlo cxercicio 
nntori01·, o crcltito cspl'ci<d llCslinaLlo p:1r;-~. este::; 
fins fui adia(io. O Sena. do manifc.:õtou ussim qLtc 
ui:ío poLlia approvar o acto Uo governo; LHas o noltre 
pl'e~Jtlt'nle do conselho, 1ll~~"'Zar de Vr'nciilo, não 
determinou a suspensãO elas obn~s cncett:dLls, c 
L' i ias continunm como s[ o credito ti\'esse :-:iJo con
cedido, COltlil si a Ucsprsn. fosse autorizndn [lfll' 
amUas as camarns 1 

E n:lo se lt'<:tta d~ Ct'ffi ou duzento.;; rontos ; ,'lío 
despesas que montam cm milharc.'i lle coutos! E 
um governo, fJUC nssim procr1lH, tem púi'Vcntura 
o dil'l'ito de exig-ir dos representantes Ua IHH'i'io 
que lancem uma carga de impo~tos sobre a pofm
l<'l!;;io hrazilciJ'll., Ctlmo os qu(~ são propostos no or
çamento qne 3e diseute, vindo da camara dos Srs. 
deputado::>? 

L<uncnta o ora elo r ser oLrig<Jdo a formular estas 
Cl'nsurus com rl'Jaçãoao nobre ministro da agricul
tnra,qu::mdo n-; disposições do seu espírito nn actua
JiUade sUo pnra guardar silonrio,-além de mo ti n .. s 
pa rticulures, porque rocei a muito earercr preten. 
d(•ntc'c pretclldeutc soff1·ogo :'1 posi~ao dt• SS. EExs. 

àlaS, uão é po%iVd que um representante da 
nação, que Itensa c rcfkctc em noss:~s circum
stancias, se conserve silrnrioso diante dt!: uma poli· 
tica, que n5o Jlt":rl~~ l1eh<tr dr~ ter !l:n Ucsastro~o. ~i 
o;-:: nobrrs mimstros n:io arripinrom cnl'refra. 

Sem ir mais lon~e-durante o ministrrio Ue 5 de 
Janeiro-já lJOnvc uma emi:;;são ole 'tO.OOO:OOOJ; 
dr, p:llJC}·UlOL'(l<J j OUtra de ,~Q.QQQ.OQQS d8 <l{!Olt• 
ces, c nrnba de contrahir-se um cmprestirno do 
50.000:0006 ! E t1ttlo isto não lJn~ta, porque nrro !'O 
alcança qual .será o pos.o;ivel pnradciro. Al•~m tla 
c~:tlnmidade l!n sêcea d!l Norte, tcnws os netos dis
rridonarfo.:; d:) governo, enjos effcitos snlJ::istem. 
E, p!)is, qunl -;cr:"t o resultatlo 1 

Potler-sc·lJa tirar da popnlari'ío 1Jrazileira, por 
meio do impo~tus, as som ma;; indiS}Jensnvcis pnra 
EIS d0:-;lkSa~ qne se rstão fazrudo c flUe prosegui· 
rii.o nos exercidos :::.eguintrs? 

Nil.o é possível. 
E' ncces::ario, 110is, reflectir sobre estas circum

st::mcia~, solH'•J esll' estadu de cousas. 
No fa~fo relatiYo ii cstradr~ de frrro de Baturité 

11a ainda que notar, além do arbit!"io com que o 
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nobl'e mini.-:tro prnr,~~~l~~n, pnL~ qne, si S. E'\. se 
houvera limitado a is.m, não se animaria o orador 
a c:-:'nsural o tDnto. 

O nol.n·~ ministt•u adtJIIiriu a ostra1ln 1le ferro 
Ue naturité. Já não cm pouro, por11UC foi uma 
cm<naa do fallcciUo Sr. scnrrllor Pum\1 •u, 11m posta 
no S~tlntlo. t1arn qn:c< llr.1·~~c o Esta1 tJ acquisiç?ío 
dcssil PStl'aU.a, <JUC foz cnltir a providc~nd.1, vinda 
da on1r:1 rnm.'lrtl, f!UC<. :-;;llvavn a ~mpt'<'Zfl Ua c.-;trcl<.l:... 
de .Macn.hé a ~1mpo". Fui,t.•nGo e.s:-;a i!l~a rP.Ht:lll:l 
no Sena tio. Não crn., poi~. pc\IJllCno o ilr!Jitrio tjllC 
tomava o no!Jre minist!'O. attcnt:Js ns circumstnn
cias düQnCllll Jlrovincia," tullpilrindl) a t•.s!!':lll3 de 
ferro de U;~tut•ité. 

Mas, o que fez o nuLrc ministt•o? 
A cornpanhin tb c.-;trud:~ d(} que se trnt~, ost:nrn 

cm más circumsl·lnci;ts; su:~s ar·c:õcs nch:wam--~c 
dqm•ciMl<1s. tnnto que .:tnciflYn por d~·"fa7.rr-:<e da 
cstraiJa UesJo 18i7 ; c o lliJlH'I' nlinistru totna-llw 
sua.;, acçõe . .- ao par r. dá-llic ;1piillcc~ :w p~tr, ~c
guindo nc:.;tu parte o princi1•io tmtitü Sllstenlavd 
do nolJt•e mimstro d1 f;tZcmb do g:liJitlete Jc i~ 
de Junho, que presir1() lt11jc á sc;::~lio riu s.·nnrlü, 
dc~Uc qur, 111> r.:1.s·1 de rf"s:;!l.te 011 nlnortizrn::·tn, o 
go1rcrno comprará as TnC."ll11S apolices ai•<J i\:O do 
p:1r. ou as rr.-:g,ltafâ, twr meio u·~ so:·td1> no par. 

Mns o no!Jrc ministro deu npoticcs do !<::st:trlo, 
que c;-;;twnnn acima do IWr, pelo '";dor nomin<1l, c 
n5o tomou as <~rçõe.;; cLt eo·npuuhia r.oln sl'\1 prc~o 
r<'al, que tinltntll ThJ merendo. Est<:~ram dcpr;,_ 
einrlcts e todavia fotam hiltl.'ttlas no pnr. 

Foi, tloi:-;, Hill llup!o f<1V1!1': c!J'\'11\1 o pt'l'~l1 dn~ 
nctõcs d.1 comprmhia em lJt•nc!kio d11S ~cc~ioni...;(as 
da ernprozn, r deu t'lpolices, q!Ln est:tV<llll acima do 
par, pelo seu Yn!or nominnL S:•o d•lllS fworc,~ <t 
um tempo, poi:-; n c~()ffi[l:Jnhia C!~t~nrn :tnciosa por 
sah-ar o seu rnpitnl c úl':•:rnrt~tr-sl1 d:1 emprr.1.n. 

O nobre SL'IIador pcltl Bnilin, r.·la.tor t.b eornmis
são r.lo orça.mcnt·J, discutiu a estrada U ~ f•'T'1·u Ue 
P::mh Affunso sob u ponl11 1l•• \"i~ ta L11~ sua ntilidatll!, 
consiUerou pOt' C!'=tn fa1:c o <1rt·1 do no!n·~· ulinis!ro. 

Mas o tll'<J.dor, qu·dqtwr qne sej;'l n uti!id<J(ll~ qne 
o nobre ministro poss11 rhmHinstr.'lr t]UC !Ja nrss:1 
estrnda, c n:-~s outras lhHls, não quer conshlt'rat-ns 
sin:lo w·lo lado tla kg-<llitbJc e do.;; carargos que 
lroux.cr:1m p.1rn o TIH·~ourü. 

O arllitriu do noUro minisLro não con~istc ~ó na 
deerct~<;ão rlas tres rstr[!Jas, qno 8. Ex. julga jus
tificar com a C[linmit.lade do norte. O nob!'o mi
nistro considerott-s~ o primeiro lt·gi~latlor Llrst~. 
Impl·rin l 

Encontrou S. Ex. Uitnculdad1~S na ewcnç?ío dn 
lei n. 2i.JO de 2í Litl Sctetubro de 1~73. 

Diante Je taes diffictllthHles ní'ío se julgou o nu!Jrc 
ministro emlwrnçado, traton de r,~solvel-::ts pela 
sua antorillnde- sem tll'lfl'lllil·ncia do 11oder legis
lntiro. 

Ex:uninando o flUO fez o nulJI'tlltlinistro, o Sen!l.do 
Ycrá si S. E\.._ procetleu ou nüo-c·oHto primeiro 
legislador do Itnpt~rio. 

Parn cwcu~jo tia dt:Hla ld de '1873-lw o tlecrl'to 
n. 5,"G de 28 tle Ferct·eit·o do 1H7-l. Nilo preci:-;nra 
recorrer u e&!.:! reg·nJ:nnento !lO !871., mas corno o 
noLrc ministro referiu-sr~ rm api"ll'tl~ a actos do 
gabinete a que tcnre o Ol':H.lur a honra de pcrtJ.·nccr, 
cita este regulamento, I•orqno nhi estti o pensa
mento desse gabinete c a prov:1. de que procurou 
respeitnr os prec":eitos dn. lei do i8i:L 

A ld, qne o nr.'ll]llf lê, cliz-capital emprt~g-aUo 
-e assim foram conredhlo1s tuclrls ns oLttr .. ls ga-

ranttas a ostt·allas do ferN; isto e, SJlJrc o capital 
oíftJctivnmontc empregado. 

O noLro ministro cnten leu, depois dô1s informa
çõrs enviadas prla nossa lcg.'l('ilO cm Lc1n1lre:; c 
IWf ontms que prornron cn!ligír~ que o cm1Ja
raço vinha lft~st:l l'lnu:'nla lt~;-::11- gat·:mUa sohre o 
capit:1! efTccti-camente em,n·e;Jttdr;-; e f'ntflo nltorou 
a cl:m~ula th lei, :mbst:tuintlo-n pela scguintc
gar,')ntia sobt·u o ~~~pi!.nl jir.rulo. _ _ _ 

E' intuitirn n. diíicren··a. O earital fixado, a 
CX.fl'~ricncia o tem dcmonstrndo, é sempre mais 
on HH'TI'>S exa~eradu. O governo, conccdnntlu a 
p;nrnntia, rcscrvnva-sc o direito de fisralisar a :tp
p!it:l~ilo 1lns ftm~.Io-< socla~.; t],: catl.1 cmprc?:a, para 
nio pap·ar s·nfi:) gar:mti.l Jc juros pot capital 
clfccti\"nmente Clll[H\~gntlll. _ 

Ahi cstti, pol:', uma dl::posi~·ão oxprcs~n e im
P'lr!nn!t) t10 Jd ~u!J~tituiútl por ontrn <"lo ar!Jitrio 
do nuUro ministro. 

A g:n'c)ntia úo j11ro:;: sdJ!'O o enpilnl fixndo em 
l'lq!' Cl\! p.1g·a e1n IJJO.'l.b corrente tlo B1·azil. 

Ent·~ntlt~U o noiJL'e mini~tt·o que vinha tl'ahi tam
lH'm 111111 diilicn!.lrHk e 1 csolnu-eom a stw. au· 
tlll'hln:ln d,• k:~L'.:/:uJo,·-detet'nlinan,lo que a ga
rantia 1le juro:-; fu.~*-~ p:tg·a em moetla de uuro; isto 
é, ~o cmulJio p.11' de 27. 

N.1o fi<Í.I'<l rlinda [\tini o nrbitrlo tlo nobre minístt·o. 
Não se con!onton S. E\:. com esl<Js Uispostçõcs, 
qnc sUo <"l]itís d1~ Sll:l 1.1\"l'<l. 

Para a rstr;ttla ck ferru de Curitii.Ja a Par:tllftguá, 
arnlm o no!Jr0 mini~tro 1le a~Iopt:lr outra tlisuosi~~ão 
-rr.-:olvcntlo I[UC s.~ d1.~vc pag.1r n gar<mtia de 
juros-•lesde tjHC o C"::tpltal d::1 con1p<1nl!ia esteja 
lerllntacln. 

Jú ILo ::;cu ro~nl.1mento o nolJre mlnistt'o tinha 
rnlmittiUu est;, ir!é:t elo se pngnr jnros á medil1:1. que 
o rnpit:tl St) fn~s·J lt!\r<Hil<H!Iln, o cpw rnm certas 
re.-:triecõos n~o tel'in grande inconn~nlentc. 

fil'-liltirarm·u~c it c~tL'.Hla do l'ar<Hl<Í o nobre 
ministro roi nw.is !unge. 

O c;,pitt~l fi'\a lo n Jll'inr·ipio p.1r.t r:-:tn estrada 
cr:t 1lc 7 .OOO:ílilú._'~. A ass0:-n1Jlé~l vrovinci:d tinlta 
concetlillu garnnlin U.o juro p:1rn '2.000:0006. O 
gnn:!l'llO, pot· <1cto t1o miui~tcrio a 11t10 o orador 
wrb•twi!l., elr.~\'OU a !ixa~ão tio capit:1! :t 7 .000:000~,
prr~trnuJo ~ar~:mtin tlcjnrc·s a ~.000:0001,e Oanç3. 
á p<lnmt:n p:-orincial. 

O noht'l\ ministro nãojnlgou suffident1_) o cnpital 
de 7. 000: OJ06 c elevou essa Ox.arãu a 11. (t,92:1.t7J,L 

L•:\';mtmt-se e~~c rapitnl que, prlo raml.Jio, quasi 
pnr, dl'l :un,G, dú :J2 mil!tõ~..; c DOO mil frnncos •. 

E do m:-~is qnc o nobre ministro e:3tipnlou c que 
o orador lU, rr::>tTit<l que os jnro~ de 7 °/o solJrt) 
27 milliõc.s e 500 mil fl'ancos montam a cêrca do 
setecentos contclS 1 quanto á primrira pre;::;ta\:io. 

A l~mpreza lPVi'lntou os cr~pitnes em Pans, ou 
ern outr., prar;n da E mnpa, obrigando-se a juro 
t<:~l\'ez n~o maior lle 5°/o; mas, entendendo quo 
esse juro Pra prqnrno, diri:siu-sc aos concCs:.iona
rios, fJUC llw t1·ansre1'iram <1 concessão, e exigiram 
que se lhe [1:1~:18:-ie o juro de 7 °/o· 

Assim, dostlc lo;.:-o, gnnhnv.1m, ~em trílbalho 
algum,;! o; .. , dndo qqe o juro do seu capital na Eu
rorm fosse de 5"/.,. 

Orn, a 7 °/11 o gorcrno ftwilmontc arhará dinheiro 
na Eul'opn; e relere o nuhrc mini~tro ao orador 
dizer qno nc.~tc neg;oeio ainda é para notnr que 
S. E...-:., de~lle qne dcseja,ra :mxiliar a realização de 
empl'f'Za t:io nlil pnra :1 provincia do Paran:i, d_a 
qual é tamlJL'lll o or::~dur tmthusim.ta, pedindo h· 
ccnça ao noltrt.J senador qne a r•~presf~nta para 
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acompnnhnl·o no seu int1~1"1'SS<~ po1· ,'lf1UC!la parte 
do Imperio: dc~Ut~ li UI', rPpd1•, dc . ..;pjnva S. Ex:. 
lcvttr a c1fl'ito csl:1 emprPZ:I, r.: os concegsionaríos 
não pmliam con:-;pguir o .scn nm com ns condlçõ!)s 
que tinlw1n :u:eit~ulo e ninda di.'iHiis qcw se. l'le
vou o carlitnl de 7 a Cl'ren (li~ 12: mi! eont:.ts-não 
resolvesse anles ch;uu.:tr o negocio a si. 

Mus, f;1ze1' tnnt:ls conce;;:sUc . .; a qncm n?ío po1l in 
realizar n. emproz::t, n qnrm ia trnn~r~·ril·:l. a nm:~ 
companhia .-~tr.~ngcira, era f:Jzer r1nasi uma duoçf.o 
a esses concessionn.rio.s. 

J:i S. Ex.._ couccJ.eu tumlH~rn garnnti:l d~~ juro3 
pnrn nmn .sog-undn estrrHla de fei'J'U na pro
víncia tle S. P1~dro du Hil) GI'alltl.} Uo Sull a do 
Rio Grnntle a ll<1gé. 

E' d.i.-:vo...:i~·ii.o 11<1 lt~í Ue J:.'J.. tlu Sc!cml.Jro Ue lA7:3 
quo.feitn nm:1 conces:;ão, nfío ~e poder :i fazer ontr;"r 

• a niesma provincin, sin<io tlcp•)i~ qno a mesma 
estrada tt·nlw. protlu!.irlo rrn1ln Jir[Llhla ::.ufficir:onto. 

A um aparto Uo no!Jrú p;·r}~itlt_·nt•-~ Uo conscllto, 
aHudindo a l'(jnivoco cm íJllf'. o or:Hlot' Iahorn 1 

observa este qtw arhnvn llH'lltor fJUC g"uartl<~sso o 
nobre miui~tro n resJHJ~tn para o ~r·n U.i~cnr~o; 
mos, como S. Ex. a alli::ullou, ngT;lllece·lh'a c 
procnrará t.le~llc j:í levar em cnnt~ ::rs suas ob
JCCÇÕC'S. 

A lei Uetermin:"t que o goí(Wtto s•í conced:1 ga· 
rantin :lc juros a uma r.3LmJ.1 c.b faro em c.:ul:.~ 
pro\·incir~. 

Ora, tinlta·S(' cnncerlirlo P-%1. garantir~ lHtrn a 
estralln da vi!la do S. José llo Mont_~ Neg-ro no 
portn da Boa Esperançn 1 com !J'i kilrlmetros de Uí$
tancia c o c<:~pital U~ t.í8·í:OOU1)000. 

DizenUu c:u npartc u Sr. 1rre~illouto Llu únnscllw 
que os planos de~ ta cstraU.:r não !'oram nprro"V:~rl•Js, 
o oradur o!Js~rva qne ent~o- IJL'm: Hcou sem 
valol', c assim nfio lw. tluo.1s concessões pnr<l n 
mesma pro\·inria. 

Não pótl1~ Q or;;ulor ddxar !lo consit1erar o qnP 
s.c tlisSd sob!'e a estraUn de Purtu·Aiegre a Uru· 
guayann. Tnrn-ge consirlernda esta estratltt unic,1~ 
mente como cMrntt•g-íct~ ; e (jur. o fns:-:n, <'rrl o or.'\
llor que o nela log-islatiro estar a iiSsn:r. jn~tificntlo. 

Mns es~a ostrncln nf1n ó sómcnlP Psli\.lle(!:ica : é 
tambem 1.lt.:stinmla a servir <FrS inlerr~S~t'S ccono
mlcos dnq!tella prodnci::~. E', nn opiniiío Uo nctual 
ongcnl.u.dro fis ·a!, a linha ma i:-; c...ttutt'id pnr.'\ um 
cnminho r1c rr'l'l'O na pl'ovinrin de S. Pcdrn do Hiu 
Granrh• tio Sn!) uois serv=irá ás povonç-õe5 do norte 
o ás do centro. E' cstrnh~gien 1 porcino põe rr Crlpi
tal r..I.:1 provinci:t om communJc:-tçao com a fl'on-
tcira Jo Urugutty. · 

Entenderam ttlguns que C~!>:a c:;trttr1a de feJTOJ 
diri~inJo-se aos nossos Hmit.·s com a ncpnhlica 
Argentina e com o E:~t<.u.lú Orir)nlnl) tlcixa Je ser 
estrate.r;iea, mas hojn os caminho~ de ferroJ ou 
não são em nenhum caso ostrategicos, ou todus 
estão sujeito~ á me.mw C'C'nsnrn-pnrqne rHo' t0m 
pnr fim facililiJf o transpnrtr~ tln Lropns c J,~ ma
terial do guen'.'l. pnra os pm1to~ mn.is r:xtrt'mos
poronrlo rpu-rlqucr territorio pos~a gorntacr~do pelu 
inimigo rrnn rst:í n:'l vizinl!ançtl. 

Não é cstratcgiea,diz o nol.Jre ~enr11lor pr.Ja 13ahía, 
porqne o pnrto do Hio Gnmrlc é ilc tlinicil accosso, 
e, algumas vezes, pcltls vici.~~ittúles a rruc csttí 
snjrito o sCLl fnnrlo-focha·se a barr,'l.. 

Quando se considera :r. estratla de Porto Alc.grB 
a Urugnay·ann. como linha e.::trntu.: . .dca-de\'emos 
con~ideral-o em rdnç-iio aos no:=;sns vlzfnho..;; e 
enti'io o llOt'lO nDo C emh<~rilt:O no no<=so fim, qne é 
h~Lilitor-no~ {l;'Jf~ o defesn du no~so t~.:rritorio, 

qn:mUn inf,•!ízrnr•nk' (o que Dt'US no~ evite ~cmj'Jre) 
elle .::ejn inr:lilitlo, ~~~~mu foi cm 1H55, 110 cnso ele 
um1 guerra ou com o P<traguay, Olt com a n~·llU· 
JJlic·a .\t•,;ontlL!<.'l, ou co:n o E:".t:~Jo Orientai. 

Es-.a c.stra:ln se ri rle gr.1tHl!~ utilid<1tl •, roml) 
filli:h~::OilllC.l' OUlrn-; íJ!ln :'C l~~ta!tCl•'(':ilnl Ol]U•~ pnSS.'!ll1 
facilitar o trun-.:porle Lle tt•op-rs e d•J to. lo u mnte~ 
riod r]p J!'llC!'ra pttt'fl o~ p~~nto~ em que devnmos cs~ 
p.~rnr o inimigo vizini}l). 

Si n(1s tiv0rmos U·~ opp(ir n inimfgo ext:~rno,. 
cnt5o inntit ~l'I'<Í n estr.'llh de ferro Uc Stmta Ca· 
thrtt·ilw a Porto A!egrt•, porqtre o porto 1lo Hi{} 
Gran1l•J ni"ro p:')(lc sot' hloquonrlu, os temporacs 
arc~.~t:tr.lo tpwlqtwr forr;:-t fl[!Yal qw..: rJUÍZa3~C aUi 
c.~t::cionrrr. 
Mn~ t) [)ilft·J de Snnt·t C.a!lwrina, dtl om1•• pnrtiss.(~ 

a rstrM.la, facittncnlc seria lonw•lo c rom rllt• n p:;::. 
tr;uJLt; c neste ca~o o inimigo oxtcrn,J poderia [r 
por r.ss.1 e.~tr<Hla até :i capitnl dct prnYincia de 
S. Pedt'o tlr~ Hío Gnmd.c do Sul. 

Qne !'.c constrna mnls umn r..-.trtlrla lle fr.rro, 
qu:mdo stoja I·Os::.ivt>l, o orJJot' llto d,1.r;i de mui li) 
bom g·cadu S"U YOl(), O'! cm Santa Cntlwlina ou 
Clll outra provinda, !lOrí{lW rnrccrmos muito r1~ 
vius dt~ commrmiearão, c as cstl'.3dn.; dn ft·rro ~ão 
ns maL~ nperft•L:oad"ns. 

Não pr'1d~.~. porém, o urador <"oncordar em que n 
estrada dn ferro t[e Snnt:-~ C:ttlwriua a Porto 
Alegr.~ Sl'ja ncr.e~::nrin parn tol'llar estr::lto.gic.-, a 
llo Bio Granrh! 1ln Sul. 

NUo daria o orndor o seu \'olo acttlal!uCnte pnra. 
que cssn estra.ln St~ !lzes.-:r.-porqur é m·itknte fLUa 
não p1'01lnziria jnro d·J rnpital fjlW nhi fr1s.~o ern
pr•~gatlu -j:í niio J';:,JianUo cm um:t concess?.to feita no 
Visconde Uc lbi·lJaccnn, couccsstlo que o orador 
n:lo ~nlrc si subsiste. 

O nulJro miuh;tm, qne nrro cossn de D:preg.•ar cm 
seus rclat·rriú-s o discur.-;{ls r~ ncrcs::;f,JaJ(~ Llc eco
numias~ mandou proceder a novos estudqs Jr;rr<t r> 
prnl•mgilfllentu lll' algum1 das c.~trad:ts Jo S. Paulo 
que sn po.>:s,1m di!·ig·ir a ?\-L·,tto Gros-:o. Pensa o 
Or<tdor qnr., nns circumstnncin.s nctu:ws, devia-se 
abrir m:lu de scmeHwntes dcspes;J-5. W10 ó pos
sirel lJU" t11J eerln se rwssa lcv:rr uma vin ferrea 
at:\ .l\I:rtto GrCisso, r, senllo nssim, p:1ra qno dc!-!ÜC 
jri oner;u· o 'l'lic:-:otuo com as despesas de estullus 
nfio m·gcntcs ? :Mnnr.lrmdo fazei-o.-:, var1l1'C' qne o 
governo L'Stú ectlentlo ú pre~sno de interesses pro~ 
vinciJcs com detrimento r.krs cufrcs publicas. 

O orotl•Jl' fe;: parte dr~ umn commiss5o nomeada 
p~ra cst11dar o meio mais facii de communicaçâo 
entre 1\l:lttll t;r,)s~o e o lttural ; essa commissão 
elaborou nm parfler·r, OJ1in:rntl8 t!IH~ pnm es~e Hm 
r;o:kr~s,•.Jtla:ll ~1proreila1' algunws lla.'5 vias ferl'eas 
j:í con.,trnirlas c o río Po·t'llnú. E:-:tc ]l:trl'Cl'l' r1tw !l
gurn entre o.; :mne:tr)S do rclatoril) d[l agricultura, 
n~\o exi'..!;íria SO!llm:-~$ nvu\t;ltl[ls. Entretanto lH'Cfi)I'C 
o governo re.Jltz<lr cons:idcraveis Uespesas com 
estndtJS rp1e n3o t0m, pnr ora_, razfto de ser 1' 
As:-:.im prnrr•Jr•ndo, certo que se não mostra com~ 
}H~nctratlo U:J~ difficulJaUes Onanreiras <]UA o 
as~oiJeiham, e qn~ com tão negras côrcs pintüu 
no manife:;tu preliminar da cmíssão Uc pap(·l
moed.:-t. 

O nolH'<J u1inhtro, tomntlo do lle:=.ejo de fazer ruí~ 
tlo, coll\-acnn um congresso agrir'ola, que deu 
bra\lo por torlo o Iltlftl'rio. Qturc;; foram, J)Drém, os 
Lendlco:-< rr'MtHndns qurl d.v congres.-:o colheu a 
hvonrn? DL:;e:1tcm·St} arrualrnl·nte nn o:1tra ('ll.w 

mura dons ou tres projectos tlc auxiHo ft lavoura, 
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e aindrt não se s::~be o pJn~;nncnto J.o g.ultinetc a 
r.'sse re.~peito. 

A lei de 6 tle Novembro de 1870, rgH~ tem por 
fim dar it lnrour[l (]Opil:tc_.,- a Jlrazo Iuago e juro 
lJaix:o, não tem pt'otlm.iUo os e re.Hvs i!Uú dc!Iu Sj 
csp1'ranun. O lwnratlo minbtro, t}UI1 muilo con
tribuiu p:-tra n fcltur:t Ll0s)a lei, aere.Ht:t que hoje 
se possam furncccr, na!]uc\l[l:> condiç-lie-;, ca_pitaes á 
laVOUJ'J '? Ningucm tem milis contt•ihuiJ.o para dif· 
ficultar ('.,se lfl'i)IJJema d~o~ qtli! o minislerlu u,~ 5 de 
Janeiro. Si o g<tllincte tivesse como hléa Lem <ts
scnto.da o soccorrcr a !a\•oura, deveria ter come
çado ror cconomisar onde IJUCr que as dCSlWS:ts 
avultassem c não fossem indispcnsavcis. 

Entro as tlesrwsas injustifira,-eis, ncr~·scent:l o 
orador âs já notada~ ii CJ,_UC se f'.stá fili'.cnU J com os 
commissnrios enviados a:> provincia.s par~ inc{u.irir 
do c~t:Hlu das colonias. Puls n5o ha\•ia funccJOna
rios que p()rlrs;:;em prestar ao ~overno ns informn
çõcs neccssm·ias sem accrQ.sCJ mo de despesa? E, 
não obstante, continúa ~"Vcrno a declarar-se 
insuillcicntemcutc iufofffi<ido relati'{D.mcntc a 
factos de im!wrtancin c.1pitrll, cnmo aconteceu, por 
cxemplu, tJUnnrlo o honrado senador pelu P,rrauá 
trvux.c ú Uiscussão os a!Jusos occorriLlos nn compra. 
das terras rlistrib uid:1s aos colono:-> i'Usso-allomàos. 

Nesses factos que afast:lram do súiu Jn•aziteiro 
grande num::ro de estrJngelrus laiJol'iosiJs, c que 
cspontane<~mcntc haviam d('Olit.ndado o uos:;o paiz, 
vê o orador moth·os p •ra estranltar o prttceili· 
menta do honrado ministro, (j\lC sem l'cprovação 
oxplidta c sulemnc deixa que :.dJtlSOS taes se pra
tiquem com gravo prcjnizo do::; interesses nacio
naes. Convo:11 que, muHo pe-fo contrario, J.ll o 
governo prov~s llc qne po:<.SUi~ 11 pl'!'Cisn enrrgia 
para rct1l'cssão dos culpndn.", :Jinda qur contra si 
le,~ant~ alguns amigos. 

Do que se lU no rclntorio do lionrndo minfstro 
e !tem assim do que ouvimo.;; .1 S. Ex., du
p!·rhf•n·lc-se que o g')'"orno do Brozii n~o tem com· 
tncttitlo sin~o erros cm nwtr~i'ia de colonisa~·ão. O 
orador p1'rle lice.n,•a pnra rcetificar esta atlt'e(:iação 
~~ dcfenllt!t' c:<.t:.t "entidade moral-o go\'Crno do 
lll'<tzii-contra os ataqnrs Uo.s: lwnr<ldu~ mcmlJl'O~ 
do g:\lJincte de 5 de J.:llleÜ'O, os qn<tcs nfl·) d"cm 
que, de~conreitu::mdo todos os go\'crnus que os 
prcced1•ram, tambem 11 si {l~sconceitunm. 

Er•t de esper:cr rp1e o honrúdo Ulittistro, apre
sentando-se como regenera·dor da politicil ~ da 
administra cão, tivesse preparado alg-um pt'OJl'elo 
de ll'i solJre coloni.iôilçffo, revendo as LlispfJsiçõcs 
concerncntL'S a terras pubiir;l5. Assim J)rwém não 
fui. S. Ex. fal!a. ~verdade, em sen rclatorio, de 
um projc.·to relatiYO 6. lei tlc iU de SCLt~mLl'o de 
t8~, mas oito mezcs de sessão t~m decorri tio, o 
ain1Ia tal projrDto nJo '"9Ítl á lur. tia. di~cussão_. 
Libertar o yoto e cvnsoll'lar a proprteUade, fot, 
nJo oU~tautc, o seu programtnll perante o con· 
grrJ:'.SO agrícola. 

O hum'tulo mini!;tt·o, tratand1) do contt·ato feito 
com Joaquim Caetano Pinto Juuior, tlissc !lluito 
serillmcnte no sou rcl:\torío rlue sempre tlngnára 
pela restrict.1 ol.tscrrancia ( o orcamcntiJ como 
principio c:u·deal do sy~lema reprosentati\·o. Esta 
propo~i6o, post.:t no ln:Jo dos decretos das trcs 
estradaS do ferro, illoga! o tlispcndio;;amcntc crm· 
-stntid:ls, mostra que o honrit.llt> ministro zomiJa 
ás vczcs·do pufJlico e tla reprcscnt:l~~ão nncionnl ! 

O 01·aUor uão pretende indu?.ir o noltre ministro 
a manter o contrato com Gnetano Pinto; mas, 
tendo sido esse contratJ ceieLrado durante a mi-

~uin~straç5o do (jllC fez p:Jrte, corl'i!·lhe o dCYt•r de 
justlflr.nl-o. 

Etn matcr!a de colonisação tudo so tem ox
perimcnto.Uu e, scgunLlo (' honrado ministro, tudo 
tem .siào mal succedillo. II.:l cvillonte cxa)4'ero 
neste pensamento de. S. Ex. A' partu os erros in8,'i~ 
tavds cm tent<wwn:-; deste gencro, algum resultado 
se tem olJtitlü. Disso dâ testemunho o !Jf(Jp!'io no
bre ministro, q nando rerunhcco riU L' começa n en
camintwr-sc para o nosso paiz uma corrente de 
immigração espont:mo.1. Purventurn ehogariamos 
a. este pr,nto, si n:io fos~.em os esforços atê lloje 
empregados? Ningucm o !lirá. 

IJep.1is da lei de 28 de Setembro J.e 1871, urgia 
cuiLlar cada vez mais da a:~qui::;içfío dt~ Lraços para 
a lavoura. O ltlinistorio tH 7 do Março não podia 
conservar-se indiffercnt~ a esta geral reclamação, 
o por conseguinte, envid1)U os seus esforços p<~ra 
estabelecer a immigração espontauea, unico. que 
p•íde dar braços ac1s estalJdecimenlus acluaes. 03 
nucleos coloniaes, nliás muflo utois, não fornc
crm hraços para os estuLclecimentos existentes. 
Convem, pam es~c fim, f] ue ou YenlJmu esponta
nca otl cxprcs;:amentc dirigiUos nesse scn
UUo. Não se dcda, pois~ f<rzer pequenos contratos 
como anteriormente ; e o governo do o utão, 
tenllo cncontrfldo um homem com a neccssaria 
iJouciLhde, proiJu, <tcti\ o, e com expcrieneia 
Jesse sen·iço, com cllo ccle1rou contrato pnra 
n introducç5.o dl~ 100,000 colonos, na razão de 
10 000 por .--mno, a !ll'C\'0-5 razoa~·ci-., e to.e~, que 
não sómcntc ~leria Lastanu, m<~s ainda deixaria 
m::r.rgcm a vcrl.Ja de :1..800:0008 Oxada p·1ra e . .:..te ser
rico. Deix.aria Iarg·a mar;.:em 1•ara <IS despesas Je 
est<J1olccitncnto dos colono~ c sua !ULsi.stcncia até 
á primeira colheita. 

A dcspes.1 fni rnuiliJ além; mas porque? 
Porque, além dos colono:-> introúnziUus em '"ir

tulle do contrato Cat'tano Pinto, muitos outros 
v loroul. 

o 01·aUor, soccorrondo·sc Ue dados ufficiac::>, de
monstra que só cm 18i6 cntrat·am 7.281 col.onos 
nAo twrtl'tlC('ntcs ao contl'ii10 com Caetano Pmto. 

Pl•lo halo'1flÇ,'D de i87H-77 vê-se qnc diswndcu
SL' r.om lcrri1s puiJlir.1S f' colonisaçJo 7 .512:30.1~112. 
Nessa conr.;ider<tvei somm~ o confr::tto Caetano 
Pinto só de-via cnfr<tr, no max.imo, com !J.1Q:OOOH. 
Ainda quert'llllo duplicar cst.:t quantia, para levar 
rm conta a~ UesfJl\SflS de e-sta!Jelerimcnto e sub~ 
sistenci:t dos colonos, vl:~so que muito longe fira 
de atting,:lr áquclle. ele,· ado algari:.mo. 

Ouauto Ms resultados ]lrodnzidos p~·lo eontrato, 
forãm cllcs t•:qwst.os nos rl'i<ttorios du hourlldo mi
nis! ro da ng:ricultu1·a actu<~l c do seu antecessor o 
Sr. conselheiro 'l'lwmaz c~wlho, Lem como cm 
disctusos dosll•. O orndor lê varias trer:'hos des:;es 
rclatorios c disc.nrsos, o com clle:; dcuwns~ 
tra que tcudo o contrato prepnr3dn :tté certo 
ponto, Uma corrente do emigração cspontane.1, 
ni'io merece por certo as censuras qu·~ 1\Je fl'.z o 
nobro presidente do couscllw. 

S. Ex.. rtJscindiu o contmto. O oradot·nilo deseja 
pftr cm Ouvida a legalidade da rescisão; todaYia, 
diseorda do sentir daq tlClle l1onrado_ senn~lor pela 
ila!Iia, que otlino~ não ser o contrJto Lt-latcrai, 
acto synallttgmatrco. 

Não ha ne•~ar qtw o contrato tem este caracter, 
visto como 'estabelece Uircllos o ol~rigaçUe~ reci-
procns. ·-

0 nolH'I! ministro, que p:!r:J: UecrN<H' as estradas 
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d~ ferro não cncontl'OU estorvo na falta Uo aUtori
zação das camnras, motivou a rescisão do contra lo 
Caetano Pinto. allcgnndo fl.UC c~ te acto não estava 
approvndo pelo poder lcgtslativo. A:".sim não 6, 
porém: cssfl {1Cto tem assrnto tw. lei Ue 18 de So
tembra tlc 18li0, art. !8, isto é, nn lei d;IS terrfls 
pnlJJirns, na p<Jrt(' C!ll (jne esta autorizou o governo 
para introduzir colonos. Faltava, uLjr'ctar-se-ha, 
a votarão dos fundos corrcspon(lcntcs; mas de 
lodos os contratos parn colonisação quP tcm.us titln 
nenhum, á exrcpçiio do da SocicdnJe Colonisüdora 
de i811J em Hamburgo, tere approv<lção explicita; 
todos os outros foram fr,itos pela ;~.utoriza~ão con
cedida na lei lltr5 terl'as puiJlicns. 

O contrato da Sociedade Colonisadora, que o 
nobre ministro inhovon. t.::~mbem n:io cscapn á sua 
censurn: tratava-se de uma :o:oeiedadc que devia 
im,rortar colonos parn trrras pt~rtl\nrcntcs ao Sr. 
Prmcipe de Joinrillc, á colonia D. Fr:mcisc.a, e 
era ('rcr.iso um acto mais explicito. Abs o nobre 
mimstro innovon aqnelle contr.1to, elevando a 
subven~·ão em nutis i5:000r$000. 

O orador, não entra na aprrciação dos motivos 
tiUO Jevnram o no!Jrc ministro a taos innovações, 
não pretcntlc censurai-o: llesejarin ~penas qut' 
S. Ex. fosse mais bcncvolo c, solJrotudu, nwis 
justo pnra com os seus antccessOl'CS. __ 

O segredo dos grandes di~prnrlios feitos <'Dm o 
serviço da. colonisacão c;;: tá, twincipnlmento, na má 
administra~-fio dn~ colonias. Ex.emplt, recente Uisso 
forneceu a colonm dn Itnjahy. O pe.ssonl de Pngo
nhciros enviados tis colonias é numcrosjssimo e 
percebe grandes venrimentos. Estas e outras 
causas são as que fazem avultar as despesas e não 
cxclusivamcntH os contratos do que tr~tou o 
l!onrado ministro. 

Para ainda comprovar que nlguma cousa tem-se 
conseguido cm ma teria de colouisação, o orador 
aprrsenta datlo:; estaiisticos mosti'cmdu o movi
mento tlll immigra<,:i'io. Em resumo: havia em 187<1, 
nas divcrsns colonias, cerca do 20,000 indiridnos; 
cm fins dt~ 1876 contavam ·se 'l0,000 ; hoj tJ existem 
7:1,000, fóra as eolonia-; p<lrticnlarrs subven
cionadas. Já é alguma cousa I 

o or:-ulor prm;n que o honral10 ministro, r~ra 
bem dcscmpenltnr ú ~cu papel tlo rcg-rnerndor, 
como cll~ se d<:tlnin, devia tvt· organizndo pro
jectos sobre esta lll<ltl·ria de coionisac>ão, terras 
publicílS C' :mxilios :í Javourn. · 

O oradnr OITl'!'t•een uutr'ora. nmCt pro[losta com 
auxilio directo do Eslat1n. Nbto seguin o exemplo 
!la Inglaterra, que cm llHü, qnnndo n fome asso
lou a lrlnJH.lr~, não ~(·) nd(lpt(JU a~_ pmvidcncias de 
alfandega, lJllO tmmortnlizalilm Sjr llo!Jert Pcel, 
mas ainda foi l'lll sorcorro (1[1 la\rOnt'ol, di~pen
dcnllo não menos de 200. 000.000 de francos nesse 
auxilio. Mas o projr.rlo d,1 orador foi JHOI'to no 
nascedouro; r vciu n lei d.) ü dt~ Norcmbro de 
1875, que a mnttos füz concelJCr lisongcira::; espo
rant;as, mas núo ao orndot•. TodariJ, essa lei con
S3gra na ~::tl[l ultima part1•, f{Unntu :tO credito real, 
dispoRit:õrs que, como jâ disso cm consulta Uo con
selho de E~tmlo, são ns que potlc1·Jo dar muis 
tarde algum fructo util. 

O Banco do llrnzil tatul.n•m poilt\l'ia prestar, na 
verdodc, dentro da zona de suas oprrnçõcs, mais 
alguns serviços imp0rtnntes, e não sõria tu!Yez dir
flcil trazei-o a um accõrdo a este rc~pcilo. Ainda 
ahi, porém, pottco ha 11Ue C5lWrar : o govcl'no 
estú UifficuiL:nülo qiitH~sqner serviços quo o Banco 
possa prc.star á lavom'rJ~ o dLlllculta-o pelas rela-

v. v 

~ões estreita:; que vai estabelecendo entre .aquella 
instituição JJUnc:lria c o Thesouro. 

Siio esta!; as considerações que julgou do seu à e. 
ver cxpi'lr ;"~O Senado c ao nobre ministro, r, põe 
termo <lfJni ao seu discurso. (.lluilo bem, 1!1-Ui~v bem.) 

. O Sr. Cansan8ão de Sinin1bú (pre
Sident~ do. C011selho):- Sr. prcsid(~ntc, rt•sponderei 
em JH'Imc!rn Ioga!' no nobre relator tln cornmissão 
tlc orçamento. 

O no!Jt·e stmador. ucquieseendo fts considera
ções que flz, parrce concordar comirro a respeito 
das dc.spesns com a secretaria de EstDdo. Demons
trei que tinha lwviJo equivoco da sua parte na 
reJucçiío que a commissão propôz, por não ter 
leyudo cn~ CO'lt<l a despnsa fl•ita rom a imprrssão 
de relatonos ·10 anno do bal3nço a que se ref~riu 
o pareecr. Ceeio que S. Ex. reconhece esta vcr
c.ladt~, c porlanto estamos do accôrdo sobre o 
algarismo ~~J ~40:5G5~, incluídas as reUücções ehl 
guc ~om~llle! com o twnrado relator, quanto 
a.extmcçno d-e um correio, as gratificações e dtn~ 
r1as do outro:-.. 

A respeito ((o Imperinl Instituto Flumint~nse ob
servarei nind.1 que, no pedii!o flo governo, n5o ha 
realnwnte auguwnto Ue verlm · c.ompnrado o or~ 
çnmcnto ultimo com a propostn,' vlH>e que a verba 
d0 sen~e_nte.s vra de 70:000~, e della é que se tirava 
o aux1lJO dos 2'1:000;~. que hoje accrcscem na 
verba do mesmo Instituto. Estu J.espt'Síl é, como 
sabo o SenallP~ proyenicnte do parramento das es
colas que alli nxistom, isto l·. u 11gri'Cnla de meninos 
pobre~ e a fa!Jr_il de chapéo~ do Ctdle, estalJdeci
n~ontos que aiJ!ncntam a desvalidus, e tlC repente 
na o convem cxtmguir. 

Port:lllto, não trazentlo isto dirfcrcnçn na totali
dade do orçnmento~ c havendo apenr~s novn clas
sillraçi'i.o _de_ despesa, cs~r.ro que o nobre relator 
da co!fl~Iss~o concortlara cm que subsista o pedido 
do mtnisterw. 

O Sn. ll.\.nnos n.uuu:To:- Huuvo um accrcscimo 
uo s: ooo~uoo. 

O Srr. C.tNS.\.NsXo DE SINnmú (presidente do con
:u~llto):- (}nu ~o jn-;tiHf'a pela . .:; olJras do Museu e 
outras que n1~crcscera m. 

So!Jre colonisaç:io c torras publicas, peço licen~a 
nos nobres ~Cii_ndorcs que se occnpnrnm larg-amente 
dessns mntcrws parr~ rc~ponder-lhe.s cm outra 
srs-;:!o, afim ele n:-lO confu.nUir o que tt>nhn de dizer 
a respeito dl~ outro.s negorios do ministe:'io a meu 
cargo. 

A.manhil, r•3sponrlcndo ao lwmado senatlor que 
occnpon-se rom o ~ssumpto, rl<trd as explicações 
que me forrtm pr~1lirlas re!Mivamrnte á compra d0 
terras para o.s russM, e demonstrarei que, si houve 
erro na emigração destes, o governo está isento Je 
respon.-;n!Jil id::~,Je. 

A immigrnrão russa não foi proyocntla pelo go
verno !Jrnzileiro. Os russo~ vier11m espontanea
mente para o Brazii e escolheram as terras cm que 
qm'fiélm ser rstnl!eh·cidos <~ onde cffectivamrmtc o 
foram. Mas eomo c.::;tas explicações exigem mais 
longo desenvolvimento, as rescrrarci para ama
nhã. 

Agora p:-ts~o a dar informações acerca do con
trílfo d~ illUillilla(:ãO a gaz. 

Pal'ecc, Sr. prrsidcntl', ser precoce esta discus
são, visto q11c o contrato se acha submeWt!o ao 
exame J.a cmnnra dos tleiJutatlos, umh~ tcrú de ser 
discutido; c.lepois Vir[t ao 8enado, q11c po(lerá con-
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sider-al~o dt:titlamentc.Entrctanto, direi desde já f!UC 
não posso eoncord<Jr com os additivos qur pmpôz o 
noLro senador })C'lrl llalúa, e que impnrtaric:un a 
nttcrnção préria de um c()ntrato ainda tleJH~ndr.ntt~ 
de exame c Uiscuss~o csprcial do JlOilcr legisl~tivo. 

O noLre se-nntlor teria procedido rom mais lo· 
gíca c cobcrcncb, si com esses adllitivos !ivc.-;sc 
ofTerecitlu outro impondo ao gol'l'rno a o])rigação 
de png,lr fi comp.m\da ü.ô00.00015, cm qnc fui avn
li:~do o ;;eu muterinl prlns comp('tt>nt,:s perit!JS. 

O contr.1to primitivo~ que. füi crlehr~~uo 11e!o fal
Jecidu ~cnatlur Sr. Euzc!.Jiu Lle Queiroz, tlispilz 
que, si o gOY'ólrno ni.ío ·o -renovasse, ficarin oL1·igado 
a pn~ar á companl1in n imporrancia do seu m~tcl'ial, 
qU~', como di:;sc, e:->t~ officinlmc·nto avaliado cm 
5.600:000JOOO. 

E', pois, dnru que, si rn~f;nrcm o~ nrUHivos do 
nob!'e scnaUur, n cmtserjucn('ia será flca.L' o go· 
vcrno obrigado a C3ta de::pe-'a~ 

O Su. JusQuEuu . .:-Mas eu taml.J~.:m npproro o 
contrato. -~ 

O Sn. C.tXS.!Nsio DE SI!UIDlu ( praidente d:J C"on· 
sellto );-lias as condiçõr~s contidas nus [!dJ.iti\'os 
importam a sua annnlbção, visto qut.~ a eompnnhia 
n~o concorda com clla_s. Quund1J trntei do assum~ 
p!o, !lz os maiOres esforços p:1r,1 cstnbclr'ccr ns 
mais f~vornvci:; comlit;;õ·cs j ni!o o conscg·ui, porém, 
c na situação em qtH) me tlclwva, n5o tire reme· 
dia si não aceitar cu; que fort~m <HlOJJ!<Hlns. 

O mais dch:arci pJra qnantlu o cou1r . .'tto, pen
dente de dC'cisiio do potkr le;.;isl<llivo, tiver Ue :;er 
discntitlo no ScnaUo, que resoh'l'nÍ cm sun sabe~ 
daria, como mL'llwl' cutL·nrler. 

O Sn. JuNQUEIR.\:-li;! t::wtus m,•zes cd·!Jrou-se 
o rontrato, e oindn niio se <'lprr. .... enton pnra ser discn~ 
tido ; 6 o mesmo r1ne succcdou com <• qucstfto da 
instrucção pn!Jlien. 

O Sn. C.\~SJ.NsÃo DE SJNiàiDÚ (presidente áo con· 
sellw):- T1·atjrei ngora, Sr. J)rosirlf'llh', de uma 
IJlH'Stiiô 3'i'Cntada pelo noLre :-:r~!W.I!or pl'!n provin· 
ein tla n~hia, e Ue flll·~ lw fiO!H'O 1rnnbl'!~l occu· 
pou-:;e o honrado .:;:enndor por l\!<ttf(J Grosso. 

SS. EE\.s. ent('ndPm f]lW o ministerio dn Dgri· 
cnltur1 nno se ncf:aya autorizado p<~ra a nov::~ç:io 
qtw ftcaiJn Uo ser f·:ita no controlo ~obre a estralla 
de ferro Uo Pr~ranil. 

Es\a cr,w_.:.tf.o, Sr. prr.sitlentc, pi'Jt]n St'r ('Urtlrada 
del.J!.lix:u Ue r.luus :t::.)wCto-;: le..!.·atidaUe e uHJillndo. 
0 C:Jpitnl m·,~ado l):lr;r o cstralla U(~ !'erro do Paraná 
era com cfi"t:ito o de rJn~~ fez meHç:\o o hnnrado 
senador rwr M<:~ttD Grosso; m~s, tcnJo ::;ido cstl.! 
assumpto, as~im corno outi'os do mesmo gene!'O, 
confiado ao estudo de uma conunisst"to de engeuhL!i~ 
ros hal.tilitntlú:; IlJrn o tlm tlc dolel'ntinaro capill1! que 
fosse :miTicionte á construcção tla nsti'Dda~ essa com· 
mis~ão de tJUC fn:da parle o fallccidfJ knte Dr. Los· 
sio, dL•po!s 1lo <~pnr[rdo exame, chegou á Cf!l1t-In.-:ilo 
de que com o rapituJ 1h:nllu 11ão er:\ re~li1.arul a 
cn1prrza: e, tomando por Lasl' os preços métlio::; Uus 
con.::truc~·õcs dr~ f:.strndt:s de ferro, elevou o orç-a· 
menta a pone.o mnis tlel3.000:0005. 

E.stc aug·mcnto, poi~, n?lo provcin tia voutnde do 
ministro, nws tlo estudo t1o lwmr•ns prolis.siunacs. 
A opiniüo do ministro em semclllante a_ssumpto U 
qnasi nuTla; resulta d.1 con/i<lnça nos exames 
daqudle~ que siío considcr.'ldus autoridades com· 
potentes. 

IlaYC.<!Hlo Ucclnrallo os cngcuhl'iros quo sem 
:tqneila SOJJLIU:I seria irrcalizaycl n cmprl~za, cn~ 
tcnJi (j1H', para ohkr mclhuramentn tiio importante 

eomo a estrada de ferro Ue uma pro-rinria, par::t a 
r1ua! devia aflluir '-' colonisDeão, e t'm que se 
renniam outrüs intoress~,~ de iguol mognitndE>~ 
devia o governo f:njcoit:Jr·se á condi~·ão indis
pen~avcl. Pvr isso aceitei o augmcnto do ca~ 
pit<ll. 

Tcndu os emprezarios ido á Europ.:l, tlllm de Ie~ 
von tar o neee:;:-:arlo cnpítc:·l, entenderr~m-sc com 
nma companhiR franre;~a -fJUC prornetl"U encnrrc· 
gar~se da c~mstrnrçào, mediante c<:rtas condiç-ões. 
A princip~I foi qw~ o guVl!rnO se o!Jri~asse a p:~gar 
a tutalidatle tios jurus corre.r;;pondentcs ao capital 
th:ndo. 

Dis:;e o noLrc SC'n<HlPr ane não eompeti:J í:4o no 
governo, c, com tt lei de ~~ de SctcmLro de 1873, 
procurou mostntr (jtle o governo só pn1!ia pagar 
juro do capital qne fus~e cJt•etivnment~ emprega· 
do, e ni'io do fixatlo. 

A opiniiío de S. Ex:. n1ío- está em nccôrdo com a 
iu tellig~ncin <loldCJ á rrferida ll'i, até pdn:. proorios 
minhtros que serviram no g;jbincte prC'~it.ido pelo 
nolmJ SrJnatlor. 

Xnnl."n fni regra, Sr. pre)l;idcntc, gnr:mtir o pa
g"tlmento tlus juros soltro o cnpi!al clf<·etiY.1Dlt'nte 
emprc-garlo. A garantia dtl lei é para se lCY!.!nta~ 
rem CDJlitaes. Si, poi~, o sí'n fim é r)romovrr o le· 
vantameato de canit11~s, como é qne se ni'ío hn de 
pagar o juro do câpHai l1•V'lnt:Hlo, mas sú do quo 
fôt srndo por p::u·r.e!Jas e n cnda momrnto · cmprc~ 
C!'trdo '? Scrin impo:;givel a <1pi•r.~ç.jo. Nem mt•smo 
dnrilntt) a comtl'ucr·iio das estradas :mteriorPs se 
prnrt';rlr.-u r1e.~sc móUo ; c íou mostrDr ao noltre 
scnn1lor, com os decretos de conet•s·;ão de outras 
cstratlt~s, qun nnnra foi cs~a a intclligencia datla 
pdo gorcrno ú lei. 

O S1t. SILYGIU.\ o.\ Mon.\:- Gnrantia do capitn! 
cmprr.gatl1J n<l cuustrucçào, é o que diz a leL 

O ::·.n. Cuuz MAcii.\DO; - Púd0 ser Lorn o argu ~ 
mento. mas a letra da lei o rcp(•i!e. 

O Sn. Vrscoi\""Tra: DO Rw BuANCO:- E~ contra a 
Ic"tra c o espirita. 

o Sa. CANS.-\NS.\0 DE srNnmú (presidente do con· 
stlho):- Nem é contra a lutrn, nem contra o e:;;· 
pi rito. 

O Sr:. SILVEIRA n.\. MoTTA: -Nesse contr:Jto ul
tinw, qnc honv0 rara o Parcmá. fez-se cousa dlife~ 
rente. 

o Sn. Vrscü:'\DE DO nw Dt:.-\.Nt.:O : - Para o lUo 
Grande Uo N0rto j:í so tinha ft•ito n!gnmn. cousa 
Uf·S.so .sentido, t'f,'l t.:nt1io düs prestações r1uc- se Ie~ 
vant:1sscm. 

O Sn. CAxs.-\Nsio on: SINIMHÚ (presidente do con
selhv) :-U tlcc.reto n. 5U12, de :1 de ~Iuio ~le1875~ 
lrat~Hdo Ua concessão feita a eSS3 mesma estrada 
do P<U'ttll<Í, Uiz o seguinte na c-lausula :12 (ld): 

4 A garan!ia de juro ou a fiança, na parte fJUC 
couber ao E:-:.t<Jdo, soró. pélga por SL~nwstrc vencido, 
em prcs nça dos b~li:tnl.,'03 Ur.: liquitbç~o dn receita 
e despesa do com:tl'Ucçlio c custei() úa estt·ada .. ~ 

O Sn. VIscONDE uo lho fi[<.\NGO: -Capital em
pr('g~do. 

O Sn. C.\NSANSio DE Snumú (prt'&idente do con~ 
sellw) :- Pcrdôc~mc \". E1.., não sr. anticipe. (Con~ 
tinuando a le1·.) 

c: ••• cxhiLiJos pc-l:l comp~nhi:l c dcriUamcntc 
exnminntlo~ c aulhl'Hlicado:; p;•lus agentes do gü· 
vcrno. O.s referhlo$ juros serão devidO$ Ueslle a 
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SESSAO E)! i O Dlà seTEMBRO.--

Uatn tla enlr3da tlns chamndns da capit~.l em um Eis a unic3 dLwü1a que i1útlo suscitar o aelo do 
estnl.Jclccimcnto IJnncnrio. • governo (oJwiados). 

VU. pois, o Senndo que a regra seguidn no pro- O c:1pifnl pc1ra n Estrndn de ÍL'I'r'l) 1lo Por:Ju;i 6 tle 
prio decreto rclati\·o a c.:;s1 mC'smn cmpn~:w, foi 32,500.00(} fl'ancos, que a eomp:~nbia poderia db
quc os juros sãrJ dcviUos p('ln capital CIUC fUi' lc· pentl··r (lo UlOl!O seguinte, de- conformidarle com 
vant::~do. · ns dccl·ctos que f!cabo de lj\r_: chamada no pri~ 

A duvida que pótlC havor,-e-a. e;ta olJjce~ãovou mciro ;1nno i.:S,t.iOO.OOO francos; no segnndo 
respond~·r, p()rqno me parece ser a uniê.a qn~ H,OOO.OOO d1! francos, c no terceiro ::>,000.003 tle 
offerece alguma ditncnld<.v.le-, é n seguintu : frauc.o5:. O <J 1te rcz, porém, o g-overno? Em vez 
podia o governo_. como prnticou, annuir a que se Je c~pcrar qnc su completassem as obras du pri
tlzessc. de uma sú vez a chamada ou a entrada in~ mdro anno, p;1ra ~utorizar a challl.ada do sc::rundo. 
tegral, cm urn C5talwlefo'immlo bancaria, do capitCil autorizou-a dr-:;;do logo sujeitando-se ao pag:Jmcnto 
nccessario p~ra toda a cslrada 1 do respectivo jnro. 

Vou ler aind;:~ outros decrch)s.... Ora, qunl ri o onus flllC o Estculo p(~tlc tt~r, ~cnrlo 
O Su. Çnuz .MAmuno :-Agora responda á tlu- o capitrtl tia srgnntla clwm~tln il~\'antatlu ao mes-

vida.. mo tcmtlo qne o da primt!ira Y E' o t.le 29G:iliO~ú00. 
· O Sn. C.\NS.\NSÃO DE SrNn.rnú (presidentr' ào con- O St~. YrsCI)~DE. DO RIO Dn.\N·co : -W o anno de 

selkn) :-FiqnP- V. Ex. certo llo que clla não ILa de antil'ip<1~1'ío. 
fiear sem respo:'ta. O Sn. C.\NSA.Ns.\o DE SrNt:~mú (rm:-sidf'nte diJ coll:-
Odc~reto u. 6üJ7 tle 3ltlc Julllu de 1877, Ira- sdho):-ôilll. st·nhor, é o anuo de lmticipa('i'ío. 

tando Ja c~trada c<'nlraltb llahia,, cujo capital Perp;nnta-~;e: houYC ruzão parn fnzcr esta con· 
g:mmtido é de 13.000:000~, diz o seguinte U:l. ce,:,são 1 Von demonstrar fJlW sim. 
clmu;ula 5.~~. (lê): Si o govorno p0d.ia ot·dC'.n::r qn~ tod:u; a~ obrns 
. ~ E' n comp:mflin autorizad:1 3 lcvanbr o capi- f:C fizessem cm um anno, pnilin png.:~r os juros de 
tal garantido, á propnr~,ão que se fizer ncccssario todu o capitnl ; c si pilrlia pagnr, dcnt1·o tlc um 
ao proscguimcnto das oUras, c mediante pnh'ia anuo, os jm•t;s de todo o c:tpilal, é dtlfO que 
apprnvação do gO\'crno; podendo reatiz~r de,:,1le tamlwm o [t:Hle fazer rlentro do Uous nnnos . .Q 
jácham::ulasatóaqu<lnLiaU.c.t·í76.000ouJ:.2:Jl:i61~, cspa('n rlc t1:mpo conccdilll) no contn1to C Plll 
devendo cnlrcgnr no TIH)sonro Nacional, ou tú1 favor ás rornp;mhias e ao5 acdonísl.as. Prcycnlio 
delu:.racia do megmo Thcsouro cm LunUres, o cor- a Iei o casco do n5.o podrr o emprczélrio lrvantar 
tiilcado Uo estalJelccimcnto 1Janc;,1rio ando tircrem. immeJ.i<1tamcnte a somma indisprnsnycl pnr<~ 
siJ.o depositnllns as sommas arrccad~dns. .. construir as oiJl';lS, 1wrmittiu que a fos~L~ lenm--

V~. pois, o Senado que a intclligenria pratica que tando llOl' pnrte~, c p:1ra bto di\•idiu as ohras em 
0 goo;:crno tinlw illulo á lei do 'ti: Ue Setembm de secções. _Ma~ si " comwmhi:1 di.r. ao goYerno: 
!87:1, é que o cn.pital levantado parn a emprez:1 posso immcdiatamentc !~vanlar todo u capital 
vence logo juro, desdt\ 11 data do seu levantamento. lli'Ccs,::;ario 1wra a construcç3o da cmprezn,. eu~~ 
Essa cstraUa, cujo capitnl é de 13.000:000$, tlcvia s1J tem de attcnder si nisso ha ou n5o convc
sor cx.ccutatln em sete annos; o. governo n.htorizuu o nicnein. 
primeirO l~vantamcnto Uo capital na importaneia O c~pit:1l, Sr. lH'l'5litlout!', que íõr levantallo cm 
de &.~31:0005, e é claro qtwc~ta somrna n5o podia virtude lla ('OUccss5o ou thl.ust'ercnci:~. de que SL~ 
estnr Jd, ou ser logo empr('garla. trata, vai ser depusit:.ulo em mãos dos nossos 

Pelo Uccreto n. 6638 J.o 31 de Julho .U.e 1877, lJanrp.wiros ou a qUem o .0;ovcrno dcsignur. Este 
s;;ol.Jrc a Estt·atla du ferro centrnl das Alag·Uas, o . .capital, CXCl'l>.tuando a. fll'iml'ira prcstar;ão, de que 
capital garantillo foi de 3.500:0.00~; a primeira carecem os cmprcza.rios para darcomeco ils oiJra~~ 
chamatla autorizada na clausula 5.ufoide.C2.00.000 IL"<l á dispn~iç.1o do $.fOVl•rno, que Uellt· pôde usar 
ou 1.777:7771)777, sendo de qu'atro anUas o pi"nzo como cnt~ndcr conv(mjcnte, um~ vez que me
parn :1 conelusáo das olm:ts. diante :~viso da cmprcza, com antt>cedencia nuncu 

Pelo llccrcto n. 6681 do :1.2 de- Sctcml.Jt'O-Uc 1877, menor de 90- dias, lhe entrL•gne as q1wnlias de que. 
relativo á E~trada de ferro Conde d'Eu, o eapiti!l cl!:t tin•r llf~cessidndc para os trnl~<:llhos_. 
garantido fui Ue 6.000:0001); a primeira charri:1d<l Supponha V. Ex., que o governo tem por um 
nutorizada nt~. c.lansuln 5.a fut Ue .c 2:!5.000 ou anno á sua dispMiç3o esses 12: mithõcs de franco.-::; 
i.OOO:OOO~~ sendo de dous annos o pra.z11 para é claro rrue na ~ituação nctual, tenUo o governo 
o emprego da primei r;~ clwmada, c do sete anuas do fa.zer oper:~çõPs de cambio para a Europ;l ... 
para a conclusã-o de toda a linha, como di~põe a O Srr. SIL\"EIUA o.l. MoTTA:-Ah 1 ... 
condição s.a os c Pelo decrrto n. 6683 de :12 de SetcmLro de 1877, LL ~A!'ISANgÃo DE SrNnmú (presidente do can-
a. respeito tla Estrada de ftH'I'O do Rio Vcrtlo, oca.- Sf'l/w) :--;--Perll?c:t~1e, ni'iodigo que o fat;n, allndo 
pital garanti1lo foi de -1.6.i50:000~; a. prímeir<l upenas. a po~:o~Il.nlldatle. 
chamada autOL'izada pela clansula ~.a foi de O Su. SIL'.'EIR.\ D.\ Mü'ITA: -Ah! 
L l50.000 ou oi,.OOO:OOO-~, e mais 1..~60:000~ O Sn. CAr..-SANsio DE Srro.·n-mú (presiài•Jite do con-
m~ncionados na eoallic;iío fi.n 1wrJ. estudos prcli- sl'lftn) :-... pódr! us<~r1 si qnize:r, de tal-quantia; e 
mmaros. sendo Uc pmsumir qne por rstc simples fado u 

Vê, pois, o Senado qnc o principio já esta'"n cs-- cambio mantcnhn-s~ firme ou melhore, é provavei 
taL~lecitlo. qn/3. quando o governo houvl'r de rostttuil-a, já 

A duvida séria rruc pl1de lwver, oomo já disse, é cstc•ja comp('nsado o apparcnte sncrriTcio dos :!96 
esta: estando detcrminatlo pelas concessões ante-- contos. 
riorcs que os jnros sejam pagos p!'\los cnpitacs que I " · . · 
se foref!l lcva.nt:mdo, á prop-orrão gue as obras o :sn. PAlU.NA.G~.-\. . - Apot?do. r 

progredarem, póde o governo autonzar o pupa~ O Sn. CA::\S.\NSAo DE Sii"in.mu (fll'csúfertte do con-
mento do juro do capital integral le\'antaao ? srlhn):- Não pr('.ciso dizer ao Senado qLie basta 
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nm pcnnv ele differcnc:a nesta ojlr.rt~r:lo p.1rn 50-
brelcvar õ onus do juro p11go w I) :r:$tndo. 

Outro meio ainja. 
Consiste em o go\cerno faZL'l' v ii· essa som ma 

para o Imperio, dal-n em contn correu to a rruom 
lhe fornece fundos~ ao Banco du Brazil, pot• 
exemplo, c ro(~ctH.'t' vor (~Iln o jnro de 5°/o. 

Agora VRmos v~r, Sr. presiJr:mte, ~5 vantagens 
que resultam deste sysLetn:l que o governo alloptou. 

Ob:mrvo ao Scnt~do: a cmpri?za ferrou do Paranft 
é uma das que S() :mtollwm tleb:li\.o do:c: melhores 
au::.picio,;. AqnL'!l.'l vrovincia olfcrccc um f11turo 
realmente lisongciro. 

O SR. D.\NTAS :- Apuiatlo. 
O Sn. CANSA.NSÃO DE SI.Nll!BÚ (pl'esidente do con~ 

sellw):- Não é por interc~..;ns t!UO se tenham Jc 
crcar, siniio .(lOrqno o Loneficio Uc fLUI' f.O trr~ta 
vai servir a mtcresses já existentes, já crcndos 
(apoiados). 

O Sn. YiscoNDE oo RIO DuANCO :-Nisto C5tnmos 
de accôrdo. 

O Srr. ConnEL\ :-.-\. utilitlade tia estr,ltlll nin
guom contesta. 

O Sn.CANSANs.Io DE SIN1Mnú (presidetth' do con
selho) :-Mostrarei a V. Ex. como dos to systmna 
que o gon~rno adopt1Ht rt~:-;ultará o mnior pmvcito. 

Sendo a estrada du Puraná a unicn dar1nclla 
provincfa qnc tem de Llirie-ir-:-;o uos Campos Guraos, 
vai j:í encontrar não so os Jlfotluclos eh~ uma 
colonisnç5.o .florescente, conformo hei Uo d0· 
monstrar amanhã, como outros du gr~mdc valOr : 
o mattc que forma a riqueza principr.~l da provin<·in, 
e suns Lellns florestas do pinheiros, fJ.UL\ só por falta 
de vias de communicaçõo não têm sido <.1proveitn
das. 

O Sn. VIscoNDE no Rro BuANco:-Apoüa]o, 
O Sa. CANsANSÃo IH~ SINI.MDÚ (pi'I'Sidentt do coa

selho):-Os nolJl'es seiw.Uores sabem que quando 
alimentámos o illusoria idén Ue cstr~Uolceer uma 
estrada para ~htto-Grosso, {Jrocurando aqncHn rc· 
gião, oro'anizou-sc nestr~ cUrte uma compnn!Jia 
1mra explorfJr as mattas do Paraná, com o capital 
de 600 ~.:ontos, e que esta cm preza r!C'ixou tlc tirar 
os resultatlos a que :~spirnvn, nnicttmC'ntf:' por 
falta de meios de transporte. Serrns aprrfdçoarbs, 
machinas a v~~or, r. tfHlos os; mais prcpnrn::;: ap«~nas 
cspcrnm a facilitladc Ue tt'an:<pnl'lt~ 11ara nlm:1.trcer 
de pinho o nosso mercado. 

Ora, só comestes Uous fH'o«lnctos, além 1lcoutros 
e da enorme 1lll<mtidade de feno qtw o:-; rolono~ 
estaLelecidos no~ arredores de Curiti!Ja pütlt>m 
cultiyar c remetter no nosso mercraio cm concur
rcncia cornos artigos que nos v~m<lo Hiu Ua Prata, 
é muito de pt·e~nmir iJ n~~ a Estruda Jn fet·ro do Pn· 
raná poi':;;a litwrlar o E~ladu tle grande pal'te, sinào 
de tuLla a finrantia <lo juros Uc 7 o;0 • 

Si a em preza h ou ,-rsse U0 fn:t.cr J estrada se
gundo a sua conccss~o no CSJlil~o de cinco annos, e 
o governo Uurantc tmlll esse tempo tivPsse de pn. 
gar os juros da somm;1 tut·tl que J'os~u cmpregaUn, 
paJarül juro.:;, por alguns annos, dt~ um capital 
que nada alJ:-;olutamentc lhe renJerin, e seria de 
todo improductivo. 

1\Ias, si a estrada do P:1raná fõr feita dentro llo 
tres a unos (c asseguro ao Senado que tonlto CSJ1C
ranças de que elta se construa ainda cm menos 
tempo, pois o engenheiro tlUU lá fui cx.amtnar as 
plantas c inspeccionar as oJm.ts, achou os trnbalhu~ 

feito:; com a mnior exnctidUo, julga que n serra é 
de fal'il nsr.en~i'ío r nflunça que em mcno;; d~ trt•:> 
annos a estrada se pt.Jdc r<·alizar); teremos o be
neficio de dons annos de tra fogo. 

E suppon«lo que rlln vcnhn a dar nos primeiros 
quatro ou cinco anuas do rc~prr-tivo contrato pelo 
menos .li: n;o, em dous annos dt~:'rtpp~r<"crr:í todo 
o onus provPniente du pCIJW~no sacrificio de 
~96:000~000. 

Foi, SI'. prcsi<'lento, por ~~&tns considcraçõrs que 
o gO\·erno n?ío duvidou f:u.or a rcferidn allernçno. 

Accresrc, senhores, que temlo o no.Uru senador 
sustcntallo que o senti1lo Ua lei de 21 Ue Setembro 
<Ie 18i3 (lei par.:~ a qunl, CiJlllO S. Ex. dcv·c rccor
dn!'·sc, cn, f)m!Jot'tt membro tb oppm:iri'ío ncstn 
casa, muito contribui com os meus esforços). .. 

O Sn. VIsCONDE no Rw Dtl.\.Nco:-Apoiado. 
O Srl. CANS.\.Ns.Ão DE SINll-IBÚ (presidfnte do cou

sellto):- .. . é qnr. só do COJlit"l r.rnpregmlo se dm'e 
p3gar, si assim fo::.se, nenhum resultado leriamo::> 
o.Uthlo, nenhuma emproza se podr.rin formar; no 
p:1sso qne rom n intellígeada dada a e3sa lei, .i:í 
no seu mini,;terio, e Ctlllflt'ma.dn pfllu gabinl'le 
actual, consrguiu-su orgf•nizar a estradi! Llo Li
moeiro, a de Nova-Cruz, no Rio Grande do Nor
te, rrne t!Stá cm começo d~._~ constrncção ... e estn. 
do PRr:mú CJUt~ c-:prro e·tt Dr,us começará ate Ja~ 
nciro os seus trabalhos, t1lém de outras C!llC terão 
do seguir-se. 

Farei mais uma ronstdcrP.çfío. 
As cmprrza::: de vias ferrcas cm g·ernl nlío 

oLt0m facihne.ntc os rcc.ur.so:s de qu(l precisam 
pela fnlta tle confianrn em seus resultados. Apre~ 
sentanrl(l·se porém um capitalista qno tome a 
si a totalidade t1a quanlia necrs.::arb parn a con· 
strucção ... os ca.pitaes acorlom e cessa a desconfiança. 

No caso om questão, (~onvinha tambem apro
veitar os c.a.pit::~es francezes para o nosso paiz. Atl~ 
agora cllcs não concorriam para nossos rhelltora
mcntos; era preciso fnzet• com que fos~em seduzi
dos pr1In ccrtr.1.n rl~· nma bon collotaçi'ío no Brnzil. 

O Sn. Ju::\'"QUEmA:-V. Ex. ara.ba de cmprPgal' 
pAlavra propria; seduzid-os. 
O Sn. C.~NSAN.Sio DE SINIMBÓ (pl'esidenf,, do con

sr.llw):- Eis explicado facilmente o motivo da 
innoYar,ão. 

0:--; Rns. YrscONIJE no Rr."J BnANco E JtrNQUEIU.\. 
tl~o varias :J [!artes. 

O Su. C.\.NS.\.Ns.lo DE SrN!:unlT (presidenh' tlo con
scl/trJ):- O <pio ~e fazi<~ d'antt~~ ? 

A estro<.lu <le ferro c"·ntral da llahia, por cx«·mplo 
IOVI' g·a.rantia sobre um c::qdbl de 13.000:000t~ 
e dL'U-::>e-Jlw um Jlrazo lle !-IC\1~ annos Jlilt'.'l_ con~ 
cln~1io d:ts obras. A cstr;t<la do f<•rro Uu Cond«' 
d'Eu tinlm um cnpitul <It~ G.OOILOOO,$, c um prazo 
do sete annos par<~ conclusão das oi.H·as. 

Mas a estas e outras empf'ezas nutorizou-se como 
primeira chr1matla o l«!vnntamcnto Lle gT.:tnde pa.rh~ 
dos !;ieU:5 eapitnc:-:, percebendo logo o juro t.lu go
verno, não oústantc não JlotleJ" este dispôr do taes 
cnpitaes, e só serem olles rctiru<los do c~ tabele
cimento lwncario, em que e-;th ercm recoihhlus 
á proporeí'io que as olJras progredirem, c foreu; 
requeridas a.s somma.s llf'Cessarias ~ís mesmas 
oiJras, OLl iÍ acrjui:=::ição do nHpcctivo matcrbl, me~ 
clianto attestat o tl.u fiscal do govcruo; o r1ue tudo 
se vê no citndo d«~C'roto du 31 de Jullw di.} 1877. 

Ora. o que fiz ? Qnal a dUTel'ença entre o quL~ 
fizeram os meu.:3 nntcces.:3ores e o que pmtiquei em 

0..~-
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relação á estrado do Paraná ? Retluzi as pr~.;;tnQões 
a lluus cm trc:; a_nnos, cnglohamlu a segunda cba~ 
mada com a primeira do modo mais \'antajoso p<U'a 
a empreza e para o paiz. 

Quantlo o lt!gislatlor promulga uma lei como essa 
que citoi,. é pnl'.'l. dotar o paiz com vias de communi
eação. Ora, executar as tlbposiç,ões da lei rcstt·iC"tiva
mentc, é imprdir o fim que se propõz o legislador. 

O Sn. VIscONDE oo Rro llnANCO : -V. Ex.. ainda 
não me respondeu á objer.çno que fiz. 

o Sn. c.~NSANSÀO DESINii'rrnú(preshhmte do conse
lho):-V. Ex. füZ distincç5o entre capital fix<1do o 
capital cmprcgndo. Não sei onde c.stú a di_fTerenç<~ ... 

0 Sn. VISCONDE DO R10 ÜU.\NCO :-Veja O arl. 10 
do regnlamentn de 1871. 

0 SR. CANSANSÀO DE SINIMDÚ (presirle11le do COÚ
selfw) :-Tamllcm tenho MJUi o regulamento ele 
Agosto de 18i8. Mas vou responder ao noiJr~J se
nador. 

Sr. presidente, prnsavn-se d'ante;.; que era pre
ciso fixar o mnximo do capital, c p<1ra isso dcvin o 
fiscal Uo governo tt!r inturvcn~lio immediata cm 
todas as o!H"ll.d das cm prezas. Isto deu motivo a 
numeros-as dillleuldrtdes, c a maior parto àas 
duvidt~s suscitadas tlurantu os trnbnllws, eram 
devidas a contUctus entre os fiscnes do governo o 
os cmprezarios, qnercndo aqu('lll's por rxcesso 
de zelo intervir em tudo, na cornprn do materinl, 
etc.; e as emprozns querendo al<~rgar sua csphera 
de nct;:ão o muitrts vezes attenU~r tle preferencia 
aos prer.os mais cc:onomicos. 

Lc\·aJo cstu 1wgoc:io ao conliCcimeuto da nossa 
legação na Inglaterra,. c, ouvidas a.~ opiniões de 
diversos hunwns entcnLltUo.;; Uil uwtert<l, rccouhe 4 

ecu-sc que as duvidas qnc embnt·n(,"avnm a e-xe
cução da lei de que tL·atamos, só seriam evitadas, 
si as ('ompanhias inglczas se organizassem com ca4 

pitnl certo e deturminado, para uma dcsprsa e 
renda fixas, livres tle incertezas a que têm o~tado 
sujeitos o:;; capit.1listas inglezes e que ultimamente 
os impediam de embarcar seus haveres em cm· 
preza desta ordem. 

Foi por tudo isso, Sr. presidente, que fiz tal 
inno,rn.ç-M, fixei um capitrll, dizcntlo a•Js ompre~ 
zarios: Scgun1lo os trabalhos do~ no.ssos pt·oüs
sionaes, estnndo flxnJn n qmmtia para a conclnsiío 
de umn ollrtt, elln não será excedida nem redu
zida pnra o calculo da gm·antiade jmo, tlcstltJ f!LlC 
as pbntus c projectos sejam lt.:;al c intdramcntc 
executados. Destu modo cc:::sará a intervenção 
continua Uo governo nos negocias das cmprezn!>, 1 c de:;npparerrr?io muitas divcrgcncias CfUC os 
fiscnes suscHuV<.llll. 

Fix.ado o c~pit~l os ('apitnlisti.ls não po!lcm ter a 
mesma repngna.nria cm entrar nestes negocias. 

Pass<~.rei a ontros objectos. 
O noLrc scnrulor pela lluhin, 3 quem me tenho 

referillu, censurou tallliJL'Ill o mimstro da ::~gri
eultura ~or lwver tlt·~nttendido á Comp~nhia de 
N::~vcg-rJ\<'10 Dal~ann, S~llprimindo __ dn ~eu con
trato a nr~vegaçno do Liuxo S. Franctsco. 

S. Ex.. ãcrcditu (IUe o servira podcri:l ser mo~ 
llwr feito, si continunssc duLaix:o da <J.ir_ccção dn 
mcsmn compi'lnhia. 

Declaro ao nolJJ'O senallor que foi por ter rece
bido queh:ns dos IHl.liitantcs Uo S. l<~rancisco e das 
proYiUCÍ<l!; limitl'Ophes, Sergipe c nahin, que fiz 
essa altera~Zlo, sem tollavia sobrccarrcga.r o Estado 
de maior onn:::, porque a dospe~m Uc 1:8:0001$ com que 

se faz Iwje o serviço da navegação do Laixo s: 
Francisco, ó a mesma com que se fazia d'antcs 
com n diff~rcn':'a, Sr. presidente, de que a mrt"c· 
gação tem melhorado extremamente. 

Asseguro ao nobre senador que o noy~ empr~
zario foi a LonUres comprar um m:-Jgnifico ú·lpor, 
o <JLW.l está fu::endo o serviço com toUa a ·re;;·ula
ritlalle. 

Existiam n.lf[Uellas p11rngens dons vnpores dn 
Comp:1nhia ll:thiuna, um dos quaps muitiiS vezes 
durant0 o anuo não chegava nté o pnrto Ue Pjra
nhas, ou porque o seu calado fosse SUileriur ús 
agm.1s tlo rio, ou por negligencia dos agentes. 

O qt:e é certo é que o novo vapor~ qnc huje faz 
essa nnrcgnç5o, V<'II regularmente aquellc pot·to, 
não obstante estar na época em que as aguas 
tornnm-se mais baixas; C', segundo ns infor
mnçõrs flUO tenho do cng-enhr!iro, o Sr. nnberts, 
que O!>tá alli em commissão, ha um canal :mffi· 
ciente pnra •$Sfl nnvcgação, comt:mto que os 
vapores tcnhnm o devido calado. 

O Sn. VtscosoE DO nro BnANco:- E só se exige 
um vapor pnrn rssa nnveg::u;l'io '! 

O SR. _C.\I'iSANSÃO DE SINTMBÚ (presidente do con
selho) ; -Dou.::.; jú r.stú um comprado, o do outro 
já se fuz a rncommcnda; mns o servira executa-se 
com rcgularid:1de, com o auxilio de um pc1]l!Otl0 
vapor que nelle está sendo cmpregntlo provisoria
mente. 

Port:mto, não tem à nObre ::>enndor motivo pnra 
a censura que fez; e ao contrario deve estar con
tente com a murhmç-a renlizada. E isto não faz 
mal á Companhia Bahiann, que tem o seu serYico 
de navegnç5o do ::tlto mar; o não podia dc3empé
nllar o outru t1UC lhe era inkirarnrme esilauho. 

Sr. presidente, o nobre senador pPiil Dallia, 
lerado pelos Sl~Us principios de proteccionismo, c 
p~ra seguir a cscoln do prinripe de Bismark, se
gundo mesmo confe:;:;ou ... _ 

O SR. JuNQUEm.\:- O que eu digo é que jii 
a~or~ não hn acnnhnu1ento em dizer-se protec 4 

ClOlllSta. 
O Sn. CANS.It.NSÃO DE SINmnú (pr·rsidente do con

sel!to):-~ .. tentlo CX<lminndo ãs nossas construc
ções nas officinas da Estratln de ferru D. Pedro II, 
e visto que alli se fúllricam cxcellentes C<H'ros, 
concluiu que era trmpn de nos emnnr.ipnrmo:;;; d.'ls 
d,_,::!pt~sas no cstrnngeiro com a compra de carros 
urb<JUIJS, como se tem feito. 

Hoje, c.om !'ffuito, as ollicinas da E~tn.td~ de 
PcUro II esl.ão construiutlo carro.;; de Loa qttnli
dade c de matlciras do p:-tiz. H:t toll:ivia peç-ns que 
ainda não llO(lemos fallricilr. Mas torlu a pnrtc llo 
trallalho qu1~ púdc ser exrC'utada, está sendo feita. 

O SR. SrLYEmA DA MoTT.\.: -Vni sahir muito 
mais cnro. 

O Sn. CAKSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do con
selho) :-Não; nflo ha a menor differença; nem 
salwm mais caro, c são de mais duração. Devo pre .. 
venir, porém, ao Senado que a Estralla de ferro 
D. Pl'dro II vai ft1Zcnllo ~~ssas construcções apenas 
p:-~rn o proprio uso, porque todos snLom quão mul
tiiJliendo é o sou serviço. 

Sei que é do nosso mteresse emancir.armo-nos · 
da industrin estrangeira, pois é mais facil comprar 
aqui e f8zcr eneommcndas aos proprio!; fabricante~, 
(j.o que mtmd3r vir de fúra. Mas de promtltO não 
poderemos ch1~g-nr a este desideratum. 
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O S[L JUNQUGm.\: ·- UctVemos st.IITI''Utr~ dn criar 
gndo c ~o~pror !udo. D~l)l}iS n5n tltlf'W V. Ex:. que 
os braz1l~u·os fCJam cmprngados iJUlJlicos t 

O Sn. CANS.\NSÃO DE SINnmú (Jn'f'sirlmte do con
srllw}:-Em addit:Hncnto~ ::it'. prcsi~IPnte, a estas 
o!Jscn'a·;õcs, direi qnc tenlw tautr> a pr>ilo o Ut~sen
volvimcnto da inUustl'in frtbril nneion:-t! qnc, 
visitando o:::: trti!Jalbus da fa!Jrica do f\jri'O de 
S. João d,· Ypnncma, oerorrcn-me que poUiaU-ios 
fornl'cer-nos alli Uc u!guuws p~'rns pnra. a mesn13 
Eo.;trnd;:~ de r~~rt•o D. Pe\lro II. 

As causas que a isto olJ:;tavllm augmcntra1rlo o 
custo_ do ferro, eram: o trrmspni·tc rlo mineiro 
do ponto cm que :;c ex.trahe pan-r as fnltric.ns em 
uma distancia lle '.t millws, feitu pot' 11niowes ; o 
transporte por meio de pes11<los c~rros da propr7o 
fabrica até a cst:wào d;t rstr::ula !le Soroca!J;,J:, C 
emfim a soluçfio de eo_ntinn\rla•ln qn•~ e-x.l:•tr. 
ení.re ç:;:sa cstaçãn r n linha f,'fTC:l J., :\rortc. que 
vem ter á offimna d:1 E~tratla. de frl'ro O. Pr·Ui_-o U. 

Procurei rcn~cdiar esses emlJnrn~os, como Llrga· 
mc~te t>.xpuz a a.-;semblén gtral legi~lativr1, db;· 
cntmrto c~te or~amento na outra camnra. 

O facto é q1w, tontlo m:1ndad r um r•ngcnheiro 
di1S no.-:sas omrinn.:, o Sr. [)r. Nicmeyr'r, <ÍfJ!lPtla 
fabrica, cllc re.-_·onhoct'll que o l'etT•l r10 Ypn~ 
ncmn é exccllentiJ p~r.1 a constntcf.3o Ue ro
das, troqx.e algnm qn~ foi l'X[H'rimrntarln, e 
verificou-se qnc prcstn-so pprft>itnmenle :'t fnn
dição Ue ro~l<l~ de carros, até a~ora importaü:1s 
dos EstatlOB·UnidnA. E:-;ü\ t'llljll'ego srrô maii; um 
comum o p<lrn o f.Tro u~ Ypanr.mn; c, f:egnnllo o 
par~crr dr•ssc mesmo ~ngcnhr•iro, C[1eg-<Hnos :i 
conclusão dt~ qnc, remmndas as t.lifficuldade:; de 
qu~ fallei, este- artigo pritlc c>lmo:rar ús ollidnns de 
Petlro II eum ~5 °/n TÍHmm~ do custo nt"tual. 

O meu empenho, J<i qne não nos é tkulo ]lromo
Vt'r outros Uescuvolvimentos n<H}nclln exct•Htmtc 
faLrica, é tral<lr de ntH'n,r('ital-a o mais possivel 
para o fahrieo das iJCr;as de quo faz uso a no~sa 
estrada d1~ fo!'ro. 

VfJ, pois, O noiH"C scnadol' C}UC TI~O me tlL!SC.:UitlU 
de fomentar a industria nacional. 

O Sn. JUNQUBinA :-.Eu tiltn1JCILI n~o me Ucs· 
culdei da fabrica de ferro tlo Ypanrmn. 

O Sn. CANSANsÃn Dli: SmrMm'i (pl~esidt'Jdu"clu Coit· 
selft:'):-Não, V. Ex. não s.c Uescu.tdou; pelo con
trariO. 

Quando res110nder nns outros Sl's. scnodoro~, 
responderei. igunlnll'n te a V. Ex. nn purte rclalivn 
â colonis::tção. 

Tenho amda Ue .ll:wet'-me com a noLrc c_om· 
missão d-:! or:~;amenlo. 

Tratando da Estrada dtJ fvn·u D. Petll'O II, o 
illustre relntor insi.c.;tiu na reducçi'in que tinha pro~ 
posto, c com a qual niio lJOsso cvncorrlar. 

A lluvi.la cm f}IW ('Stamos crr>io vcr~11r solH'C a 
deu1onstracão da vcrlm. O pedirlo do go\'erno, 
votado peln camara, é de 5~ 7SJ:OOO~: c a nobre 
cor;n.mi.ssão o rl'rlnz a 5.000:000~. · 

O Sn. Conm:r.\.:-E' um ponto a. rGsprito do 
qual carecemos chegar :. tu•côrdo fl:lra se conc-eder 
um credito realmL•nk n·:-ces~ario. 

O .SR. CANS.\.='íSÃO DE Sl!'ítMini (iwr$ld;·nte i((J con
$ellw) :-Esla vcrli:"J_n5_{) é susccpti\'i~] t.la r~~tlllC~ão 
propostn, pnr.-JlW, aintln quando fu~sc sufficicntc 
t}ara o custe1o a quantia de 5.000:000~ não ba:i· 
taria pnr:'l n~rde~pl'Sl\S exi~i~las 11eb construcção do 
ramal tia GamiJf•a.. Si a uuvida do nolm~ sonador 

prm,.ém de não q~t,•rer conceder 5. 783:000S 
{WI'll o custein, poderemos chêtr::tr a um ac· 
cúrdo, ficanil~? e.~t.l V0rha relluzid~ a 5.170:000$, 
apc.nn.<; supenor cm iO:OOOS á de:>pe~n feit.1 no 
oxc.'rcicio d~ 1877 · :l8i8, não ohstuutc ser hoje o 
percurstl da c~traUa mni!o matar. Esta verba de 
5.:1.70:000~ torna-se intlispensavt:l p11rn o custeio, 
r1orlr:ndoa t(lWUtia que se ~!Jflte ser expressamente 
rlcstttw.tl::t a construcç~o das obras da GamlJUa. 
:5em rstc recurso, Hcnrcrnos na impossibilidade de 
continual·as. 

Portunlo, si o nolJro s:mndor qncr sepnrar cst:1:; 
verbas, Qistinguindo o custei€! dn conslrnct;ào das 
o!Jras, nao tenho :J m0nor dtlVida cm aceitar a re
tlucç.1o, mesmo porque, llc:md1J (']bs (]iscrimina
das, po(lnr~se~ha lisenlisar mc!lwr o seu em .. 
prego._ Como disse, a qmmtia tunto para a con
strucÇ'ao como pnrn o cu-.;tdo nüo é grnndt• com
purada com a que fui di.;pcntlirla o anno pàssnrlo 
e, attcndendo que hoje u lH~l'í'nrso da I}Strada tev~ 
g~~u~dc au('l"mcnto, não só 11or ter chegado ás pro
XIllltdUtk!:> ae ilarlJaCl.'Ll<1, l'OlllO por ter UCCl'CScido O 
ramal do nwt<HltHU'O dt~ Santn Cruz. 

.Assi !H, ó, de ~orla a raz5o que a verba pnril o cus· 
tt'IU seJa a tndwat.ln, e o l'!~sto fique reservado para 
as oUras de cousti'UC'çào. 

O Sn. B.\nnos B.mnH:TO:- V. Ex. não _quiz; 
nttcnrler á tlcmonslr<l(.'fiO que fiz, por isso insisle 
HC'>~e ponto. 

O Sn. CAN..-ANSÃO DE SI:-iiMJJÚ (presidente do can
selftu) : -Creio qne V. J:~x.. é Que n~o attcnde :i 
evitlenci.1 ; os dadus não falham. 

O Sn. BAnrws Ruuuno dá um r~ parte. 
0 Sn. C-\~5.-\N~O n:~ ~li\"t~mú (presidente tlo con• 

sellw) : -ovo cx:tgencws JUstns, o asseguro ao 
n_oltre sen.-.dor que .-:ó as sustento por cslttr conven· 
ctdo ctuo são ncccs:FJ.rias no serviço publico. 

O Sn. ll.\mws ll.um;.;TO dá outro aparte. 
O Srl. CANS.\NSÃO DE SrNn.mú (ptesiden!e ào ·con..

Jelho) :_-Mas estamos efTl'ctivnmcnte construindo 
as olJI'as tln GamlJUa qu(', como V. Ex. sabo .. são 
indit\pcnsnvris. 

o_sn. n.umos DARRE'l'O:- Pnra isso haure cre
dito estwcial. 

O Sn. CANSANsÃo DE SJNnmú (pl'esidente dCJ con~ 
sellw): -Não foi lwsta_nte, como vou demonsR 
trn. 

O Sn. SILVEIRA n.\ MonA:- Estamos em ohras 
cxtraordinariil:s ordinariamente. 

O Su. CANS.tNSÃO UE SI.'HMBÚ (presidente do con .. 
sellw) : - Sào cxtra.ordinarins e muito neces
snrias. 

Sr. presidcntr, uma estrada de fel'I'O como a de 
Pedro H, que tem i.inntn de si um futuro tão HR 
songciro, c lw Uc vir u S•?r o tronco da yiaçfio fcr
ren de todo o ImpC'rio, qne estenda os seus raios e 
ramos nos confins dn Brazil~ segundo os projectos 
qn~ s.c :tcham ddincarlO$, não pílfle deixar de eom· 
mumcar-so com o mar e 10r umu st~hida franca. Si 
bem me lemht•o, t'sta fui a idéa primitivn dos pro
motores da E:>tr.:tU<! de ferro D. Pedi'O II. Esta não 
devia l1car no ponto inicial em qne .se acha, mas 
p~olon:tar-so at,\ o mar; o não sei porque assim 
nao aconteceu. Com o :mdar dos tempvs, porém, 
... ~ com_o augmcnlo d'} trafeg-o, reconheeeu-Re a 
nccessHlade de tal prolongamento. A quantidade 
de productos que n. c.str;lda importa e export3 

• 
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exige quanto antes que ell;;~ chegue ao mar para 
satisf~zcr o seu fim. _ 

O anno rms~o.do agglonwrou-se no. estaf'ão desta 
côrte grande parte !.la safra do café. -

Nossos lavr;:~Uorcs1 SL·gundo o seu mnu halJito 
de CS!ICrar sempre hllll preço, guanlarnm o Ntfé 
no.s fu1;endns, em vez de mnndal·o immcdiutameu
te para o mercado, de sorte que. qu;;ndo o prrço 
:melhorou, houve [fi'<lndL' e~!lluencb de transporle, 
e o fC!==:Ultado foi !icarem JOO e tantos carros SI'ID 
Ut.:scarrcgar pol'llHC nem havia _Ut•positlls pi.)fil 
rcct>bcr a carga, nem mrios pnrn tnmsportf.ll-a da 
estaçuo central ~1os tiiversüs arm~zens pnrticnlarrs. 
Prevendo a rcprodurção desta dillicnltlatle, o digno 
director da cstrnda tr~ttou tlc nctiv;Jr_a_s __ ob_ras._ 

Fizeram-se o-s estudos ~l8ecss:~rios, c a este rcs: 
pcflO lerei O~ SC'gOintCS tl't.:CiiiJS dO oJTicio dirigido 
ao nwu lllustru <tntcccssor, mn 21 de D'uvcreiro <lc 
!877 (leJ: 

c Dos diffut·euto_.; tracadus c variantes que foram 
esludatlol> pelos f•ng-..·nheirus auxilinros Jn.mes 'V. 
"\Vellt•s o Crtrlos Junlão fnl.ra unir a GamLi'1a ii Es
taç~o CenLrlll só Uou~ merecem mcnr~o, e gão os 
.seguintes. • 

c "rrãçado PcL1.PrÜta ·Foim~sa." ·- ·· p • • 

c De todos os tr[lç-nllos é este o CJtlC pótlr. ser mais 
promptêlmcnte tJxeentado; m<ts só tt•m ossa vrm
tagem. 

c Estudado p:1ra via singela r1rovisoria, n nprr
ciaç5o do s~u custo provavcl mostrou log:o cjne 
não seria mais barato fltle o do projr~to pelo fLwnP.l 
dtt rrovüJenei:l, p01' C(1US~ do U!Ylrlde llUmt!/'0 de 
pl'f'dios, qu.e tl'l'ia de cortar, mesmo fnzcnc!o-se uso 
de cunns, cujos raios flcsccriam até 120 metros. 

• Pu r outro lr~du, seria de difficii conscrVll\_ÜO _c 
exigiria inctssnnte vigtbnda JHH":J. cvitnrc-rri-se 
desastre~, mesmo cüm mvr~ha muito lcut::~. dos 
trens. 

. ·; ·rr;~ãciô. Pé1~~ t~;~;;~·( d; · il~-o;:i~;~·;i;~~ ···;·r.· 
c Foi estudado para via dupla ; pnrte n 36 me

tros, alCm U.o \"i::ulucto tla rua tlo G··tH•rnl Guld\Yt'll) 
com uma curva á direit::~. dL' f39m,S7 Uc raio; 
cruza a rua do Princip0 o o prHJncn:J deposito de 
material da estrada n.tó o taiLule Llu morro rla Pro
videncia, que é atra\'esgn.úo por lll1~to tle n1n tLlll· 
ncl de 88 mdros do comp:·tmcnto cm linha 
recta. · 

c Segue dcpo:s cortamlo pnrtR tlos predios n:;:. 89, 
77 c 73 tln. rtHl tb Providencia o eontinúa cm 
curva {t dircitu de HlUm,DJ !lo raio, até chog.1r â 
lJocca do tunntl n. 2 em uma pcdn~irn que fn 
frente para n rnn do morro do P!'IIVtd~mcin. 

c Este tuuncl tcrit 2%7 1 n•OO de comprimento em 
linha I'~cta1 e serit pnw~volmcnte aLL'rto tutlo crn 
rocha. 

c A' sah ida do tunnol a Hnhn p.onetra nos ter~ 
rcnos do Dr. Nicoláu Moreira,em rurv-a de 170m,028 
de raio, c dC!IOÍ8 sc-tl'uc cm linl1a recta, na direcç_:Io 
da ponta do tr.1pic~c tla GamlJõa, alrn.vcssando 
nesse percurso os prcrlio~ ns. ik, i6, 11, H, :W, 
8 e 2 A da rna do Durão da GnmiJóa o_ns~ H9, i51 
e 153 du rua Ua GamLUa. 

01·çament:J. 

O custo proYavci Uit constrnrcão desse r3mn.I o 
dn::. cáes, pontes, n.ruwzcns e dcsaproprioçõcs nc~ 

cessarias é de 2 . .100:000}>000, como mostra o orça· 
mcntu annexo c C'stc rdatorio. 

« ·nedu;çãÓ do· orÇanirnto. 
c A menf'iOnfl.iln qnrmtio de 2.-lOO:OOOJ rC"pro~ 

:;eutn o cu.~ to total tla cstnção JJHiritimo. c tlu toJas 
as olJz·as connexas. 

• PúUL~·!:;C, eutrctnnt•J, rt:duzir a dcspesn por 
ora n 1.000:000;$, construindo-se sórnente o r:.u.wl 
proprinmentc tlito, qne é Uo totlu o pon!i) inllisR 
peusnvcl p;1r,1 lig:1r o trapicho o tet'l\-'HO:.;J;'I tlíltJUi· 
riUo~ cnm a c~;tw:ão centnd, e Uesapt'oprl:mllo-sc 
m;â~ alguns terrenos c prellius atlm tlt! se obtel' 
dnstle j(l área suffici.·ntc J.lilfil deposito dos :·!Wte· 
rial'S thl ('Sl!"íll]a. 

• Sô com o UisponJio d~qnelia somma, na qual 
está comJll'L'hcn~lida a importnnrín do trapidte e 
t1os prcllio::: fronteiros ao mesmo, hoje pcrtenN'nR 
tes á estrada, farRsc·ha àestlo logu a economia do 
que ::e estú gnstando annnalmcnto com a dcscar
g·n e transpo1 t • llc ln:ttcriM's. 

• A constnw~ão dos grande.;; arma7.ens- pnr:t de
posito de uwt·cadorias, dos des c das pontc·s tl..1 
mnUcirn c afrr

1
uma" de.":lpl'opria~õos ínclniil:~s no 

projecto COUlfl f'(O ficnrão [ldiad:1s. 
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v r., pni._,, o nobre :::.cnudor que, rtuando se pro· 
jrct11n c:~ta obra, sabia-se cm quanto importaria ; 
só por circumst;mcia:; do momento não se con-
tcmr1lou n totnlitladc da despesa. Par<l a conclusão 
ó intHf;pensavcl consignar este Dnno a somma prc-
cisa, pois a obra está em andamento. . 

o SR. SILYEIRA DA MuTTA :-Por isso não h a 
fundo para ellas. 

O Su. CANSANsÃo DE S.INJMBÚ (presidente do co1'-
selho):- Att·~nllendo u esta àcfidencia, é que pcr.o 
ôOO:OOOt). São indi~pr.nsnyeis. • 

~ 
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9 hour~do senador po~a provincia da Bahia, que 
hoJe pre!'Idt• o Senado, d1sse flUe o .-rovcrno parece 
querer invadir c prejudicar a indUstria privnda, 
fazcnllo casas e armazcns pnra deposito e Uuni
ficaç5o do cafõ. Explicarei o facto. 

Os gcncros que. v~m do interior, como todos 
eomprcltcndem, devem ser lcvndos <lO seu destino 
sem novos transporte.-: qar, além de nutras dcs
vantc~gens, augmentarinm a despesa dn conduc
ção. 

Tendo-se de fazer armn,~ns cm um p1nto a pro. 
priado an omb:~rqur. c ao desembarque, tl'onde tõm 
de ser to.cs gcneros cxport:ldos, entendeu-se 
que, sobre os mesmos alicerces C'ffi que se Ie
vantassC\m esses armnzcns, se fizessem accornmo
daçõc:>, ondP. 03 pos~UÍilO!'CS do Cafe <JJli tlepnsi
tado pnd1)ssem prrpnral-o de modo que sem 
detença se cfft'ctuasse o embarque. Curo c.sta 
utilidade d•JS prodnctnri'\~ r.oncerta a do goYcrn01 

que auferirá lucro do aluguel dns nccornmodJ
ções a. que me fL'firo. 

Port:mto csprro que a. honrncla commiss:ão, 
revendo mais um:~ vez o s~u trabalho, nelle faça as 
convenientes rccWlcnções. 

O Sn. SILYEinA nA MoTT.\.:- V. Ex. faz o favor 
de mandnr-mc ·esse p.:tr('ccr, si n5o ha incon
nicntc? (E' sutis{eilf).) 

O Sn. CAN:'lANSÃo DE StNIMDÚ (pl't'Sidente Jo con
sellw) : - Não Im inconveniente, visto que tom 
de ser pulJiicado. 

O mesmo nobre scnt1dor peln nailia, trnt:mdo 
da estrada de. ferro dn ::un p1·ovincin, chamou a 
attenção do goycrno para a falta ele) inspecç.~o exer
cida pelo engenheiro cm <"hdt'J t.ltl:> obras do pro
long<'lm~nto. 

Estnnllo na prc!'icl~ncia tl.'l((IH'lla provincin o 
honratlo Sr. B<1rão Homem du Mt•l!o, ü convcn
ci!IO de que a estrada Ue ferro tle Sanlo Amuro 
será da maior utilidade para os intm·e!l.scs da Ballia 
(apoiados), -pNliu-ma pormissifo pnrn ~mpreg·ar o 
re.fcritlo en~cnhciro 11as cxplorac:õc.o; ncccssarias á 
nova com:trucc:5o e na fiscali:-:nção do sen'i~o. 
Pa!'eceu-mo que. lwm procedia dando a tlCrmi~são 
solicifnda, por julgar f[lll"' não lLaw,ria incon
veniente., que n fisr'n[isnr:-no das oLrns tla estn1da 
ele" Santo Amnro nfi.o prr:'jnlli('arin a dos tralwll1os 
tio prolongrnncntn, c por conhecer o carnctrr da· 
'fnrJie engenheiro, qnr s0mprc se tem rnn!'trntlo 
í i.::tinct•) funecio,nario e deu provas de ~uas hal;i
lit3cõcs (ff(lfJia,dos) qnnndo serviu na Est1·atlu de 
ferro D. i'~tlro H. 

O Sn. DA~T.\.s:- O seu zelo e economia ~ão co
nlwciUos. 

O Sn. CANS,\NsXo DE SI~L\IBÚ (pi'f'Sidente do con · 
sellw) :-Este é o conceito que rnrrcce, c que ne~ 
nhum f<lcto tom alternLlo. Si, porém, ellc tern fal
tado nos seus dcnrcs quanto iL fiscali.s;~~ão das 
obn1s do tJrnlongnmcnto, tlcclnro ao nobre senador 
(JUC h1•i de tonta L' a..; snaii informru;õos na mais alta 
consider::tç~o; porque o meu dc~cjo (\ que ns obras 
do prolongamento da cstrnda do fel'ru lia Dallia 
não r.ncontt·em a menor difficuhladc em seu des
envolvimento at.ú nttingirem o ponto termin11I 
(apaiadus). Por minha pnrte f.:m•i quanto pu1ler pnra 
Cf?Usag-uir este resultado (apniados). · 

Constando-me que certos conflictr1s ~e tinham 
suscitado entre os cmprPitriros dns tr:dmlhos e um 
cn~cnheiro chefu tlc ~ec~ão, julg-uei convrnicntc 
removei-o p~rn n E:;;trada 1le Panlo Affunso, man~ 

dando snb:;tituil-o JlOr oulro profissional não menos 
capa~ o haldl~tudo. Esta providencin produziu os 
rle5eJado:; cffe~to..;, c espero que da mudanç-a ainda 
mclhure:s resultados se h<lo de conseguir. 

O Su. D.\.NrA.s :-Creio que essa providencia s:;a. 
tisfará. 

O Sn. CANSANsio DE SINlll:IBÚ (presidente do conse~ 
llw ) :- Entretanto, repito, tomarei as observa~ 
çõcs do noLre senador na consideração que me
recem. 

Estuu fatigado c, como amanhã hei de fallar 
sohru a colonisação, peço aos nobres senadorrs que 
s~ OCCUJlararn com as cstratlas di.:'. feno tio Norte, 
hcenca pnra rc~pondm·~Jhes nn mesma occasião. 

Hei de justillcnr-mC\, mostranUo que nas medidas 
que ::uloptei, ni'Lo sô fui inspirado pelo scnti
n~cnto de patriotismo, como impcllulo pelas 
crrcum~tancws de momento tlllC então se deram 
naquella. rel{ião de nos;:;o p<1iz. Espero qur., depois 
das .expltertçot!S que der, a~ censuras qLw ar1ui tenho 
oundo tantac; vezes, ficar.lo pelo mrnos attenua~ 
das. ( !lluitu úon I ,j[uito úJm I) 

A discussão ficou adiad,l pela hora. 

SEGUNDA PAUTE DA ORDEM DO DIA. 

A LIMPEZA E IRRIGA.Ç.tO DA CIDADE. 

Continuou a 2,\1 discussão do ort. 1.0 da propo
sição da cnmara dos dcpntados do corrente a uno 
n. 2~8. auLorizando o governo a firmai' definiti: 
vnmcnto o contrato de 10 de OutulJro du 1879 
para limprza c irrigação da cidade. ' 

O Sr. Silveira da 1\:lo-tla : - Sr. 
lH'Csidcnte, te.ndo assígnado coroo vencido este pa~ 
rccer da commissão de orçamento approvanil.o o 
contrato Gary, reconhece o Senado que tl'nho ai~ 
gum dever Uc tomar partu neste dei.JutP. 

Lamento que a sognndn parte das nossas ordens 
do dia comprel!end3 objecto tJo importante como 
este, que hn muito tempo enche a ultima meia 
horc1 de scssãe, na qual V. Ex. está vendo c todos 
os dias vê, mesmo sem ser d.esse lagar, que il 
alteH~ão d.esla l:i.illlil.l'D l'Stá futig<.ldU pdd prefercneia 
que deu aos a !los llelmtes da ld do OL"çamento. 

O SJL 1\IE::-iDES DE ALMRIDA. :-Apoindo. 
O Sn. D.u·H.\s:-Esta lllt:1terta em Hm de hora é 

nu verd.ude ... 
O Sn. StLYEinA D.\ MoTT.A :-Agora a ottenção t! 

custosa pnra assumptos tão ímpo1·tantes como 
este. 

Não Eci, Sr. prcsidcnt~~, como, cstaullo proro
g-adfls as C<Jmaras at0 o dia 23 c faltando só uma 
du.zia Je dias quo são insulficientcs para a dis
cuss5.o do orçamento, como o Sr. presidente do 
conselho hu de reconhecer c agorn o está experi
mentando, <tinda nenhum dos Sr:>. ministros se 
lembrou de fazer {I mrsa um pedido muito razoa
vcl parn consagrará discussão do orçamento todo 
o telllllD dil .sc . .;siio com preferPncin n qnalquf.lr 
outra ma teria; mas os Srs. ministros estão olhando 
impassiYeis pnra o dia 23, tendo sricncia e con· 
scicncia de que o tempo nfio ch1'I:Pl, c accommo~ 
dnndo-se resignadamente a esta estreiteza do 
tempo. 

Eu não sou ministerial. .. 
O Sn. JAGUAmnn: ,.:;._. To<llvia está-se mostl'ando 

mnis do que os proprios ministros. 

,.. ---~·· 
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O SR. SILVEIRA. nA MüTTA :....:... ••• si não já totia 
feito um reqnPrimrnto á rnc~a {lPlrlindo n Iir~encia 
p3ra n dt~cu~sM da lei rlo or~amPnto lhtrnnte todo 
o tempo da sessl'ío. 

O nobre presidcnt1~ do ronsr,lho ~abe qne cu lm 
dias decl::trci-me aqui ministerial do St;. ministro 
do Imperio ... 

Ut~-t sR. SENADOR: -Mas não do da agricultura 
(riso). 

O Sn. SILVEIRA. DA MoTTA:-- .- .• e desse mesmo 
estou quasi que arrcprndi(lo ... 

O Sn. C.lt.NSAN"SÃO DE SINr~raU (p1·csidente do con~ 
selhoj:-Sem razão. 

O Sn. SILVEIRA nA MoTTA: - ... porqnf'l ~n creio 
que o nnbr~ pr•'Sidrntl' rln con~Cllho em lagar de 
coiílmunicar o seu calor ii m:1ioría dn rnmarn pfirn 
aponr o ministro -do Imp·~rio, commnnicou-lhc o 
Séu frio (n'so). -

O Sn. MEJ\'DE:'l DE AtMElnA:-E' porque a tem
peratura agora l)aixou. 

O Sn. StLvn:mA DA Mo'T''T'A :-Assim, bem vê S. Ex. 
que aprznr de ter essas idé'ls, pofq u~ :;:ou muito 
governamontnl, tPnho 1le,:cnlp~ Llc n5o ser qnem 
tome a iniciativa, roub;1111lo cs:;;n pnprl qu1~ devia 
pertenc.cr (dirigindo-se ao Sr·. Sf'nrtdol' JJantas) aqui 
ao meu co11ega senallor prb Bnltin. 

0 Sn. MENflES DE ALMEIDA :-Ah l este sim, tem 
mn'ito calor. 

O SR. ·nANrAS:-Não senhor, está cm m_u,ito 
bt)as mãos. 

O Sn. Mn:Noiki DE ALMr.:to.\:-Si rllf' qnizC'r ap
plicar á camata dos dcptttado~ o :::;cu c~lot· vai 
longe. 

O Sn. SILVEIRA nA MonA:-Isto tudo, Sr. pm· 
sidcnte, trago cu 11nrn a discnssi'ío, pnrn conOrmar 
a observac;âo que fiz da inconvcnirndn de se cln
relll para a ultima parte Ua ordl'm do dia cstL·s 
contrutos. 

O Sn. DANTAs:......;. Eu_ dou ahi um apoiado a 
V. EX., como muitas vezes tenho dado. 

o, sn.. SILVEIRA DA MoTT.\ : - Agra.~cç..o muito. o" 
apomdo do Sr. srmndor D:mta~. assim como Já 
tenho agradecido outro~ qur>: mo d1~11 ultimamente 
na diSt:'Ul'Sil•i a re~pr:ito tlo mini~tro !lO Jmporío e 
estimarei muito que não so arrrprnda d0 o haver 
dado (ri.,o). 

O SR. CoRREIA :- Ha de sC'.r mais diffic.il. 
O Sn. DANTA.s :- Não me arrependo f:wilmcntc 

do queta,o. 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Eu consignei o apnio 

qrtr o nohre sonador pela Balda me deu nessa oc
cásião, o pedi muito ao tachygrapho que não ·a 
omfttisse. 

São apenn~ observações pnra confirmar o que 
telio dito acerca da inconvcnienria de se darem 
materias tão ímpoi'tnn"tcs com·o esta pnra a ultima 
parte da ordem do din. 

E V. Ex., Sr. presidente, desculpe·mc osta ob
servação. Agora no Senndo a ordem do dia. é uma 
encyclopcdia (l"iso). Além da lei do orçamento c 
de algumas vota.çõcs na parte do nxpedirmte, o que 
fiCa reservado para meia hora de sessão 6 uma 
encyclope!lin, e V. Ex. sabe como parhl.mentár 
atl.tigo que as o-rdens do dia nos prtrlamentos 
dãb·se para cóneen·trar o estudo dos or:ldores a· 
r~spelto das matcrias que se hiio de discutir, por· 

v. v 

que deve-se suppi'k que nós não vimos aqui iffi
provi:::;nr. A~sim, dii.-se a ordem do dia para se 
estu!lar. Ma~ ni"10 é pr1ssivel cstutinr uma duzia de 
contrntos importnnto:s, tiio v.:1stos como é o Ama
zonas. 

O Sn. MBNOES DE ALMIUDA :-Apoiado. 
O Sn. SrLY&IRA. DA l\IoTrA :-Como havemos nós 

de e.-;tudat' twtos contratos, o contrato Gnry 'P o 
contrato do Amazonns '? 

O Sn. JUNQUEm~:- O contrato Xingú. 
0 Sn. SILVEIRA DA MüTTA :-0 contrato Xingú 1 
FM Sn. sENAoon :-Ainda não yciu p::~ra a dis-

cussão. 
O Stt. StL,rEIHA. DA MOTTA :-lia de vir quanlt~ 

cousa ha para a ultima meia hora, c nús somos 
o!Jrigados a rstudar tutlo isto. 

Eu, tll'J'bi gmtia, não contava hoje ter de entrar 
nn discuss,ão do Gary, pnrqur. ll'Odo-sc-me nnnun. 
ciado que o nobre senndor por M:ttto-Grosso tomava 
pnrtc nesta lliscuf>>~ão de or~;tmenlo c pr~·vr.ndo que 
o nobre prr}sidenLc do con:::.Plhn havia de pressu
rMo correr I )g"O á rcspo~ta, f!Olendi que esta ulti. 
mn pnrt.(~ !la nrtl!'lll tlo dia csta\'a j:dosada, que est~s 
dous discurs•JS bnviam de cncht:r toda a scss5o.l\Ias 
corno havia de acontecer isto, si o nobre preiii · 
dente elo con~clho me lu.!(rou mais esta vez? (-riso}. 
S, Ex. pediu p:-1ra amr.nlt;J o ndiamento Ur~ resposta 
a um dos pontos mais impnrtii.nte~ llo di.-:c1uso do 
nohr~ senador por Mr~tto Grosso. Eu contava e 
Ucria contar com a respostr~ hoje; portanto não 
espr.r:rva nesta sessão o Gary (riso), npczar de ha 
muito~ LILn:;:. andar occnpndo com tantos estudos a 
respeito da ultimn pnrll·- da ordem do dia, que é 
uma encyclopcrtin; ·e si acnso o Gary passar, se
remos inundados pelo Amawnas e o mais que se 
segue ... 

O Sn. ll'sGDEmA:-Os seus afllucntes. 
o Sn. l\IENDES DE ALMEIDA:- O Xingú. 
O Sn. SrLrEmA nAl\loTTA:-Portanto, V. Ex. 

me dcsculpr si araso ncst3 meia hora não puder 
esgotar o qu.~ tenho de dizel' solJre a materia; nuts 
coino estão cm moda os adiamentos parn reSpon~ 
der, cu adio tamhem o resto das minhas conside
raç_õrs pnra outra VüZ, e cntào entrarei miuda~ 
mente no contrato G<~ry. Hoje d('~'O dizer· muito 
prrfnnrtorinm~ntr. a minlw opinilio, que scrft sus~ 
trntada no ~··gnndo Ui:';curiio adiado. 

Sr. presidente, cm ouvi com muita attençãó, 
e.) mo sempre, a V. Ex. que ha dias, como relator 
dn cornnliss~o de orçamento, tomou parte ncSle 
debate, ejmlificou o varerer dn rommissão, appro. 
wmdo o {'ont r<ltfl. 

Não duvido reconhecer que o governo no 
anuo em que fez este contrato provisorio com 
Gary tivesse muito buas _razões pnra providenCiar 
a respeito da Jimprza e irrig"riçãb da cidade, cmiJOra 
por moclo in.~omplrto, mas que sati.sfizesse no mo~ 
mento a nPcessidadc urgente. 

O serviço tle limpeza e irrigação era feito n"rsta 
cidnde pela cmmr~ra municipal, e, portnnto, muitQ 
mal f~;;<ilo, porque a camara municipal faz_ mUito 
mal todos os serViços que cst.ão a seu cargo, como 
tem demonstrado; e por isso o governo e as cama
ras·Jegislativl"ls llw têm ido successivamente- ar~ 
rancnndo tuclo que é da sua competcncia, verbi 
gratia: illuminação, limprza, iaigação da-cidade, 
hygiene J?Ub;ica, etc.: tudo tern-sa tirado á cama~ 
ra rouniCJpa i. 

H 



O S.n. l\h:xoE.3 DE AL:UEID.~·:-l'ar.:t o governo 
fazer. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA:- E eu acho_ que tem 
sido melhor, porque, si a camara municipal ti
vesse a seu cargo esses serviços, o negocio muni
cipal era muito mollwr (riso). Agora mesmo que 
ella só faz calçamentos, vemol-a cm difficull1atle 
de pre-~tar contas: quanto mais se fizesse a irri
gaç-ão da cidulle e tivesse de tratar com esses in
glczes contratadores I ..• 

O Sn. 1\!E.NDES nE ALMEID.~:- E si o gaz lhe 
fosse 11arar ás mãos'! .•. 

O Sn. SILrEmA nA 1\fOTTA :-Por isso, Sr. pre~i
dente, nio Uuvido que o governo tivesse muito 
bo.as razõ(';s para fazer esse contrato. 

A camara nmnicipnl fazia o serviço de limpeza 
e irriga .ão pnr 1:38:000/J; fazia-o na verdade 
muito iHcompletamentc ahi com uma duzia do 
carroças, com umas vassouras ordinarias, que 
passav:~m por algum.:~s rut~s, e com o nttestado da 
camara os homens das carroças rcecLiam o di· 
nheiro. A irrigação que faziam tamltem andava 
pouco mais ou menos por esta que se ftlZ agora, 
achei entre os papeis que instruem este-não cha
marei callwmaço, como o Sr. Lafayette clmrnou ás 
obras do noLre scnaUor pelo Maranhão ... 

O Sn. CA..N.S.A.NSÃO DE SlNIMnú (ptesidí'nte doctm
selho) :·-As obras, não; tratou-as como devia. 

0 Sn. ?t!EKDES DE ALMEIDA.: -Eu j:i tinha elas
sifieado do mesmo modo os seus relatorios, o com 
alguma razão. 

O Sn. SIL' EIRA D.l.l\IoTTA:- •.• achei entre ossos 
papeis um desenho das carroças da camara muni· 
cipal para o contrato defimthro de 550 contos. 
Esse desenho que o empreiteiro Gary apresenta 
pnrn os seus aperfeiçonrnf'ntos de Jimprza e irri
gação por 580 contos (mostrando o desenho) é o que 
tenho aqui. 

Tenho pena que os Srs. tachygraphos não po;;
snm tomar este desenho (riso), pnra ir ao conheci
mento do publico, e vêr~sc o grande aperfei~oa
mento que se promettc para üLter-seõBO:OOO/J, cm 
lagar de !38:000~, que se dispcndiam no tcm_(>O do 
Mello das carroças, que fazia n limpeza 1la cidade 
,por contrato com a camara municipnl. Creio que 
Já então os instrumentos de limpeza eram estes 
mesmos, uma carroça com um lJurro, umn rarro
cinha com um ~a.llego, uma outra carrocinha de 
mão e um tclhe1ro. -

Eis aqui o aperfeiçoamento tJUC o Sr. Gary pro· 
mctte fazer para elevar-se a dcspe:;a Ue f38:000t} a 
580:000#000. 

Ora, o contrato provisnrie feito com Gary foi o 
mesmo 9ue e~tava vigorando com Richarll, e que 
foi rescmdido por mnf executado, conforme o 
nobre ex-ministro do Impr.rio o Sr. José Denlo, 
ex~õz o outro dia. Não sendo executado o con
trato Richard, S. Ex. mandou chamar Gary e 
este observou qne não poder.ia fazer o sorviço _pelo., 
mesmos 330:000~, e exigiu mais G:OOO~ mensaes. 

Ora, send1l o contrato <'lntcrior feito com Richard 
de 330:000,$, c tendo Gary aceitado csso contrato 
com o accrescimo de 6:000r5 mensaess vê-se que 
não póde ter <lircito sinão ao tot:.d Ue -íOO:OOOJ~ 
p!'lra !<Jzer o serviço de limpeza e irrigação, visto 
que 6:000J5 por mez si'io 70:000~ por anno, que, 
Jilntos aos 330:000~, prcfazcm os '!()0:000~. Não 
sei, portanto, por que razão n commissão foi tão 

fncil em querer approv<~r o contrato com ~a inde-
mnização de li80:000~000 I 

E' vcrda<le que no contrato feito com Gary 
e q~e se chama defiuitivo, houve augmento de 
serv1ço, estendendo-se este a uma área maior; mas 
este t~ugmento de gerviço ji cstú compen:::allo pelo, 
augmento que se deu acima do que recc!Jia Ri
cbnrd. Seria justiGcavel este accrecScimo si acaso: 
Gary apresentasse os mellwramcntus que ha hoje 
nas cidades civ·msadas da Europa, no que diz res
peito ü limpeza c irrigação d3s grande.s povoações; 
mas cu não vejo no contrato nada de pos1tivo,.. 
quanto á cx.igencia de m<Jthinas que são conheci
das ptlra melhorar este serviço ; ao contrario, a 
amostra que Gary nos dá do que ha de ser o con
trato definHivo é o burrinho com a carruç-a. Ora, 
senhores~ parn islo vale tt pcn~ darem-se mais 
!80:000,$000 ? 

Sr. presidf!ntc, não CJUCro exceder da hora, por 
i.~so não continUo a mmha dcmon:-tração, porém 
eiipero ter ainda occasião de justificar uma emenda 
que hei Llc mandar ao parecer da commissão,e cujo
pensamento apenas enuncio. 

Entendo que na discussão do ort;amento do mi
nisterio da agricultura dev1~mos consignar ~undos 
parn que o governo mande fazer o servrço da 
limpeza c irrigação. Então o corpo legislatiVO< 
poderá estabelecer as condições que julgar con
venientes,e uma dcllas deve ser m:mtl:1r o governo 
a!Jrir novo concurso pnra cc.ntratar o serviço, lJfC
ferindo, cm igualdade de drcumst.ancias, a este 
contratante, visto que elle já tem algnm material, 
posto que atrazado, e já tem prestado certos ser
viços, que devem ser atten.Jidos para esta ».refe
rencia, porém não para se approv.:~r desde Já um 
contrato definitivo. 

O SR. D_-\.NTA.s :--Apoiado. Desde jâ compro
mr.tto o meu voto em favor da sua emenda. 

0 SR. SILVErnA DA 1\IOTTA :-Neste sentido é que 
hei de continuar o meu discurso adi:ulo, c <lizcr 
alguma cousa mais em abono da minha opinião_ 

O Sn. PnESfDE,'iTE : -Tomando em consideração 
a lem!Jran~a do nobre senatlor a respeito da ordem 
do dia, desde já annuncio que amanhã a sessão irá 
atê ás 4 horas. 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA :-Muito bem. 
A discussão ficou &diada pela hora. 
0 Sn. PREHDENTE Ueu par:l ordem do dia. 11: 

1.~ parte (até i/2 hora). 

3.11 disCui;são das proposições da cnmara dos 
deputados, do corrente anno, ns. 102 e 211, con
cedendo di.spen~a aos estudan tcs Franciseo Cesar
da Costa 1\Icn<les e Luiz Duart1) Pereira lunior. 

2. • dita da propo~iç-ão da me.; ma camilra, 
n. 2.i8,do corrente- anno, concedendo Uisponsa ao 
estudante Gabrid llcncdicto de Campos. 

2.• dita dapropost3 do poder ex.ccuti\'O n. 2~0r 
do corrente anno, abrindo ao ministcrio da rnnri
nha um credito para _pagamento dos empregados 
dn Reptlrtiç-ão Hydrogr<Jphica _ 

2. a dita das propo.::içõcs da camara dos depu-
tados, do corrente anno: , 

N. 268, autorizando o governo a conceder ao 
bacharel Augusto José dà Castro e Silva, chefe 
da directoria rla agricultur.'l, do ministerio da 

~,;'-
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-agricultur:1, çommcrcio e obra:; publicas, um 
·.anno de Hccul_'a com seus vcnr,irocntos. 

N. 225, autorizando o governo a firmar defini· 
livamcnte o contrato de 10 de Outultro de- :1876, 
]Jara Hmpczn c irrigação da cidado. 

N. !86, approvanrlo o contrato celcLrado pelo 
governo para a navegação a vapor no rio Ama
.zonas e outros. 

N. 152, determinando que os ex3mes de prc-
1)aratorios feitos no Lyceu da Dahia sejam aceitos 
para a matricula nos cursos superiores âo Im
-perio. 

2.' parte ( á !/2 ou at~lcsaté ás r, lwms). 

Continuação da 2.a discussão do art. 7.0 do pro
jecto de lei do orçamento par<~ o exercido de 1879 a 
:1.880, relativo ás despesas do ministerio da agri
.cultura, commercio c obras publiens. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tnrUc. 

s,- ,0 Ses~Siio ~nt ll de Scte-uahro 
de I87'9. 

PUESIDENCIA DO SR. DARÃO DE C0TEGII'E1 VICE· 
• !'RESIDENTE, 

;SUMMARIO.- Ex.I"El!lt::-rr&. -Duas proposlçl'ic:~ da camara dos 
Srs. dcputaJus, sendo umn sobro a data Ua prumoo;Jo do 
tenente Jo~G lguacio Rihciw Roma o outra sobro a apo
•entadoriOL Uo .:O.bnocl RoJriguoll da Silva, ajudante Uo di
rector dos tral:J;.~lhos Vharmacouticos da Facuh!aUe de medi
cina da Dahia.-Offic1o do Sr. Visconde Jo Jaguary parti~ i· 
panda achar-se enfermo e peJinUo t>xonora,[o do cargo ão 
ptesidcnto J.o SL'nado. Votação.-·Parl!cer da commissão do 
constituição do Senado sobro as actas da. eleição_ para cloi· 
toros em ''arbs parochias orn Mina::c.-Inúicaçdo do Sr. Si!· 
vcira da Multa J>ara eroação da mais urn:l. commis>Uo.-.\ 
a~cca na Parahyb3. Didcurso e rcqucri~entu do Sr. Jagua
.ribe.At.!i.lrnenlo do rcquorimcnto.-PmMElll..t. l'.IRT.E DAJ)ltD.EM 
DO DIA.- M<~tricula tio o~tutlanW:1. Dü.curd05 dos Srs. Vieira 
da Silva, Junqueira o Silvt.~ira da :Mo!la. AUiamento tla Uis· 
cussão.- Orçamento da agricul\ura, Discurso c additim do 

.Sr. Barão da Laguna. Di~curso do Sr. prcsitlcuto Uo conw 
.Jelho. 

A's 11 horas da manh5 fe.z~s0 a clwunula c acha· 
ram-se presentes 30 Srs. ~enadorcs, a saber: Bnw 
.rão de Cotcgipc, Dias do Carvalho, Cru.z :Machado, 
Barão Ue Mamang-uapc, Barão da Laguna, Luiz 
Carlos, Visconde de AIJtwté, Leüo Vellozo, Correia, 
Visconde de Nicthero~, João Alfredo, D<-~rros Dar· 
.reta, Uchõa Cavaicant11 Fausto de Aguiar, Jagua
ri!Je, Dini.z, Dnntas, Vwira da Silva, Visconde de 
Muritiba, Parannguit, Dmão dcMaroim, Junqueira, 
Leitão da Ctmha, Silveira da l\Iottn, l\larqucz do 
"Herval, Nunes Gonçalves, Mendes do AlmcidD, Te i· 
x;eira Junior, Pacs dol'riend•mça e Antão. 

Compareceram depois os Srs.Cunha C\ Figueiredo, 
Visconde do Rio Dranco1 Affonso Celso, Fernandes 
-da Cunha, Darão do Pirõ"lpama, Sinimhú e Godoy. 

· Deixaram de com~arcC!1r, CCJm causa participada, 
..QS Srs. Chiehorro, Condo de flaependr, Diogo Ve
lho, DLiqLlC d1~ Caxiag, Octaviano. Silveira LoiJo, 
Ribeiro da Luz, Saraiva, JostS Donifacio, Visconde 
de Bom Retiro o Visconde de Jaguary. 
·Deixaram de.comparccf'f, sem causn}larticipada, 

{)S Srs. Darão de Souza Qlleiroz e 'isconde de 
.Buassuna. 

O Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 

Leu-se a 3Cta da sessão antecedente, e, não ha
vendo quem sobre ena fizesse observações, deu-se 
por approva.fa. 

O Sn. i. o 5ECUETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do :1.0 secretario da camara dos Srs. deputados, 

de 9 do corr.antc mt•z, remettendo as seguintês 

Proposifàes. 

c A assembléa geral resolve : 
• Art. i.' O tempo decorrido de !8 do Janeiro de 

1868, data da promoçào do tenente do 2. 0 bntalhão 
de infantaria José Ignacio Hibeiro Roma, a 17 de 
Jullw do nwsmo anno, d<~ta da sua reforma, será 
contado na sua antiguidade de poRto e de prac:a . 

• Art. 2.° Ficam revogadas vs disposições em 
contrario. 

• Paço da cnmara dos deputadus cm 9 d~ Setcm~ 
bro de f8i9 .-l''"isconde de Prados.-José Cesario de 
Faria Alvim.-M. Altws de At·aujo, 2.0 seCr~tario., 
-A' com missão de marinha o guerra, 

c _A assemlJléa geral re~mlvo : 
c Art. I. o O governo é autorizado a conceder 

npn:;:eutadori.l a Manocl Rodrigues da Silva, como 
aJudante do director dos trabalhos plwrmaccuti
cos e conservador do gabinete de plwrmacia da 
Faculdade d() medicina da Bahia, com os venci-
mento5 annuacs de i :200~000. . 

• Art. 2.° Fieam ret·ogadns as disposições em 
contrario. 

« Paçu Lla camara dos deputados cm 9 de Setem
bro de i879.- Visconde de Prados.- José Cesario 
de Faria Alt,im.- Jlf. Alves de Araujo, 2. 0 secre
tario.•- A' C'Ommissão de pensões e ordrn3dos. 

Do prl':;;idonte da pro\·incia de Minas Geracs, 
remettendo a authontica da eleição de eleitores 
espC'ciaes a que se procedeu no dia 10 Uu corrent8 
na pnrochia dt~ Nossa Senlíura do Rosario da Alagôa, 
collegio da Ayuruoca. · 

Do collegic- e-leitort~l de Leopoldina, da provincia 
de Minas Gcracs, remctten<lo a acta da eleição a 
que se proc01lcu para preenchimento da vaga do 
um senndor. 

Do collcgio eleitOral da. cidado do Barhnccna~ 
remettentlo ~~úpia authentica da a~ ta t.la eleição a 
que se procMleu para preenchimento da vaga de 
l.im scnaU.or.-A' commissão de constituição. 

O Sn. 1.0 ~EcllETARIO leu igualmente o seguint0 

0/ficio. 

« Ilhlla c Exm. Sr.-FaHci ás duas sessões an· 
tcriorcs, porque estive fúra da cidnde, por justü 
motivo. 

• Falto agora por doente. 
• Desejo e espero poder ainda este anuo a com· 

panhar o Senado em seus trabalhos, mas não exf.'r· 
ccndo o cargo de presi1lcnte, com que repetidas 
vezes me honrou, incompath'e1, h0jc_. com o meu 
estado de sande. 

• .Assim, rogo a V. Ex. digne-se de l~Yar ao 
conhecimento do Senado o exposto como pedido 
que respE'itos;\mcn te raro da minha escusa daquellc 
cargo, aprescntrmdo·lhe na mesma occasião meus 
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ANNAES DO ~EI:{;,~l~i!l;m;ll'~~;';".~"1!l!!ill!H,~,~J 
cord!a.~s agradecimentos pela confinnça com quG 
pOr tanto tempo riu~ llisttnguiu. 

c Deus guarde a V. Ex..-Illm. e E;x.m. Sr. eo:u· 
selhetro de Estado José Pedro Dias de Cnrva.lho, 
:1.0 secretario do Senado.- Vi::..conde de Jayuary. » 

Finda a leitura, o Sr. Presidente declarou que 
ficava o Senado inteirado fJUUn toá pri moira parte, e 
quanto á segundn tinha de sujdtnr á votação o 
pedido de escusa que fazia o Sr. presidente do 
Senado das funcçõcs de:::.tc cargo. 

Posto a votos, o rl'-qucrilllento hiio foi approvadu. 
O Sn. PRESIDE~TE Ucclaron CJUC não tendo sido 

concedida a esc asa, o Sr. L" secretario ia res
ponder neste sentido ao Sr. presidente do Senado. 

Q Sn. 2.0 SECRETARIO leu O segllilltO 

.l(arece~·. 

~ A commiss'ilo Uc constitu~rãl), tcnllo examillado 
as actas da eleição pnrn eleitores, a ljtte se prot:r'.
deu a 10 de Agosto pns.'l<1.do nas pnrorhias d0 
Santo Antonio do Pessanha e Bom Je,u::; dos Passos, 
d,a provin.cía dt} Mi1.1as Gcraes, vcriücou que rw 
primeira foram olJservadas as furru:didados da lei, 
e na segunda, sendo nove o numero dos eleitores 
immedi::ltus prc.:>cntes, fol!:-Sü a apnr·a~ão de sois ce· 
dui<Js _par:1 mcs.1rios c tle ~t·cs pnr;;t SU!lplr'n!os 
contra o disposto do art. 10 Uus instruerõos. E' 
portanto de varcCcr fJUO 5l'.jiJ approvntla a~ cleic·flo 
d<\ paroçhia de Santo Antunlo do Pe.ssanlut, c 
annulluUa a de llom Jcsu:; dos Passos, omcian
do-se ao governo para mandur p!'ocrder t1 nova 
eleição. 

~ Paço do Senado1 11 de S_cteml.Jro tlc l870.
Luiz Antonio Vi.'eil'a dlj Silva.- Bl.lrào de Cote
gipe. _. 

Ficou sobro a mesa pnrr~ entrar na ordem dus 
trabnllws,_ indo entrct<~n~Q á illl!Jrimir. 

INDIC.\ÇÃO. 

Foi Iidíl, n;poir~da e rnmt~tthla á me.~íl a indica.ção 
do Se Silve1ra da 1\Iotta, para qttP., alúm dr~s com
missões determinadas no regimento. do Senado se 
erre e eleja mais uma commissão de tres mewbfos, 
para examinar no intervallu das sessões a cscri
pturação e dOcu.inentos !lo receita e Uospt>sa do 
Thesuuro. 

A SÊCC.A NA I'.\.UAIIYDA, 

. O $r •. .,.._~a-t,Ia,ri,.bç.:;-Sr. presit.lL•nt~, c~ tá 
amda mu.Itü recente a dor, pela qui.ll pa.:sou esta 
casa com a prrrl<l 1.k um do nossos collcgJs muito 
presado, o pois me é desap;ratlavel occupnr-mc 

-com objecto rçlativo ú vaga drixada poJo aconte
cimento a que ac.;11Jo do allutli!', enti'Ctanto, so
nhares, a cohcrencia força-me a Vil' á tribuna. 

O Senado se recorda do que quando por um acon-
tecimento igual, e::;ta casa acabava tle pcrUrrum de 
seus memLros muito notavri, o Sr. Pompeu 1 

começando na provincia_ do Ceará a sôeca, 
que des_de !877 nssola aquella provincin e outras 
vizi.nhas, levantl•i~me clw.nl,ando a altenção du go
verno pnra aquelle acontecimcnlo, afim de saL~ r, 
si era provavel que em taes eircum.stancias o 
Ceará procl'.desse a uma eleição de senatlorcs, ou si 
mais convinha que uma meditla fosse iniciada 
pn,râ su.star-se aquella elciç~o, visto que a lei 
marca p~azo ccrtu, dent1·o do- quBl dtl't'e 'ter Jogar 
a eleição. · 

Ainda ha poucos dias, estando longe de meQ. 
espirit~ quo t5o. depreS6fl de.snppareces:-;e d'~nir.e 
nos o l:l_r. Frcdurwo de Almeida @ AILuquerque, 
occupci~me ncsfa casa eo1n o facto de se ter Ill!J.A· 
dndo procederá e}uiçãu, quando a s~cca estav<} ~rQ. 
seu maior rigor em tre~ provincias: a do Ceará, 
IUo Grande. tlo Norte e Parahyba. 

Nostas circum.staucias, senhot·es, acalJando de 
fallecL'r o nosso culle:;a e quando não consta que a 
sêec:1 na p!'ovincia da P;traq:ylJa t~:mlw. cessado, 
mas, ao contra.rio1 sendo O$te o terceiro an~o de 
sêcca, é de supflôr que as circumstan.cj~s. ~ 
Dggravem, como eu sei (jUO na minha provinoilJ 
cada vez mais eilas se tornam a111iclivas. 

O _Sn. PAuA.NAGUÂ :-Dizem O:" jornaes que tem 
hav1do clmvas abun!lautes; não sef s~ é c~rto i.~lo . 

O Sn. JAGU.\.RlllE :-Nos! as circumstancias, in
teqwllo aos Srs. ministro~ suLre este facto e vou 
mandar á mesa um requHimcnto a CLlja leitura 
procedo (lê). 

O meu requrrinwnto, C1}0lo acaiJo de Jêr, de
monstra que prP.cisauws de infurmnções do governo 
pnngw me parece que clle é o mais competeut~ 
pnra prest<tl-a.s so/Jre o a:ssum!Jtet, isto é, si ces
S<lrnm nu não o~ effcit•.J:-> tla súcca. 

O illu~tre senado!' pl'lo Pi<:.uhy acaba de dar um 
aparte, dizendo que tem visto nos jornacs noticias 
do elw v a. 

O Sn. D.\.NTAs :-Infelizmente não tem chovido 
pM lú. 

O Sn. J.\.c,uAmnE :-Ora, noticias isoladas tam· 
!Jetn tl'Hhu tillo de minha provinda, e entretanto 
sei que o so.trt'imento contioúa. Em um ou outro 
pnnto a..;.churas aproveitaram, póde ltaver aJcri.Utl 
protlnetu Uns plnntaçõcs, maS n[l maioria dos ccnsos 
niio houve pruducção. 

Tenho infurmaç.tlo de que na PurailyLa succede 
o mesmo. O no~~u Uistincto eoiiega, membro da 
mesa, 0 Sr. Barflo de M<tmanguape acaba de indi
C[lr-mc de ~eu lugar que nãu houve naquclla pro
vincia inverno regular, e por conseguinte que não 
ha producçito. 

O Sn. ll.\.nio n~ MAMA.L'i"Gt.'APE:-Não houve safra 
nenlmma. 

O Sn. JAGUAnmE:- Finttlmente a questão re
duz-se a isto: salJcr si as populações ainda con· 
tinuam a receber sot:eorros puiJlicos, porque, se· 
nlwres, si os rcceOl•m, mnnifestamentc não est(lo . 
no seu estado 11ormal, não gozam de lil.Jerdade a 
não bstão habilitaUus a desempenhar uma funcção, 
t~o importante como ó a de_ eleger. 

Si a. sõcca cx[ste c si o gov.arno desejar mandar 
proceder á eleição, potler:i dizer que l1a uma loi· 
que ffi.'ll"Cll o prazo, e para evitar esta circuril.stan: 
cia é lJUC avento a questão. O pnrlamento está 
aberto e o gevcrno por si o.u por algum de seus 
llmigos pôde pt'opôt' uma medida p.:1ra qú.e fique 
suspensa a eleição pnra épo_ca em qqj:l a r:egula.r;í
dad9 ~us estação~ voltar, VISlo que o goverpo po-. 
dera tlJZCl' que nau quer tomur a responsaUtljdadl) 1 

de, por ~i, suspemlel' a eleição. Eutt:udo que d~~ 
vemos ser multo zelosos por t1J!ll<J.r U1na proyitf~u~ 
cin a este re3pdtu, visto qutJ a nós compete a 
futura verilkação de podere::. e seria muito-con· 

· venientc que so evitussem estes motives que po-
1Uem civar a eleição de nullido~des. 
· (Ela um aparte.) 

------·-



Não trata-se de pr~julgar; trata-se _de tomnr 
uma. providencia adequada ás c.ircumstuncias da 
pro.vln_ci::t,. ~i ellas são, como me parece, más. . 

E,o., sinto que não estt)jn presente o nobr<~ prr!'I
dente do. conselhO-, r1un naturalmente, como ch.cfe 
da sitQação, seria o mais lw!Jilitatlo n U.ar·-nos m
Iorma.r;ões; mas_ acham-se na ca.~a dom; sr~. mi
nistl·os, cada um dos quaes mais competente; 
eUes nos poderão info!·mur e o Senado formara 
juizo completo a ostc ft'-speito. 

Julguei de meu devrJr fazar estas ponllcrac;qes, 
e mando á mosa o meu rc_querimento. 

Foi lido, apoiaria, e rosto em dis;eussão, a qual 
ficou adiada por ter pr,11itlo a pnlaHa o Sr. minis
tro_ da fazenda~ o seguinte 

Requetimento. 

.. Requeiro que pelo ministerio dD ImpPrio sejam 
solicitadas do governo ns iufonnaçõcs seguintes : 

c St nn província da Parahyb<~ contim\:'1 a haver 
distribniçao do soccorNS publieos com a pnpuln· 
~lia das Cidade_:', villn~ e povo·1çlies della, em vir· 
tude._da sêc_ca qur ha tres :tnnos a n:.gella r 

c Si, sendo nssim~ nrio julga o governo con1e· 
niente aprovcil:Jr n reum5o llo corpo Iogblativo 
para f'er adoptnda uma rcsnlnrão, que ~uspenda n 
eleicão com que tem d1• ser preenchida a vaga dei· 
xada no Senado pelo fallecimento de uo.-:so collega 
Fredrrico de Almeida c AlLUt!Ut~rqne, pnra quando 
cessarem os efl'dtos_ da sêccn, visto qun a lei _elei
toral vigente estaiJelece prazo fixo parn este pr('cn
chimcnto? 

• Sala das sessões do Semdo, H Ue SPtemhro de 
1879.-Domingos JosJ Nogueira Jaauariúe. ~ 

PRI~IEU\A PAUTE DA OUDE~I DO DIA. 

lrlA.TlUClTL.A. DB ESTUDANTES. 

Entrou om3.o. discussão a proposição da camara 
dos Srs. dcpntrulos n. 101 elo corrente anno, con
cedendo disprnsa no csludante Francisco (jcsar da 
Costa 1\lendes. 

Não havenUo quem pcdil'lSI~ a palnvr<l, votuu-:;c 
e foi approvada para ser tlirigitla á Mncção im
perial. 

Seguiu-se a 3.a discmsão da propo:=:.ição da mes
ma ca:mara, n. 2l1 í.lo t:urrente anno, concedendo 
dispen~a ao estudante Luiz Duarte Perl'ira Junior. 

O Sr .. VIeira da Sih.ra:-Sr. presi~ 
dente, o ministcrio do Imperio expedia, cm i9 í.le 
Abril deste anuo, um d1~creto reliltivamentu ao 
ensino livre, c, cm data de 21 de Maio, um aviso 
decl_arando quaes as dispmições dcs~c d0creto qne 
devtam entrar em execução. 

Com· referencia ao art. 20 do decrclo de {9 rlu 
Abril, que ctcalJuu com a frerruencia elos estudantt~S, 
com o pontu nas aulas, e mandou admittir n exame 
os alumnos c os que não fossem, declarou-se P~"IO 
aviso que devia considor3r-se em execução, inde~ 
pendente da intervenção do podrr legislativo. 

Si assim é, que necessidade tL•m o Senado de 
occupar-se com essas dis~en~ns de estudantes'? Ou 
o decre.to está cm exceuçao ou não .... 

O Sa. SzLVEIR.\ DA. MOTTA :-Não está. 
O Sn. VIEIRA. DA SILVA: -Ou 'os ·regulamentos 

do governo cm relacão ás faculdades do Imperio 
foram ::tlterados pelo decreto ou nã_o foram. , 
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Em todo c::t~;o, p:~rece-me conveniente uma de
cisão a estr- !'P.~pcito ; é prcci~o que se sniba si 
ha com effeitu liberdade de ensino, si hoje qual
quer estudante, mntrkulado ou não m~ttrieulado, 
lfUC prPtender faz1~r exame, o pôde faz('r, ou si 
isto é só permittitln a privih~giados; ·~ preciso 
que se saiba si ha li!Jertlfldo de cxamc, Lastando 
apenas um requerimento á congregação ou ao go· 
vcrn0, co:lfut'Ole fõe cstnbC'kl'ido. 

Em toJo o caso, m0 pnrrce con7enicnto que o 
governo diga o que prns1 d1Jfinitivamcnle a este 
respeito, e o que prt>len1l<.l fa:wr: si entende ou 
não que os aillmnos mr~lrienla1los ou n[io matricu
lado:'> nas nos,;ils faculJ.ad.l:!s su1wl'iores IKHlem ser 
a!lmittiúos a t~xame. 

Foi este o fim por qUC'· pedi a palavra. 

O Sr ... Jrtiuqueh~a :-Não tenho r~mcdio 
sinão insistir nas obst:naçõ>:~ que acnba Ue fuzer 
o honrado senador pl'lt~ Mar11nltfio. 

~Ie pnrcce rruc <1. proposi·:fio vinrla da cnmara dos 
deputados é 1rerfdtarncnt1; inutil; e por isso penso 
que o &"•rverno não pód.c ddx:ur d·-~ dar su:.t opinião 
a rcspei!o. 

Pela l'e!"orma da instrucçJo publica, pelo tlecrcto 
Ua livre f!'el{nenein dos nossos cur~os superiores, 
~~ aUmitt~do a Pxnmc o I'Stmbnt.e que o r1·qucr. 
Como por:; se nos rrserva rs~M me:'(IllÍnho direito 
p11ra não chamar ridieulo, de tomar conhucimentb 
Uosta matel'ia, dessa:; di~p1msas a c::;tudnntos, 
qunn!.lo este <·ssumpto c;t:i regulado no llocreto de 
19 de .ALril; e o aviso Uc 21 de i\laiu manJou Jorro 
pôr em exccu~ão essa porte-, indcpen(Ient(~ do volu 
logislati\"0, a::-.sim como (liffe-rt::nlcs outras disposi
ções do mesmo decreto? 

E' preciso rrue o governo declaro []Jgumo cousa 
a este respeito. 0Ll n materia já está re:;ulnda, 
porque o governo tem comp.~tencia para f<Jzer o 
que fez, e entiio devemos reg-citar e.-;sns llffJposi ~ 
ções, ou o Uccreto de 10 Je J .. !Jril é l1~tra murta e 
não deve ser executado~ como par01·e n mim c cr~io 
que á maioria de~ta cnsa. 

Julgo ser caso de fuzer o governo ouvir sua 
opinião ... 

O Sn. SILVmRA. D.\. MoTrA.:-Não é preciso. 
O Sn. JuN•.)UEIRA : - .•. c UeclD.rar si aquelle 

decreto c o aviso de 21 de ~!aio são observados 
plcnnmcntr, porque nesse caso os estudantes não 
devem estar se dirigindo ao pnr'1.0r legi~lativo c 
sim ao Poder Executivo. A dispensa de fruquencia, 
a admissão a cxamu de aigtlma das materias do 
curso, como o de anatomia, é negocio que está 
r0gnlado no decreto de H> dL\ A!Jril. 

U meu fim, por conscqur~ncin, ~ pedir a opinião 
do governo a este rcspe:ito. 

Vejo nesta casn o lwnraUo Sr. ministro da 
fazenda, que nos poderia dizN alguma cousa, dar
nos a sua opi11ião aci"rra desse decreto ... 

0 SR. SILVEIRA DA MoTTA : ---Não adianta 
natla. 

O SR. JuNQUEIRA : - .... afim de saúermos u 
modo por que de\'Cmos proceder neste cago, pois 
póde acónteet~r até, Sr. presidente, que o Senado 
faça alguma concessão que o governo julgue não 
estar muito 1lo accôrdo com aqnello decr0to e á 
qual venha depoi~ pOr ohicL'S; pôde ser qÜ.e o 
Senado regeite uma destas prctenções IJ.Ue o governo 
se julgue tmtoriz3do a Uef<'rir rm virtuUc do mesmo 
d_ecreto. 
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f'recisamos sahir disto; não havemos de estar 
aqui fazendo um papri, que cu. considero muito 
pouco digno, o que cons1ste em votar disprnsas a 
estudantes. Eis todo o nosso direito I E' triste. 
Mas aqui!Jo gue se refere propriamente á in
strucção paLitca, aquillo que roca à sua organi
U~ção, é delil.Jertll.lo-fúra desta casa I O governo 
entende deve-r dirigir as cousas como lho parece. 
A tribuna reclama, a imprl'nsa reclama, e o go
verno diz:-Com effeitú esse decreto precisa ser 
modificado, tem muitos defeitos, vamos sujeitai-o 
á approvação do poder lcgislatií·o. Mas já lá vão 
trcs mezcs que essa promessa foi feita, c, entro
tanto, ainda não se apresentou o dccrdo á apre
ciaç-ão das camaras. 

E' por isso que se vê a balburdia inqualificnvel 
em que está :1 instrucção pu!Jiica. 

O governo não klU a cor~gcm de Ueclarar do 
nenhum cffeito o decreto de 19 Ue ALril. Dt.:via.-o 
ter feito, porque assim solveria todas as questões. 

Reconhece que o decreto é defeituoso, mas não 
tem a coragem tle revogai-o. D'ahi têm provfndo 
todas estas tristes consCtJUcncias. 

Portanto cu peeo a algum do~ nobres ministros 
que nos diga alguma cousa 1m1\'L guiormos o nosso 
voto. Vomos ver si chegamos n um accôrdo, de 
sorte I}Ue estas petições de dispensas a estudantes 
sejam re3oi~·ülas pelo governo e n:lo venham para 
aqui occupar-nos a a~tcn~ão, princiJ11llmente_IIe::ita 
occasião cm que temo.5 ma terias muito mais im
portantes a tratar. 

Finalmente convem que o go,'crno se manifest0 
para que não vamos fazer uma. lei que não poderá 
taln·z fer execução diante das disposições do de
creto de 19 tlc Auril. 

O Sn. rnESIDE~TE:-Tcm a pa!D.vra o Sr. Silveira 
da Motta. 

O SR. SILVEIRA DA :narrA:- O Sr. ministro não 
falia antes 't 

0 Sn. PRESIDENTE :-Não pediu a pal<tvra. 
O Sn. SILVEIRA nA Morr.\ :- O no:Uro senador 

J1(-la Balda pC'din tanto n S. Ex. que fallasse!. .. 
S. Ex.. não quer fallar~ fiem. 

O Sn. JoÃo Au'n.rwo :--Os ministros intorpol
lados não respondem I ..•. 

O Sn. SrLVEIU.\ o.Al\JonA :-Ello é peixe (riso); 
prixo para os emrr~~stimos c :1té para as questões 
de instrucção pUJJiiea.. 

O Sn. JoÃo Ar.l'neoo:- Apoiado. 

O Sr. Sil"'clra da l\loUa :-Sr. pre
sidente, sõu oLrigaUo a entrar neste debat~. por
que sou membro dn. commisslío do in~trucção pu
blica e o outro meu collogn de commissão não se 
levantou parn dílr esclarecimentos. 

O Sn. CoRREIA:- V. Ex. é o relator, c, demais, 
tem totla a comprtcncia ~ara dar esses esclareci
mentos. Eu !aliarei depot::;, 

O SR. SILYEIIL\. DA 1\!oTTA:- Sr. presidente, 
estimei muito que o lwnrado senador pela pro
vincia do Maranhão Jerant<~sse esta questão (apoia
dos), mas senti muito que o JloLre senador pela 
Bahia chamasse o governo para ostf5 debate. 

Estimei ntuito, Sr. presidcnll', porque esta ob
jecç-ão que acaba de fazer o noLre senador poJa 
provincia do l\laranlüio jti foi aventada na camara 
dos Srs. dcputatlo~, quando se iniciou alli dis
cussão desta ordem, igualmente a proposito Jc 

dispt='!nsas a estudantes. E tendo jti sido nlli aven:
tada esta questão, eu devo entender, pelo resul~ 
t:1do da discussão, que acamara dos Srs. deputados 
julga que o decreto de !9 do Abril não produz o 
effdto de torn~r desncces~aria esta di~pensa por 
parte do corpo legislativo. Devo cencluir assim. 

O Sn. \ .. lEmA DA SILVA :--Apoiado; é logico. 
O Sn. SILVEIRA n.\. 1\IOTTA :-E a logica é quem 

deve governar o mundlil, eubora as caLeças andem 
muito desvairadas. 

Devo concluir assim, repito, atnda mnis porque 
acamara dos Srs. dcputado3, onde já se aventou 
esta questão, insiste cm mandar para o senado re
querimentos de disponHas a e.-;tudantes. Logo, a 
ca.mara entende que o Uccrclo do !9 de Abril não 
tornou desnecessarin n. concessão destas dispensas 
pelo corpo legislativo. 

Mas, por bso mesmo, Sr. presidente, é que eu 
disse que estimei que o no!Jre senador pelo ,Mara
nhão reproduzisse no Senado esta objecção, para 
que o Senodo, por uma vottH;âo, assim como se fez 
na camura, pronuncie-se de modo que importe a 
annutlnção desse decreto i Ilegal, que n5o póde 
produzir estes oifeitos, vendo,se, portanto, o corpo 
legislativo na nccessidode Jo conceder as dispen~ 
sas pedidas. • 

A Ue-IiJJoraç-ão de ambas a:; camarns poderá sel'
vir como de interpretação authontica db tJUe o de· 
crcto é nullo; estabeleceu dispo~içõcs relativas ao 
onsino, que não podem de modo nenhum vigorar. 

Portanto, o nobre senador, suscitando a questão 
o dando logar a que o Sen::ttlo eonccda a dispens3, 
vem fazer rom que se confirme autlwnticamente 
ef:Sa intcr11rcta~·ão, dada já pela camara dos Srs. 
de[1Utados, de que o decreto não póde ter ossê 
cffe.ito. 

Agora, Sr. presidente, que dcl a r•1zão por quG 
estimei que o nobre senador peto M<.~ranhf.io le
vantasse a çtuestf.i0~ sou obrigado a dar ii razão 
por gnc senti que o noLro :::;enatlor pela Dahi:J. se 
mamfestasse da maneira por que o fez. 

Sr. presidrnte, cu não sei, pnra que é gue o 
nobre senador pela Dnhia quer ouvir a opimão do 
governo a este respeito. 

O Sn. JuNQUEIR.\. :- Ollw que o nobre Sl'nador 
pelo Maranhilo tumbem pot.liu a opinião do go
verno. 

0 Sn. SILVEIRA DA JltiOTTA :-Tambem pediu? 
O SH. JuKQUElRA :-Tambem; e ê indispen::avel. 
O Sn. SILrEinA DA MoTrA:- Eu não ouyi essa 

pílrtc do di.-.curso do noLre senador pelo Maranhão, 
mns ouvi distinctamonte que Y. Ex.. p1?diu e que 
insistiu muito con1 o Sr. ministro da fuzenda, até 
imJlOrtincntcmentc, porr1uo clle já tinha mostrado 
a vontade Ue ficar no seu silencio e V. Ex. con
tinuou a insistir p1ra que ello fall:lssc. Eis a razão 
por que me ficou isto. Eu estou um pouco dos
memoriado, como já disser-1m na cama.r;:t dos 
dcpntttdos. 

A' vista de tanta insistench da parte de Y. Ex. 
com o Sr. ministro da fazenda, querendo muito 
ouvir o _parecer do noLrc ministJ'O, e elle sempre 
poixo (nso). 

O Sn. AFFONSO CELso (ministi'O da fazenda):
Eu não posso dizer cousa diversa do que jii disse 
o Sr.ministro do Imperio. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA: --E' verdade, e é 
esta a razão IJOr que declarei '}ue sentia que o no· 
brc senador pela Balda estlvesse a pedir u V. Ex. 
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para repetir o que já disse. Ora vê o nobre minis
tro que eu até estou ministcriai da fazenda, só 
nesta questão (riso). 

Sr. pre.<:.ident\_\, o juiM do governo, qualquer 
que clle seja ne.~ta questão não adianta nada, não 
illustra o Senado, nilo deve influir na sua delibo· 
ra(ão a respeito do decreto de !9·do AIJril. 

O Senado :;aLe que este decreto revogou tOl.lJ a 
nossa le~islação ~cral, provincial e constitucional 
a respeito do ensmo puLiico, desde o elemcntnr 
até o superior das faculdades, alterou tuclo, intro
metteu-se _na instrucção _elementar, que pertence 
ás proy-incias ; int.romctteu-so no cnsmo secunda
rio ·regulallo por lei geral, intromettcn-sc a regu
lar o ensino superior das nossas raculdades. 

Ora, desde qtw o Senado cst:i na opiniffo tle que 
a autorjzação d<ula ão governo pnra reformar as 
faculdades de tlircito c o ensino· sccuntlario cadu~ 
cou, é c1aro quo o ministerio <lo Impcrio só por uma 
abuntlancia do desejos de popularidade vã, foi que 
expediu esse decreto de reforma do ensino. 

Pois, senhores, si as nossas faculdades estão 
re~ulaUas por um~ lei gerill, c si ahi estão dNer~ 
mmndns as condiçõüs de matriculas, de fr~qucn~ 
cia c de aJuli:ssão n exames, como vem um mi~ 
nistro diz~ r que re~·oga tutlu isto 1 E o Senado 
póde enlrar cm duvida a este !'CSpi'ito, ou deixai-a 
pairar,vindo ainda per~untar nos Srs. ministros si 
elles j ulpm isso em VIgor e então perguntar ao 
Sr. rnimstru da fazendt~, que creio eu, foi quem 
empurrou o Sr. Leoncio do ministerio ? 

O Sn. AFFON:;;o CEL:;o (ministro da fazenda} :
Não, senhor, já protest~:-i. 

O SR. SILYEIR.t DA. MorrA:- P1jde V.Ex. pro~ 
testar qu:mto quizer, porém aquclla sua porlnria 
para o Ceará .•. 

O Sa. APFONSO CELSO (ministro áa [itzcnda) :
Não tive parte nenhum:t nisso; até foi um sue
cesso que Inmentei. 

O Sn. SILVEIRA n.\. MoTTA:- E' que V. Ex. snLe 
f;:~zer as coc;sas ... 

O Sn. JoÃo ALFHEDO ;- Pt:rfeltp.mcntc. 
O Sn. SILVEm.-\. DA Jrfu·rTA :-... V .Ex. não disse 

positivamente 11ue queria que o Sr. Leoncio sahisse, 
porém mandou nquella porLnrla pnra o Ce::mí, que 
põz o homem em um IJrazeiro, e eiie não teve re~ 
media sinão atiear-sc da grelha . 

O Sn. AFFONso CELSO (ministto da fazenda) :
Lamentei que se retirnsse. 

O Sn. SILVEIRA n.\. 1\IoTTA:- Emfim, isto é his
toria antiga. 

Sr. presidente, á vista das disposi~.:.nn!' termin:m· 
tes Uas leis que OJ:ganizaram o ensino superior das 
nossas faculúades, não tinha o ministro do Imperio 
direito de expedir semelhante aviso, tendo ex.
pediUo o t.lecreto e lendo declarado intlistincta
mente que o mesmo decreto ficava dependrmte 
em alguns pontos do apj1rovação do corpo lo~ 
gislativo. Como, porém, nao declarou qunes eram 
esses pontos, cJm·0 está que nós tinlwmos o di
reito de dizer :-A pnrte em que o ex~ministro 
do Imf!erio transigiu mandando dispC>;nsar de frc
quencta estava tambt~m comprchendida, nas que 
dependiam de apprcJvação do corpo legislativo, e 
portanto a ordem do ensino é illegnl, e como tnl 
não p6dc prorlnzir effeitu algum. 

Neste presupposto é que a commissão de in~ 
atrucção publica tem continuado a dar parerc.re~ .. 
por entender que o rcgimen de nossas facuhl9des 

não piidu srr ;lllerado sinão por lei, c é por isSo 
que nós estamo:; autorizando por differL•ntc:; lei::. 
estas dispens 1s. 

Tenho, pob, explicado as razõc5 por que estimei 
a iniciativa deste detJatu, e porque senti que o 
noLre senador pela Bahia désse a clle uma mrli
nação perig-osa, ãchando neccssario q_ae o gnverno 
dissesse ::tlO"uma cou.ta a respeito, pots que o que 
este pl1de 'àiz1~r nnda nos adianta c nao nltera a 
nossa convic~·1ão sobru a illegalidadc do ducrcto 
de 19 de ALri . 

Neste caso pnra que imporlunar o Sr. ministro 
da fazenda, que deve ostar muito prcoernpado 
com a appro:..:im<lção da discussão do rcspcetivo 
orçamento? Digo approxima~ão da discussão, por~ 
que creio q:ue com a medida da sess5o prolon~ 
gar~se até as .1 horas, a discus::ão do orçamento 
va.i a findar-se. 

Como dis~e, não podendO o governo ::trlin.ntaf 
cousa alguma, estando a sua opinião em co~traste 
com a manifestada no Senado a respeito do de~ 
creto, eu não devia esperar qne o nobre senador 
importunasse o Sr. ministro da fazcnrta, qu~ niio 
quer dizer nada. Mas, si acaso o nobre ministro 
arhar nccc;:;saio dizer a.Iguma cousa. tt1Ivez eu 
volle ilínda iJ discussJo. Porém fúra dislo, fique 
S. Ex.. tr<mqnillo, que cu não exijo, nem preciso 
ouvir a opinião do governo. A minha estú feita~ 
assim como acredito que n do Senado tambem 
c::;tâ, e é que o governo obrou illegal c incompc
tentemvntc c:-. pedindo aquelle decreto. 

Assim, emquanto houver pf'dido de dispensa.-; 
o Senado está no seu direito concedendo-as. 

Tenhu roncluido. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-E o governo saneei o~ 
nando c publicando a lei, condemna o seu proprlo 
acto. 

O Sr . ..Junqueira:- Concordo plena
mente com o nobre senador pela provinda de 
Go~'nz quanto :í illegalidade do decreto em questão. 
S. Ex. conhece a minha opinião a respeito de.-;~e 
decreto inconstitucional, porque atê ja apresentei 
um projecto revogando·o. 

Mas parece que presentemente podemos com 
vantagem ouvir a opiniiio do governo; porque, 
expedido esse decreto, posteriormente foi t.1.rnLem 
expedido o aviso de 21 de Maio mandando exe~ 
cntar algumm. de suas dfsposi~·õe::::, entre as quaes 
se comprehende a frequencia livro. Essa parte 
do decreto tem sido reJigiosamentc oLsurva-dã 
pelas nossas faculdades. 

Muito bem 11isse o nobre senador porGoyaz, que 
a camara dos deputalk•s, interpret~Y da lei, como 
nós, considcrc•u o decreto illegal e inconveniente, 
votando essa:: proposições, nas quaes claramente 
manife.:itou a sua opinião contra o decreto e o 
aviso. Igualntente o Senado varias vezes tem ma~ 
nifeslado ser eontrario ao dcc.reto de 19 de Abril. 
D'ondo concluo que a discmsão sobre esta ma-
teria tem toda utilidade. ' 

Esses actos do poder. legislativo, concedendo 
licenças, têm 1·orrcntura emLarnçado o governo de 
continuar no seu proposito de manter a execução 
do decreto de 19 de Abril na parte que mencionei? 
Porventura o Senat.lo não está no seu pleno di~ 
rei to em exigir que o governo se explique, afim 
de saber qual 5cja o seu pensamento so!Jre a fr·e
quencia lirre 't E' sobre esta ,Parte que eu queria 
ouvir a opinião do goyerno. SI as camaras julga~ 
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inconveniC'ntc o illcgtll o derreto, como consentir 
que continue a ser rxrcnt:v'lo nos curso~ dr. ensino 
supNinr n~ p:-~rtr> fl~ll' aboliu a. frequcncin 9 , 

O governo devia ter reYogado o aYiso de 2i 
de MDio, cmqunnto nlio cumprr a prnme~<:.i1 IJllfl; 
nestil rasa fez, l1a trcs mezcs, de trazf!r o decreto 
de !9 dr Abril ao exame do parlrmwnto. 

Portanto, cst:t J.i:wus~ão prndnzin a \'3ntagem de 
tornar b~m {l<ltf'ntr que O prU!=;:lffif'TIÍO tanto da 
camnra dos drpntnr'!o~. como do Senado, é que 
o decreto de Hl tlc Abril n5o deve estar em vigor, 
mesmo nn Jtartc qnc se m<1ndnu (rxccntnr pnlo 
aviso de 2i de Maio. Entretanto o ftH~LJ mostra 
que e<:.sn mesma pnrtr.. do decl'ctn está em plnna 
execuç'5o. 

N('stcs termos, considerando como não exp~
didos o decreto c o rrriso, Y11tarl'i poln proposi~ão 
qur ronrPdc a diswm~:'l ; porqnf" ns~im ::r nmr~et 
complrtnmrnle a nossn compi'tcnrla rm matcrw 
desta ordt'm. 

Concluindo, nfio pof!SO deh:nr de notar DO Senado 
que, ao prtsf!n !JU~' a rnmnrn dos rkpntrttlns tem pro
cedido Ct'JIDO o Srnnrlo snbe, umn pnrtr' <lo dt~crl'to 
de 19 de ALril contra :t qunl totlos sr lev:mtam, 
est5. prodndndo os ~ens fu!lcstos cffeilos. 

O Sn. ConnEL\.:-Pcço a pnlnnn. 
Q Sn. PRESIDENTE:-Fira adiado pt"]ll hor&. 

ORÇAMENTO D.\. AGRTCt:r..TliRA. 

Continuou a 2.a U.iscussão do arl. 9. 0 do pro
jecto dti lei do ort·ilmcnto p:1ra o cxcrcicio dt' 
i87!J-1880, reinliYo ·tis despc::as do ministcrio da 
agricultura, commcrcio c obras pniJli~as. 

O Sr· .. Darão da I .. ngunn :-Sr. prc~i
dentc, prestei tl'llb a attl'llt;ão ao tliscnrs) do nobre 
senador pr'ln prnvinc:i:l de Matto-Grosso, cm refe
rencia ás estradas de ferro ostrategicas da provin
cia do Rio Grande do Sul. 

Sinto que- S. Ex. não quPira dar o seu vnlioso 
apoio ft constrncçtio da c~trnda de ferr9 D. Pcdro_I 
que liga n provinria dA S:mta Catharma á do Rw 
Grondc uo Sul. 

Não posso concordar com o mru honrado coi
lega quanto á pos:::i1Jili1l:Hlc de um hloqul'io na 
barra da provincia de Santa Catharina c a tomada 
do seu porto prl.l inimigo. Si fos~::~-'mos Uominados 
por igunrs considern~õrs, julgarinmos no me~mo 
cMo todas as provinc1as do Imprrin, e a do Rio
Grande do Sul estnria cm pfl-iorcs cirr,umstanrias. 

Para quo se rcnliznsr:.e a prnpht'rÍ<J iln mru honw 
ra.do collcg~ , seria necessario quo tivossemos 
guerra com inimigos muito podcro:-os ou com os 
nossos vizinhos, continuando nós a proceilf\r rom 
a indifferent;a com que temos tratado dn nos~a 
marinha de guerra. 

Eu podflria d1'monstrnr proflssionnlm~ntt~ 1-~ eom 
a prntic.n quC' tC'nhu d0:s:'{l parte rl.n co:-;ta rlo Brazil, 
quaes são os obsLnculos que concorrem pnrn as 
altern.ções, que se notam na barra do Rio Grande 
do Sul. Mas f<1I li o resp~ito, que tributo ao nobre 
semulor, que jnlgo tleyer prr.scindi_t· dessas con
siderações. Além disto, Sr. presidente, tcnlw ré 
em que o honrado senador pela provincüt d0 Matto~ 
Gro.::.so não ha de querer carregar com o remorso 
de negar o seu valioso apcsio, e assim impedir que 
as provindas de Santa Catharina c Rio Grande do 
Sul sejam dotadas com esse elemento do vcrda~ 
deiro progresso e civilisação. 

O meu fim é aprrsentar ao exame do Senado um 
additivo que passo a ler (lé). 

Sr. pr,-.s:idento, p:~r::t fnnd~mentar o additivo, 
qut• arnbo dn apresPOtflr an Senado, basta chamar 
a attenç!io dos meus no}Jt·es eollcgas para o dis
curso do honrndo.senador twla Jlrovincia da Bahia, 
o Sr. llarfio de Cotegipr, quando com n sut1. auto~ 
rizada palavra demonstruu n nece.'lsidade dessa 
cstradn. Ao mdsmo tempo, 11edirei licen~a ao Se~ 
nado pnrn Ier dom; pequenos trechos de um lumi
nosa disr.urso do honrado Sr. prn!'lidente do con~ 
:;elhu, na sessão de 31 do Agosto' de !870 : 

• A estrada de ft'l'fO projectada rln Santa Catha
rina p~rfl a prmrincin do IUo Grande do Sul vem 
rea-lizar esse grande df'sideratum de uma proYincia 
inteira, cuja popnlnçtio em grande p<trte ha rece
billo c ~andado este JH'Ojndo com as maís mani~ 
fl!stas prov<Js de symp<Jthia, olhando para sua 
cxccuç5o como pllra uma nova aurora do seu pro .. 
gresso industrial, uma fo~lte de grande riqueza c 
de grande prosprridndc. A cm preza de que se trata 
pódc ser enCilrad<J. debllix:o de triplico condição: 
como estrad<J ihtlustrial, ou commet'Cial, como e3 .. 
trada C$lrategica e admini ;trativn, e ta miJem como 
meio de concorrer efficazmente p.'lra attr<1hir ao 
p11iz braços liyres, clwmando etos trabalhos Ua ngri
cultura c Uns diversas industrins que a esta se 
liga~ uma podrrosa corrente de immigração eu~ 
ropea. • 

Dizia ainda o nobre prt':'idr.ntr do cons~Iho (lê): 
~ Eu disse que a emprPza podin srr encar~dn 

dehuixo do ponto de. vista estrategico. Sinto que 
sobro ei!lc ponto n~o fmsc ouvida a opinião do go- _, 
verno ; cn dosejavn que um dos nqbres memlJrub _ 
do ministe.rio dcr11lra:'se si julga ou não exacta 
esta proposirão. Srmhores, quando nós eonhecc
mo:' que de 'santa Cathnrina até Montevitléo não 
existe sin5o a barra do Rio Grande c que esta 
hnrrn não pôtle servir de nlJrigo a navios de alto 
bordo, pl)r cst1~ simples facto Vl'ffiOS que h a grande 
convenif'ncitl em se estabelecer um porto, onde 
nossos navios achem abrigo na occasião de qual
quer conflicto com os ni)ssos vizinho::; naquell<.t 
.região. Qual será esse porto ? 

Não p1ídc ser outro si não o de Santa Catharina. Si 
em umaeventualitladc drstas a barra do Rio Grande 
on se fechar por um desses plwuomenos naturaes, 
de qur. ha pouco fallci, ou por um golpe de mão 
de qunlqucr ouo;ado invasor, acidada do Rio Grande 
Ocar subtrahida d<t unii:ío, p~rgunto cu; pororule 
o governo imperial dirif,·irá suas tropas p::~ra de
ft•ntler Bos::;as fronteiras pnr nquelle lado? Não po~ 
derá ser por ontra via sinão por estn que agora 
projectiJ·SO, isto é, partindo do Santa Catharina 
até Por!O Alegre. 

Senhores, écxtraordina.rio realmente que quando 
os nossos vizinho!'~, mais bem avisados sobro esta 
matcria, tratam de dor de~ envolvimento a seus in~ 
tcrcsscs, procurnndo estabelecer vias de commu· 
nicarão por cstrnd<ts a vapor, que part.indo do seu 
litorâl se encaminhem a divenos pontos, nós te
nhiJmos olhado esta que.,tão com tanta indifTe· 
rença. • 

Ainfht, Sr. presidente, lerei um topico de uma 
transcripr:.~·o official da ~ecretaria das obras pu~ 
blicas {U): 

• Além dC'stas vantaO'ens naturam;, reserva-se 
ao caminho do ferro de Porto Alefjre a Utuguayana 
o caracter de estrategicCf, prfnmpalmente quando 



fOr ligado a um bollt porto do mar na província 
de Santa Catharina. B 

Creio ter feito, Sr. presidente, mtnlia o1Jt'igaç5o; 
u Senado f01r6 o que em sua v.Ita sa1Jed1Jri<~. entender. 
Estuu bem convencido de que meus nÕlJrcs col~ 
legas não quererão privar o:~.s provineir~s do Rio 
Grande do Sul c Santa Catlwrina de um grande 
elemento de pm_g:rcsso. -

Tenho conchudo. 
Foi lido, apoiado c ficou rPservndo pura ser 

discutido opportunn.menw o seguinte 

AdJitívo. 

q~e hou~:e u~1 e~cosso ~ntre o \'OtaJo c o dispcnM 
d1d0 de .>.00l>:79o*202. 

No seguinte exercício de 1871-1872 furam vo
ta.Uos 12.97Lfll7 1~030 c fui dispPndida a quantia 
du 15JJB0:00t~S1~0; o que significa nm CX:CPSS0 
entre o rotad•) c o dispi"'ndido de 2.5~)8:28:!t)970. 

No cxl"rcicio seguinte. de :1872 a :187:1 fui noYn
mentc votad[t n qnantia de 12.971:7178030 o a 
despesa ciTectiva foi de f6.506:287J)209. 

Excesso entre o votado c o tlistlendiJo -
3. 53i: 570~Iín. 

No cxercieio de l87õ, a i875 a verba Yotada 
fui Je i6.G05:621·~653, a dcspl't:a etr~~~.:tiva de 
!9.~80:'.1.~0~801. Excesso entre o vota!lo c o dis-

" Fica revogado o p<lragrDpho nnico do art. 2. 0 pcndiào 2.57~:816~151. 
da lei n. 18_6~ tlu 12 de OutulJru de .1870, rwra a o Senado tenha 1mcif\ncia C'Om c.-;ta dt'monstrn-
exccução do art. 7'1.: dos 0statutos Lia companhi[l ção que julgo ncce~snria parn justificnr-me. 
D. Pedro I Rnilway, aos quaes se refere O decreto 0 Su. VrscormE no Rro BnAl'ICu :-Nilo é demon:;-
n. 5237 de H de Março do 1873.-S. n.- Barão lroçiio, 
d(& Laguna.• 

O Sn. CANSANSÃo DE SINumú (presidente do Can-
O Su•. Can~ansão de Sinhnbú (pl'e- srlho):-E' c:xposi<;.fío. 

sidenk do conselho) :-Sr. pr<'sidentc, IH'Onwtti O Sn. Vr:-;coNDE DO RIO llnAl\CD :'-São [l]gari:-;mus 
responder hujo à:; arguicões que me fimnn feitas, I som a sua aprecir~rão moral. 
principi'llmcntc solJrc dous flOntos, pe!ns honr.::t<lu.~ I O Sn. CANsc\l'iSÀo DE SrNIMUt't (presidente do con-
senadores por MattD·Grosso c P.::traná. .sellw):-Nfio ~.c incommode V. Ex. com o exposi-

Comcçarl'i p!'la resposta v.o nobre semH1or Itor çâo que f<~ço, c é Hxlrahitla dos nossos hnlan\os. 
Mr~tto-Grosso. Depois, quem quizer r.odcrú mostrDt' como tacs 

S. Ex., com o pre~tígiiJ de sou nome, com a sonuuas fiJr{lm dispen<lidns parn condemn<lr o motlo 
n.utoridatle dm> nltu:-:. cargos qur tem exercido no improfic!lO da DJlplic:u;ão da verha t·om que me 
paiz, c ainda circumdado da auri'ola de gloria com C(}UtentCI. 
que roi aeolhitlo ao voltar da Europn, úccup[lnJlo~sl3 o Sn. VIscoNDE DO nw DRANco :-V. Ex. deu
honlcm lnrgamcntr- com os negocias do ministcrio me apartes, <~ cu não os darei mais si julga que 
da agrienltura, não poupon censuras vr-licrncntcs bto 0 incommoda. 
a quem ,llclles se acha ngorv. encarregado; posto 
que, dominado por sentimento dc hcnevolcncin, O SR. C.\NS.\NSÃO DE SI!'\Dmú (prrsidente do con
procurassc a!tenuar~lltes o eiTdto, mnnifu.~tau- selho):-V. Ex. póde dar quantos quizcr qne não 
do-me amizade a qne .sou mui rcconllcci<lo. mo incommoda. 

Senhül'l'!!., o nobre sena<lor accnson-mc prin('i~ dO Sn. Jolo Ar.FnEnü:- Os senhortJ~ n5o tem 
palmentc lH~Io Ues!Jarat() dos dinheiros puhliro:::, dirrito de Ltll:lrcm Yl'rLas no pnrlnmento, quando 
c pela manifest::~. tcndencin, liilr rnxrrgn cm toJos dispcndcm cc-mo quer~m c r orno lhes p.nccc. 
os meuS neto::: .. pnrn ° arlJitrio-. O Sn. An~oNso CELSO j(minist1'o da (a:::enda) :-

Si cu, Sr. prcsi<1entc, quizcssr. rorrcr o Yéo do l3to é fucil de Uizcr. 
pas:;ado ~ara cntrnr no ex.ttmc das ullim::ts ~d-
ministr<:u;ucs pnhlicas, tnlrcz pudrssr p~t1'ntr.ar (/Ia. ouüus apal'tts e o SI'. presiiente J't'clama 
qncm no kalan~o Uos actos arLitrarios c clcsprr- attenção.) 
U.icios tem sido ma i:' oneroso ao Estado. Mas não é O Sn. CANS.\Ntt:\o DE Sn;-nmú (p1·esidente do con
isso Uo meu cnradcr; nf'io dou para aggrcs.sor ; selho):- Cn•io qncnão incommodo n ningucm refc· 
Iimito~mc 6 tlcfcsa. rindo-me a r~!gnrismos que sl' acham cm doeu-

O Senado é testcnmnlw de quo du!':'lDll' ~·~!a mentos offioines. 
scssi'ío tenho sido por mais <lo uma vez proYocado, No cxcrcicio de l87:.:i a 1876 a vcrbn. foi de 
e meu ~onstanto procedimento tem sido circum- !8.331:563~100 • a despesa. effectiva foi de 
screver-mc MS ponto~ de Ucfe~<1. Dd!(! .cõ me apnr· 2.2.i8J:39ti6513. Excesso entre o votaUo e o dispcn· 
·tarei quanUo f!1r o!Jrigado pelo cumprimento <1C dido-3.8'18:3326'.1:13. 
meus dcverrs, cm yirtntlc tlo alto cargo que oxcrro P<tra o ex-erci cio de !877 a 1878 voblrflm-se 
-:~ctualmcntc. !6. H:J: H368ôl, dbprndermn -s~ 25.712::75515198. 

Sobre os gTantlUs tk:->perdicios do rnini::tcrio dn O excesso fui, portnnto, do9.2G9:6U6337 . 
.agricultura,l:le que accusou-mr. o nohro senador, Para o exercicio do 1878 n i879 foi votad.::t n 
repetirei o qn('; nn outra ci'\sa dis~r, romp.wrmdo mrsma qunntia do anuo tmterior, sendo o orça~ 
o orçamento lH'üposto pr.lo ministcrio ar.tu.::tl com mcnto commum a dous annos financeiros. 
os orramentos votmln:; em annos anteriore~ c [IS Como não ha ainUa o Ualanro deste anuo, fico 
despeRas rtrl'Ctivamcntc feitas. Esta Uemun~tl'd('ITo privado de fr~zcr a ncccssaría coinpar"ção. 
servirá pnra minha def~su c desejo que srja o sn. JoÃo ALFREoo:-Mds assim por alto .... 
estampt~da nos annaes do Senado~ pnrn não 
ficar trinmphantc a arcus.1~ão qnc me fui hun- O Sn. CAKSANSÃO DE SINIMnú (PI'esidente do canse-
tem feita. . llw):-Mostnrei a V. E:c, com documentos, a dif-

Senlwrc~, rcmontantlo-mc ao anno de 1870- fL•rcnça que tem havido nas di\-ersv.s verbas do 
1871, notar{'i que a lei do orçamento para este excr- meu orçamento. dumnte cstr anno; peç-o"Ihc que 
cicio fixou as despr.sas ao tuinistcrio da llgricu!M tenha paci('nr,in O 

tura na quantia Ue 11.605:000;)550; e lias, port'•m, O Sn. JoÃo ALFHEoo:-Dc~cjnva que V. Ex. pu-
importnrt~.m rm 1G.6i1:80i87ti2. Isto qner dizer Ucs.;e fazer alguma Uenwn~trn('ão por nlto. 

v. v u 
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O Sn. CANSANsÃu DE SLNIMl.IÚ (presidente dv cou
sellw):- Não temo:; a.intla o balanço. 

O Sn. V1scO!\i>E oo Rw BRANuu : -1\Ia.:: já temos 
alguns credito:; extraordjuarios. 

O Sit. G.L.''i::i.A.N:i.~O DE Sr.NUIBÚ tpl·esidentc do con· 
selho):- Quantos J.este anno 1 

O Sn. VrscoNDE no Rw lliuNco: -.No ex.crcicio 
de 1878-!879. 

O Sn. CA.NsANsÃo DE StNIMuú (pl'esidml!! du con
selho) : - Isto ha Uc se liquidt1r po~>teriormentc. 
Quando V. Ex. tiv-er o bulunço podcrâ actusar-mc 
do exc.esso da despesa qnr tcnlw feito i por ortl 
não tem dados prtra. isso. 

Ora, tendo a de~pesa de qut~ tratn a ultima lei vota· 
da e executada attingido á som ma de 25.71~:755,$198 
e excedido cm 9.269:6.ifl$337 a respectiva verba, 
não admira qn<• para o ex~'rricio de 1879-!880 
eu Tenha perl.ir no poder legislDtivo cerca de 
20.000:000~000, isto é, menos do que se dispendún 
nos 3 ou fi annos anteriores ao actual t\Xürciclo. 

O Sn. !o.\ o ALFREDO : - Afúra us crcJitos exlra
ordinariw;. 

O SR. C.I..X$AN!>ÀO DE SINIMOÚ (ptcside11tc do con
selho) :- Fallarci JtJ.JIOi.-, J.csses creditos. 

VIJ, pois, V. Ex., por estas confrontaçiJes, ffUe o:~ 
orçamcnLos atú aqui feito~ J'oraJu illusorios, por
que o ministcrio da agricultura sempre os excedeu 
nas sommas que acabu de intlicar. I.slo não pôde 
ter replica. 

Disse o nobrt..' senador por Mattu-Gros::~o que 
tenho Uispendido ~ommas enormes em matel'ia Ue 
coloni.:;açao. 

O Su. VIsCONDE DO Rw BHANco:-Eu dbse isto? 
O Sn. G..L"iS..A.NsÃo DE SDiiMBÚ (presidente do con

selhu) :-Disse que uu tinha' gasto muito dinheiro. 
Sinto, Sr. prc·sidcnte, que os relatarias apre· 

sentados pelo ministel'io á a.ssemblén geral nem 
ao menos mcrec;am a honra de ser Jitlo.s pelo 
noLr~..: seno.Llor, porque, .si S. Ex., que ú tão 
zeloso e cuidadoso dos nogocios publicas, ti
vesse applirado alguma attenção ao que apre~ 
sentei na La sessão, havia de vêr a differonçu 
entre as dcs1wsas e.trectuadas Uurante a minha 
administração, com este serviço, o as em•ctua
das por meus antecessores. 

Como não oUlive essa honra llo nohre senador, 
ver·me·llei oln·i~ado a folhear os meus relatarias 
para fazl'r esta ligeira demonstração. 

Consultando-os, pois, a respPito tle eu!onisação, 
acho os !'.eguiute:; resultados : 

Nas colonias foram collocaUo:-: o anuo passado 
16.999 colonos. 

Examinando .as despesa~ c.ffectuodw.;, encontro 
estes algarismo::; ; 

Na colonia Santa Leopoldina, no exercido da 
!876-!877~ a de.spc~o foi dr• 756:607t5125; no se
guinte exerci cio, o de !877 -!878, foi de $89:~68n!56; 
e no exercício de 1878-1879 a mesnw Llospr~a 
desceu a !6!: 628SH5. 

Vt!, pois, o Senado que sOmente em um exer
cicio o dispr.ndio rcpresP-nla apenas uma tprça 
parte do que foi no exerci cio anterior. 

Na colonia Rio Novo, lia mesma provincj[l, rn
contro o::; seguintes resultados : 

No exercieio de !876-1877 suas des_pc~as foram 
de ~5:U7~37'l; no exercido de 1877-1878 do 
4'i3:773Hlí5'6; e no de 1878-!879, em quo me cahe 
maior responsabilidade, foi apena~ de 92:655.'>!í2. 

Vá notando o Senallo a diil'enmça, tanto mais 
aprl'ciavel quanto não .w póde flih}gar que. ful 
menol' u numero dos co1Jnos ostal>elecidos. 

Na cgJonia Por!o-Rea!, regulayam as despesas 
:!:5:000$- mt!nsacs. Dispcmdeu-se com rolJa o se· 
gninto; No cxcrcicio de 1876-!877 a quantia dl\ 
258:00011; no de 1877-!B78 a de 230:000~; c no 
de' !878-!879 apenos !20: 000~000. 

E tenhu a satisfação de declnrnr qw· jú cessa
rum todos os rli~penllios, pol'que eiJa se ücha 
emancipadn. 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCo:-As despesas, 
por l'erto, hãu LI e ir dimi~luindo .• b primeiras são 
as mniorea. 

O SR. CANSA.l'.'SÃO DE StNIMBÜ (presidente do con
selho);- O numero de colonos augmentou_; e era 
neeessario au:x.ilial-0s até a primeira colheita. Por 
conscquencia, subsistem os elementos de de::;vesa~ 
dcsdn que não fui intertowpiUo o rul'::;o du iru
migração. E5-la é a verdade. 

0 SR. VISCOXDE DO RIO BHANCO dti outro tljlllf!e. 

O Sn. CANS.A..NSÀO DE SINIMBÚ (presidente do con~ 
selho):-Na co!oni:1 Ue Porto-Real n de3pesa cfft> 
ctuada, ainda não de lodG conheeilla. ~~m rrlação 

I ao n.ctual exercido, excede de 1.000:0008; e isto 
pnra o estabelecimento de 700 individuus. 

O Sn. VrscoNoE no Rw lliur-oco :-E com a!i;umas 
fabricas. 

O SR. CAssANs.{o DE SiZ.."IMBÚ (presidente do cun
selho) :- Fabricas nenhuma haviu, á oxceJ!lção de 
uma pequena moenda pum. espremer canna e de 
um pequeno alambique. Lá não encontrei ouh'úS. 

Na provincio rJo Par<má a despesa no cxcrcicio 
de !877-1878 foi de !.801:025~815; no exercicio 
de 1878-1879 importo I! em L ~88:857~972, c 
posso annunciar que u rmtior parte das suas coJo
nias foram cmancip<ldas, jú não estão a cargo do 
Estallo e se acham em condiçõe.:; prospera ... , cxcc
pto a eolonia russo·allcmã, da qual me occuparci 
opportunamente. 

O SR. JoÃo ALFREno:-Vou observando desde 
já que cstC'S U.::tdos ~ó se referem á parte do c:x.er
cicio, porquG o relatoriu fd apresentado em Maio. 

O SR. C.\.NSA.~SÃo DE SINu.mú (presidente do con
selho ):-são despesas até Abril dL"ste a uno ... 

O SR. Ruuws B.ARRETO:--Metade tio cxercicio. 
O SR. CANsANSÃO DE StN!Mnú( presidente do con

$elho ):-Os nobrL.I!> senadores poderfio, quando se 
encerrar o exercicio, fazer a sornma, e verific.:tr 
si a despo~a ddlc não é mui inferior á dos anto
rlorcs. 

O Sn. VrscoNDE no Rw BRANco:- V. Ex. devia 
ter na Secretaria assentamentos dessas despesa.:::, 
para cm q_ualquer data s.aber em quanto dias 
montam. Quem Ycm fazer dessa~ demonstrações, 
as traz completa~. 

0 SR. GANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidente do t:Oll.· 
sellw) :---" Asser;ttamento~ ft1itos _na Scrr9tarla, de 
despesas uutonzadas, nao .r·oder1an1 sernr, porque 
nem sempre são ellas effoctuadas. 

0 SR. VISCONDE DO Rw BRANCO:-Mas )?elas 
ordens se pódu julgar da economia do adrnmis
trador. 

O SR. CANSAJ\s.lo DE Sr:'i!MBÚ (presidl'nte do con
selh<>):- Tenha V_ Ex. a bondaJe de exhibir e 
examinar aB ordens dada:5, parn demonstrar que 
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tenho gasto mnis do que devia neste 
me de fenderei . 

ri.! mo, f'. e.u t'm presença dos Lalanços da de.::pesa e roceit~ da 
construcção c cmsteio da estrada, exhibidos pela 
companhia e <JUthenticados pelos agentes do go
verno. No caso da empreza passar a uma companhia 
estrangeira regulard o cambio de 27 dinheiros por 
'tnil réis para todas as suas opl"rações. ~ 

O dl'creto n. 5607, da mesma data, concede ga
rantia de juros dt• 7 °/u sobre o capital da compa
nhia da Estrada d1~ ferro de S. Paulo ao Rio de 
Janeiro. 

O Sn. VrscoNm;: no RIO BRANco:- V. F:'\. é que 
vciu fazer uma dcmomtrnção dessas, c eu estou 
indicando 0:5 meios de complelal·:l _; veiu r~tzer uma 
demvnstrnç5o das déspe~ns dll pa~sado, srm a apre· 
cia~ão moral que clla:- rt•r..lamam. 

O Sn. CANSANS.:to DE SINIMB(l (presidente do con
selho):-Isso cabe a V. Ex. 

Disse o nobre senador quJ?- i\U gastava grande 
som ma com o ~e.c: . .,o.'d das eolonias. 

Pois aqui cst<t o quadro, que otr~m~~.:o â aprPcia
ção do Scnndo.-

Quando cntrPi na adJHinistrnr·:'ío, pro·cnfelSI\ber 
qual a despe~a ·que se rozia corri cstC' ramo de ser
viço puLiico, isto C, rom o pessoa.! cmpregarlo na:-> 
colonias. Gastavo.mos ('Om esse pe~soal 600:000t$. 
Na actualidade est:.~ despt\<:n e~t:í reduzlda a 
300:000~, isto r\ ii mctad1~. 

U~I Sn. SE!'iADOR :--Nilo obstnnk as emanei· 
pnçõcs? 

O Sn. CA..."'ISANSÃO DE Srxn.mú (prcsid(,'ftte tlo con· 
selho):-Pur isso mesmo~ e ha de diminuir ninêia 
com outras émancip::H_;:õcs que projecto, 

Sr. presidente, tendo dcmonstrH!lo com os or~a· 
mcntos que os gastos que lenho fdto sãu infuno
res ~os realizD.dos por meus antecessores .... 

0 SR. JOÃO ALFREDO :-Não apOi3dO. 
O Sn. CANSANSÃo DE SINnmú (preside-nte dll con· 

selho):-Talrez tivessem p~ra iBw motivos .. _, Ila-_ 
vendo mostratlo que rodnzi a 300:000~ a t.lcs· 
pcs[t de QOO: 0001) feita com o pesso[tJ qne achd ~ 
c que, como consta de meu rclat_orioJ não pre· 
enchi Ui.:!llllUlll[t dns vagas que se deram na 
minha Sccretari:1, por fnllccimcnto do algun.~ ~m
prr.gados, julgo-me com direito de dizer M Se
nado ~ue a cen~tua n mim dirigida pelo nobre 
Sr. Vtsconde do Riu nranco rnrr,rc de fmula· 
menta. 

S. Ex.~ tratantlo da UlRlra~~fio que acabei d~~ 
realizar em reft•rcncia á Estrada de ferro do Pa· 
raná, di.~~e (o que eu ali:'ts nãn cspAr:tv::t. d~ S. Ex., 
tãu pratico como á no mrncio tlo:) negocias pu~ 
blicos) que o uctual ministru da agricultura, com 
essa oprrn\5.0, tinha conrcrtido em ouro juros 
que dcYeriam ser pngos em pnpC\I- moeda. 

Senhored, n5o fiz mai.s que seguir o principio 
corrente, a<.Imittido em tuda." n~ nossas rnnces
sões de estradas de fDrro. 

O Sn. VrscoNDE no nw BnANco:- Nãu <.I[JOiado. 
O SR. C.'\.NSANSÃO DE StNr~lllU (presidente do con

selho}:- O uoLrc sr. nadar qur me dá o aparte 
ha de n•conht'.CI!r qm\ existem decretus de seu mi
nisterio estnbcll)cendu a. mesma regra. Como, pois, 
não apoirtdo 't Nilo ~sp0rnv,, dCI V. Ex. cst(l im
pugna{'ãO. 

O Sn. VrscoxnE no R1o BRANCo:- Sen_do o ca· 
pital de comp:lllhia estrangeira; fizeram-:-r ttl· 
gumas cxcepçõe~. 

O Sn. CANS.\.NSÃo DE SrNnmú (pn•sidentc do con· 
sellw):- E o et~IIitnl de que se trata não é c:-;tran
gciro ? 

O dccretu n. ti60't dl'· 25 de ALril de 1871 con
cedeu à Estrada de rr•!TO de Bntnrité garantiv de 
juro~ de 7 r:.; o ~OlJrc !i,fJOO:OOO,S, estatuiudo o se
guinte nn clausula U .a (lé): 

~ A garantia de juros ou a fiança, na parte l}Uf' 
cou!Jer no Estado, será paga por semestr~s vcncidus, 

O Sn. Vt::=.cnr>:DE DO Rw BRANCO:- V. Ex. esta
helcceu eomo principio gern.T. 

Ü SR. CANSANSÃO DE SINIMBÜ (presidente do con
sellw):- Niio ha uma só estrada du ferro concedida 
no nrazil. (c V. Ex. fuz muitas destas concessões 
no seu minist·!rio) que não tenha a dansula
• sempre que o capital fõr levantado nn ostrnn
geiro, o juro sorá pago cm ouro. ~ 

O SR. DAr-;TA~ :-Apoiado. 
O Su. CAN~ANSÃo DE SINIMDÚ (pl~esidt>ult~ do con· 

se lho): - II: o noLre Visconde do Rio Branco salJ0 
perfeitau1Cntc, -e cstu é a raziio porque mais me 
sorprendcu QUl' fosseS. Ex. quem viesse fazer-me 
semelhante arcusaçãn-, que nenhum capitalista 
europrn hnvia do C'mlJarcar seus capitacs cm uma 
emprcza no Brazil sem so Jhr garantir o pagamento 
do juro n:t mosma mocdn em que clles fussetn lo
vantado~. 

O decreto n. 5607, a que me referia, eoncedendo 
gnrantia de juro~ de 7 °/o sobre o capital de 
11l. GG5: 0001) da companhia da Estt·ada de ferro do 
S. Pau lu ao Rio de Janeiro, JispõP o ~eguintc na 
clausula 7." (lt1): 

~ Paril o pagamen!o dos juros relativos aos c;;~pi
taes, que forem levantados no estran~eiro, f'egu· 
lará o cmnbio de 27 dinlwh·os po1· rnil réts. ~ 

E aSsim for;\ill fotlos os outrl)S decretos de con
cessõês feita~ um virtt'ldi.:l d:J lei de 1873. 

Como é, pois, 9JIC' o nobre senador VL'ID fuzcr 
umn accnsru;ão tao gTaYe, affirmando que o juro 
devido a uma j~mprczn estrangeira com o capital 
levantado no estrangeiro) fõra por mim rbnvertido 
em dinheiro não autorizado cm nossas leis~ 

Y0 o Senado a injusti~~n llt~ tal accusação. 
Quanto ú quest::io do capital, Sr. presidente, já 

huntem (I di;-;t•uti cm defesa du meu acto. 
Até ngora,-e é isto digno !le notar·::>u,-as con. 

cessões de ostwdas de f0rro eram feit1:1s sem que o 
governo ti'·es~e c1emen toR seguros pMa fixar -llws 
o capital; lHlS~avam-se cm estudos supcrficiaes, 
em plantas antes traçadas nos gabinetes do~ em pre
zarias do· que. Jpvantadas soLre o torre no. 

A' vista disto, Sr. presidentet tomt'i nma cau
tela que me pnre~~ru mui conveniente, não só para 
gÔir::mtia nosst~, como p:lra podermos inspirar con
fian\:a aos capit1lista::; que prelendc~sem empregar 
seus cal:_)itrtes 11cstas em prezas : rMolvi nã'n fazer 
conccssao alguma sem que o emprezario apresente 
os estudos definitivos da eStr3da que pretende eon
:;truir, alim de serem ~ujeito~ numa. commissão; 
e, no caso a que sf', rcfr.riu o noLre Sr. Visconde 
do Rio Brancl', fui desse trabalho uncarrcgada uma 
commissão .. d~ .cuja idoneidndc creio que S. Ex. 
não duvielnrft, quando souLer qne ddla faziam 
parte o Sr. engenheiro Lossio c o Dr. Viriato dr 
Medeiro::;, um tlos actua os represcntanfo . .; pr!a pro-

l 
vinda llo Cear;í. 

0 SR. VISC•1l'I"DE DO RIO BRANCO:- Não duvitln 
da idoneidad~: de nenhum U0lles. 
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o Sn. CANSA.N!-IÃO DE StNIMBú (pNsidmte do con~ Sr. Visconde do Rio Br:wcu que o diga.::........, não i 

selho):- Pvb bem, Sr. prc~.sillon te_. fui depois que ~e reprodnzi:-'S(•. o erro, qnc :-;e commcttcr<l, de pro- ; o 

a rommissão examinou os cstur.It~s dcfinith'os, o longar a E;;tr::ula de ferro D. !'eUro II na din!c~iio t-
foram el!cs approYlllln~, qno ~o f(•z n concessão. de .S. Pauto com bitolas tliiTerentes, sendo, eomn. ' 

A U.iffl'I'CllÇ:l cntl'e 03 lluus mctlwdos é patente : o Senado salJe, a estrada tlc bitola larga até á Ca
em um, satisfazia-sQ o governo com csludos prr- rhooira, c tlc bitola estrdla tl'ahi até S. Pnulo. 
funcLorioscm queM~ m.:1rcnva npcnil.:' omaximo do O Sn. VIscoNDE no nro DR.\Nco :-Então isso 
capital~ resultando disso o inconveniente Ue !tma fui erro? A Estrada de fetTo D. Pl•dro If Jlrulon-
1uta incessante entre o fiscal c o cmprrznrio; de gou-se antes que a outra existisse. 
sorte que-já lwntcm o disse no Senado c pr.~o li- o Srr. C.\.KSANsÃo DE SINIMBÚ (pl'esiàent!' do con
cença para repetir, porque isto tem importancia- selho):- A E::otralla de ferro D. Pedro II tinha o scll 
os capitalista~ europeus~ não ('OOhL•ccndo com pr('- mmnl di~ UHola larga a lu ú Cachoeira, antes de 
cisão o alcance da responsabilidade qnc teriam do cxi~tir n outra, ê verdade. mas 0 que digo, ü!que 
assumir, recusavam crnprogar scn~ cnpitacs cm essa outra, emUora feita por comp<mhia Uin'rsa, 
estradas no nrazil; no passo que no outro tlcsap- devia tf'L' a mesma IJitola ..• 
pnrccc e~ te inconveni~nte, dando-se ú ki de i87J 
uma inlelligcncta mais racional c prntica, o fixan- O Sn. V!i'CONDE no Hw Bn.\.Ncu:- Pois creio que 
tio-se o c<Jpitnl <i vista de estudos tlefinitiyos ex- se fez para cconomisar capitncs. 
hilJLtlos pela CnlJ.lrczn, cx.nminado~ pr ln c·omnlis~Do O Sn. CAN~A::'fsÃo DE SmtMBÚ (preshlent,-' do co'u
(cclmfcn :mxilinr: c approvnrlns pelo governo, quo sflhu): - ... porq_ul! assim o carro r1uc sahis~e do !UI) 
só mente depois ll<·stc processo fn~ si julga con- de Janeiro poli ia chegar a S. Paulo sem harcr 
vrinicntc, a concessão. Lal!lcação. 

A verdade 6 que deste syslemD. jú tenho eolllitln o Sn. VIscONDE DO Rw Dn.\.Nco: -I-sto seria 
resultados sati:::;factorios, pois, como disse lwntem muito IJont. mas custaria muito mnis. 
no Senado, algumas cstruUm; se aclWlll cm con- O Sn. C.\Ns.\.NSÂO DE SINumú ( prf'sidenlt' d·J cou· 
slrucção, c outras cm vin de levantar os capitnes sellw) :-Pudia o governo então Ler moli,·us para 
corrc;;-pnndentes. O potkr lcglslntivo, deerctando 1~ensnr de outro modo, nas julgo que dtu1uclla 
n lei de i873, não o fez J·wr mct'O luxo, nem pal'<l f{mnn tt·r-se·ia procl~dido com mais <WI'ft·t, umn 
mostrar sim pies de:-:.ejo c llcneflci,u· o P<liz, mas vez que n Estrada de ferre• D. Pedro H é destinada 
com o pr11pO"-itO firme do promoHr n YÜJçfio fcr- a ser o trunco_ da grande vinrUo, até IW.ra a pro
rc~, que é um dos mais imrortnnte:; melhornmen- vincia de MaUo Grosso, e assim o seu prolongn-
tos tlo lfUO prorisnmos. monto p.'ll'a S. Paulo dc,'in ser da mesma hilnb. 

O noUrc ~cuador accusou-mc ~inda porrrne, no 
es!ndo calamitoso de nos~as finanças, mnndei pro- O Sn. ildEl'I'DEs DE ALMEID.\ d:í um apm·te. 
ceder a estudos na provincin de M<.lttll·Grosso; O Sn. C.\NSANsÃo DE Smn.mú ( pr('sideJite do cou-
suppfmrlo talvez qtw o rnini.,;tc•rio tencion~v.'l a par- srllw) :-lHas o goyerno que tll'U a gamntin dl~' 
tnr-se do plnno trac;ndo pcl:t commissào de que fL·Z juros pollifl impOr esta condição. 
parteS. Ex. 0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA :-Não podia impúr 

O noLt'c sennrli)l', llCI'lltiH<l que lhe diga, fui mal da maneira por que V. Bx:. o fez. Já :::;c explicou 
informndo a rcsprito tlo que tem lwrldo sobre isto aqui. 
c~ta. materia. · O Sn. I~ANSAKSÃO DE SJNIMBÚ (presidente docon· 

O l!D\"erno manUou prorrdrr a estudos por uma sellw):-Ora ter uma cslt'adn até a Cachot·il·n, dl' 
commissão, tlc que fui chefe o Sr. Pimcnt<:l Litol[l l<Jrgfl, da Caclweirn até S. Pnulo, de JJitula 
Dueno~ pnra a construcç:io de uma vh fcrrca, qnc cstrciw, o cm S. Pnulo conwçar outra ,-ez de !Ji
ligasseaprovincindcS.Pnuloús<kGoynzc.Mntto tola lnrga atG o Rio C!<:lro~ poh :J Comp~nhia 
Grosso. Estes cstwlos c plnntas forJ.m feitos c Pnulista no prolongamento Ua estrada ingleza de 
nchnm-sc na secrctarin de E'taUo d<~ agricultura. Jundinby ctn dinntc empregou a mesmn ·bitola. 

EstunUo o nc•gocio neste ponto, di\rersos fazen- isto i\, :~larga-, c Uo Hio Claro u:::;1r noYamcnte da 
duiros da Jlrovineia do S. Paulo l'Cljllercram nnto- hitolacstrl'itapnraprorurar Arm·aquaraeSant'Anna 
rlznç-ão para o prolongamento Ua ·da ferrca pnu· do Pamnahylw, me p:1rrco que Sc'ria rcprod~lzir o 
Ji.o;t·t, que, como soLe o Sonnilo, 1l'n1 dons pontos erro qne cston Cl'nsurando. I.sto po:-;t0 1 como os cs
tcrminae3, um cm S. João do Rio Claro e outro tur.Iustinham sido feitos, tcnl1u·sc cm consiUcração 
cm Pirassinunga, ramal que h11je vni at.:) o porto a grande via parn Malto l;rosso, c devrndo por cou
deioão Fcrrcirn. seguinte a JJitola ser lar6<', a condiçJo que impnr. 

EntcuUeram esses fazendeiros que convinha á Comp:mhia Paulista, c qne cita aceitou de JJOm 
aproveitar os Ubt!!Timos krrcnos que ficam alt~lll grado, foi seguir o traçado do engenheiro Pimenta 
daquclh;s dous pontos, c foi c.:; teu principn.l motivo nucno, com o ponto o!Jjr.~tivo tlu S::mt'Anna do 
da concessão que requereram. · Parflnahyba. 

Havendo porém um contrab provincial, cm O Sa. l\IENDE3 DE ALl\l!WJ.'>.:-ltiJs V. Ex.. não 
vir:udc do qual a companhia paulista, n quem escolheu c.:;to por um deer~~to. 
pertencem esses Uous rmnaes, tem direito de prcfo- o Su. C.I.NSANsÃo DE SrNu.mú (presidente do cou~ 
rcncia para~ construc\50 de qu[ll<!llDl' prolonga· selho):-Não precisava decreto, porque ainda nãa 
mcnto, cutonde.uo governo impcri:d qur. não devia doclnrci qual a linha que srrft seguida. 
tomar deliiJera~ão alguma sem consultill-u. Por 0 Sn . .MENDEs DE ALMEIDA:- Pois isto é <IUC é 
L~~o rcmctti o requerimento ao preside-nte de 
S. Paulo, lfUC, entenUenrlo·~O rom a comp,mhia, preriso fazer. 
esta l'Cspondou-lhc e:-:.tnr dispostn a tom(ll' a ~i o O Sn. C.\NSANs.Io DESmmnú (prQsid('nte iJo con
prolongmncnto. Desde então limitou-se a intcr· sellw) :-PúJe ser que se faça, porem depois Uo.s 
venç~o do governo a marcar a Li tola que devia e.:;tudos. 
ter cs~a estradaJ afim do qnr,- pcrmitt.:l o nolm:~ O Sn. lHE~DES DE ALME!hl. d;.í outro <.lpartl'. 
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O Sn. CANSANSÃO DE SrNill-lDlr (p;·esidente do con
selho):- Ajuize cada CJ.llrll como cntentler. Quando 
V. Ex. JUr ministro Ui:t <Jgricultura, tomará sUas 
medidas a respeito, mas por rmqmmto cntentlo 
cJUü prneerti com maxima prndC'ncia~ impondo por 
condição que a lJitoln fos~c ln:rgn. 

Isto scr\'O pnro mostrnr ao nol.Jre Visconde do 
Rio nr:mco que o qno fiz tem razão c cxplicnç5o 
plau,:.iveis. 

Acercn dos estudos quC' se est~o fazendo na prn
vincia dL' 1\l;ltto Grosso ... 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- E' dinheiro ian
çado no mnr. 

0 Sn. CANSANSÃfJ DE SINIMOÚ (pre,~itlt•nte do con-
selho) :-Não penso como V. E:c . 
'\,O Sn. MENDES DE AL~IEmA dú um apilrto. 

O Sn. CANSANsÃo DE SrNr:-.mú (p1·esídtmte do con
.selho) :- Não está decrct~do, porque- o gcJverno 
ainda não fez a cs.colha da linha, o que fez sim-
11lesmcntc foi 1Hzcr f1 eomp~nhia qne dcvin seguir 
o traçado do Sr. Pimenta Dueno._ 

Effectua·:-:c >:"Sta cmprf'Z~ r.om cnpitar . ..; particu
lares, sem garuntia Uc juros, som onus nlgum 
para o Tl!csuuro. 

Julguei conYcnionte commissionar um disttncto 
engenheiro, qt1c cnnltceo a provincia do Matto 
Gt·o.::so, c j::í fúr,1 encnrragndo desses mcsmo3 es
tudos, parn informar-me C]nacs as circumstancins 
daquclla prn\'iurin, e mesmo qual a direcção mais 
vantajosn pnr<~ nlgumn cstralla de rodagem que 
pnrln de CnyaUú IWJ'a Sant'Annn do ParanahylJa. 

O Su. ME;-.;oEs DE ALMEID.\.:- Foi um dinheiro 
110:-:.to fúnt. 

O Sn. C.\::'fSA:r-;s,\o DE SrNiiUBÚ (presidente do con
s,llw) :-Nilo é excessiva a despeM de 12:0005 
rmnnnrs; ~fio nlilissimns as explot·nçõcs de que 
fui inrum!JiUo ~~s~c cngen1wiro, que deve cxnmi· 
na r tamiJL•m a prov-incin quanto â sua mineração, 
indicar as medidas mais convenientes á catechL'~L', 
c allcnd~r· ~l outro~ <~~sumptos dt~ não menor in~ 
t~re!':>C. De~te moJo o go\'crno mostr<J ás popnl<l
ções long·inquas que está nttento á satisfaçtío do 
suns mais impnrt:mtcs ncce::.sidncles (apniados). 

Tenlto p,~rtanto, Sr. prc~idcnte, mostrado que 
o governo ainda não deciUiu qnal deva ser o 
traçado de uma via fcrl'Ca para 1\Iatto Grosso. O 
(Jl-lC fiz foi n~o cmb<1raçar que o::; proprict<lrios du 
S. Pnulo kvasscm a saJ cstr<:~da até Araraquara. 

O Sn. JHru-mgs DE ALME!D.\. d<í um apilrtc. 
O Sn. CA.NsA.NsÃo DE SINIMBÚ (presiW·nfe do con

selho): -Não co~tnu10 f<IZCr __ a!nrdc dªquillo q_nc 
prnlico; Iimitu-mc a CX!lôr singelamente os meus 
actos. 

Sr. prcsi1lentc, o Senado roi hontem testemunha 
úe que o nolHe Visconde do Rio Branco, por mais 
1le uma vrz, so mostrou quasi ngoniado e offendido 
({l('rmittn·:->e-me assim exprimir- me), porque tiyc 
a Iem!Jranç<! de convocar nesta côrte um con
gresso agrícola. 

O Sn. VtscoNoE DO fi[Q Bn.\Nco:-Oh l ~enhur. 
Pelo contrario. 

O Sn. C.wsANSÃO DE Smmmlr (presidente do con· 
selhu):- Creio que este acto impressionou de mais 
o nobrl! YiscondcJ porque S. Ex. nelle insistiu 
110r vezes. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO:- Para ser agra· 
danl a V. Ex. 

0 Sn. CANSANSIO DE SINIMBÚ (pl'rsidl'i!le do con· 
.sellto);- Si não conhuccssc o nobre Yiscond~ si 
não_tizcssc dt) seu caracter o juizo que me-rece, Pn
dc_rw pensar que o nobre Visconde tirera inveja da 
mmha IcmLrançJ. 

O Sa. V1Sco~oE no nw BnAl'ico:- Oh t o caso é 
para isso. 

0 Sn. CAN3ANsio DE SINIMBÚ (pl'esiden.te do con· 
selho):- Supporia que o nobre Viscondr', n5:o sa
tisfeito com us festas que rcceJJen na Europa civi
lisnda eom jnsta razão, par haver feito um grande 
sen·ico ao seu pniz, promovendo a adopção da lei 
do 28dc Scteml.Jro de 1871, queria tambem que os 
lnvrndores do Brazil lhe envw.ssem d'aquí as suv.s 
humvnagens. 

O Sa. 'VI~·JONDE oo nw Bn.tro~co :-Oh ! senhor ! 

O Sn. CASSANSÃO D:ú: SrNnmú (p1'esidente do COik 
sdho):-Que inconveniente havw que o ministro 
da agricultura llzcssc um appcllo á r.lasso aO"ri· 
cola .. a mais importante do paiz, que não é o só· 
mente u susi_entaculo da nossa prospcridndc, como 
da ordem tHthlien, pDra se põr em contncto com 
cita, ouvir <l'l suas queixas c os seus clamores c 
informar-se das suas necessidades'? 

Dcclnro ao nobre Visconde que, si nos actos da 
minha administraçã0 nlgum existe que poss<1 li
songcar-mc, certamente é este. 1:rcia o nobrl' 
Visconde que d'alti me resultou a. maior satisfa
ção. 

Senhores, na primeira :.:.rssão do congresso suma
nifeslára discord.1nria a respeito de alguns pontos · 
mas depois :J.s discussões revelaram perfeito ac~ 
cõrdo so1Jr1! varias assumptos, c o ministro te
ve t"lceastão do inteirar-se da verdade acerca Uc 
oUjectos qup. intcrC'.~sam á lavoura o cm gêral it 
sociedade. 

O Sn. SrLYEin.-\ DA MotTA:-Estava na~ vusperr1~ 
da eleição. 

O Sn. CANSANSÃO-DE SINIMBÍT (pt'C'Sidente do con
$el/w) :-Disse o nobre Visconde que o congresso 
foi infructirnro, não deu resultaúos. E' inexacto 
esse juizo. Por mais de uma vez nesta tribuna 
Iev11ntci a minha fraca voz, chamando a nttenrf1o 
do governo p:1r<1 o estado da nossa agrícultuÍ'a. 
Um dos rrflidos que srmprc formulei referin·se á 
importnção de bruços asialicos. Era uma questão, 
sobre a qual de,·ia ouvir a opinião daquelles a 
qucm'Cllo mais intercssav:t. Os inqncritos exis
tentes não a esclareciam ba~tante; mas n. di~cussfio 
animada que se travou no congresso, arraigou em 
meu espirito a convicção do que no eslado em qw•. 
nos achamos ó impossivel sustentar <1 grande 
Invoura sem proporcionar-lhe trabalhadores subor
dint~dos, lal.Joriosos e quo se satisfnç11m com sala
rios modico.-;. 

Depois do congresso ainda mais me compenetrei 
da n(cJsssidndc da medida que hoje se tenta reali
zar, isto é, encetar relações com a China., e canse~ 
quentemenk v.ttrahir sua irnmigração. 

Sr. pn'sidentc, C passivei que haja opiniÕ('S 
diversas; r0speito-as; mas por rsso não fica cnfra
quccitJ.a minhi;~ convicção de que é este o 
recurso indispen~avel â grande Im~oura~ sobre· 
tudo áJo sul, que demanda nwiornnmero de hra
ços. 

o Sn. MENDES DE Ar ... MmwA:- A lavoura do sul 
está rrccberulo os braços do norte. 
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O SR. CA:iSA..~SÃO DE SlND.lBÚ (p1·esidente do con
selho) :-E quando estancar-se essa fonte 1 

O Sn .. FEitNA.NDE.S D.\ C.:UNUA dá um opartt~. 
0 SR. CANSANSÃO DE 8INIMBÚ (presidente do con

selhu):-Nào digo que os trabalhadores c.hins 
venham sómente para o sul ; tamLem p()(](\m en
caminhar-se pnrn o norte; pois o Sena.do sabe que 
os chins estão muito atreitos á cultura da canna, 
que e prospera rm seu p3iz. Ellcs tomarão a 
direcção que mais convier nos seus proprios intc· 
resses. Sr. presidcnt1!, tratando desta questão 
na outra camara, eu disse que a lavoura do 
norte nâo tom tanta necessidade d0 Lraços, como 
a tio sul. Vou dar a razão. V. Ex., que ó l:J.vra
dor pratiro o conhece prrfeit::unente esta ma
teria, saLe que na mesma área a cultp.ra da 
canna exige menor numero dH braços dv que 
a do cafú. 

A razão é oLria : a canna do ordinario se cul· 
tiva em terrenos planos, onde se póde usar do 
instrumentos agrarios, ao passo que a cultura do 
café se faz em _feral em terrenos muito aecidcn· 
tados, onde nao é passivei usar desses instru
mentos, e por tanto maior numero de braço~ se 
torna nccessario. 

O SR. MENDES DE ALMEJDA :- Tambem no norte 
se cultiva o algodão. 

0 SR. CANS.'\.NSÃo DE SINIMBÓ (ptcsidente do COn· 
selho):- Créio que o noLrc senador já está osquc· 
cido do systemn de trabalho, de que se usa no 
Maranhão. 

A cultura do algodão póde ser feila por todas as 
pessoas de uma familia; horncns e mulheres, 
adultos e menores; todos siiu aproveitados ness~~ 
serviço. 

(Grusam-se apa1'les.) 
0 SR. PRESIDENTE:- AUun~ão 1 
O SR. CANSANSÃO DE S1NL'áBÚ (presidente do con· 

selho):-Sr. presidente, os apnrtcs não me incom· 
modamL dc.sde que servem para encaminhflr rt 

discussao. 
O nobre Viscontlc do Rio llrnuco pP.rgnntouMme 

si o sul tem mais necessidade de Lraços do que o 
norte. Respondo aillrmativamcntc. 

Senhore;;, nas províncias do nort(\ a zona agri· 
cola se divide em duas regiões Lem distiudas, 
como todos sabem: a rogião proxima do litürai, 
onde se planta a cannn, e a immcdiata, ou de plan
tava-se o algodão. D.t.~pois que o tralwlhv se reor
ganizou nos Estados- Unidos e u cultura deste ar
tigo chegou a seu maximo, o rcsper:tivo preço 
baixou, c é por isso que n cultura do algodão, que 
entre nós não encontra meios face is de transporte, 
vai quasi dcsappsrer.endo. 

O Sn. FERNANDES DA CüNIL\.: --Essu é a razão 
pnr que não pódc harer ess<t enltura ; nos!'o~ tl'r· 
renas são excellentissimos. 

O Sn. CANl:iANSÃO DE SI~IMBÚ (pi·esidcnte tlu con
selho} :-Não havendo cstrudas para conduzir este 
goncro, e o frelc alJ~orvendo-llw o valor integral, 
o resultado é que seu cultivo está quasi de todo 
aJJandonado. Ora .. essa massa de populm;~o numc~ 
rosa, numerosissima mesmo, que vive cptre o 
zona do litoral, anUe se pl:.lnla ;1 eanna, e a do in · 
terior, onde :::iC cria ~gado, é que h<~ de fornecer 
braços á nossa industria a_.,sucareira ; n3.o tunhu 
acanhamento do o dizer, pnis no Senado t~m assento 
muitos la·nadores, que podcr~o confirmnr nu con· 
testar minha opinião. 

Hoje nas províncias do n.ortt: pl)ucos são os en
genhos que dispõem de gn1ndc numero de hraços 
escravos; na mór parte d~lles o serviço é feito 
por tralwlhadorcs livres. A. questão da industria 
saccarina no norte está menos na acquisição de 
braços do que no melhoramento do producto, afim 
do que os proprietarios colham maiores vantagens 
c pos.o;;am pngar os trabalhador~~s livres, que em 
grande numero procuram serviço. 

Esta é a meu ver a questão du norte; l' por 
isto, de~de 1875, quando aqui se tratou de eng·c· 
nhos ecntrae~, empenhei-me na discussão, e o 
nobre senador 110r Malta-Grosso sabe que a 2.a 
partt' desse projecto foi pnra tem dizL•r pnr mim 
elaborada. Enh!ndo que n fundn(,"ão desses enge~ 
nhos ú da maior urgeneia, não só para aprovriR 
tar as zonas apropriadas e eifcetuar na industria 
grande mcllwramonto pela divisão do trabalho, 
separnndo u cultura do faLrieo, mas tambom para 
attrahir á plantllção da eanna muita gente Jívre 
que hojt• não trabalha. 

Todos os esforços que fiwrem o governo, as 
assembléas provinciaes e us presidentes de pro
víncia no intuito Ue organizar taes engenhos são 
em meu conceito- ser-ricos dos mais importantes 
(apoiados). 

Entretantu devo observar Q,UC o Gstabelecimento 
de engenhos centraes não satisfaz a todas as re
giões, porque ... como salJem os .noln:os scnadores1 um cnl3'cnho uao pódc ter umt~ area 1mmensa, está 
subordmado JO transpol'te da cn.nna que não ad • 
mitte demora, e desde que está madura deve ser 
aproveitada. 

II<-tvcndo, portanto, terrenos 'que não reuncm ns 
condições ncces:;arias para t·)rnar lucrativo o esta~ 
Lelecimento de:;ses engenhos 1 meu dcsujo era 
fundar, si pudesse, em cada provincia um engenho 
modlilo, que não fosso superior ás posses e re· 
curso:; do geral dos propril tarios, porquanto, se· 
nhore.s, a dosrantagcm Ua nossa industria assuca
reira est~'t, como já disse, na impMf1•ição do fctLrico. 

Jã não quero rallar do modo imperfdto por que 
se cultiva a canna, do dcsprcsn tlns instrumentos 
aratorios ... 

O Sn. BAunus B.\.RRETO:- Esse dcspre:-.u nãu se 
üstende a toU.u nurte. 

o Sn. CA~SANs.'.\o DE SINIMBÚ (presid-ente do con · 
selho):-São honrosas excepç-ões. 

Bem sei que o nobre senador tem razão pi!ra 
Uizcr isso, vis; to que mesmo cm sua familia ha Ia
vradores peritos, a quem seniprc tenho o prazer 
de r~ndcr elogios, mas ha de confessar comigo 
fllll! silo rara~ excepções. Em geral não se conhece 
o Prnprego de um arado. 

O Sn. PAES DE MENDONGA :~Hoje estú muito ge.· 
ncrali~ado no norte. 

O Sn. GANSANsÃo DE SINnmú (presidente do con· 
selho}: - Já não quero falla:r do mvUo imp(·rfoito 
por que se faz o culti\'O ela canna; o maior mal 
e~ tá na falJrkação do assucar. 

O lavrador plitlc ver aniquihulos e clestruitlo~ 
seus esforços, seus trabalhos cl0 um anno, e parte 
do sou cap1tai, JlOr confiar .<:eus valiosíssimos pro· 
duetos a quem uTio sabe manipulal~os. Quem são 
nossos me~tres de assucar no norte'? Escravos 
ignorantes ou individuas I!UO, arvomndo-se em 
profissionaes, andam de engenho cm engenho á 
procura de freguczia. A impericia ~m que se 

L 
~ 
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fabrica o assucar é a causa principnl-Un 1lccad~neia .

1

_ O Sn. VISiJONDE DO Rro llRArj"_co:-Conto.st~i que 
desta indu~tria. o contrato n5o tivesse autorizacffo legal ; contestei 

O SR. PAEs DE MENDONÇA:- A mainr difficui· q'!lê toda::> :1s grandes dcspe.-::ts des~a Ycrba }lrnR 
dade com que o norte luta J a faltr~ dl' eapita 1~s vzesscm do ·:-ontrato. 
para melhorar seus estabelecimentos. O Sn. CANS.tNSÃo DE SmiMBú (presideat,· dv von-

O Sn. CRuz fl.llCIIADO :-na muitoafl'rro ~ rotina. selho) :-O nobre senador disse que esse contrato 
o sn. CANS~~Ns.\o n~ SIKIMBÚ (preside[l.-te do c_on· tinha êxiste:1cia legal, e que o poder lüg'i."la t.ivu 

selho):- ne.:-:pond(\fci a v. Ex. votava seml1re funllos parn a sua execução. 
Vou demonstrar ao noltrc senador que tul con-

0 SR. :0 . .\.NTAs:- E' Uom dizer isso; realmente trato nunca teve a acquie5cencia do .\wder lr~gi~~ 
h a incuria c muíto.. Jativo, a menos que se não queira mtroduzir 0 

O Sn. CAi'."SANsÃo nE SI::iiMDÚ (pres_iden_te do con- mau rostume de tlar-sc por apprO'"'ado um con
selho) : --A um mui distincfo propríctar1o ilo trato .. pelo ::,;imples farto de votar-se englobada
norto, cujo nome não declararei," aconteceu o Sf~- mente uma verba P<-~ra sorviço da mesma especie· 
guintc: di::>pnnha Ue grondes meios, tinha um systcma qu(: condemno por me parecer irregular: 
exccllcntc engenho, Lou escravatura _1.! 5arras Mas aíllrmo ao Senallo que esse contrato nunca 
magnificas, porém o prodilcto era- scmpr11 mal teve a tiHm}V:fçaoUil- poder--legislativo, nem in· 
!a!Jricndo. Passando casualmente cm sua fazenda diroctam0nte, como vou dcmousti'UI'. 
um engenheiro agcuk da casa Caii (le Pr~riz, este O orçal!"lrnto propos!o p:1ra o exercido de 1877 a 
pcrgtmtou-Ihe; t878 desttuou ~ quªntw d~jQ_Q;ºDoaooo para exe-

c Porque não emprega outros apparl'!hos parn cuçiio de contr.'lto~ jD: celebrados e outros que se 
melhorar o productu de sua industria,. quando ~ives~orn de fazer pal'a auxilio. du introUucção Jt: 
dispõP de t<lntos m<'ios ?i nespondeu-Ilw o senhor tmmTgrante;l pm· conta de Jlnrtu·ulares ou. de sacie· 
de engenho: •Não, senhor, estou fazendo o mesmo dades. 
que fi.zernm meu pni c meu -avô, porque foi Ora, o contratü de Ct1etano Pinto não era nrm 
deste modo que rhoguei ao ponto om que me para introduzir immigrantes por -conta tle ~ocie
acho, c tenho observado 11l1C os que se :~pnrtnm dados nem Ce particuiafí"!', ma!: p(1ra as colmtias 
dos tas praticas se flrruinnm. " Uo Estatlo: lo$01 ellc não estava romprchendiJo 

• Façamos então um contrato, replicou-lhe 0 nesta dispo.~içao do orçamC"nto. 
engenheiro, mandarei vir de minha casa em Pariz E ainda quando} Sr. presidentl?, ~e f!Uize-=se in
os apparrlho.~ qac julgo nccessarios para rnclho- fe~ir que estava comprehendido, bastaria cxa
ramcnto de sua industria; :"i ellcs __ nã_[)_oprnveit<l- !flllla~ 3 Y·~rba votada para r~conhecer qw., era 
rem, o senhor não me pngnrá na.da; pagar-mc-ha, ts~o. Imp_os~Ivcl; porquanto a mtroducção de 10 
porém, si forem de seu, gosto e. derem bom resul· mil tmmi~~ntes por nnno ao custo de 758000, 
tado. ~ Virram os apparr\hos, foram emprr.gados, termo medw do contrato, lffilJIJrta em 7~0:000H, 
c no anno seguinte o senhor de engenho ~v c a 1

[ c a verba ~·ara contrato.:. era :~mPnte ,de 2~0:000~. 
vantagem de vender tulla a .sua .o;afra na razao do Como. é q~o uma verba d~ JoO: 000.5. pod1a estar 
4/? por nrroba. bto fez Pum qur• inrrncdiatamente 1 nella .mrlUida? O nobre Vrsconde ermo que a este 
outros proprirt<Jrius, st~us vizinhos~ desejas5em j respeito ada-se enganado. 
imittli-o: c até certo pontrJ semelhnntes melhora- O SR. VI::CONDE no Rro BnANco: -Não, senhor; 
mcntos já f'Xi:;h'm na província de Pernambuco, a verba é d·~ :1,800 contos. 
em engenhos pertencente~ á familia do nobre :;o. o Sn. CANSANSÃo DE SINIMBÚ (pl'esidente do con-
nador que h a pouco deu-me um apat te>. se lha):- Perdôo-mo V. Ex. • os !..a verba está dis· 

O Sn. PAES DE M.Eu"'\DONÇA:- Na provincia das tribuilla por llerviçoió; discriminados. 
Alagàas tambem. O Sn. VucoNDE DO Rro BRANCO :-Para intro-

0 SR. CA.NSA.Nslo DE SINlMBÚ (prcsidentf! do con- ducrão de colono~. 
selho) :-Em Alagõas não sei. · O Sn. f..A-'iSANs.'.\o DE SrNIMBÚ (prrsidenta rio con· 

Sen!wres, estes esclarecimento:; são desneces- ~elho):- Não enpo:::sivel. 
sarios ao Senad~J e só delles occupei·me p11ra sntis· o SR. VBco~DE Do RIO BEANco :- Então como 
fazer ao nobre visconde do Rio Branco que, do· ê que neste êxercicio gastaram-se 200 contos? 
minado por Iouvavcl sentimento de patriotismo, 
mostra todo o interesse pí~hl !'orte. dn hvoura do 
norte. 
GO SR. VISCONDE oo RIO BRANco :- O D!lsumpto é 

O Sn. CA.'iSANSÃo DE StNIMBÚ (presidente do con · 
selho) :-Pur isso mesmo que não estava npprovado 
o contracto\': que se gastaram milhares (' milhan'~ 
de contos. ..... 

muito digno de ser discutido. O SR. VBcoNDE DO RIO BRAXco:- Em virtud1~ 
O SR. PARANAGVÁ :-E o foi mui lo a proposito e de outro~ c-::mtrato:::. 

com muita exactidão. - _ I o SR. GANS.o\.NSÃO DE StNrMBÚ (presidPnte rio con-
0 Sn. CANSANSÃO DE SrNrMBÚ (pr-esidente do con· 1 selho) :- Us. eontratos ct:lebrados e.-; tão todos de~ i· 

selho):- O nobre sena.dor por Matto Gmsso tambem gnados na tabella e entre elles não se menciona 
censurou-me por ter df'ixado de executar um con- o de Caet~no Pinto. Fez-se o eontrato {~ nunoa o 
trato de introduc~ão de iOO,OOO colono~. Disse governo, ou porque não attendes.se, .. 
S. Ex. que não tiVe razão para sm~prndrr esse o SR. VrscoNDE no Rro BRANco: -ltio.strou que a 
contrato. dcs:p(>.sa com a introducção dP, colonos excedia 

O SR. VISCONDE no R [O BRANCO :-Eu nrto di::;~e mUito do cnntrato; lngo viernm colonos de outras 
isto. proccdcncif.-s. 

O SR. C.\...i.'"'i'S.U\"SÃO DE StNIMBÚ (;presidente do con~ O Sn. CAsSANSÃO DE SDnMBÚ (presidente áo -con--
se lho):- Que eu não podin rr'scmdir o contrato 1 se lho):- Hn de me pr•rdoar V. Ex., com isto se 



devia contar c então Uevit~m-se appliearlogo funllos 
especiacs p::n-a a execnciio desse contrac:to. 

(lia alguns apal'tes.) 
Não, Sr. presidente, ·não foi approvarlo ~ a sun 

execução fOI prejudicial á eoionizD.ção. Paço ju)
tiçn ao zelo e Lua vontade do cm prezaria; não oco
nheço I?essoalmente, mas tenho dcllc ns mais lison
geiras mformações, sei mesmo que teve Jifficul
dades e fez esforços para iniciar propaganda cm 
favor da colonização para o Drazil ; mas devo con
fessar ao nobre Visconde do IUo Branco, com 
o conhecimento prntico que tcnl10 destes ne-f,'ocios, 
que muitos colonos Y:crttm em condições uc não 
serem aceitos. 

o Sn. VISCONDE DO nzo DRANCU : -E o governo 
podia não nceital-os; era do contrato. 

O Sn. CANSANSÃO DE SxNnmú (presidtnte do conse
lho) : -Remessa houve, Sr. presidente, em que sú 
vinham soldados que acabavam de largar as ar-
mas. ' · 

O Sn. VrscoNDE DO Rw DnA.m.:o : -Podia não 
aceitai-os. ~ 

O Sn. CA..NSANsio DE SINI.~.\Inú ( presidl'nle do conse
lho) : -Destes vieram alguns vara .o Espírito-San
to c forom para ::t colou ia tlo Hio·.Novo. 

O Sn. VIscONDE DO Rw Dn.\Nco: .- I:;to era in
cvitavci. 

O Sn. CAN::>.A.NSÃO DE StNnrmí (presidente do COJ~· 
scllw}:- O gorcrno viu-se olJrigatlo a removei-os 
d'ahi parn outras colonias, como por exemplo, 
a de Itajahy ; desde por!"m que as onlcns do go
verno fot·am mais Lem cumpridas c se deixou de 
aLon·ar-lhcs salarios, entenderam ellcs que nfío de
viam ficnr no -paiz c achal'am recur.·ws, note L!!ill 
o Senado, para pag:.1r a::; suas pa~sagcns, dando 
cad11 um 200Q, .c lú se fornm 300. Por isto, t:e
ulwres, r.ssa fôrma de contrato, com rJjmte por 
rabeca, mo p:m:crm sempt'r digun Jc rondem
nação~ 

O Sn. Cnuz U.t..ctL\.oo:- Apoiado, natla 1lc con
tratos: cm vez de cntr:tt1n õc eol0nos !J<H'i.l o paiz, 
ó salliJa Uc contos do réis do Tlwsouro. 

0 Sn. CaNsANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do Con
sellzo) :-0 nobre VisconU.e do mo Drauco J.evc 
considerar que em matcrin de coloniznc_:ão só se 
tem attondillo <i questão do tt·ansportr•, ao pn!'SO 
que <l. despesa mais importante ú com n colloe-ação 
dos colonos. 

o Sn. VISCONDE DO nw lln!.NCO :-Sim, senhor, 
contempion-sc isto. 

O SR. C.A.NS.-\.NSÃO DE SrNamú (presidenk do con
selho): -E' 11reciso demarcar terras, alJrir e~tradas, 
fazer ranchos pii!ra os colonos e varias cast~s parn 
a administraç5o, a caprlla, a lmlJitação do mestre, 
a do medico, c finalmcnlc Ubtl'iiJUir ferramentas e 
sementes. E' uma dcspcS<l enorme que não se pó do 
fazer na ,-nsta escala do cOntrato Cactnno Pinto. 

0 Sn. VISCONDE DO lliO BRANCO :- EntJ•etd.lltO 
gastou-se com o contrato, seü1 eomtuUo lw.vcr con
trato? Como explica V. Ex.. os H.- mil colonos que. 
ha hoje? 

o s~. CANSANs.to DE SiNIMBÚ (}JI'CSidtnte do con· 
sellw):- Que estão vindo voluntariamente. 

o Sn. VISCONDE no'""'nro Bn.\.~CO :-Pois u~vewse 
a isto, não se deve .10 acto tla rescisão. 

O Sn. CANS.\NSÃ.o DE SINIMBÚ (presid-ente da cun
sellto) :-V. Ex. engana-se neste respeito. 

O Sn. VISCONDE DO Rw BnANCO :-Oh I V. Ex.. 
é que cstú enganaU.o. 

O Sn. CANSANsÃo DE SrNlMDÚ (presidente do ccm
sc-lho) :-Vou servir-mo da sua propria nutoridadC'. 

O uoLt·o Visconde creio que senliria irnpr0S· 
são dcsagradavcl na Euro}Ht, quando viu 0rn al
gum::~s estações editaes qu·~ exlwi'tavam os f'llli · 
grantcs <1 desviarem-se do Br11zil. 

0 Sn. VISCONDE DOUro llnAr\Co: -.Mas não fui o 
contr~to Caetano Pinto c1tw :1fugentuu essa. colo
nização. 

O Sn. CANSANSÃO DE S!NDIDÚ (presüknte do con · 
selho):- Peiorc.s do que e:>scs editaes ~ão 03 pro
prios colonos descontente.; r1uc voltam pr~ra o seu 
paiz. Sempre pensei c continúo a pensar qne o 
prolJ!cma da colonização não é fúra qnc lw de :wr 
resolvido, ó dentro J.o pair. me.~mo (apoiados) ; 
quando o governo tiver prrparndo os meius 
parn attrahir uma popul:1ção lalwriosa, é que po
derá contnr com resultallus prüfkuos. 

O Sn. DAnnos BARRETO:-- Apoiado. 
O Sn. C.\.NSANSÃo DE SJNIMnú (presiderth' do COtt· 

sellw) :-Já que o nobre reLJtor da commissão do 
orr;amento me d<t o aparto, dcllc me prevalero 
pnra imdstir com a nobre comlllissão lJRL'a nw 
conceder a verba que petli 11ara c;:.tc servir;o, visro 
não querer fazer o que ib~ram os meu . .;; anteces
sores, c achar-me em condições Ue ter lle. receber 
colonos .belll meios p[!ra est;!Lclecol-os. 

0 Sn. PAES DR MENDONÇA :-E a falta rJ.estcs 
mcio3 fui que Jesacrcditou n colonizaçUo. 

O Sn. CANS.I..Nsio DE SINHtlDÜ (pl·esidtnte do con
sellw) :-Pergunta-me o n&Urc Visconde qnal é o 
meu plr~no acerca da colonizu_:iio, si é e?l.'.linguii-a, 

EntL'ndo que, quando um poro tem atting-idu 
corto grão de civilisação, é-lhe indispL'nsavel tru
tnr do augmcnto do sua pojmlaç~o. Como s~.,; po
derinm fazer caminhos de ferro si n:Jo h ou v esse 
p.1~~ng-ciros o mercadorias c1uo os uHmentassem? 
Como se poderia cst:;tLolecer a navcgaçilo, fazer o 
roteia das nossos terras -virgens, si não fossem os 
Lraros estranhos? como attender ás nossas indu:)
trias, si não podcssemos imp-1rtaL' as fol\'as viras, 
por nssim dizer, que são os colono$ da E nropn 't 

Entcntlu }lClo contrario que deste interesse 
nenhum governo· se deve esquecer. O que con· 
demno e muito é o modo in1pcrfcito por que 
se tem exoculado o servi,;o, c digo imperfeito, 
porque não se tom nttcndülo nos tres eleme-ntos 
que me parecem indisprn,:.nvcis, c sempre ropitn 
por serem verdades que conyem tudo::; os dias 
cuuncinr. 

Sem terras Leas, caminhos fnceis e mcrcatlo ccr· 
to, é lmpo~sivel esperar vantagens Ua colonização 
entre nós. Tirar o colono dl;. Europa e collol'nl-o 
no interior, sem vias de communicução, sem mer
cado para seus productos, é. burlJ<.~risal-o. ,E' en
tretanto o ffUC cm grande parte se tcn1 feítv. Fui 
assim que na província do Rio Grande se esta~ 
1Jelcccram colonias nm logr~rcs taes, que nem 
tinham um simples trUiw, que as zmzcs.-:e em com
munic<~ção com o merendo de Porto-Aleg-re. 

Senhores, direi como encaro a quest:io do tra
Lolho. 

Penso que devemos tirar prowilo de todos M 
el~.:tur.•ntos de tra/Jalhu que exi5tem no paiz ou que 
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pnra cllt· vcnlwm. ParJ_os nos~o::: nat~rars-: as 
malln~ virgens, onde :-:;.10 muito mats. pontos 
c <l.Jltu~ tlo CJHC os trabtlilwdores europeus; pnrn 
os colonos vtndo:; da Europa-as terrns mais alJer~ 
tus, onde pn<lem com o nrado obter facilmente 
bon:-; rcsullê.idos de sua lavoura, e preparar-se para 
auxiliar o· desenvolvimento de nossas vastas pro
pricdnrles ruraes. E pr1ra asscgurnr c melhorar o 
fulni'O da grande Iavuur.r1- D lntrodncção dos 
chins, unira clemcuto (lUC pódc satisfatcr l'sta 
llCCt'~Sid:H1C. 

Não pcn~P o Senado, n'iio supponha ningucm f]Ul', 
prnmovrndo a immigrn~ão d.c chins~ _tenha_ ~o 
pcnsamrnto f~zor do nosso palí'; uma Cluna. \·e1o 
que nos.::n lnYonra dccahe; que nossa producçao 
tende 11 diminuir i quo nossas colheitas se fc1ZCfil 
eoru impnrft·içBo, rm tempo improprio, quando 
o grão não esta maduro llUjú p<1s:-:í'1 do muduro. 

Di':: to o que resultará? Dimmnindo a luvoura do 
cnfé. o f!U(! st>rá de nüs, o 11nt~ Será de noss<1s 
rendas, o que scrtl do movimento commcrcinl que 
kmos? DiantL' tlc nossos olhos alJrc-se portanto 
um futuro muito du\'idoso. 

E' prf'ciso, pois, cnid~tr seriamente do ncautl'l<tr 
esse futuro c o meiu 0 prorurar lJrnços h<U'<Jtos, 
promorrr n colnnizr~('ão nacional, sem romtudo 
al.HmLlonar a cstrnngeiru. ~· 

Já vê o nobre senador por l\Inllo·Grosso que nao 
rt•pillo ;:1 r·olonização cnropr1a ; mns- quero ~ó
mcntc r~provcit;1\-a nos terrenos cm que clla. po~c 
medral'. Temos, seuhurcs. para n colon1zaçao 
curo pé a nma tirM imm,•nsa. Quem pf'rcorrc <1 
zona cortada JWia E~trada ilô ferro D. Pedro li 
vê dl.'sdo Darh:~ccnn nté ás mnrgens do Pirr~
cft.~ni.Ja~ terrenos niJl'ITimo.~, onde D colonizar;ão 
curopNt pt'1d0 pro.;:pf'r:lr, onde o colono eom o 
<1radu fariluJCnte tira provr.itu dtt Javourn. 

Paru os colonos nncionncs temos terras dc\'olutas, 
mattag virgem~, que potlt~m dcsJn·av~tr c apro
veitar para a cnltur<l. 

Fui com f'stn 11r.nsamcn to que mandei abril' um 
caminh.~ t1Ut' Yt•m do Urucú <1 S. Mnthea::>, atraves
sando tl'rrenos J'ct·tilissimos, da melhoi' qu<tlidm1P, 
ond•J, segundo cgtou infornmrlo, o rafê pntluz tiio 
bem como nas melhores tcrrvs de S. Paulo ... 

O Sn. FE.HNANlH~S o.\ CUKH.\ :-Do Sul da Ihhin 
ningncm se IemlJra ! 

O Su. C.ANSANSÃO DE StNI~IBÚ (presidt'llle do con
selho) :-Si n. ltonradv. commisstio de orçn.mento do 
Senndo nii.o me nogr~r os meios, a~segLuo que da 
mesmil vcr!Ja dP rolunização tirarei rccursog para 
cst::dJelcccr colonias n<Jcionnc::. De~ejara otl> qnr, 
no or~amcnto isto se mcmionas~r ... 

O Sn. Cnuz ~[ACHADO :-Apoind?· 

O Sn. F.~;:ns.\NUE.:: D.\. CuNrL\. :-E o sul lltl Bnhia, 
com portm m::1gni!lcos ? ... 

(lia outi'()S apal'li'S.) 

O Sn. C.\NSANslo DE Smmnú (presidl'lzte do con
selfw) : -Os senhores têm muito. raúío; mas não 
é minha intm1~ão cscolhct' um ponto do prcrc
rcncia n outro. 

Não obstante u opiniJo que emitti, não renuncio 
ii colonizarüo curopéa, qtw, como já db.::c. I ôtlo 
sc.r vantnjÔs<mwnt~~ ~·s1a!JL·lccidn nn zona qno vai 
dc!)de UarlJaccn~ até PirncicalJa ... 

O Sn. YJsco:.:oE no RIO Bu.'l.Nt.:O: -V. Ex. tem 
terras deyolnt(IS ú margem da oslrntla de- ferro 1 

v. v 

O Sn. CAN~ANSÃo rm SIXBIBÚ (pre.~idf'nte do con. 
sdlw) :-DL'"\'O!uta:; não temos; mas immcnsasque 
se prídem comprnr pot• baixo preço, c r:ruc com 
quanto não se prestem á cultura do café. pu1' rs
t:1rcm sujrit<Js á gc[lda, são optimM p:~.ra os crrcam•, 
c com a vantugem de potlcrem Sl!r rolr:adas por 
moia de instrumentos aratorios. 

Foram antig-as plantações de cnnntts, hoje fl!Jmt· 
douadas pl·la cultma rlo café, ![UO es.coJ\tc d1! prr. 

. ferenda os terrenüs altos. 
· São tl'rras. rnxr.s, n<1s fiUi1PS o colono. <1prna<; 

cstabeleeido, p1'~dt• tirar productu Uo HCLl tra · 
!Jv.lho. 

O Sn. Cnt:z MAcrrA.oo:-Servcm par:1 cerc:~es. 
O SR. CANSANSÃO DE SINmnU (prf'sirlente do con

sf'lho):-Os nuclcos coloniacs csta!Jekcillos nessas 
te nas scr5o excellcntos viveiros de trahalhiltlores, 
quo mais tartlc. depois do :wclimatlos, IlOderZlo ~C'.r 
nproveitaUGs pelas nossfl:5 grandes fazendas. 

1\Ins, ia cu diZL•n(lo, Sr. presidente, qur•, ni"lO 
olJstante a otdnião CJLW tcnh1J sobre a vantugcm ele 
promover d1~ prrfer~ncir~ n colonização cnrop~a 
pnrn u zona I[UC aenbei ele intlicnr, tenho tamhcm 
o pensamcnD dn mandar, nos nuclcos já f:H·nwllos. 
demarear no\'Os lott·s, JWra agazalhat' nutllerosas. 
famili:Js de p:1rr~nte:> do.; Ct1lonos já estabelecidos, 
que demandam nosso territorio. 

Existe nn Seerct:Jria da Agricultura grande 
num~ro de prrlhlos de colonog que" desejam a vinda 
de seus pcu·cnlc-4, a que não t(~nho nttcndido 
por n~o cont11r com terrns jil prrparndns p[lra o seu 
estaLt>lecimento. 

Ainda ha dias fui infonmulo que na provineifl 
Uo EsjliritG Santo, cm Jogar magnifico, com porto 
de navcgnrão f;1cl\, existem terrenos de grande 
ulwrdadc, · proprios para serem colunizadus. 
iS a honnu1n cnmmi~s~o do Senado não me no. 
gar meios, mandarei dividir os lotL'$, c. quando 
estes se aclvH'üm promptos, f[1f1•i :mnunrios tla 
Europn, pal'r~ qne venlwm oecupal-os nquclles 
que o def;cjn.rem. A:-.;-::im tudo· se oiJted ~nave
mente c .::.cm t~tJ·oprllo, com vantagem para o 
coloao e pm'il o 11aiz ; c.onvindo [lcrcscentar que 
t•onstantrmentiJ l'L'CC!JO pe1litlus de infurmw·iio de 
pcs~ons e familias qnc llc.;;cjam o~pnutnnNl.mrn~e 
immigrnr p:1ra o Imperio, c cm minlw opini~o são 
estes os melhoces colonos. 

o Sn. Cnuz M.\.CIL\oo:- Mas natlu de con
trato:-;. 

0 Sn. FEHN.\NDES DA CUNIT.\:- Essa preft•rcneia 
pelo E~piritc· Santo!, .. 

O Sn. C.u\sANSÃO DE StXIMnú (presidente do con
sl!lho):- Sr. prcsidcntt', não tenho prdt•rencia pol' 
pnrtc alguma Uo _Imp~l'io; interesso-me por todo 
o paiz, sem pn\dJ(r.cçno por nrnhnm Iogar. 

o nobre senador que me Jú esses np<trtcs sa!Je 
que, qna.mlo ti\' e a honra d~J pn'sidit' a sua pro
vincia, tom1~i por clln tudo o interesse. 

O Sn. D.L'i''Us:- Isso é exacto. 
O Sn. CANSAI'i'SÃo DE SJNIMBÚ (p1·esidente do con· 

sellto):- E ainda ultimamente ·ll'Dballtl'i pnra que 
a eolonia nio Branco, que t':-<t:i situatln nas mar
gens tlo rio Camann\, segundo pC'mo, fosse o 
I'Cceptaculo de 1:olonus cearr.n-:es. Niio pude in
felizmente ~lar-lhe este impulso ; mas não fui 110r 
culpa do goYcrno. 

I H a ainda dons ponto.-:, Sr. prcsidcntt~, so!Jrc que 
h~l'ei tlc occupar a attençiio do Se.nado, e são : a 
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decretação das estradas du norte e a coloE.iz.:J.ção 
russa. São respostas que Uovo uos honro.Uo::; sena
dare~. Quasi todo3 que tliscutiram o orç:nmcnto do 
minbterio da agricultura trataram destas ma terias: 
portanto, servirá pnra todos o que vou dizer. 

Não foi por mero caprkhu, netn pelo desejo, 
como aqui se allegou, de afTrontar a asscml.Jléa ge
ral legislati\'a, que decretei a eneampação üa 
estratln du BatuntG c, ao mesmo tempo, a eon
strucção das vias·ferrcas Uo So!Jrul c 1l•J Pt1ulo 
AITunso. 

Os que me conhecem snbcm que nunca tive por 
haLito dcsprez;u· as leis. Si tenhu commettido 
alguns actos que pHeçam violentos, serú talvez 
por defeito t.le' minha fH'Olll'in organização. O l.Jem 
tem tanta for('a de enlhusiasmar-me, que ~s vazes 
é possível que pelo de,cjo de realizal·o me esque(·n 
dos preceitos cscriptos. Mas tenho .:;umprcdcmon
strado o zelo qne me anima de cumprir n~ leis. 

Decretei essas cstraUas, Sr. presidl'nte,t.· porque'? 
Havia um anuo qn,.. as provincins do norte do 
Imperio snffriam um grande flagello. Nesta mesma 
casa, com rolaç~o [I essa calamidade, .:rventou-se a 
idéa de construir estradas na vrortncia Uo C:car<i; 
a eneampação t.l<l estrai.la du D;;~.LUritl· fui objecto 
aqui discutido. 

Estou ltr•rsundirlo que e.::se p~~nsumentu niio es
tava longe do espirito do illu:;tre ~ena dor que hoje 
preside os tralJD!hu~ ªo Scnarlo {apoiado8). Pa
receu-me, pela d!SCU':isao . que cntuu Iwuve, (1ue 
elle preleut.lia realizar tal oprraç-ão ; si O não 
fez, fui talvez por 1>orem os seu~ csrrupulos mni<tres 
do que os seus desejo:'!. 

Ma:-:, senhores, a calamitlat.le affii15ia as popula· 
çõcs do Norte; eram necessnri::~s prov1dencils ent')r
gicas,. que pudessem reC\rguer a força moral 
daquelle povo. Ent5o, ~cnhoré.s, occorreu no
vamente ao governo n lemlJrança de cnrampi'lr :t 
estrada de Daturité o construir as dua::; vias Íl'f
rea:; de Sobral e Pn.ulo Affun~o. Não foi por fa
vor aos emr.rezari(ls da estrada du Baturité ; :;eriu 
erro suppô -o: não os conheço, c, quando os co
vlwcesse, isso nào entraria como elcmt.•nto no meu 
modo de proceder. Só em attcn~fío ao lamcn· 
tavel estado t.laquellH provinr.iêl, c p0r umn. pro· 
visão do futuro foi ell<l encarnpnfla. 

O Senado sabe que, por nmn lei que n sciencia 
humana ainda não põdo descobrir, aquella fltl.rlo 
do Impcrio estú :;ujeita à calamidade pmiodica dn. 
sêcca, c durante este ilagellu uma das maiores diffi~ 
culdudes com que luta n. administraçiiv, (jUC nõo 
deve deixar o povo pt,rrr.er ~ fnmc, é obter meios 
de tran:3porh~ p3rn levnr soccorros aos nccessitn· 
dos. 

O governo jul.;;ou que não 1lcvia abandonar a 
provincia do Ceará aos horrorc:-:. da fome, e cum~ 
pria·lhe remover um dos maiorus obstaculos que 
encontrou-a falta de vias de communicação. Os 
pastos tinham scccado, os animaes morriam; não 
havia meios de transporto, e a população do in· 
terior, balda de recursos, viu-se constrangiUa a 
correr para o litoral. D'ahi a agglomeração de 
povo, as molestüt5 e desorden.:; de todo genero. 

Diante deste CSlWCtn.culo, Sr. presidente, o ltro
vendo que facto::: iguaes se repeliriam nu futuro, 
o que pc~o a Deus não aconteça, sobretudo du
rante a minha vida, entendi que da proprin des· 
grr.ça deviamos tirar provoito para o nosso paiz 
(apoiados). Decretou·sc então a construcção dessas 
estradas. 

Bem sabia, Sr. presidenh·, que o acto t'rã 
ilk~al ; nunca sophismci. Sempre qu~ tenho .:;ido 
obrigado, pela for~·a d~s con~a~. a praticar algum 
t~cto que não seja conforme ás lei:-;, t~uho UJ.o 
a curag:em do confe.5sal-o perante o poder le
gislativo. Sa!Jia c1ue havia de soffrer a opposic;ão 
que t,mho tido no Senado c na imprensa por pnrtA 
dos meus adversarias; ma~ Deus deu-me uma 
qualidade, que muito aprecio, e é a força do es· 
pi rito neressnria p::~ra esper::~r a justi\a dos homl!ns, 
ainda que seja em remoto futuro. Si, um dia, mais 
tarde, nquelw provincin tiver d<: {t:t.;sar peln mesma 
crise em que se achou c atnda se acha, 1(Uando 
aquclles c,IUC me succeder,~m neste logar tiverem 
nessas vws de communica•;ão os meios faceis de 
levar os soccorros e os confortos ás populações 
de::;.validas no setl prnprio clomicilio ... 

o SR. JAGl1ARlllE:- ncmdirão o llOilh' de v. Ex.. 
O SR. CANSA.NSÃO DE Smmnú (presidente rlo con

selho):-.. . enttlo (nUn foi por es:::a gloria, o que 
f,u;u é f'.empre pelo cumprilllr.nto !lo dever; s~i o 
fJll!' vnlem t~s glorias neste mundo) reconhece.rM 
se-h a que eu não poderin pri'stnr serviro mais rele· 
yantc no meu paiz do que o de t•staLelecer vias de 
cummtmicarão e meios de transporte, nflo só de 
utilidade no pre.sentl\ como de grande provei lo no 
futum. 

O :SR. CoRREIA dú um apartt~. 
O SR. CANSA.NsÃo DE Sr~nmú (prrsidente do con· 

selltu) :- Senhorl3s, si eu pudesse intim.1r ã Pro· 
videncia que demorasse os o1Teitus t.lo s1~m; castigos 
sobre os howens, qm· ,.:uspenrlr;;:.o:.f' :1 cr~lilmid3de 
IJUC nffiigiv. o Ceará, Até que o corpo legislutivo se 
reunisse. naturalmente teria esperado essa reunião. 
Mas a .,!~Cc.'l não soffrt~ demora, nlío admltte adia· 
menlo. 

UM Sn. sENADOR :- Porque ent5u V. Ex. dis~ -
solVl'U a camara? 

0 SR. CANSANSÃo DE SINIMBÚ (pt'esidentc do COJt· 
selho) : - Dissolvi :J. camara por motivos mui 
diversos. 

O Sn. ConREIA:-V. Ex. c.inda ugora elogiou a 
lei de 28 de Setembro; não a elogiaria si ella 
tivesse sido decretada do modo !JOr que V. Ex. 
dCcretoLt e~sa estrada de ferr J. 

O Su. CANSANSÃO DE SINlM.BÚ {pt('sidt>ute do conM 
stdlw): -Sr. presidente, já dissú ao Senado~ e repitoJ 
que saLia muito Leru que me .Jguardava aopposi\~{io 
dos nobres senadoresJ que n5.o devia contar que 
me fizessem plena justi~a; mas já Iht•:-; rt•spondi 
que ne::;sGs actos não fm muvido por outro senti· 
menta além dos que me inspiravam os altos inte
resses do Estado. 

Di.::se-se que cu tinha decrctaUo a construcção 
da estrada de Paulo Alfonso para prestar favores á 
provincia das Alagôas_, e so por ter decretado a 
construcção dessa estrada e que encamJ?ei :1 de 
Baturite c mandei con:;;truir a de Camos~am. 

Senhores, si eu quizosse satisfazer intertJsses 
provinciaes, teria mandado construir a estrada, cuja 
concessão ha poucos tl.ías declarei caduca, porryue 
essa é que é a estrada n·rdaddramente fllagoana : 
parte da capital P- dirisindo-se ao centro divide 
a provinci:t em duas zonas. Si quizesse consultar 
meus sentimentos de provinciano, a estrada cen
tral das Alag-ôas, Cl não a de Pau1o Affonso, seria 
a preferjda. 

,_ 
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O Senado sabe, o invoco_ o :;;eu testem.unhQ,que 
no sessão de 1813·5:- e-sta mat~ria foi aqui díscutída_. 
eu mesmo fui autor tlc um projecto concedendo 
meios para realizar a cmprcza chanwda do Paulo 
Affonso. Não procedi levianamente, mas de· 
pois de feitos o~ estudos ncccssarios, de levan· 
tQ.da a planta c Ue organizado o orçamento. 

O SR. CoRREIA:~ Não espllrOu-pela sOlução do 
poder competente. · 

O Sn. CANS.".NsÃo DE Smrto.mlr (presid.ente do con
selho) :-Esse projecto fui amplamrnw discutido, 
e foi o nolJre senador pPla provmria da Ballia quem 
teve n fe.Jiz lembrançn, athmdcndo ás solicilaçõcs 
do actual Sr. ministro de estranf{_círos, de mandar 
proceder a estudos naquclla rcgtao. Esses estudo~ 
offcreciv.m tanta garantia da boa realiza~Do da ~m~ 
preza, que o proprio engenheiro encarregado de 
fazei-os propunha-se tomar n si a construeção da 
obra, o que mostra que a emprezn podia ser van · 
tajosa. O projecto a que a Iludo só teve no Senado 
duas vozes (llle o impugnas:scm. O nobre senador 

1 

pelo Maranhn0 7 que sempre tenho a infelicidade. de 
aclw.r cm frente a tudo quanto digo c fJÇO nesta 
casa, foi quem o combateu com maior vwlencia; 
mas tive a fortuna de vel·o l_)Dssar nqui om duRs 
discussões, com quasi unanimH1ade de votos, c só 
na 3.R discussão é que foi odiado, a pcdírlo do ii· 
lustre representnnte da Dnhia, o Sr. Zacarias, cuja 
ausencia sempre 1leploro, o qunl, tendo cm att1'U· 
ção as circumstancias do paiz, entendeu qne devia 
pe(lir O adiamento, até IJUC fo~~n·disCUtidO {) Ol'(,'a
ffiClltO do exercicio. 

E' esta a historia desse projecto. 
O SR. VIscoNDE no nro BnANco:-II.'I. mais alg-u

mn cousa. 
O Sn. CAN:->ANSÃO DE STNJMBÚ (pl'l'Sidente do con-

selho):-Não. , 
0 SR. VISCONDE. DO RIO BRANCO :-Na lei do 01'· 

çamcnto de 1871JJassou uma autoriz~~cão p:~r::~ se 
complrtnr o~ cstu os. 

O SR. C.\.NSANSÃO DE SnnMBÚ (presidente do can
selho):-A pedido meu. 

O Sn. Vn;cormr~ n,1 RIO BUANCo:-E' e~sc o unico 
neto legislativo a ~I?U respeito. 

O SR. CA.N5ANSÃO DE SrNnmú (prrsidente do con
sc:lho):-V. Ex. veil.l. dcspcrfilr a minha memoria 
~;ohrc um ponlo que m~~ ia escoprmdo, o fundll· 
mento log:-~1 !lW1 tem essa estrada. 

Quando 1111Ui ~e discutiu o projecto dos 
28.000:0006 para a Estrada de ferro D. Pedro II. 
enunciei~ idéa, qu.; Df'lle foi incluida, d:n~onvc· 
nicnci:l de estudo~ naquclla região ; por r.onse
guint(' jrí v~ o Senndo que e~sa idéa, n:io só não é 
novidade, como j[J tinha fundamento em nossa 
legislação; havia-se mnndatlo fazer l'~tudo:-:. ~obre 
clla~ em virtude da lei. 

Fallorci ('fi :primeiro lagar das rlua" Pstrntlas 
do Ceará c dcpors lia dt~ PaLtlo Affou::;o. 

(Trocam-se diversos aparte.:; entrt õs Srs. Fertuin
des da Cunlu1, Jo<7o ,[l{redo" Mendes de ;[lmeida.) 

Sr. presidente, a e!'tr,l'.la J.L' llaturitú era uma 
em preza particular. Dircrsos pr0prirtarios dfl 
provincia do Ccar;1, de tudos os eretlos :rolitico~. 
desejando dotar a sua provincia com uma via 
ferrua que, pnrtindo fla capital, percorresE:e uma 
região de grande fertilidade, organiz:~ram a em
preza .. Jutaram com muitns difficullladL•s,_até que, 1 

em uma das sessões passada.<;, um reprr.sentanto 
daquella prnvincin, tlc quem tive a honra de ser 
amigo, o Sr. senador Pompnu, pediu a :ma encnm· 
pnrão. 

O pod1•r legislatiyo ententleu que não devia con· 
cedel-::t. 

Dizem os nobres senadore..; que por isso mesmo 
commetti erro dobrado, ou antes crime, pois 
oncampei uma estrada que não devia ser tomada 
p::~ra o Estado. Ma::.;, senhores, as circumstancius 
crtlm inteiramente diversas; entüo tratava-se de 
uma empreza industrial, cujos proprictnríos, não 
podendo l1~Vnl-a neffeito por falta de meios, pretcn· 
diam que o Est<tdo a tomasse á sua conta ; agora 
porém eífectuou-se, por motivo da situaçiio em 
que se i.1Chava aquella prorinçia. A estrada já 
contava 6.0 kilometro.s construidos e em traf~o 
quando foi (mcampadrt; p01'(1m a emprezn era tao 
mal administrada que, em vez de vant3gem, Um·a 
prejuizo aos empreznrios. 

O Sn. JAGUARIDE :-Apoiado. 
O Sn. CAN:'ANSÃo DE SrmMBÜ (preside.nte do con

selho):- Quer vl·r o Senado a llifferença que se 
operou em virtude da t>ncampn('iío? P0~~o licenç:~ 
para ler: 

' O preço da encampação foi de 1,26~:851;)133 .• 
Esta importancía. s6 repre;.;enta o Capital ctrecti

vamente empregado ; e f::tco esta declaração por· 
que, segundo consta, se dnham emittido acçõe::. 
beneficiarias não contempladas nos estatuto~. 

A des.\Jrsa que s~ tem foito com a r.on~trucçfto 
de 60 kt om('tl'O:i Dtc 30 de Junho deste anno é de 
1,225:.~91~271), isto é, toUa a estrada de Baturité 
na oxtensiio de 100 kilnrrictros tem importado até 
agora cm 2J~,87:325~í03, notundo-se que a pttrte 
mais difficil da construcção, as proximid:'ldes da 
serra de Thtturité, está quasi tod.1 vencida e em 
estado Ue receber trilhos. 

DissP o nobre senador por Pernambuco que 
nêssa estrad&. não se empregam uperr1rios. 

O Sn. JoÃc· ALFREDO :-Não foi sobru a EsiJ'ada 
de Batnritt! que fiz~ olJsorvnç5o, mag direi que a 
rcspe.ito dc.~tfl <:!'i que o numero 6 rclathramcnte 
prqueno. 

O Sn. CAN'5A:-i~Ão DE Srxrr-.wú (presidente do con
sr:lhu ); -Posso amrmar a V. Ex. qur, uo longo 
dos 6~ kilomett'O:, úUj!1 construc(,'ãu csto'1 pl't'ste~ a 
conc!mr-se •. acampavam 20.000 }10S\soas, ~endo 
5.0UOoperarws cffectivus c 15.000 pr•rti'JH'rntrs fis 
suns f<lmilias. 

0 SR. Jo.lo ALFREDO d;'J um ::.tpUrtt', 

O Sn. CANSA~sxo DE SINIMBÚ (presidente do con· 
selltu):-Estãu cm verdadeira proporr:!io ::l.OOfl ope· 
rarios para 20,000 p13~son:'. O nobré sen~dor JJcm 
sabe qun um fogo ..;c compi'k de 5 pc!l.soas: marido, 
mulher e 2 vu 3 filhos. 
E~ ta~ são as informações que tenho receJJido do 

engenheiro cnearrc~udo dos trabalhos, a qncm poJ 
esta occasião peç-o licença JO Scn::tdo sara IouvarJ 
poi~ A Sr. Morsing se tem tornado igno de to· 
da a considcnção do governo. pelo modo por que 
tem doscmprnh::tdo 3Ua Uifllcilima tarefa. 

Nesta tlcspesa, Sr. pre~idrnte, e:.:tá comprt>hen
dido I]Urtsi todo o materii:Jl fho o rudante da em
preza, hem como. o;.; fios tele;Jraphico~, faltando 
apenas 6 locomottvas e iO \Yagons que estavam 
e.nrot:nmPndn dos, e LrevAment..:: Ueviam chegar. 
Quast tudo e::: ta pngo, sendo de presumir I]UA n 
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custo total da obra, incluiUa [I cnC'ampn~·ão, não 
excederá de 3.000:000n. 

Pergunto no Senado si uma estrada com o desen
volvimento de 100 J...ilonwtrus, passnntlo liOr ter
renos montanhosos, como s5o os da vizinhanr;a de 
Daturilé,., p!ítlo-s1~ con::;iderar cara, quando a lles
pesa não excet.lcrá a quantia indicada. 

Uru: Sn. S&'>Aoon :-E' de bitola e.1t1'eita ? 
O Sn. C.\.NSANslo DE SIN!MDÚ (presidenta do cm~

selho }:-E' de bitolo estreito. 
Vou demonstrar agorn, Sr. presidente, o movi

menta do traf~go tles::a estl'atla, llesdc o tempo rm 
que pnsson a ser l1ropricda1lü 1lo E~tado (!11). 

Da tu~ Receita Dospe••·L Sa!tlo 
Trnnsportes 
gratuitos 

f8iS 
Setembro .. 13: 030.)t50 !);0~!).~1(1'<- :i:!l3t1m:i 
Outul..u·o ••• li:3iü665J 7::iU1..)2tl3 10:08;),)3()2 
NoYcmhro. !ü:~U,r.JG7 :lO:f:ill~,l!lJR~ 6:291,~88~ 
Dcz~>mltro .• :IJ: 'J85JI)38 9:G0'._.7:J3 6:380,)'315 

1879 
Jandro .... 20:&i~,S'3:i:2 !);3:)~97 U:JSQ:i.~S::sJ 
Ftlo•crcit•o .. :1.6:77S.)ns 9:SJO H 6:0271!10~ 

~tJR~::~:: 19:032.i>1Gtl 10:33:.;.~529 8;ü'JI:i~9W 
:li:72.1,b!l'J:! 9:26:sM2:í 8:o5..'i6ffiMi 

l'llaio ...... 17:61~pss !I.O:t'l-37, _;m 7:i8lQ320 
Junho ..••• f.G:S!J1b8~ U:730$o01 5:11'J,~:21 --To~:t.el! •• ii3:748;;68f. 97:123~60 7ü:57í$.)il 

Portnnto, e.~sn estrada tem dado ao Thl'souro um 
saldo Jc 76:577~621, o que rorrespon1k a um juro 
de 7,282 °/o sobt'C o !lrr'~O do rcl'galc. Ncstaquantin 
não f'stão compreltcnJidos o ... r.rausportr\~ gr~rtuitos 
de pessoas c mntl'riar.~, qur importt'lm em m.'lis de 
iOO:OOO~. De modo CILW, si se Ct'lieulassc o producto 
da cstr:ula, tau tu por seu rendimento arr~cadaUo, 
como pelo (JUC ~c deixou de nrrccat.laJ·~ haveri.:t a 
ravor do E>tado o '"Iuo uc 17G:ooosooo. 

Durante rssc purior.lo, foram con('cdidas pas~ 
sagens gratuitas a 28,6GO pessoas. 

Eis, Sr. presidente, o emprngo Ue uma som ma 
que tem sitlo tão dCJllorado; attí deLaixo do ponto 
de vista industrial hn sido proficno, dando um 
juro~que poucas estradns tlc ferro hão procluzido. 

O Sn. 1\-l.ENDES DE AL:\IEIDA:-Ningucm contesta 
a utilidade; a questão dorc ser collocada no ter1·eno 
legal. 

(H a oull"os apartes.} 
O Sn. CANSANt:Ã.o DE SINIMnú (prrsidenlt! do eon • 

selfw):- Folgo de Y~r (JUO os noLrcs scnaJores não 
negam a utilidade J.a o!Jra; limitam-se a impugnnr 
a sua legalidade. 1\las a Iegnlüladc é o lJUC n~o 
tenho sustentado. Conunctti um acto arhitrJrio, 
constrangido pelas circumstancias cx.traorrlina
rias cm que me :whci. Não cstn:nt então reunido 
o corpo legislativo ptlrtt lhe Jletlir a rompetcntc 
autonzação; a nrccssidatle era urgcntt', tinlw. 
de acudir á miscria extrema dnqucllcs JlO\'OS ; 
assumi, pois. n respnnsalJilidmle lln minlw JcliJJO
ração. 
· Dis~c~sc aindv.: paril que dect'eton mnis uma 
estrada de ferro pnra o Ceara? 

Sr. presidcnt1~, qncm conhece aquclla provincia. 
sabe que o SoLral é o emrorio do tot.lo o SL'U 
commercio do norte e o porto de Camossim um dos 
melhores que el!n tem. 

O Sn. h.GtlAIUBE:-j.poiD.do. 

O Sn. CANSANsÃO DE Sc~JMnú (presidenll' d(J con
sellw):-Aié agorn o commertio se dirig-ia pvra o 
porto de Ac<:~racú, flUI~ r muito l-'~lreito. 

(I! a alguns apal'lt's .) 

E, pois, a estrada, Sr. J1residcntr, tt'nl a 
grande vantagem de parl.ír e um porto fl'anr·n 
c navcgavel, o melhor dn provincia. D'a!li vai ~~ 
cidndc 1Ja Granja, passa pela serra da M1~rnora, 
cujo terrC'no é extremamente !ertit c rira, r scp-uc 
para n cidade do Sobral. cuja imporfnnci:1 todos 
conhecem. E' uma via-ferrea que mf!i~ tanle ::;e 
ha de cnraminlwr pnrn a ,:;rantle serra de IlJia
prtba, servindo o cornfuercio do Principr Impr~t·iar 
e outras povoações daque!Ia vasta provincia. 

Note-se que o commercio da cidade do Sobral é 
j:i assaz importante pt1la n:portaç5o de algodão e 
outros prodnctos valiosos, o deyo arrcsrentnr que 
possue terrenos mui proprios para n prõduel'fi() 
de r.'lfé. · 

O Sn. JAGUARrnE :-Quanto á direcçfio, pcr.o li-
cença para divergir. · 

O Stt. C.\..NSANSÃO D.E SIN111J3Ú (presídente do cmt· 
selho) :-V.- Ex. pôde t.et' opinião diversa, ate por
que, como filho da JH"O\'incia, deve he.m cu
nhcccl-n ; mas entendi que, tcndo·.:;e du cnnstruir 
uma estratl.'l de ferro, não se podia dt'ixar Uu 
dirigil·a para a cidade do SoLrnl, centro J.u l'Oill
mercio nr~quella região. 

0 SR. 1\IENDES DE ÁL.\IIUD.'...-Não era preci~o it~ 
tõ.o longe. 

(!Ia outros apartes.) 
O Sn. C.\NSANSÀO DE SINBIBÜ (lm'sidente do ton

sel!to) :-Rccclw as censura_..; dos nolJres senadores. 
que Wm mdos p[lra tornai-a:; m:Jis effer·tiva~. Estou 
prompto o r~~ccOel·as, poste' qnc rue anime a con
vie{'ão de que pnra ju,-<tifk,lr-mc bastam os moti
vos exposto~. 

Que querem mais? promover minha accusnç;,jo ·t 
l1,aÇ.:lm-no, a tudo me sujeito. 

O Sn. VIscoNDE DO Rw BnANCO:-Aqui nf1o se
p6de fazer isso. 

O Sn. CA:xs.\Ns.:to DE S!Nn.ml: (presidente du con
selho):-A projectada estratlt'l do Sobral tem Uo
CXtl'usi\o 1~1 kilomclros. A t.lc~pcsa feita com ella 
<1té Junho destL' anno 6 apcnrts rl.c 117'i,76i:G91POOO. 

0 Sn. VISCONDE DO HIO Dn.-\.~·eo:-E quanto tem 
profluzido ? 

O Sn. C.\l\SANsio DE SI.Nil\IBÚ fpresid,llte do con
sellw) :-Como pó do ter 11roduzir o, si não rstá ninrla 
cm trafcgu? Grande pnr!.l1 do ir'ilo está prc
fliH'ado para rpr,nl.Jet' os trilho';:: c, ~i já n:lo Oíl tem, 
ê pr'.lrt d.emor.'l havida em dre;;arcm. mas estfto cm 
viagem. 

o Sn. VIsCONDE DO nw DR.\l\CO :--Os tdlhvs. 
estão comprchentlidos nos U·i:OOO~OOO 1 

O Sn. GAN:o;ANSIO DE Smn.rnl· (pi·esidente do con~ 
sdho): -Em parte. 

O Sn. :MEXDES DE AL)JEJDA :- O terreno é muitG
commoào para assC'ntal-os. 

O Sn. C.\N::>ANs.\o DE Smmnú (presidente da con
selho) :-E' mesmo eommo(lo. Lerei us informa
ções que tenho a respeito Lln Estrnàa à~ Sobrai (lê): 

( Os trabalhos <lcs:::n estrada prost~gucm com 
gr'lllHle celeridade. A loeneiío tlo projc('t? c os lra· 
JJ<tlhos prCimralorios, como derrubnàa, ltmpa, dos
tol'amento, caminho de serviço, açudes, etc., 
acham-se promptos em toda cx.tensilo da linha, que 
mcd0 131 kilometros do porto do Camo~sim á 
cidade tlo Sobrai. 

c r\ a i a sccrão com 26 Lilometros medidos Uo. 
ref~rido l1orto ~ cidad·~ <la Gt•anja, o leito está prc· 
p:-~r.:\do, e~ccptuamlo ns olmls d'arlt\ jri comrçndas. 

-~---..... -

~--
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c A 2.' secção com 58 kílomctros da cidade de 
Granja no Amh:'1 tC'm j:í. 30 kílomctros do leito 
prompto e 28 cm construcção. 

• A a.n secção de Aiuha á Sobral com 22 kilo-
mctros começou já a construcç:io. -

• Já se acham assentados 7 kilo.metros de trilhos 
e espera-se nova remessa de material para prosc
guir-se neste serviço. 

c Estão empregados na estrada mais de 5,000 
opernrios indigente:;. que com suas familias 
formam um pessoal de lõ,OOO·nlmas. ~ 

Agora, senhores, fallnrei da ultima cstrnda a 
de Paulo Affimso, pnrquo esta tem sido de todaS a 
mais combatida. 

Já disse ao Senado quaes os motivos que me le
varam a compr~hcntlel-a na decretnção das outras 
estradas. Tinha ella sido discutida nesta c~sa 
e havia cm seu favor dtUl.s votações do pro
jecto que aqui apresentei. Accrescc que o 
prcsillentc de minlw província informou que lwvin 
grundc ;;!.gglomrrar:iio de retirantes nas margens do 
S. Frr:mcisco, em pu~n ociosidade, amcatántlo pcr
turLnr a ordem pnbl!r.n c até os comboios que. se 
dirigiam com viYores pflrn o interior. Ncslas con
diçõc::, entendi, e prla mesmo razão, qur devi~ 
ta miJem dct'rcta.r a estrada de Pa.nlo Affon~u. 

tão valiosos e de tão pouco peso, que possam sup. 
port~r o frett} desse longo transilOrte, llar-me- hei 
por convcnculo. 

Por emqurm.to estou persu[ldido de que, si ."l 
estrada de ferro da Bahia chegar M seu termino 
seu principnl serviço será ronduzir pllSgaffeiroS 
p::tra a cidade da Bahia. Nisto estamos de accordo · 
du~~do, porém, que todos os prOducto.s daquciJÚ 
reg1~o. pegados como são, prefiram deixar a via 
fluvwl pC'la Pstrada de ferro. O futuro mostrará. 

O nobre scnndor, prP~cntindo talvez esta ob
jce~?ío, _ind[c:~u um producto que, f;egundo pensa, 
póOo ~hmcntar o trafego da estrada de ferro da 
Bah!n. D_isse S .. Ex.: • O consumo do gado na 
Dahta serw por st bastante para alimentar o tra
fego da estrada. ~ Para demonstrar o encrano de 
S. Ex., dei-me ao trabalho do f1.1zer um ~alculo, 
tomnndo por base o transporte de g-ndo que se 
cfl'crtua pela Estrada Uc ferro D. Pedrt} II_ .. 

Presentemente a despe-sa ~nnuat da estrada de 
ferro da Baltil, é de 501 contos, a sua renda de 
616 contos, e o saldo du 101:915~000. E pal'a que 
isto não passe desapercebido, direi de passarrem ao 
nobre senador que só até tsn esta cstrad1.1 ~:>custou 
ao Esta<lo 20.015:000~000 uc pagamento de garantia 
de JUl'OS. 

O ~R. DANT.~s :- E o meio de .:tproveitar esses 
20 rml conto:; e levai-a ao seu tt~rmino. 

O Sn. C.\NS.\.NsÃo DE SINnmú (presiden.tt> do con
sdho) :-Estâ caminhando para lá. 

Senhores, sei que olln tem contra si o 
facto de. nmn snppo~!.ta (';oncurrcncia com a~ rs
tradas de Pernambuco, flahia t1 Rio dt• Ja
nriro, m::~s sobre isto 11rço licença M Sen::tdo pnm 
cxternar minha opinião. 

Os tríllHllllús do cngenhPiro Krauss eram ga- O Sn. DAN'I'.I.S :-E lw de chcgal' 
rantin suficiente parn solJre clles ~e f1.1zcr obra. - . -. 
Quanto a mim, isto não é hoje oiJjecto da menor O ?n. CANSANSAo. DE S!NIMBU (presldrntc do con-
duvidn, porque a commissão de engenheiro~ qn~ 1 srlho) :-0 calculo _c este : . 
lá foi examinando as plantas Ievantoda~ nchou~as , Pnra o transporte do gado a tartfa d1.1 Estrada J:e 
mais Ou' menos cxnet<ls. · ,. • 1 ferro D. PeUro II, coUra por cabeça 20 r c' is por ki· 

Si ha clifTerença, IS talycz de um ou dous ldlo- lomc.tro. Um ,trl'm co~plr.to ronduz 2:00 Lois, o 
metros na cxtcn~ão ~la e~trada, por•p~e, l'i hem !lt~c ~'?portn ~r,;oq? por ktlometro. Tendo a e~tra~v. 
me recordo, pelo projecto do on(l'enhetre Kraus:; dL furo da Bah!" cerca de 100 le~ua:;;, ou 666 kl
a extensão era de 115 kiiometros, er::> agora é do 117. lametro.s, custar~a c~da. trem ~: G615000. O trafugo 

l\f~s, disse o nobre sen<ldor pchl Bahia qun hoje dcumnnn001~dc36p dwsdanaportanto972:360t;;. 
occurn a prrsidcncia do Senado: _ E.: como a dtstanCJa que actualn~ente pt•-rcorrc_ a 

• Essa estrnrla é improfirua, não serve para estrada reJ;lrf's:cn;n apenas um qumto da e_\:ten~uo 
desenvolver o~ grandr,:-; interc:;;se.s do V<llle do d.c toda a ltnha, e claro que, quando a estrada es-
8 Franci~co • tiver conclnida, sua dt>.spcsa será reprt.·~cntada 

·Senhores,· si erra nl'ío ~ervc para descm·oi~ POJ .. ?05:000$000 multirlicados por 5,. isto. é, 
ver os nltos intcl'esscs rlo vali e eles. Francisco, 2 . .<)!o.090~000. Ora dcduzmdo dcst<l. quaoha_ a 1m~ 
porqnc tem gido tão combatida '? Si não póde por~<HlCJa do t.r;:msporte de g"t"ldo, muda assnn ha· 
offerccer coneurrcncia ás suas rivnc::;: deixem-na vcra um de{ictt de 1.000:000:)000 pour~o mais ou 
ficar socegadn; prosigam as outrns em sua dírecrão, mCJ?.OS • • • _ _ 
nunca serei en que me opponha ao progresso _SI, po_J.s, este ar~tgo nao basta .. que outro-: pode~ 
dcllas; mas para qncrcr, por cau:::.a dessa suppostfl rao sen1r para ~hmcntar o trafego da estratla c 
concurrenei!l, impedir qnc SI:\ apmveitc uma grande dar lucro ao cap1lnl emprcgndo? 
yia fluvial, corno é o S. Francisco, parece-m~ que O SR. DANTAS:- O que admira é que cm trcs 
n5o haverin da pn1·te dos no!Jrcs senadores a provincia~, como Rio de Janeiro, Pernambuco o 
menor razão. Bahia, ora se espera multo de suas estradas de 

Sr. presidente, não s~rci eu que ouse desfazer o ferro c ora não se espcru nada. 
qun_9ro seduct_ur qnc nos desenhou o honrado O Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente da con-
Barao de Cot~g'Jp~, sustcnt::~mlo que n c~tradn dP. sel/w):-Scnlwres, foi um erro da época. 
ferro tla Dahw pmle ter no fuLuro a gnmdc mis- ~ 
são de dar sahido a todos os prüducto~, não sú Uo O Sn. J?AO ALFREDO: -Mas cm que ninguem 
immenso v:~lte do S. Francisco, C'omo de todos o:; pr-nsou foi na de Paulo Affonso. 
seus affiuentes. O Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do con~ 

Fai"ei uma simples pom1erar:iio. sellw):-Pui::; é idéa antiquíssima, é mais antiga do 
Quaes os productos das margens do S. Francis- que V. Ex. Quando eu era moca já se fallaya 

co que podem suppnrtar os gastos -de transportn della como d·3 uma grande necessidade. 
d13 uma via ferr.ca, tw cxtc-ns~o qc 100 leguas dl~ O Sn. DANTAs :-Si a estratla de ferco di:l 8Jll.iil 
percurso'!_ Qwzcrn qnc o~ md1c3s~em. !1 não tivesse dt~ attingir ao setl alvo, os 20 mil con-
Qu~mdo t1vercm demonstrado que h a proJnctus tos tlispeudidos seriam uma loucura. 
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O SR. G.\.NSANsÃo DE Sr,mmú (presidente do con· 
selho) :-Não estou combatendo a estrada de ferro 
da Bahia ... 

O SR. DANTA.s :-sei que não c.; ti comb~ tendo_. 
porr{uo sinão, eu c-;cria übrigado n contestai-o com 
toda a força. 

O SR. C.\.NsANs.Io bE Sh'HMJJÚ (p1'esidente do cán
sellw)- ... estou justificando n de Paulo Affonso, 
e digo com a mais profun<l" convicção que é a 
estrada q;ue ha de satisfazer os. interessas do::; 300 
mil ha!atantt:s do vaiie do S. Francisco. 

0 SR. P.iES DE M.ESDONÇ.\ :-Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA :- Entíio não faz 

mais opposiçi'ío á provincfa de S. Francisro_. como 
fez. 

O SR. C..\.Ns.~sÃ.o DE. SLNnrnú (presidente do con
selho) : - Ao contrariar aLrindo.-se a estradaJ 
pôde-se constituir a fJfOVmcin logo que se quizer. 

O nobre presidnnte do Sen:-~do qmmdo discutiu n 
ma teria, disse que parecia imprudrncia haver on· 
cetado e'i.ta estrada sem ter o governo conheci· 
menta das pnrticula-ricladc~ t.la nav-eg3ção desdo 
Jatobá uté o Sobradinho. O noLr11 scn:J.dorl que 
examinou os trabalhos do engenheiro Krauss, viu 
que- elle os tinha avaliado em 2 mil contos ou 
pouco mais. 

Este engenheiro é um do:> mais distincto::> que 
têm vindo ao nosso paiz, por seus conhecimentos 
praticas e theoricos (apoiados). 

O Sn. PAEs DE ME..'{DONç.t :-Apoiado. 
O Sn. CANSANSÃO DE S!NIMDÚ \presidente do con

S(>lho) :- Dü;::w-me ollc que tinIa viajado muitas 
vezes o Danubio e r-encido cm vapores raehociras 
muito mais dilll.ccis rlo que a de Soltmdinho, que 
tanto nos aterra. 

Sr. prcsidc.nte, como vejo p~.~lo correr das nossas 
discussões que ttinda tem du prolongar-se Cf'ta 
sessão legislativa (c prev.alcço-mt• da opportunitladr. 
part'l declarJ.r ao Senado que o governo está dis
posto a usar de todos os uwios eonstitucionucs para 
que as camaras não se enceFrem sem J!f~mciro yo· 
tarem o orçamento, e depois a propo:;:rçno rclahva. 
á reforma .eleitoral) ; como, repi tn, tem de pro
longar·se a sessão, espero poder ninda •~sclnrecer 
ao nobre pro:-;identc do Senado sobre a facilidade 
da navegação entre os dou:3 puntos,-JatoLú e So
bradinho,-porriUe justamente alti se acha agora 
o distincto engenheiro americano Roberts, razendu 
exames detidos ~obre c:-;sa navegt~ção. Si os ob· 
staculos furem invench·ei..;, a estrada de Paulo Ar~ 
funso ficará reduzida :<úmente a servir a reg· ião qu~! 
vai até n pnrte cncachoeirada ; si, porém, como 
creio, a navegação se puder cstabulccur com faci
lidade até a prineipn! c-achoeira, estou p~r . .;uadido 
que tal estrada !Ja rle reprr~sentar no futuro da 
nossa patria um pap~l import:mtissimo. 

O Sn. PAEs DE ~lE...'íDONÇ.\.:-Apoiado. 

O Sn. FERNANDEs D.\. CuNHA:- Então tem de ~er 
prolongnda? 

O Sa. CANs.w-sÃo oE SrNIMBú (jwesidente do con-· 
selko):- Não p:~ssnrá de JatolJá. 

O SR. FEUNANDE..; D.\.. CONfiA: -De J.ituh~ n fli· 
ranhos 1 

O Sn. CANSANSÃO DE SlNI!I1BÚ (presidente do cou· 
selli0) :-Sim, senhor, pnrn Sl'rvir nos intcrl"osscs 
da região que s-e e::tenlle dt' Purú.:; <i. Cnclwdra 
do SoLradinho. 

O Sn. FERN.\.NDEs DA CuNuA:-Não apoiado mil 
vezes. 

O SR. CANSANsio DE SIN!l\IBÚ (presidente do con.
srllw) :-O tempo é qu~ o ha de mostrar ; cm 
mate r ia de interesses não são as opiniões que do
ei dom. 

O Su. F.F.RNANDES DA CuNHA: - AB nossas o pi· 
niões 1 não .i as opiniõe~. dos pi'ofi:..;sionae . .; --0 do . .; 
ha !JiLanLes ao Jogar. 

O Sn. CANSANSÃO,DE SINIMBti (presidente d,o con· 
sellto) :-Estão se fuzendo m> exames. 

O Sn. F'ERNANDEs DA CUNHA :-Melhor do que o 
Sr. Halfeld, não hão de rvzer. 

O Sn. C.u;sA.NSÃD DE SrNIMBÓ (pr·t•sidente do co-n· 
sell<o) :-Porque? 

0 Sn. FERNANDES DA GONII.-'1. :-Tão con~cien· 
ciosos, tão completos ... 

O Sn. CANSANSÃO DE Smnmú (presidente du con· 
selho) :-O nuLre ::;enador pela Bahia. que discutiu 
com muita proficicncin, citou-nos a opinião dr um 
distincto viajante, o rapitlo Burton. _ 

Conher'lo·o como litt•;rato c notavcl viajan!t•; mas 
não é w:Íl cngenhei~o, cuja autoridadr possa prr,
valccer U('sLa materJa. 

Si, porém, o seu juizo pôde produzir tamanho 
c ffeito no espirita do nobre senador,. peço licença 
para invocai-o lambem n favor da opinião que de
fentlo .. 

Tr~ttando da navegação do S. Fr3ncisco,_ diz o 
capiHio nurton: < A abertura do Rio S. Fr.mcisco 
não só bencftciarit directamente as provindos de 
Minas Gernes, Bahia, Pernambuco, Alílgõas e Ser
gipe, e indircct<tmcnte as de Goyaz, Matto Gro:;su, 
Piauhy e Ceará, como contriLuirá pndero~amente 
p8ra a manuten\ão da integridnde do Impcrio. ~ 

Agora, Sr. prC'sid0nte, vou occurnr~mc da colo
nização russo-a!lt'mã, cujo mitu exl[e tanto impre_-.. 
sionou ao nolJre senador. 

Não foi do governo brazileiro que partiu a ini
ciativa da coloniznç5o russo-allcmü. Tenho aqui 
o rclaLorio publicndo por um mcmLro da eom · 
missão que veiu ao Brazil entender· se com o go
verno acerca do estabelecimento desse:; colonos. 
Deste rclaturio, que n;to jiÔdr' !'f'r suspeito, colhi 
os seguinte~ dados: 

No ::mno de 187:i, familia<> russa~ que n•sitii:tm 
nos go-rcrnos dC' Lamara c Saratuw emigraram, 
umas par!l os E~tados-Unidos e outrag pnra o 
Mcxicn. 

r.omo sabe o Senado, prncedir~m dl~ uma colonin 
nllemã que, no templ) da i:-npcrtltriz Catlwrinc1, foi 
chanwda da Alkmanh;:t. pr1~'a a,..; mnrgens do Volga 
c ahi se estabeleceu, com a particularidade bem 
notavd de nunca se ter confundido com a raça do 
paiz. Guardarl'!m sempre sua lingu,, religião, 
costumes .. haLitus e prceilnceitos; .úio hoje o que 
~ram no seculo passado ; niio Hzeram progreBsn 
em nenhum ramo da indu~tria ou da s_ckncia; 
srus methodos de cultur<J são muito imprrfeito~; 
os grandes arados que nlguns d('llcs trouxeram 
(direi isto du r~~-"~:t.'J,'Clll) para a pro'\incia do Para~ 
ná exigiam quatro junta . .:; de Lub, serviam mal em 
terra leve} como ~ão as dos campm: geraos daqurl!a 
proviu ria. · 

Tendo emigrado para os Estados-Unidos e 1\1()· 

xico, de lá c,.;crevcrnm a seus compatriotns, 
convidando-os u d<ê'ixarcm a Europa. 

l 

.j,._ 
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Em :1.876 m;mifestou-se da pnrte dos ru~~o-allc
mães a vontnde rle emigrarem para o Brnzll. 

Nesse tempo tinha-se dutlo grande imp~ho ó. 
nossa colonização; os jornaes estavam chcws _de 
annuncios convidando tmmigrantes para o Braz1l; 
c os russo-allemãc:-} dirigiram-se ao nosso gover
no pcrguntnndo quaes as va11:tagens CO!D que 
podinm contur para o;eu estabelecimento. Discrct~
mcnte lhes foi responUirl(l flUe o mcll~or sena 
organiznrcm uma com missão de J)flSSons mfl uen • 
tes c de sua confiança! afim de visitar o paiz, re
conhecer as vrmtngens que podt•riam colher, a 
região quf.' mais lhes pO(Tr•riH ~tgradar e as terras 
mais apropriadns no seu genero de cultura. 

Comcffclto, uma commissão compo~ta Lfos r.hefL's 
das prhicipaes fumilias, uns w·rtencente~ á . r~.~ li· 
gião catbo.Jica c outros . á protestante, _fu1 ~o 
nosso mimstro cru HJrl!m r~·rguntar s1 havw 
ordem do governu brozHciro para transportai-os 
ao Brazil. Estunllu ausente o nosso mini.~tro, roi ena 
ter D.o eonsulad.o brazi!('iro em Humi.Jurgo. 

Deelarou-Hw o t•onsul que a re~poito dt·Iles 
nenhuma ordem tinha rçceLido; e tclographando 
ao nosso ministro em S. Putcrslmrgo, obteve igual 
rcspostil.. Então clle:; por si mel:imos resolveram 
cffcctuar a viagem, aqui rlwgnram o entende· 
ram-se com o rroverno, que encaminhou-os para 
as provincias d~ Sul, Paranit, Santa Catharim1 c 
Rio Grande. 

ChwratJ.m; ã do Paran~, o presidente convidou-os 
a vi.sitUr os arredores dl' Curilil.m ; d'alli seguiram 
para Santa Catharina, foram n Porto Alegre, pas
saram por Santa Maria da Bocca do :Monte, onde 
encontraril.m allemãos e outrus estrangeiros com 
guem facilmente se communic~ram. dirigiram-se 
as margens do Uruguay1 cO)? trrreno muit? lhes 
agradou, c V?ltaram pnrn Cur1ttLa unde o presJdcnte 
dcu·lhe~ meio~ )Jara se trr.msportr~rem ntõ os Campos 
Gcracs. Visitando todos e~lt:s teJ'ritorios,a,gsentara.m 
estabelecer-se nas margen.-: do Uruguay, cm San!a. 
Maria da Docca do lHonte e finalmente tw Parana. 

De volta ao Rioj escreveram a seus compatriota~, 
e estes para aqui se encaminharam. 

O governo do llrazil U.eu-HwB .oB meios neces~ 
sarios pnra que porle:-.sern rult1var as t~·rr;1~, 
.dispensou-lhes como a quacsquer outros Jmnu
grantes os uuxilios e vantagens do decreto tle 
!807. . d 

AJcruns demandaram a provincia do Itw Grnn e 
e ~e o ostuLolcecram na colonin Santa Maria da 
Boeca do Monte. Pouco tempo, porém, se demo
raram ali i· regrcs;;aram n Porto-Alegre e apresem
taram-se á' presidr.ncia, que não os quiz deíxar 
sa.hir sem que liquidn~sem suas contas com a Fa· 
zonda Pu1Iica. ?rias reconhceondo o governo que 
cllesnão tornariam para. [I colonia, permittiu-lhcs 
deixarnm o pniz, seguindo muitos para a Confe
deração Argentina. 

o governo, Sr. pr~~.:idf',nte, fez tudoqu:mto ~s
tava a seu alcance para que. fosse bem acolhida 
essa ()"ente c cstnbelecida convenientemente. Na 
prtlViÜcia do Paraná tiveram M terrrnos da Pal
meira Lapa c Ponta-Grossa, que seus chefes ha
viam Cscolhido. 

Devo dizer que entrava tnmbem nos planos da 
administração lião consentir que toUos cllo:; se 
agglomcrassem n'um ponto. Comprchendc o Se
nado que não.scria prudente concentrar um_a p~
Pnla~i'i.o alheia aos nossos costur:1cs1 de raça_mtm
ramcnte diversa da nossa, c CUJa mdole nuo era 

ainda tão conhecida qw:>. nos potlesse inspir,-u· 
confiançn. · 

O prosidtmto da provinci<l tudu fez par.'l serlHll 
bem succedido~, compron ns tt'rras por clle:; mos~ 
mos de~ignodas, c lh'as dbtl'ii.Jp.iu derua.rcadn:-> e 
dividiJas em lotes. A popula~ao ocnlhen-os do 
modo m(lis bene'\"olo ; por toda a parte receber:~m 
obsequias dos ~roprietarios, al~uns dos quaes cc· 
deram-lhes at~ cavallos e bo1s p~ra uso de seus 
arados. Nunca immigrnção alguma f~i recebida 
no paiz com mais afago c btmcvolencm do que a 
russo-allemã. Emqua.nto houve trabullws de. der~ 
rnbada, de construcção de casas e de cammhos 
vicinac.,-<, mostrnram~se contentes. DesJe o m~· 
mento por(~m. cm que o governo entendeu nao 
dever' consÍituir-se tutor permanente dc1les ali· 
mentando-os constantt:mente, desde ~:~sse momen
to, começaram a m~nif~star desagrado. ~ão 
posso attribuir o dest'JO mespcrado IJ repenttno. 
de se repatrhlr·~m, sinão á cessação do lucro des::;cs 
serviços a que já se tinham habituatlo. 

Tem-se dito, 8r. prosidente~ I'}Ut\ o governo des 4 

euidou~se destes e:;trangeiros, que o seu deleg:Jdo 
não foi prudentt>, deram-se abusos, o os colonos 
furam constrangidos a abandonar as Jerras. 

E~tas a.llogaçües não são yerdadciras; houve só 
uma falta: promettendo ser munensa essa corrente 
de immigração, pois se falia.va de 20,000 rus~os qun 
estavam para se transportar ao Br<:ml, esta c1reum~ 
stancia naturalmente Uospertou da parte dos pro
prietarios a ambição d1J venderem seus terrenos 
p(lr prt>ÇO::i elevttdos. • 

· Estou vorsuadido que deu-se este abuso ; mas 
não com o consentimento das autoridades, e para 
eH e não deixar .1m de concorrer os proprio_:; rus~os, 
porquanto for<:r11 elles mesmos que ex1g1ram a 
compra inconveniente tlc certas !·erras. 

Lerei nlcruns trechos Uo relatur1o a que .~e re
feriu o nobre senador pelo Paraná. Aqui o tenhu, 
e vou dizer o motivo de algumas correcções quo 
ellc apresenta ,~ tão gnndc impr(\ssão causaram 
no Senado. 

O presidente da província, re~entle este _relato
rio notou em um ponto expro~snes que pod1am '>er 
intérprctadas por otfen.:ivns a certas pessqas; e 
como nada continham que podesse aprovcltar ~o 
publico, inutilizou-a~. Foram apel!as alg~ma:3 h~ 
nhas sem import.:tncw, como se pode venficar de 
modo claro e preciso. Mandarei imprimil ·o para 
que o puhEco tenha_ col!_hecimcnto dJ qu~ houve 
a respeito ll~1 colo~uzaçao rnssn, c nao sep o s_cu 
mau ex.ito lanpdo a eont.:t do ()"over~o, CUJ<l umca 
falta foi ter sido para com elln aemastadamentê ge
neroso. 

Compm de te Nas na Palmeira. 
Pura que o Senado pos:-::n bem comprehcndt'r a 

ori[)"em do oillciu 4ue vou ler, CUID}lfe·me dar 
um~ cxplicaçã0. 

Veiu a esta c•Jrte uma com missão, compostfl Jo 
alO"uns chefes dos immi_grantüs russos, representar 
ao

0 

governo dizendo que os colonos se estavam es~ 
tabelecentlo em terras, que não eram escolhidas 
[t()r eUes. Naturalmente. o governo ma!l~ou _ouvir 
o seu deJecrado na provmcta. Este extgm mfor
mnções do 1nspector especial tle colonização, que 
dirigiu-se ao seu agente subalterno, de quem teve 
a resposta que vou 10r (li): 

~ Cumpro o que me orde~a V. S., infqr1pan~o 
acbrea da pcti~ão, 11ue envwu-mc por copra, dt· 
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rlgida ao Exm. Sr. inspector g-eral de Terras e 
Colonisação por Jorge DechanU c Henrique Mültcr, 
cm nome de Hearique Krauze, que se diz repre
sentante de m<~is de 700 immigrantes russos exis
tentes na Palmeira. 

c Dizem os peticionarias que se tem teiltndo 
coagir os colonos russos, soL ameaça de lfws 
serem suspensos os fa\·orcs do governo,. a esta
belecerem-se em terras que não escolheram, que 
essas terras são pedregosas, falt3s de oguas e de 
mattas, iinpropri<ls pnrn lavoura e casas, quando 
em Castro se lhes ofl'urecc terras lHl.ratas c ferleis, 
talvez. as melhores da provincia (Doe. n. i.) , 

Convem dizer, para o Senado bl.'m ajuiznr desta 
questão, que já durante a expedição de Henrique 
Müllcr c seus companheiros prl:l provincia do 
Paraná, lwviam cllos escolhido essas tcrr~s como 
consta do relatado imprt'sso rm allcmilo, quc 
aqui tenho; nel!e já as terras de Palmeira, Ponta
Grossa c Lapa eram considl'radas pelos russos 
como proprias pnra seu csto.l.Jl'lecimcnto. 

(Continúa a lêr.) 
• Segundo as instruc~õcs que recebi para esta

Ldecer neste municip1o os Immigrantcs russos, 
dei-lhes completa libcrõ.ndc na escolha das terras 
que preferissem pr1ra seu estal!elccimcnto; para 
esse fim foram nomondas diversas commissõcs 
pelos immigrantcs, ministrei a essas commissões 
meios de transporte:, e lias percorreram o muni
cípio, desde o Iguassú até o TiLugy, e ern sua volta 
pediram a compra dos tl'rrcnos r1uc rscolheram 
(Doe. n. !) . • 

Aqui cstJo os documGntos quo demonstram 
lw.verem os russos escolhido esses terrenos. 
De um escripto cm allcmiio ronsta a seguinte 
nota : 11 o~ abaixo assignados, commissionados 
pelos imrnigrantes rus:'os estacionados na villa 
da Palmeira, para a escollla de. terrenos apro
priados a ::;eu C'StalJl'lccimcnlo, tL•ntlo perrorriUo c 
examinado grande parto do terreno de.:;te districto, 
declaram que tlão prefcrcncia ás r::tzcndas Uo Ct1pão 
do Ant[l, Puga cLngo, propriPdadc.s da naronczado 
Tibagy, conselheiro Je~uino Marcondc:; c IIypo!ito 
Alves do Araujo. Palmrira, 27 tlc Fe-vereiro de 
1878.• 

O Sn. Jolo ALFREDO :-Dizem que f,mun sedu
zido,:; por grandes promcs.~as. 

O Sn. CANs.ANSÃo DE SINIMDÚ (pl'esidente do con
sellzo):- Scducçõcs partirnm do divcr:=:.os; porque 
a esta mesma c;;~pitai vciu um proprictario de terras 
com a prctençllo de vender uma fazcnU.a com a 
área de 22 Ieguas quadradas, por preço SU{lcrior a 
500: 000$. Escuso acrcsr,cntar que recusei a 
propostn. 

Tenho uqui o:> trasl<Jdos dos autos Uu installaçi:io 
das colonias. A c<.~mara municipal do Jogar, que· 
rc11do solcmnisar o acto, recebeu os colonos no 
edifido das suas sessões, c fez lanar autos <Js
signallos por todos, declarando que estrw:~m con
tentes com as terras, por terem sido ~s qne haviam 
preferido pnra o seu cstnbelecimento. O Senado 
pôde, si quizer, exnminar os documentos. 

SolJre os terrenos de Ponta Grossa, disso o en
genheiro cm chefe da commissão: (Contiluéa a lér.) 

c Os primeiros colonos russos que chegaram ao 
Parantl, onde pretendiam so estabelecer, depois de 
percorrerem os municipios da Lap:t, Palnwir<t e 
Punta·Gro~sa, decidirnm-sc, line c dcsemlJaraç<J
damcntc, pelo3 trrrcnos deste ultimo, c desde que 

aqui chegaram sempre mostraram inteira. satis
fa~iio nos differentes nuclcos cm que se estão 
cstai.Jclcccndo, como provom Ds nssignaturas obti
das no curto espaço de 24 horas nos ponto~ mais 
pro\:illl03 desta cidade, e que acompanham a" re
lações nominncs dos colonos que se acham de po~se 
dos rcspt)ctiros terrenos. 

c E' YCt'dLlde que entre as ultimas expedições 
vieram algumas famiiia:., cujos chefes, pouco pre
occupados lle seu proprio estaLeli'Cimento, sujHita· 
vnm-se docilmente aos manejo." lla csrJecu!:u;ilo de 
algumns pesson~ que, jnlgando ~ colonização uma 
mina inexhnurivcl, pi'Ocurarnm explorai-a em pro
veito proprio, e devo declarar que os mnioros cm
barM•os, que tenho encontrado no de~emprnho lfe 
minha commissã._o, nasceram todos Ucsta esperic 
de individuo~ que tQrn empregado totlos os meios 
do <~ltrahir os colono~ p::~rn os terrenos qu~~ dc~o
jam vender ... 

c Acompnnham as expí'diçf1f'S d!)s rnssos alguns 
allcmães-prussianos, que pmlem :;:er denominados 
panu~itas da colonização; estes individuas, cm 
geral de um t~·po muito distincto dns vcrdadriros 
colonos, inculc:~m-se protnrtorr.<i e con;;;elhciros dos 
mesmos, quando é certo qtw s1·l os seguem por 
intercs~e proprio ... 

~ A arguição do impropriedade dos terrenos 
deste municipio par<~ cultura é: de todo inconsis~ 
tente, porque os campos nrlquiridos Jlal"it o rstai.Je
lccimcnto dos colonos, ·~m vis la da escolha dos 
mesmos, não pódym sr'r excedidos cm ulwt'dade 
por ou!ros quaesquer da prorincia, cst;~.ndo os 
terrenos na margem do rto TilJagy, c tendo almn
dancin de mattos ... 

c Os campos drs~a fazcm.Ia (Mont'alegre), qnr. 
constituem menos de mctnde de sua áren total, nfio 
são de qualidade :::npcrior aos deste municipio ... 
Postn a questão HeSll~ terreno, a fnndaç:lo de~ calu
nias na fazenda Mont'al,'gre ~erá nEto ~ó um erro 
admini~trntivo, como tmnbrm uma despesa inn
til. .. desde que possue o Estndo terras deYolu
tns cm conr'liçõl's mai::. vantajo:::ns. , 

A(jlli tonho a relação àe todos os colonos . fJI2:c 
prott•s!aram contrn o procedimento da rommtssa.o 
que vcin a esta côrte n•prcsentar sobre a m~ qna
hdadn dos terrenos em fJtlC ~c nchav<nn estabele
cidos. S~o documcnfos orig;inacs que não JPio pnrc1 
não fatigar a attcnç-ão do Senado t.l::t qual tenlw 
tanto abuE-ado. (Não apofa.rlos.) 

O Sn. DANTAs:- V. Ex.. está esclarecendo um 
ponto que muito intercss<:r. 

O Su. CANS.\NSÃO nE Snm.mú (presidente do con
sel!to):- E' do grande importancia, cm meu en
tcmler. Não quero que na .Europa se f<JÇil mú idéa 
de nús, allcgaHdo que nãc. cumprimos nossas pro
rness<~.-:. 

AO'ora, Sr. presidente, me pcrmitttrú V. Ex.. 
que leia o juizo que sobre a cmigrw;~o ru::>so-allt>
mã tem sido feito, tanto f'm nu~so p::~iz como fúr:1 
dcllc, ~~ na proprin provincia do Paranú por todos 
sem distincção de pnrtidu. Não tendo infelizmente 
o relataria fiUC. aprri'ent~i <10 COl"(IO kgif:lativn 
merccii.lo a leitura de alguns nobres senadores, 
Ycjo-me forçado a reprodLLZil-o na parte concer
nente a este ~ssumpto. 

Colonos russo-allem1Tes. 
rsto t'• !lo Sr. Alf!•cdo Ch,we::;, inspectO!' gerai das 

tcrrns 3 colonisação: 
• Colonos l'ttsso-allemti.'!s. - A rrpatrinç:to de 

alguns colonos dessa nt~cionalidad.r, depois de te-
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rem estado por algum tempo cstabelecit.los no 
Brazil, tem attrab.ido a attenc-ão puhlicn em con
scqnencin dos telegrammns c artigos pnblicados cm 
algumas folhas diarias desta côrte. No Senado um 
dos seus mais distincto5 membros pediu ao govl!rno 
informações sobr~ as c:m:::as que do!erminuram a 
-yolta daquellcs individuas J?nra a !'na pntria, ma.l
logrando-sc as.sim a tentatrva de nxar-se no paiz 
uma corrente de irnrntg_raçfo csponlnnca, -tão ue
cessaria para desenvolver o-; recur3os dJ. nos:::a in
dustt'ia agricola. Obrig'l- uw o c~rgo que occupo 
a restabelecer a verdade do:; factos, gniando-me 
pelas communicru;ões offiei.:te5 ao meu dispô r. · 

" Escuso-mo tle tratar aqui do;;; bons .otncíos 
prestmlos pelo governo Ms emissnrios que vieram 
.autorizados pelos seus compalriotns ll~l';l ~c intoi
rar das eircumstancbs do fmpcrio c do;; favores 
que poderiam ser díspcns:H1os aos que nt-!Ie se es

. tabelecessem, porque somrltw.nte as~nmpto EC <:~.chn 
pcrfeitt~mente t1·aLado no rclatorio poL' V. Ex. 
aprê:Srnt:ulo á asscmLl~..'a geral na t.a ::ossão da 
actual Icgislaturn. 

c Não podia o governo deixar de dar aoreço a 
essa immlgracfio,porftu:mto lutlt) porrri_::~ indicar ~fl 
romporia cl!a <lc uma po~ulnç;o morigerada c la
boriosa, e so cncaminharm pnra as nos.::as p1ni:US 
com dispenJio menor do qnc nos b:1 ru_.::tftJo a 
imrorl~u;ão de immigrantcs do outras nacionali
dades. 

, No intuito d.: flttrahil-n, ,.:em que tomttssc 
qualquer compromisso, conC'edcn o cro~·erno tos 
que espontaneamente viessem cs!ftbc1ccer-sc uo 
Imperio os favoreHlUC a outros tem d:lo libcrnli
sados, providenciando pnra que se lhes d~.:::sem 
terras o outros auxílios, d·J modo que so collo · 
cassem a seu contento. 

t: CaLa antes de tudo obs.crvat· (!UO é sem fnnt1aM 
meato dizer-se quo ns queix.as o consequente rc
patri::H;,-ão dos ru:;so-allomães provicr.'ln1 d:: não 
lhes haver sido respeitado o tHreito d13 csedher 
terrenos parn o seu c.::fabcleeimcnt•L Scmclhant·~ 
direito nunca o governo impcrüll Jhc:; concedeu, 
nem ern para roncedr'r-lhc~ 

c Compnlsondo todos os documentos existentes 
nesta inspectoria com rofm·cncia a os:::a coloniza
~ão, não encontrei neto que compron1 ou do qual 
se pi)SS:t dedLlzir semelll-'lnt~~ concc.•são. Nem 
mesmo o mcmorü:ll quo me foi a[H't'~ent:Hl.) por 
nm dos cmi.s:saríos da commissão russo-t~llemã 
.que vefu ao Brazii, afim de examinar as condtR 
ções do pniz ~ S:ibet' do;;;; auxílios com que poderi~m 
.contar os se_us comp::~trlotn::r, nada rontém a tal 
respeito. 

c Estou convencido de que as promessas então 
feitas não podiam srr outrns sinão as que por lei 
eão concedidss a todos os immigrantes; e entre 
Qstas não está comprr.hendida a do direito de es~ 
colha dos terrenos, tonto mais qmmto Je!ItJ n~o 
se occnpou a ('ommissão nas condicões propo~tas. 

c E' certo que, facilitando o trnm;~orte tlc:;ses 
8,[]lissarios âl'\ provincias do Paraná, :santa Catha
r.lna o Rio-Grande do Sul, c rccommendando-os 
·o governo ãs presidenci11s para que os anx.iliasscm 
na commissão do que iam incumbidos, p~rniittiu
lhes escolher as localidade$ quo lhes offurecessem 
mais vantagem para o esta!Jdecime_n_to _dos sç-_us_ 
(:Onstituintes. 

• A este respeiiD declarou no sou relatorio o 
Dr. Joa~uim Bento de O!ircirn, então presidente 
da provmcia do Paraná, que ' depois de ta per~ 

To V 

con·ido alo umas localidades e de posse de todos Qs • 
esclareciuumtos ]JI'edsos voltou. a commlssão á ca-

e pital, dcclatanAo qua os terrenos encontrados na 
margem do t'io Tibagy, pn·ta da cidade de Ponta 

« Grossa, a sat:"s{azia complr.tamente, e que de pre· 
ferencifl a quaesqutl' outt·os os escnlhia para seu 
estaúelccimmto, desejaado seguir logo para a Ui, 
visto como o clima: daqucll(t localidade lhes era 
mais agraàat•el. • 
t: Semellwnte pi\ofcrenci.::t Uuda por aquella com

mlseão aos terrenos que visitou, não constitue di
reito do qual gozem invariavelrneute toJos os im
migrantes russo-allemJes quJ apo!'tarem no 
llrJ.zil, de Bó se estaLelocercm na3 terras que pre· 
ferirem, stjam ou nto devo!atD.s, Uestinom~so ou 
não á rolonizaçJo. A .:oustentf:çJo Jt?sse direito por 
parte do goyerno impor:aria abrir uma foule con
sluntc diJ dfspesu, quo poderia tornar-se superior 
aos r0~urws Uo paiz. 

t: Furçoso j ent1·ctanto eonfess.<r (Iuc cs-.;c Uircito 
foi prop:dotlo por com"eniene;_ .. l de ll guns p:niicu· 
Jm·es, CJUO n)o cessaram de lU Vocal ;o pt'rrrnte os 
colonv!i <1fim d.u fazei-os dor prcferonci.:1 aos ter· 
renas_ do gna propri11tlatlc, reuni~sem estr~ ou não 
ftS conUições desejadas pnro a lavoura. 

c Por esse p.1otivo ou porqn-3 assim pcnsnssem, 
funduram em ·'diverws pontos Uos arredor~s do 
Ponta·Grossr1, Paln::eira c Lr1p!}, povovçõc:;:, sendo 
comp~l!itlo o gorcrno, por não contrariai-os, 1 

atlquirit terr.:ts particnlarrs r·nra o ~·cu estolJdeci
mento. 

• O r~suHnllo da pcrtinscitl que mo~trnvitm em 
só quererem loçttlizar-so nos terrenos do suu esco
lha, ou cntãu u Uussia, como (liziam, foi c~tabelc
eercm-f:e muitos dos alludidos immigrnnte.:-:, a des
peito llos esforços cmprrgados pelos ngentcs da 
colonização, em t..::rras qLlO com (jmmto não .:;ejnm 
imprr>.:;;tav.:'iS paru agricultura, s<1G tollnviu mais 
t1prupriudas ú industria pa~tr·ril, 

• E~ta mesmo motivo foi tJmbcm cama de não 
re-nlizar esta inspectoria o plano do povor~r com 
essrs immigrantcJ a zona comprehrndiJa entre 
Ponta-Gros~a c Guaraptwvo,. que reunia as seguin· 
tes vantagens : tcrr<J.s pela maior parte de-rolula~7 
corta li.:~._;;; p:)r :.buurlantes CUI'~os d'agua, e apropria· 
das a todl) o gencro de cultur.1, oífrreccudo-!hcs 
assim eampo vusto parn seu <'Stahe1ccimento, sem 
o!Jrigar o O'overno á comp1'a do t•-rras : e, além 
disso, ('Spal'fu.ntlo os mesmos colonos. por c.~sa zon::~, 
op_pôr harrêi!'a á inva~i.\o dos habit<J.l!tcs da Repu
!Jllca Ar,g~ntllla. 

t: Emfim, tars foram os raprirlwsas exigencias, 
pro\'rnicntc." do pretenso direito, que o governo, no 
mtuilo de atalhar fataes consequencias, deliberou 
não conceder subvenção f1lguma áquelles colonos 
que se estabelecossem em tmTas q:ue n5o lh~s fos· 
sem designadas, igualando·os a:::stm, por rn~is: e~te 
motivo, nn~ colonos introduzidos por conta d 1 Es
tado, o~ quaes sú têm direito do ~scolha com _rel~
ção :tos lute~ qu~ se acharem mctltdos no tL'rrttqrto 
úa colonia cm que houverem do residir. 

, A primeirn tnrma de colonos russo-allemães 
que veiu para o Brazil, f(li estabelecida na colonia 
Uu Santa Maria da Eoera do Monte, hoje Silveira 
Martin~, no Rio Grande do Sul, a qual com pouco 
abandonaram, apczar da fertilidade das sua, 
terras, da oxcellente situação do estaMelcdmentos 
e dos favor•cs concedidos prlo governo. Sahindo 
dessn coloni.l, colloearam-se algun5 em vario3 
nucleos des:;~ província, e outros em maior numC~ro 

u. 
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seguiram para a do Paraná, sendo necessario para 
conseguir esse resultado empregarem as autori
dade3 medidas energicas, afim de prevenir a 
sabida para fóra do Imperio, visto estarem res
ponsavms para com o Estado pP.Io~ adiantamentos 
recebidos, que importavam em 23:856§:393. 

c A quasi totalidade dus demais tmmigrantes 
dessa n:..cionalidade apnrta!lu~ ao Imtlel'io, tem -se 
destinado á provinda do Paraná, sendo os muni
cípios de Ponta-Grossa, Palmeir::t e Lapa por clles 
prefPridos para SQU estabelcctrnento, cmbura se lhes 
observasse Q,UC em regra n5o eram essas as terras 
mais aproprntõa~ pnra o gemera de cultura a que 
desejavam dedicar-se. Não obstante os esforços 
empregados pelos agentes da coloniza~ão pnra dis
suadil·os Je semelhante intento, esfurços que eram 
aind.::t justificados pr.la faltn de terras dev&lutas, 
insistiram os russo-allemães no proposito de se 
fixarem nos indicados pontos. 

c Diante da tenaz resistcncia viu-se o governo 
obrigado a 'condescendf\r, comprando torras parti
culares, afim de não senrir essa contrariedade ele 
pretmdo a queixas e reclamações. 

c Por esta cxposição1 confirmnda de documentos 
assignados por ~!'.ses Immígrantcs, conclue-se te
rem-se cllcs estabclccic.Io nos torremos que esco
lheram, não podendo contc~tar terem sido avisados 
da natureza das terras em que queriam estabele
cer-se. 

c Si em alguns pontos ellas se tõro mostrado im
prestnveis pnrn n lctvoura, a ro~ponsctbilidade do~sc 
facto cabe exclusivamente aos immigrantes e de 
nenhum mod6 ao governo. 

c Apezrtr dos esforços empregados para que 
estes immigra.ntes se fixassem no paiz, em bre\'e 
deram demonstração do que vaham, porquanto, 
depoiR de terem recebido transporte, por conttl do 
Estadl) e sem reembolso, destle o pl)rto em que 
de:>emhklrcaram no Itnpr.rio até ;'l localidade esco
lhida p:tra Mtnhekcimento, o alimt'ntar;ão por al
gum tempn,mostraram~se qncixOS<1S e contrariados, 
relirando-Se alguns sem se haverc-mcmprcgarlono 
menor trabttlho, c sendo aliás para not.u qun os 
primeiros, que deram este exemrlo, foram aquelles 
que se diri()'iram pnr:1 Ponta·Grossa, ~ustamente 
paro a locn.lida(ln indicada pe!l:t commtssão a que 
ha ponco me referi. A estes se2'uiram outros de 
differentc~ localidades, allegando sempre o pre
texto da má qualidnde das terrns. 

c Aos que foram estabelecidos, concedr.u o go
verno todos os favores do regulamento de 19 de 
Janeird' de 1867, como sejam casas provisorias, 
adiantamento de alimentação, dn sementes, de 
in!trumentos agrarios, e ~ donntiYo s-ratuito de 
!OlJ aos chefes de familia e igual qunntw por indi
viduo maior de 10 nnnos e menor Je 50 de que se 
compuzer a familia. 

c Tendo recebido todos esses favores, mediante 
os quaes pndiam prosperar, e ni'ío sendo possivel 
conceder-lhes por mais tempo outros auxílios f'OIJ 

·:pena de aggravnr os cofres pn:Olicos e habituar os 
xmmigra.ri.tcs a tudo e~perar ::tntes da protecção 
official do que do trab<"liho, enervando ttor esta 
fórma toda a smr actividade, furam sendo eman~ 
cipados os rr.feridos nuclMs. 

c Convencidos por este acto de que se achavam 
entregues aos seus proprios recursos, nfio tarda
rttm os colonos esta!Jelecidos em Ponta-Grossa e 
Palmeira, os primeiros que foram libertados' da 
tutela d:u ~~ado, em levantar quei~s sobre a má 

qualidade das terras : proc~dimento este que foi 
imitado pelos outros colonos, logo que emanei· 
pados os nucleos que povoavam. 

• Sobre a reprcscntar·ão que os colonos de Ponta
Grossa e Palmeira dirigiram ao governo, tendo 
sempre por fundamento o mesmo motivo, foram 
ouvrdo~ os agünte~ da colonização que se encatre .. 
garam de estabelecei-os. Todos estes furam una
nimcs em declarar serem falsas essas represen
tações, e que as terras occupadas haviam sido es
colhidas e até pedidas com instnncia Jlelos mesmos 
colonos. 

c A igual resultado cheg:ou~se com relar;ão a 
outras reclama.~ões, que tambem tiveram por fun
damento a impropriedade das terras. 

c E nem se diga que és;) o Brazil que luta com 
dillculdado de fixar rus~o .. allemães em condições 
de estnbilidade. No Rio da Prata, pa.rn onde taro
bem elles so dirigem, o mesmo emburaço se apre
senta pelo motivo das preoecupações, tendencins e 
pret(•nçõrs que revelam. Collocados em attitude 
contrariada, tudo lhes serve de pretexto f)ara o 
descontentamento, porque mio podem satis azer o 
ideal que trazem no e:::pirito. 

« A' vista dos factos exp•).:;tos conclue-se que o 
governo não lhes tem faltado com o leal desem
{JcniJo de suas promf'.ssíls, concedendo-l!Je~ te.rras 
a sua escollw, e mais favores que por IG!i são dis
pr.nsRdos a todos os c.olonr)S que se dedicam á 
Iavouríl, até o momento em que os julgou capazes 
de prov~r á sua subsisteneia. O facto, pois, de parte 
clolles se repatriarl'ffi não tem outt'D funtlamento 
sinão a falta de dedlcaçi'to rl·J trabalho, offerocendo 
assim verdadeiro contraste com a.quelles de seus 
compntriotu~ fJllr~. menos exigentes .. vivem satis
feitos com o Jwm-estar de q11ã gozam. l! 

Eis abi, Sr. presidente, o juizo do insprctor ge. 
ral das terra:> publicas, que tem-se dedicado com 
zelo ao desemprmho das suas oltrigações e é com
petente pP.la prntil'a que tem destes nl'godos. 

Passo a ler tn.mbcm pnrte !lO relataria com que o 
preside.nte da provincict paf;:son a administração ao 
seu successor, o actual presidente (lê): 

• Por v~;;~z(}s, no anno de 1877, a pediclo rl('> alg11ns 
amigos, f<'lzcndciros de S. Paulo, fui á Inspectoria 
Geral das Terras c Colonização para oiJler inforw 
ma~·ões acerca dos colonos russos e influir p~1ra 
que procurassem aquella previncia.. 

• Do dig·no ctwf~ dessa repartição, na ultima 
vez em que sobre tal assumpto praticamos, ti\'C a 
seguinte rt>sposta: -As in{iJrmarifesnilosào boas e 
acrmselho aos fazendeiros de S. Pa1~lo ndo pensem em 
semelhante gente. 

« Tendo em memoria esto resposta, não foi sem 
al~uma sorprcza que enconlrei na L~pn, Palmeira 
e Pvnta·Grossa, cerca de dous mil colonos russ0s, 
ahi alojndos em casas particulares e alugndas, 
como principio dn granrle colonizaç-ão que se in
tentava, e para a qual se esperavam vinte mil iro
migrantes. 

c A provincia todR, como é facil de crer· se, 
aclwva-se enthusiasmada cvm esta acquisição, que 
julgava importanLissima. Parft bem conhecer o 
estado das cousas e tomar nlgumas providencias 
necessarias, visitei no me.z seguinte (:~far~o) estas 
fundações· coloniaes. Como me cumpria, tratei de 
estudar intimamente o modo de proceder dos co
lonos russos, e, parn isso, tomei minuriosas infor-. 
mações e os questionei acerca dos pontos que me 
pareceram principaes. Nesta empreza foi-me dC 

• 

i 
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grande auxilio o Sr. brígadBiro Hyppolito Alves de 
Araujo, que fallnndo o allomão, pOde de~Hle logo 
formar juizo, e esse não muito favoravel, do co
lono russo. 

'" Dias dopof.~, em 9 de Ahríl, convencido de 
que os russos não correspondiam á lJt~a opinião, 
que geralmcnlc delle.s se f<.tzia, no meu re[atui'io 
apr~sentado ã assemb_lóa _pro\rincial, embora com 
receio de desagradar, dtsse o seguinte : • Nos 
Campos-Gernes, a mcnm; que se desenvolva ahi a 
crenção do gudo c sej'}f po~!l-IVel a cultura de outras 
espreies, que as communs, o que tanto é par:1 
desejar-se, é meu pens~r, a coloniza~ão não trará 
outro resulludo que o augmento da popul~r;-ão ; 
mas população carl'CI'dora dos estimulas do p1'o
gresso. ~ 

.. :Mais tarde,succcdendo-se as rcmcssns de russos, 
e confirmando cu, prlos faetos lfUC clwgavnm ao 
meu conhecimento, o juizo desfavoravcl que havia 
formt~do, em officio de 1.5 do Maio, dirigido ao 
governo, disse o seguinte: 

c Sequcstrodos do mun(lo, desde quo imrnigra
ram para <1 Russia, os colonos russo-allernfies s3:o 
o que se devia esp_erar.: muito ignorantes,_ t~i
mo!'OS indolente~ InVP)OSOs, e, apezar de mmto 
religiÓsos, fJitos de sent1mcnto d<1 verdadeira ca
ridade. 

c Ha entro elles grupos de individuas bons c de 
certa. pratica do mundo; mas estes constituern a 
excep{'5o. 

c Faceis e avidos, deixam-se promptamf.'nte 
enganar por quem lhes falia de uma melhor po::.i
ção. Pãra c.ontêl-os o não vN-os dispersos em 
todos os pontos da provincln, ahnnJ.onando as 
terras que, a ~eu pf.'dido, j;i tôm sido compradas, 
tenho a pilr de grande :Uenevolencia, usado do 
certa energia, e o resultado tem sido satisfaclorio. 
Póde ser que estes homens 8C tornem proveitosos 
e·uteis; mas o caso é problematico. • 

« Depois de segunda viagem, feita exclusiva
mente para o fim de melhor conhecer .e providen~ 
ciar a rcspeilo destes colonos, convenCI-me de que, 
em grande parte. imprestavds, devi_a reduzir a 
extensão de terras, que d~ conformidade com o 
art. H § I." da lei de 18 de Setembm de 1850, 
lhes fôra mandado dar pGlo governo, logo que 
vieram p!'\ra esta província, em !877. 

Deste meu acto resultou a seguinte economia: 
Em Lapa, coh:mia Wirmond.... ~9:8 
Em Palmeira, co1onia Sinimbú .. 60:1 1 
Em Ponta~Grossa .............. 319:02 1 

O que tudo som.na ....... ~37:960 
c Si o tempo demonstrasse que desta delibera

ção que iomei, resultava algum inconveniente 
pará o dc~envolvimcnto da colonizaç-ão, era o mal 
de facil remedi o; si, porém, como previa e estava 
certo se verificasse o meu juizo, só tinha que me 
appla;1d.ir da justa e acertada medida. Os colonos, 
segundo as ordens do governo, escolheram as ter
ras em que SG collocaram ; designaram o local das 
respectiva~ povo::~.çõcs e, conforme exigiram, tive
ram as colonias d1vididas em lotes urbanos, rus-
ticos e grande parte em com!Dum. . 

- c Além desta vantt~gcm, 1mmensa e excepCio
nal ti,er:~m mais todos os favores do regulamento 
_de Í9 de Jtmciro de 1867 .. e, em qualquer dos mu
niciptos em que se estabeleceram, Lapa, Palmeira 
e Ponta-Grossa, receberam dos particulares, em 
gado, dinheiro e outros objectos, lwncficios de 

alto valor. Houve colonia f'm que cnda uma das 
familias coll:lcadas recebeu !1 vaccas de presente I 
Quanto fica dito, com!Jinado com o procedimento 
que ultimamente têm tido estes colonos, é mais 
que sufficicnto para que se forme- juizo seguro 
acerca do seu mcredmento real; se julgue e se 
fa~a justiça á solicitu(Ie e benevolencia com que 
pelo governo e haUitantes da provincia têm sido 
tratados. 

or. Tendo chamado á minha pre~ença alguns 
chefes Jos qnc se retiraram, para indag:1r a causa 
de semelhante procedimE'nto, re~pondert'lm-me, 
diant: de pe~;soas que comigo estavam, inclusive 
o honrado r~astot· protestante de:-ta e<qlit:tl, o se
guinte : Um-porque as ~erras não prest<Jvam, e 
que, trndo c!les muitos filho:-:, era prt->ft•l'ivel pól-os 
a esmolas do que trabalhar; outro:;;-porque ainda 
não tinham p<Hlros das sua.-: religiões. 

« Um grupo dedarou-me que se retirava por~ 
que o governo não lhes havin dado o dinheiro 
promcttido; mas que voltaria para as colonias, si 
o Imperador lhes garantisse dinheiro pot' dous 
annos. A um honrado negociante de::.ta praca e 
tambem a mim declararam diversos colonos que 
se retiravam porque o governo era tão cruel que, 
além de não lhes mantlar os carguoiros de dinheiro 
promrttidos, nem a~) menos enviava-lhes, o que 
rra muito insig·nificante, o popel ~a tínta com que 
se faz o dinheiro. -

f Quando funccionavam"'as commissões, houve 
mais de um -Jolono que, andando quatro~ cinco e 
seis lE'guas, ia reclamar do chefe que mondosse 
pregar a tílbc·inha da cobertura d<1 casa, que, por 
qualquer circumstancia, havia cabido . .Esta ta
boinlw, convem que se saiba, teria de dons a tres 
pnlmos, c com um uu dous pregos c algumas mar~ 
telladas ficava collocada. __ 

r Nas colonias é facto cornmum ver-se um o 
mais colonos cm est<1do de verdadeirn pro:-peri
dade, tendo re111izado por tralwlbos ftira da colo
nia o producto de sua lavoura, quanti:1 não infe-
rior a !:500~, ao passo que, ao lado (lflllf~s, e nas 
mesmas condições matariaes de trnlJalho, SQ vêem 
outros que aUsolutamente nada têm feito, sinão 
cachimbar e Jormir. 

r Na colonia Taquary, cujos produetos são do 
admirnr-se, nm colono p0r modo insolente quei
xava-se da miseria em que vivia, da terra que 
naUa produzi:l e do governo que não daYa di
nheiro. Um respeitavel cidaUlio, que me honra
va rom sua companhia, replicou declarando que 
esse colono, poucos dias ant1~s, havia~Jhe com
prado a dinhdro 25 vitellas a 20~ calla uma. 

c Nas colonias de Palmeira c Ponta-Grossa, 
por occasião d:t minbõ quart<1 c ultima viagem, 
tendo declarado aos colonos que, de conformida
de com as ordens do governo, ia-lhes tlar servi
ço com excepç-ão npenas de um ou outro, foi ge~ 
rafo pedido que fizeram para que as mulheres 
trabalhasssem. Sabendo que entre esses colonos, 
em regra,são as mulheres as quo mais trabalham, 
respondi affirmativamente. Mas, não satisfeit0s. 
exigiram que aos filhos menores, que não po
diam trabalhar, fosse dada uma diaria. 
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c Respondi negativamen~e, c essa rcspost:l en
controu desagrado quasi gcul. 

c Estes factos, que acabo de BllOntnr, poderiam 
ser intcrminaveis; limito-me, {lorérú, a affirmar 
que elles representam o !Jensamento commum da 
maior parte dos colonos c servem, portanto, como 
disse acima, para caractcrisar a colonização russo
a!lemã. 

• "o m~'~tÚncllto. dà rêpairla~ão ·rui, nO dÍzef dÔ 
intelligente colono Roollcrs, de I3otuq_uára, ins· 
tantaneo como un~a Uomúr1 e só explicat'el pela es
tupidt>Z. Esta asserção de. RoolJcrs é exacta e estou 
informado de que o movimento foi dirigido por 
Gra.ssemann, Krcntz c Graff, famoso e intelligen· 
tissimo sal t ~a dor. 

c Colonus ·ultimamente chegados du Ponta-Gros
sa e loann".sdorr, pertoncentcs qunsi todo3 ao gru· 
po que veiu de Santn Marta da Doeca do Monte, na 
provincia do Rio Grnnd0 do Sul, pnra e~ta, decla
ram que se retiram a chamado de seu soberano, 
que houve per lJcmt com pequenas rostricçõcs, 
confirmar os privilcgtos de que gozavam de data 
immemorial, devendo seguir .seu destino por todo 
este mez em navios para esse fim oxpres~amente 
enviados. 

c Conhecedor·, como sou, da índole c caracter do 
colono russo, confurmo-me com a opini8o do co· 
Iono RooLers. 

c O movimento da repatria~ão..t é prccíso E;:ne·o 
diga, tem provocado a mdignaçao de muitos colo
nos, que reprovam energicamente o in~ualifica~ 
vel proceJJmento dos compntriotas retmmtes e 
protest4m que por meio do trabalho c de urna vida 
regular e honesta, hão de rest&lwlccer na opinião 
publica o justo conceito a que se julgam com 
direito. 

Sr. presidente, f!Uando me constou que da porte 
dos proprictarios da provincia do Paraná se dez· 
envolvia ambição na venda do terras, a isso não 
fui indifforente, c cxpc;di o .:.;cguinte aviso: 

• A' lresidencia da provinria do Paraná.-Em 2: 
de Abri de 18i8.-N. 15.-Illm. eE<m. Sr.-Foi 
presente a este ministerio o oillcto de V. Ex. de 
27 de Fevereiro do corrente anno, no qual declara 
que, tendo alguns agrimensores encarregados de 
adquirir e medir terras paro o immigrar;ão russa, 
no município de Pont1-Grossa dessa provincia, 
feito acquisição da fazenda de Taquary e cbacara 
de D. Gertrudes, á razão de trcs réis n braça qua
dfada, onde foram logo estabelecidos nlguns 
daquelles colonos, posteriormente levantaram 
aquelles proprietnrios novas exi&"encias, elevando o 
preço a mais do duplo dMIUOlle por que foram 
essas terras compradas, c a este respeito 11cde V. 
Ex. deste ministerio providencias. 

c Tomando em consideração tudo quanto V. Ex. 
expõe a semelhvnte respeito, t~:nlw, "Cm resposta, a 
dizer·llie que, si as terras de que faz menção em 
sen citado _ofilcio foram·cfl'ectivamento compradas 
por aquelles a_gentcs do governo, como affirma o 
agrimensor \'~"ICtor Nabuco na informação junta, 
.Por cópia, cumprí'l que no gozo dcllãs sejam man~ 
tidos os_colonos que nc!Ias se acham est:tl;elecidos. 
Si, porém, essa compra não foi realizada por titulo 
le!!al, deve V. Ex. convidar os respectiVos pro· 
_p'r1etaríos para entrarem em novo ajuste por preco 
qire seja razoavel. 

c Por esta oceasião chamarei a atteução do 

V. Ex. para este assumpteo, prevenindo-o de que
deve providenciar de modo que se não cstabele
çnm colonos sinão em terras do propricdl!do do 
Estado, ou nas de particularas, súmente depois de 
comprada~, mediante prC\:O razoavel e devida· 
mente demal'c.:tdas. Este rninistorio confia q_ue 
V. Ex. conseguirá convencer aos proprietarws 
dessa provincia que no interet:se de)lcs c do futuro 
da colonização devem ceder de exígencías cxf<rbi
tantes quanto ao preço das t>3rras, porquanto é da 
intuit:ão que o valor dellas dependerá só mente do 
progresso dessa immigra~ão ; devendo acrescentar 
que no r~so contrttrio o governo se verá forçado a 
procurar outros Jogares, onde esses immigrantes 
pos~[lm :--:cr estabelecidos, C·Jm iguaos vantagens e 
menor onus para o Estado.~-D.!us guardo a V.Ex.• 

O Sn. Co!U\ErA :-Este aviso foi reservado 1 

O Sn. CANSANSÃo DE StNBmú (presiàente do con· 
Sflho) :-Não, senhor, foi publicado no Diario 
0/ficwl. 

Sr. presidente, si a tentatiVa da colonização 
russo-nllemã falhou na proYincia do Paraná, na do 
Rio Grande, onde primcir8-.mente estabeleceu-se, 
tam.IJcm nc~ufrngou a,pezar üas terras reconhecida· 
menle l.toas do muniCipio do Santa Maria do l\Ionto; 
a culpn não foi do governo nem dos seus agentes, 
pois todos se esforçaram o mais passivei pela pras· 
peridade d;~sta coloniznção. 

Poderia ainda lôr alguns trechos do relataria do
digno inspector especial de colonização na pro .. 
,-incia do Paraná para confirmar o que di,sa e 
responder a algumas perguntas que me foram di· 
rigidas pf!lo sou representante nesta casa relativa· 
mente á compra de terras. 

Deixo de lêl- os porque mandarei publicar esse 
relatorio. 

Sr. presidente, creio ter satisfeito o compro
misso que tomei de dar todas as explica{'ões ares
pe-ito do rno.llogro da colonização russo·allemã. 

Quando alguns desses colonos, abandonando 
suas terras, quizeram vir pua esta côrte, o go· 
vcrno procurou impedil·os de realizar esse intento,. 
não só por causa da febre amarella que entãa 
grasswa, corno por outro motivo. 

Já outros d'entre elles, desgostosos da situação. 
cm ÇIUC se achavam, tinham vindo para o Rio de 
Janeiro, foram receLidos na hospedaria do governo_. 
e ahi permaneceram Iarg·o tempo, sem lw.ver
possibi!Jdad(} de despedil-os, J?Olque obstinada· 
mente recusavam sabir. Foi quasJ preciso empregar 
força armada para conseg·uil-o; porque, tendo 
agazalho e sustento, reputavam-se felizes e não 
queriam renunciar· a estas vantagens. Viu·se o 
governo obrigado a repatriai-os, como unico 
recurso, afim de livrar esta cidade de mendtg·os. 
quo offereciam o mais triste espectaculo. 

Ultimamente pudera.m cscap:lr do Paraná outros. 
russos, c vieram para aqui; foram bater á p0rtà 
da hospedaria que lhes recusou entrada. Desde 
então vagaram pelas ruas mendigando, e foram 
collocar~se á porta da camara dos deputados para 
invocar a candado publica • 

O inspector geral das terras e coloniza~.;ão, no
intuito de proporcionar~Ihes trabalho, enten .. 
deu~se com· o emprezario das obras de canalização 
de aguas; poucos aceitaram o serviço que s"'e lbe.a 
offereceu, e esses mesmos ao cabo do_ poucos dias 
voltaram ao officio da mendicidade. Actualmente 
estão recolhidos no Asylo de mtlildigos. 
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O que mais podia fazer o governo? Qu0 impu
tação se lhe pó•le lançar ? -

Já vê o Senado que si alguns desses colonos 
voltaram para sua patri:;~, não foi por não torem 
sido aqui bem acolhrdos, mas porque são inca
pazes para os trabalhos a que se destinaram. 

(illuito bem, muito bem.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia !2 : 

L• paHe (até á i hora). 

Discussão dos pareceres da cornmissão de con
stituição sobru as eleições a que se procC'dcu nas 
parochias de S. ~liguei de Cajurú e Nossa Se· 
nhora da Conceição de Prados, Divino Espirita 
Santo do bolar de Hespanha, Divino E~pirito Santo 
do Lamim, Nossa Senhora da ConceiSão de Matto 
Dentro, Nossa Senhora do Rosario da A agõa,_Santo 
Antonio do Pc9anha ~Bom Jesu3 dos Pas::;os, da 
província de Mmas Geraes. 

Continuação da 3.n discus~ão, adiada, da propo
sição 1!. Ui do corrente n.nno, concedendo dis
pensa ao estudante Luiz Duarte Perêira Junior. 

I. • discussão das proposicões da mes!lla c amara 
do correu te anno : 

SS.' Sessão em I~ de 8etemb1•o 
de I879. 

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE COTEOIPE, VIGE· 
PRESIDEN'I'B. 

SUMMARIO.-ExPEDlENTB, -Quatrv proposi~O'es da camara 
dos Srs. d~putados, sendo uma sobre o modo vor que serão 
escriiJtos os krmos de vroeosso nos conselhos di# guerra, a 
segunda sobre a recoD!;trucçilo da ca ctualment6 
servo de matriz na parochia de S. a terceira 
sobro o meio soldo a que têm direito as do !alh:ciUo 
capitão Francisco Antonio da Fonseca e a qnu.rt:~. 
sobro o recanseamento provisorio da parorhia do Nossa Se
nhora da Cor..ccição Uo Engenho Novo.-Rq~rosentacão de 
!,655 operarios. Dtseutso do Sr. Vieira da Siha.-P_auu:nu. 
P.lRTl!: DA. ontHlll:l DO ou .• -Actas clcitoraos do Minas. Appro~ 
vação de pareceres da commissão de constituição..-Matri .. 
cuJa do cstudJ.pte Luiz Duartu Pereira Junior. Discursos 
dos Srs. Correi:~., ministro da fazenda. e Junqueira.- Ma~ 
tricula do estudante Gabriel Bcncdicto de Cawpos. Appro
vação em ~.n discu.ss!lo.-Licenças: ao bacb!lrd Augusto 
José tle Castr1.1 e Sllva, chefe da directoria de agricultura 
da respectiva secretaria de Estado. Appro;açtio cm :i!,a di!~ 
cussão. Dispensa de interstido, e ao desell!bargador Hen
rique Jorge Habello. Rejeição tia proposição.- A Repar~ 
tição Hydrogrophica. Approração em ;!,a discussão da pro
posta para a abertura úe um credi~D :w ministcrio da mari· 
nba para paganento dos empregados Ua dita repartição. Dis~ 
vensa do intersticio.- A limpeu e irrigação da cidade. Dis~ 
curso do Sr: Teixeira Junior.- Sl!G"Cl'IDA. P.!.RTB n.o~. onnr.t: no 
nu .. - Orcamento da. agrieultura. DiscursO! dos Srs. Jaguaribe 
e Mendos da Almeida. 

A's :1.:1. ho'ras r.l::t manhã fez~:w a chamada e N. 2~8, concedendo dispensa ao estudante Ga· 
briel Bencdicto de Campos. · acharam-se rresentes 28 Srs. senadores, a saber: 

N. 268, autorizando o governo a conceder ao Barão de Cotegip!\ Dias de Carvalho~ Cruz Ma A 

bacharel Augusto José de Castro Silva, chefe da ehado, Barão dG Mamanguape, Visconde de Abal'té, 
directoria da agricultura, _do minist~rio da agri- Antão, Chichürro, Junqueira,Jo:::;é Bunifacio, Para
cultura, eommercio e obras publicas, um anno de naguá, Correia, Ribeiro da Luz, Jaguaribe, Fausto 
licença, com seus vencimentos. de Aguiar, Lui.z Carias, Da:atas, Barros Barreto, 

N. !69 autorizando o governo a conceder um Leão Vellozo, Visconde de Muritiba, Diniz, Barão 
anuo de licença ao dcsemhargador IIenriqueJorge da Laguna, Visconde de Nictheroy, Barão de 
Rabello. Maroim, Visconde do Rio Branco, Nunes Gonçal-

S." discussãQ da proposta do poder executivo n. ves, Vieira da Silva, Leitão da Cunha c Paes de 
2qo do corrente anno, abrindo no ministerio da m:1.- ~Iendonça. 
rinba um credito para pagamento dos empregados Deixaram de comparecer, com eausa participada, 
da Repartição Hydrngrapllica. os Srs. Barão de Pirapama, Conde de Bacpendy, 

:1.' dita das proposições da camara dos depu!ados Diogo Velho, Duque de Caxias, Octaviano, Silveira 
do corrente anno: Lobo, Silveira da Motta, Saraiva, Mnrquez do 

N. !!5, autorizando o goV'erno ã firmar defini- HcrYal, Visconde de Bom_ Retiro e Visconde de Ja
Livamente o conl.rato de lO de Outubro de 1876, guary. 
paNra. ai816im, paepzparoeviarnrigoaçoi!ocodnatrcaitdoadceel'e'·rado pelo Deixaram de cdomparecerQ, sem causa rarticipada, 

d< u os Srs. Barão e Souza ueiroz e 'iscoudc de 
governo para a navegação a vapor no rio Ama- suassuna. 
zonas e outros. O SR. J.u sECRETARIO deu conta do seguinle 

N. 152, determinando que os exames prepara
tortos feitos no Lyceu da Bahia sejl!.m ace_Hos para 
matricula nos cursos superiores do Imperio. 

N _ !36, concedendo privilegio por 10 annos n 
Carlos Agostinho de Laperriêrc para fabricar e 
vender no paiz soda artificial e acido sulfurico, 

N. 522 de 1873, determinando que a legitimação 
por subsequente matrimonio comprehende os filho; 
espur!os. 

:1.' parte (á 1 hora ouantes, até ds lj, horas). 

Continuação da 2.' discussão do art. 7.' do pro
jecto de Ie1 do orçamento para o exercício de 
!.879-1880, relativo ás despesas do mlnisterio da 
agricultura, commercio e obras publicas, e, si 
houver tempo, discussão do art. 8.' relativo ás 
despesas do minlsterio da fazenda. . 

Levanton-se a sessão ás lj, horas e 10 minutos da 
tarde. 

EXPEDIENTE. 

Olllcios: 
Do mini.sterio da Justiça, de 9 do corrente met, 

remettenUo, oro add1tamento ao aviso de 2! do mez 
findo, cópias do olllcio do presidente da provincia 
de S. Paulo" do rclatorio aprowntado pelo res
pectivo chefe dG. policia, sobre o attentado com
mettido contra o Dr. José Luiz de Almeida No
gueira, na cidade do BananaL-A quem fez a re· 
quisição. 

Quatro do I. o secretario da camara dos Srs. de
putados, de 9 do corrente mez, remettendo as se
guintes 

Prop.osiç5es. 

• A assembléa geral reso!Ye : 
• Art. i.' Nos conselhos de guerra os termos. do 

processo c o nece•sario expediente serão cscrlptos 
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pelos cndetes ou officines inferiores, sob a di
recção dos"'audi tores. 

c Art. \2.° Ficam rcvogndos as díspo~ições em 
contrario. 

c Pa~o do. camara dos dcpntndos em 9 de Se
tembro de 1879.-Visconde dr P.-ados .-José C e· 
sario de Faria Alt•i1n.-Jf. Ah·es de Araujo, 2. 0 

secretario. • -A' commissão de marinha e guerra. 
" A assemLiéa geral resolve : 
c Art. 1. o E' pL•rmittido á Irm~ndade do Santís

simo Sacramento da fn1;guezia de S. Christovão, 
neata cidade-, reconstruir 3 cnpf'lla quo <'lrtnnl
mente nessa parochia serve de rnatri1.; porlf'ndo 
applic'ar á execução das ncce.::.~arias obras o pro
dueto das loterias extrahidas e por extrahir que á 

:dita irmandnUe foram concedidas pf•la !~i n. 2329 
de 30 do Julho do 1873. 

c Art. !.° Ficam revogadas as disposiç-õm; em 
contrario. 

• Paço d8: camara do~ depnttulos em 9 dcSetcm~ 
bro de 1879.-Visconde de Pmdos.-José Cesario 

.de Fat'ia Alvim.-.M. Alves de Araujo, 2. 0 sccre~ 
tario. :. 

• A asscmLICa l1eral resolve : 
c Art. 1..11 E' con~cdida a D. Adt~lberta Leopol~ 

dina da Fonseca Gal vão, Amrlia Fernandina Cla 
Fonseca Gaivão e Maria Pantilln da Fonseca Gal vão 
dispensa no lap.:::o de lempo para se hn.Lilitnrem a 
haver o meio soldo a qu~ tf>m direito pr.Jo fallcci ~ 
menta de sru pai o rapitão Francisco Antonio da 
Fonseca Gaivão. 

c Art. 2.° Ficam revogadas ns disposicões em 
contrario. 

c Paço da camcua dos dcpntados cm 9 de Se
tembro de 1879.-Visconde de Prados .-José Ca
sario de Faria Alvim.-M. Alves de Araujo3 2. 0 

secretario. •-A' commissfio de fazenda. 
• A assembléa geral resolve : 
c Art. 1. 11 O governo é autorizado : 
c ~ :L o A mandar oq:wnizar com a possivcl 

brevidade na Directoria Geral d1•. Estatistic:~, ou 
de qualqurr outro modo quo lhe pareen ma is 
rapido c de melhor rf'sultado pratico, um recen
seamento provb:orio da pnrochia de Nosgn Senhora 
da Conceição do Engenho Novo. 

• § ~.o A fixar, de accôrdo com esse rt!censea~ 
menta~ o numero de eleitores que deverá eleger a 
dita parochia, até que se proceda ao novo recen
seamento do Imperio. 

~ § 3. 0 A mandar prorcrler, na referida parorhia, 
á eleição de juizes de paz3 vereadores e eleitores 
nas épocas da elei(';ão geral. 

c Art. ~.o Ficain revogados as disposi\ões cm 
contrario. 

c Paço da camara dos depntarlos em 9 de Setcm· 
bro de 1879.- Visconde de Prados. -José Cesario 
de Faria Alvim.- M. Alves de Araujo, 2. 0 secre-
tario. •-A' com missão de estatística. _ 

Requerimento de Henrique Rautenfeld, apre
sentando a justificação contra. a conccssi'ío do 
privilegio concedido a favor de Carlos Agostinho 
Laperm~re.- A' commissão de cm prezas privile .. 
giadas. 

Officio do Sr. presidente do Senado, datado de 
hoje,commuu.icando, em rospostn ao do Sr. i. o se
cretario, que nratando a resolução do Senado_, 
procurará no desempenho dns funcções do cargo 
de presidente, logo que lhu fõr possivel,correspon-

der á confiança com que o Senado continúa a 
honnd-o. 

Ficou o Senado inteirado. 
Compnrt'CC'ram mais os Srs. Teixeira Junior e 

Cunha c Figueiredo. 
O Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não ha

vendo quem Jô:Obre ella fizc~se observações, deu-se 
pnr aptJrOV<Jda. 

Comparereram depois os Srs. João Alfredo, 
Gndoy, .Mendl'S de Almcüi:J, Affonso Celso, Sinimbú 
e F1·rnandt•s da Cunha. 

REPRESENTAÇÃO DE 1 ,665 OPERARIOS. 

() Sir ... 'ri eira da Silva:- Sr. presi
dente, é forço~o reconhecer que a missão de go~ 
vernnr é mnis difficil hoje do qur ('m Ppoeêls não 
remotas. O desenvolvimento da socirdade é ex~ 
traordinnrio neste scculo, que, com razão, se diz 
ser o sccnlo dos estudos praticaR e dos trabalhos 
uteis. As nossas necessidades crescem todos os 
dias. São innumcros os problemas fJUf'. se apre~ 
sentam e exigem solução, qller em rrlnção a ques
tões sociacs, quer a questões economiclls, quer 
finalmente a questões administrativas. A missão 
do governo é ~miua. 

Estas dificuldades levnram os nossos adver~ 
sarios ~ julgar-nos com demasiada severidnde e 
attribuirnm-nos erros que ellcs não t~m sabiUo ou 
podirlo evitar, raltas em que têm tambem incor~ 
rido. 

O nosso systema de governo, Sr. prP.sidentP., tem 
der~.·ito::; e defeitos capitnes. A oratot"ia parlamen
tar é sem duvida nenhuma titulo da maior recom~ 
mcndação para M altos cargos do E::;taUo; mas nós 
sabemos bem o vfllor que tem esses argumentos 
snggeridos na occasi~o pela ncccssirlnde de se 
dizer alguma cousa, e quanto ftão prPjudicam a 
marcha rcgulnr dos nos:;os trabalhos esses dis
cursos que mais valem pela fórma do que pelo 
fundo. Além disto, os humens ch.amatlos ás altas 
positõcs do Estado s?io sempre homens de partido ; 
deixam-se na maior parti' das vezes os mais aptos 
par.1 se chamar os mais inexperientes, D'ahi o 
prurirlo de reformas por parte de todos 31}Uelles 
que sfio chamados a occupar uma pasta pela 
primeira vez. Procura-se reformar as repartições, 
ora para angmcnt.ar o pessoal, ora pnra dimi
nui!Mo. O ministro novo pensa assim exhihirproVas 
de sua rapnrirlade e aptidJo. Entretanto, senho
res, a primeira necessidade do paiz é de adminis~ 
tração, é de fazer cumprir fiel e lealmente as leis 
e os regulamentos (apoiados). 

O Sn. Cnuz MAcn.\.no :-ApoiadiS:<irno. 
O Sn. VIEIRA DA SILYA:-A administração entre 

nós tem~sc tornaUo verUadeira téla tle Penelope: 
faz-se hoje o que amanhã teremos tle de8manchar, 
c vicc-versa 1 Em todo cnso, quando o governo 
tenha de tomar deli!JCiaçõcs ou de propôl-as ao 
poder !P.g·islntivo corno aqnellas que agora trm sido 
inclui das nos difft~rentes orçamentos, estabeleça~se 
um principin director, que sirva de regra, de 
modo que não se seja indulgente para com uns .e 
Iníquo para com outros nas medidas até certo 
ponto violentas que porventura tenham-os de de.: 
cretar. 

Em um paiz como os Estados-Unidos sabemos 
todos que a eleição de novo presidente importa a 

·.~ 
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demissão em massa dos empregados publicas no
meados na adminlstracão pt~!;sada ; não ha garan
tias de estabilidadl3. E <~ssim, o consul _que ser
via em paiz estrangeiro sendo demittido, volta ao 
seu paiz e vai exercer a profi~sãn do dentista, faz-se 
guarda-livros, caixeiro, ou commandante de vapor. 
Ningucm se julga por isto c.kslocado e desairado. 
Alli os emprcg::~dos pnhlicos dcmitlillos procuram 
um outro modo do vida e como que estão prepa
rados para estas mudanc:as e transformações. · 

I::.to se coaduna pcrft\itanmnte com a indolo, 
com os costumes e os habito"' daquclle povo.Entro 
nós si se dissesse ao empr1~gado tlemiltido de 
uma secretaria de EstaUu que fos:-:o ser cntregatlor 
de ~;razetas p<'lra viver, irrogar-Ihe-iamos uma in
jurw I 

Não serei eu quem pretenda rccommendar o 
systema americano, CUJOS inconvenientes é facil 
roconhocer ; por elle nunca se poderá ter um pes
soal !wbilitado. 

Não ha estimulo desde qac o cmprcgrulo não 
tem garantia na conservação do seu emprego 
(apoiados). 

Entre nós adoptnu-se o systema francez, que 
nesta parte me pareco prPfP.rivel; ha garantia~ bem 
entendidns pnrn os r.mprrg:rdo . ..:. do Estado. Estas 
garanti:ts são necrssarias p:tra o ~en·iço publico, 
só com cllas se poderá rrear aptidões, c sobrctut.lo 
parero-me iniquo que depois -de um certo numero 
de :mnos, por um simples t1·aço d<~ pr.nna, se t.le
clarcm supprimidos Iogar~~s que o:-:.tão sendo exer
cidJs por tacs funccionarios. 

Isto que eu digo cm relrtçilo ao~ empregados pu
blicos npplict~-se tambom as oficinas que ~5o SUS· 
tcntaJ<~s ou alimentadas pelo E·>ta<lo. Vimos des
appnr~cer o import:mtc e:-;tabl'lt•cimcnto da Punta 
d'Arcin, ficando innumcros opr>rnrios sem traba-
lho, e por conscquC'ncin sC'm pão. ... 

O Sn. Cni.rz llrfAcnAno:-Apo1ado. O Estado nunca 
devia. deixar a.quolle eslaLelecimcnlo em alwndono, 
devia-o torhnr para si. 

O Sn. VIEIR.\ nASILYA :-Que estimulo podem 
ter os nossos ow~rarins quando virem que o go
verno de prt•.fert•.nriil mandn construir os seus 
navios nos estaleiros e.-:trnn:;ciros, deixando qur. 
as nossaq offieinns se ft•chem c o" nossos opera rios 
sejnm despedidos'? Póde-se nxigir que clles pro
curem nperfnic;oar-se na profi~si'ío CJ.Ue a!Jraçat·am 
e qun tenham estimulo quando não sai.Jem a sorte 
qur. lhes está reservada no dia seguinte ? 

DLJvcmos ser gratos a estlls opernrins que con
tribuirnm pnrn a construcção desses navios, que 
tantos serviços prestaram na guerra contra o Pa~ 
raguay. · 

Tenho aqui, Sr. prr-~iilentc, uma representação 
assignnda por 1.665 ot~erarios, cp1o se dirigem aos 
altos poderes do Estado, não para pcdír-lh!'S auxiM 
lios, como os famintos da sõcca, mas trabalho, c 
chamar a sua attençiio para estas questões que in
teressam a todos em geral e que sem duvida 
não podem deixar de occurwr seriamênto o go
verno e o corpo legislativo. 

Podia faz.er acompanlwr a apresentação desta 
representação de um requerimento, pcdiúdo in
formações ao governo sobre as encommendas fei
tas de navios para a nossa armada, mas o meu fim 
foi exclusivamente o da apresentação desta repre~ 
sentação, a qual terá o destino que V. Ex., Sr. 

1H 

presidente, julgar conveniente e conforme com o 
nosso regimento. 

Por esta razão, limitü-me ás observações que fiz. 
O Sn. PRESIDENTE: :-Esta representação vaiá 

commissfí.o decommercio, industria e artes. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ACTAS ELEITORAES DE 1\HNAS. 

Entrnrnm successivamente em discussão e foram 
~em delmte approvados os pareceres da commi:;;são 
de comtituiçiio sobre as eleições n flUP- s.e procedeu 
nas rarochias dr. S. Mignrl ilo Cajurú. Nossa Se
nhora da Conceição do Prados, Divino E-:.pirito 
Santo do Mnr de lií'SlHmhn, Divino Espirita Santo 
do Lamim e Nossn Senhora da Cont>eição de 
Matto Dentro, Nos<:;a Senhora do Rosario da Lagõa, 
Santo Antonio do Peçanlw e Dom Jesus dos Passos, 
da província de Minas Geraes. 

MATRICULA DE UM ESTUDANTE. 

Continuou a 3.a Jbcugsão da pr0posta da camara 
dns dt'pntndos, do corrente a1u10, n. 2:11, conce
dendo <lisp~n:;a ao estudante Luiz Duarte Pereira 
Junior. 

..;·- O Sr. Co·rrela:- A execução plena do de
creto de 19 do Abril ultimo dispensa a proposição 
com que nos occupnmos; e pôrte mesmo dizer-se 
qne n ex.ecuçiio parcial que elle está tendo a Uis~ 
penf:a. 

Mas esta execução é sómcnte nas faculdades e 
nas repartic;õc;; subordinadas ao mlnisterio do Im-, 
perio. 

O S!'nado, reconhecendo que a promulg-ação 
desse decreto foi exorbitant~, já consid<'rando·se 
sua m:1tcria, já a sua fórma, não tem concordado 
com o que se h a feito. 

O decreto é exorbitante no fundo,pnrquc foi ex
pedido sem il prrcisa autorizaçiio. tanto que ne li e 
se Iô que na maxima pnrte ficava dependente da 
approvnção do poder legislativo. E' exorbitante 
na fórma... porque, tratando- se de providencias 
UepPndentcs dr. acto legislativo, o meio de que o 
governo se devia servir para realizar 85 suas idéas 
era a apres('ntação de uma proposta e nfio t1 expe
dição de um clccrcto, .soi.JreLudo, é consideração 
acridental rila.;; que se não deve desprezar; achan .. 
do-se reunida$ as camar:Js. 

Com o juizo do Senado pnrcce que tem concor
dado a camara dos de[mtadus e o poder mode~ 
radar. Depois dn expediç-ão desse decreto, resolu
ções, como aquella que pende de 3.a discussão 
ne.sta casa, têm sido votadas pela camara dos de
putados, approvarlas J?elo Senat.lo, sanccionadas e 
promulgadas como lct. 

Entretcmto, a execução parcial que o decreto 
tem tido no~ dá cs~e espectaculo singular e ano
mala: o poder Iegislatrvo tem de entreter-se com 
dispensas como a que agora nos occupa, ao passo 
q_rte, sem o seu concurso, ac.aUou-se com a neces
srdade legal da frequeacfa dos alumnos, não se 
lhes marcam faltas, nem são elle:; chamados ás li
ções e sabbntioas, e levou-se a tal ponto o rigor a 
este respeito, que excluiu-se completamente o pru
dente arbitrio dos professores. 

Mas quem creou esta situnção ? Foi o _ _governo, 
expedindo illegalmente o decreto de :1.9 de Abril, 
que tantas vezes tem occupado a attenção desta 
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casa, cujo voto roi no ::;eu tido dl' su restaLelecor 
nesta mataria o e5tado de cou::;as cx:isteat(• antes 
da _promulgação U.e::.:;e dc~rcto. 

Como o decreto foi e-xperHdo, ramo está s;mdO 
executado, póJc de certo u governo não cmllara
çar-se com o voto das cnmn.ras cm questões seme
lhantes a esta. Podemos negar uma di~pcns1, c o 
go\·crno púde conL":edekt, no que :.:cguramentn fará 
menos do que o que fez L' :-:e está cumprindo. Mas 
um.a cousa é cedo r diante do fac tu material, e outra 
adherir o Senado com seu voto ao estado de cou
sas que illegalmenh' se creou. 

A commissiTo do instn1cção puhliea, da qual fili,;O 
parte, tenUo diJ examinar pretent;õe.; como a que 
agora occup:'l a attcn~!io do s~::mado, ent;;nrleu de 
scndeycr zelar ns aHriimi~õcs do poder Iogisla!ivo. 
Em outrn~ cireum~tauciM não teria du\·ida cm 
admittir uma di:;;posi<;i'ío gernl s·~melh~nte :i de 
i86.11, entregando as rongrogn.ç-ões a aprrciação dos 
fartos que occorrcs.scm, pnr:~, dadns rrrt:1s condi· 
-:õcs, deli1Jcrflrc•m SoLre a convenienci:.1 da d{s
pensa. 

Hoje, porém, f1 rste o meio que lrmns d1~ in~btír 
no sentido da~ opiniões que t~m fll'C'Valoddo no 
Senado. 

O go\"erno prcfct'iu a fl•ruJa de lilll d1'crcto p;1ra 
manifci=-tar sua ... idéas suLre a importante ma teria 
do ensino publico, pt·omcttendo, rmhora :'Jlé hoje 
não õ~ tenln cumprido, qur sabmet!cria ('SSO de· 
ereto :_i approvação do podar lr-gislatiro. 

-_ Como tem de ser sulnncttído o dcl'reto á appro· 
'fação do poder lcgislntívo? Tal como ~c acha de
pois da portaria de 21 de Maio? A sujeição do de· 
croto á approv[lc;ão legislativa importa a ccssa~ão 
da observancin dessa portari:\1 

Eis o que cumpria ao governo declarar; .é soltre 
esl<t.Jlnnto que a sua opinião earcce de sor rnani· 

'.festáda. . 
Não me parece regular que, entregando ao juizo 

do podet· compAtcntl! um acto do poder cxer.uti\•o, 
aómcnto cm par(ft scjn cllc sujeito ao cxnmo da-s 
camaras. Si assim fUr, o que o governo sufJmettc 
à apv.rova,ão legislativa não é o decreto de 19 de 
Abril, é outro ; poi< que deli e se cxrlaern dispnei· 
tões importantt•s que o gm"rrno mandou }1){:'0 exe· 
cutar. 

Eu cs.tlmaria, pois, que o govcrn:') declarasse ao 
Senado si, suhmcttcudo o decreto d~ 19 de Abril 
á approvação do poder lcgblativo, o t'nz ~cm ex· 
clmr ne.nhum.a de suas parte". 

Não creio que possa ser cml,araco para o g-o
verno suhmotter todo o decreto á approvnr.ão 
do ~odor legislativo a circumstaucia de estar 
quasJ a terminar o anno lectivo e de poderem 
resultar novas perturlJa;;Ues da cesstu;ão da obse:r
vsncia da portaria de 21 de 1\laio. Estamos ciTe· 
ctivamento quasf no fim do anno lectivo; mas nada 
obsta a quo o governo, entendendo que deve, 
como mo parece, pedir a approvação legislativa 
sobre todo o decreto, declaro qué, entretanto, as 
cousas continuarão como se acham até que ter
minem este anno os traballws das facuhladcs su· 
periores do Imperio ; dO~ nos, porém, a segurança 
iie que no _anno futuru serão inteiramente obser· 
vadas as leis, taes c_om_o eram antes do decreto 
de 19 de Abril, e t3es como deviam ser ainda, si as 
leis tivessem a for~a que infelizmente lbes falta. 

O SR. Jln'QUE.lRA. :-Os ex.ames vão ser uma 
balburdia. Este anno ostã perdido para a ínstl'llC· 
çl!o superior. 

O Sn. CoRREIA : -O nobre minís'lro da fazenda 
obsen-·ou h ontem, a proposito desta questão_, Q:ue 
não podia dizer c.om;a diversa do que havia mani· 
festado o seu colles-a ministro do lrn~erio ~mas a 
questão pnrn a quat peço agora a opin1ão de S. Ex. 
não é a mesma ; é nova. 

Com as opiniões que tt!nho mauire:;tado acerca 
da illc;;alitlade daquelle de~rdo, com os esforços 
que constantemente empenho nesta casa a favor do 
principio da legalidade, como o de que nas 
pre'sentcs circumstancias maiores bcnefimos póde 
o paiz colher, não póde haver duvida de que o 
meu desejo é que se rc;tabclcçnm as cousas como 
eram antes de 19 de AIJril, sendo obscrvada~_aJe· 
gisla~ão cm ·vigor, e ficando todas as modificãções 
que o go\•orno julgue necassarias cm ma teria de 
ensino publico deporrdentes do voto do poder com· 
pctentc. 

Entret;:mto, a commis~iío de instruc~ão publica 
continU<trá a tomar em consideração preten~õ_es 
c-omo a que se discute, por cntl•nder que o Senado 
devo continuar a proceder como até agora, jlll
gando que lhe competQ decidil·as. 

O Sr. AJI'onMo Celso (millist>·o da {a· 
zenda}:-sr.pre.,identc,não me apressei houtem om 
dar ao nobre senador pela Ballia as informações que 
S. Ex. erigiu, porque, trat:mdo-se de negocias es
tranbo3 á minha pa;;:ta, EU ttnha necessidade de 
cntender-mr, JH'Criamente eom o meu C'ollega mi· 
nislro do Imperio, 'isto que, confe.;so a V. Ex.., 
não disponho de tempo para prestar muita attenção 
a todas esta.:; questões. 

Não foi, portanto, por falta de dderencia ou 
c-onsideração pnra rom o nobre senador, que m'ni 
merece todas. 

Perguntou o nobre senador si, em fac~ do Al'lso 
de 21 do Maio, expedido pei•J ministrrio do Imperio 
mandando pôr cm es:ecução al§,urnas disposições do 
novo regulamento da instracçao publica, não jul~ 
gava o governo inutil occupar-se o corpo legisla
tivo com as_;umptos semelhantes ao do projeet.o 
que se discute. 

PcnSl S. Ex. que, sendo • matricula llvre e 
podendo o governo dispen~ar a prova de exames, 
não 6 nocossario que o corpo legislativo conceda 
dispons·1 dossos exames para que qualquer estn· 
dante possa matricular·se nos cnrsos superiora.~. 

O nobre senador labora em um engano. 
O novo regulamento da instrucção pubUea não 

isenta os estudantes dJ matricula, estr~beleeG uni· 
camente a liberdade de frequeuc!a. 

o SR. JuNQUEIRA:- Foi o que eu dlsse, lib<\r· 
dade do frequoucia, mas não de ma.tricula. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:tenda):- 0 
nobre seuador disse que pela non reforma da 
instruc~ão publica, que estabeleceu a liberdade de 
fr~quencia nos cursog superiores, é admiUido a 
qualquer exame o estudante que o requer. 

O Sn. JuNQUEmA: -Sim, senhor. 
O SB. AFFO!ISO CELSO (m'nistro da (al!end!l) :

Nisto é que está o engano de V. Ex.: não é •dmll· 
tido a exame todo aquelle que o requer, mos sim 
todo a queiJe que embora não tenha !requenlado O! 
cursos superiores nelles esteja matrionlado . .Mü, 
para _ matricular-se é mistür apresentar certifio 
dos exames ... 

O Sn. JUNQUEiaA :-E' c0nsa dllferente. 
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O Sn. ... \sro:.~o l~EL-"-(J ( mÜÚ8lr'IJ du fa:tenrl·l) :
Não é. 

O SH. JUNQLJ~tnA :-Trata·sc tlc tllll f'Xflmn dC'l 
ant~tomin; para qurll!Jlll"·r rnah·ria o {\studantl\ púlle 
requerer exame. 

O Sn. ArFONSO CELSo (min·!stt·u dtt fazenda):
Comtanlo que ~o tenha matncuiado nos curs(ls de 
que r::-~a ma teria fut':t k)[ll'tl~; e, corno a mr~tricula 
dL'prnde de ox.a!uf~~ p!'t'parntorio-:, nilo ha db}1en~a 
destes. 

PUde o e~tud.1nt(· 1}:• ph<HIH~H.:in fazer rxamc de 
qnalquPr dos aHnO~ 1l1~ f!l('llidnt~, si llt.'ltrk·u.b.r~ . .;;v 
no rcspertiYO rur:-;o, mns não JIH· é pcrmitthlu 
fnzel-o si ufio tem eu!Rpridt) e __ ,:-:a forma!iJ.alle, 
que dt•p('nde dus (·\<Jll1e<: JH'I\\·ios. 

Isto é cbrn c t~"rminantr~nnnte Llispo :to no art. 
20 §{.(I Uo doadu tlc 19 Je .\!Jril, qUL' e:-taLeJ,~ct~ 
matricula nhrig·aturiilJ p UiJ..-!plC so\ ~f'l'iiO aJ.Hit· 
tíUos a prrst<Jr exam~.~ úe I[UaJ,pwr numero dr 
matL•rüts üo restect.!YtJ curso, L111lus <l•fUdk.: qut~ 
o requerl'!rrm, l'~ti~f;JZPJlllo :d1~·m d•• ou!rf!s ns se· 
guinte~ condit;õe:-; : 

Aprcscnt<Jr rertidi'íe~ d•· i'Xame tl;1s materias 
cx.igidas como prr>parnt11rio~ pnrA a mntrknla na 
mesma racuiJ.ade ou o . ..;rlll<l; 

Pagar a impol'tanc.la rl~1 matricul<t nn pJ'opor(:.ão~ 
dos exames r~tFH~ritlo~ . 

Por~an~·1, pi1rn 31' n.•!miltir .:1. eyunr no.~. cnr;:o;: 
supcrwrcg, e neccs~a!'Ia 11 ('Cr!id:~íJ d•· m:1tnrnicl. 

O Sn. JUNQUEtnA : - Pugnr a importanda d:1 
matricul;:~. -

O Sn. AFFü:--.so l.r:J,_o:o ( mini~fro d11 {a.::Nula): 
Não úasta }l<lLUir ::~ importanda Jn m~tri· 
culn, é precis" mostt·ar·Si' lmlJilitt~:~lo com os exame.:; 
preparatorios. Ain1l.:t ma i>', o§ 6.n !li) mesmo :~rt. 
~O. quo dei'Ln·a lirrt'· n frrttncncin rla'l lições e :o:ab· 
batinas, não C'tn.!JeJ,~L·t.~ t!i..;p~·nsa tlc etnmes. 

o sr. Junt1ueira: .=-sr. P-rosídonte, -pm·a 
que se veja que o nobm ministro não tem razão na 
impugnação que ar aba de fazH ... 

O Sn. AFFoNso CsLso (ministro da fazenda) :
Não impugnd. 

O Sa. JuNQUEIRA:- .•. ao que disse, lerei ag 

~~:t~~fa ~ di~po~ição do regulnnh~nto que re~e a 

.- § B.u do Jl'L :eo :-Não é vedada a in:-;eripção 
p<u'a esses exnmcs aos alumno:J, os qnnes, <:~h!m das 
nwteriflS que esLutlam ll<l e~cola ou fal'ultlai.lt', po~ 
derão prestar exames de quae~qUPf outras Uo re::.
pectivo curso cnt qur~ se J niguPm habilit[ldos, .'-o'l· 
tbf.·ita:; ag cnndil:ües <la mesmn inscripr;iio. , 

Portanto, destl!5 qlll~ um ai mnno, como ê este dt~ 
qu<' se trata na pNpo:->ta vintl:1 rJa f'amara dos de
putado . .:, jul;..:a-~e habilitado parn fazer exame de 
qualqu:·r tualeritJ, como é a de .:matrttnia, nflo tem 
mais do fiLIO requ8rer 6. cong-regnção permissão 
pnra prestnr esSC\ oxame, ~ati:-feitas as condições 
!la inscrip:·Ho, isto ~~. pagani.lo a respcctivrt mal ri. 
cu la, porque élS mutricu]a:'. hoje se pn.g'ltn á pro
por•;ão que o alumno queir<:\ faz,·r o _'"respe1•tivo 
exame. 

Assim, si o gov.::rno on r.s rongrl}gnç-ões de· 
vem estar na pn-so;r. do Jirello de concedei' ;w~ 
alumno:-: Qllf r.-~~~nm exame em qnnlqner matcri:1 
em qnr. sr~jnlgu~>m lw!Jilitallo1:\, tendo jú satisfeito 
o pag:lmPnto lia matricula, a quc vem o pedido 
nprí's0ntado ás camaras em nome de cada cstUd[lll· 
te tutlus as veze_.; qtlC se sentir ha!Jilitatlo para fa
zer exame? 

O pt1der lcg:ishttivo deve continuar a usar do 
seu direito tle pt.'J'ffiittir o exame cm qnalquer 
ma teria, um::~ vez que o rstudantr pagu.-.. a ma
tricula. 

Purt::tntü, o_:otnG Vi'iU O ll O!Jt'e mini:-.tro dizer tjUC 
en confuntli c:;su di~posição com a qu~ se refere 
aos preparatori1>s proprios para a matricuh1 no 
cursG superior~ 

V't\ llnrtonlo, o St'J;allll q:w nã.J é inutil unw 
deliLora~ãn qna!quer ncerra do prnjerto ('!11 di~- -.oS~. ~'Et~-~IRA Ju~wn.:--::.0 governo ainda niin 
.cussno, pni~ 0 g-o~erno u:lo póde c._-.ncdler a di~~ e:::;t,ll.Jem lllkhadu t.la:;. dt:;.pO:-;!t;õcsdo rcguTamentu. 
prn~a que- o prctendt~n!n l'·2qnrr. I O Sn. JuNQL'JW:.\ :-Eu ncreUito quP o nolm• 

Perq:uutolt o H'lhl'•~ ~~!JHldor tt~'.la pro\"indn do 1_ninistro dn fazen:h. que a este respeitos~ mani
Parana, que aro1ln de i.:•·nt:lr·o:c, SIJ snhmet\t'ni.lu u: testou perante o ijenDdo tlo um mollo ho,;til ... 
uhimo decreto :í approvrw:i.o di) IJIId,·r ~~~~ü.:J.:~tívo, 'i ' A., ... r: f.· · · • -d- ~, . 
-o rroverno o fará s1lmeutc pnr pnrtns, 011 no 8CU ,.0 .Sa •. h<O~,o _,Er.so \ltlltusl1o a fa.--otda) .-
toâu; por outl'<l, si ent· n•le·~l~ autorizntlo n eonti- N,\0 npoHulo. 
nuar a C"\.crut:Lr o if~~~·rPto nn partP em que nwndou \ O SR. lL'NQL'EIRA. :- •. . a_esse decreto, lhe tomou 
observai-o. - : ogeriza tal que ainda não o quiz ler (riso), quanto 

D~vo dizer no nol.H'•~ seniitlu;· que, 1ll~:>de qne o t m~is d('dic:<r-Ihe algnmns horus de cstudu. I!:' u 
governo m:mrlon. e\.eCutar uma parir. da rcrorma, I que:;. Ex.. mesmo <lC<lbuu Je confL'SRfir. Foi por 
é porque jnlgoll·sO com direito 1le f<~zl::'!·tl, e por· isso que S. Ex.., apezar das suas habilitações, con
tnnto, ,..;uLm·,tt~·ndo e,;~a reforma :i a\l[ll'ovnr~(t do funtliu o que cu Uis!'t-, e por uma singularidad0 lhe 
.COfllO IE'gislati~·u t\il pnrtc e1u que e! u dcpf'ndc 1l1· i pareceu que eu é que tinha ronfuudido matri
ta! app1'(1\'fl('i1D, é ::laro qUt' n:'io St! julg-a mhibido , cula com liberdade de frequenria. 
Ue continuar a C\:(~cnt<ll a na pnrte 1 n11crrnente. rís I Não, Sr. prrsidente, o negocio é muit(l claro: ú 
suas nttrHmi1:ões um estudante. de plwrmacia que que.r fazer exa.mr: 

Pol'ém, ~i o nol1t'•' ~en:•dor enten1k tpw i~tu não · de anatomi:l, sssumpto de que tnna o ~S. o do art. 
-é reguh1r, 1p10 é nm ;~!m~n. cstri cm suas mãos 20 Uo decr0to de !9 de Abril, c por rlle deve ser 

proYidcnciar d ~ mO!l'' n rrmovc!-u; fnc;a /Hl.R8nr regulado, salvo si o governo tem em mente con~i
umu dclilJ~·rn~no 'lnnl1[LH'l' do corpo lt•::d~ ottivo, derar o deereto como niio ~xistl•nte, e principal-
dcclarandn nulln o reforma. mente o liViso de 2i de M.:uoJ submcttendo tu-do 

E' o que cu tinha a dizer. \ liO conhecimento de poder legislativo pnra manter 
ou revogar semelhantes disposições. O Sn. ConnEIA: -Jf1 lW·"·"'on t'm i. :• <li>'cnss?io. 

0 S!l. AFFGNSO Í:ELSO (ministro da {a:;Pnda):
:Mas ain!ln nfio é vot(J do Jl•·dPr legisla tiro~~ mcno:; 
lei !lo E::>tDLlo . 

v. v 

Mos o governo, que nnnundou, hll pertl) de tl't•s 
mczes, que ia sul.Jmottcr esse trabalho ao conhe
c:imcnto do poder logi::lati,·o, não o tem feito até 
agora. E' um pl'oecdimento digno de nota. Si 
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qualquer indi-riduo tem o Ut!\'ur de cumprir a suf.l. esse dt,;crclo no cc.nherimento J.o potl<>l' legislutiro, 
pal:~vra, quanto mais u governo, a quem corre afim de &t\ fixar a regra que deve ser obserrada, 
dupla uLrig<Jçfío, ~JOfffUO falia por si, e ronw r•l· nflm do nüo se suscitar,~m dm·id.as pnrn :oc saber si 
p-ro::<cntante da nacamalldade, que dPYe ser muito porventura uma propn."içlio como esta deve s::rr 
acatada. ou não apprayadn pelo Senado. 

Portanto: é muito para ~L' estrnnlwr f{Llc, i'endo Não quero nlongar-nw morttlisanUo as con!'e-
feita ossa promcs::;a, até hoje não a cumprisse. qul!ncía:; desastrosas dessa du!Jiedadu do gov~rnu; 
Esse procedimento seria attonuado .. si o governo ellas se hJ:o de f<lzer sentir em Lrevc. 
revogasse o a·riso do 21 de MaJO. Porque n'ão o Acredito que depois «las provas do 1ím dl'Ste 
revoga 11 anno, o governo 80 ha de ver obrigado a revogar 
Porqu~ não ~e!n essa eor:tg!'m, que seria .a con· o aviso de 21 de Maio,_ afim de que no ;:!nno fu~ 

SCCJ.UC'nCia logwa dos factos qu~ se sogu1ram u l';lro de 1880 os nogocws e.m noss<?s cur:,;:os supe
reurada do Sr. Leoncio? Si esse ex-mlnistro sahiu, 

1

. r1ore.s marchem de outra mane1ra. Nesta vspc-
porque exorbitou em matl'ria dessa urdem, por· rança fico. . _ . 
que os factos que occasionnram a sua exclusão do Por ora ·roto peh1 prOJ!OS!Ç<W que ;;e .dbt'Ute, 
ministerio vão perUurand«) ? porque entendo que estamos em nosso dtreito to~ 

O governo so mostrfiria colu:Jrente assim protr-, mantlo couhecünenlo_ espec iul de cadtt caso que 
dendo, uma vez que não tem querido düscmpo- apparccc, visto que naú dn\~emos fazer. obra p~~r 
nhar·se U3J1romcs::m qae fez. nevol)'ado esse aviso. esse d.:-croto de 19 de AL-rJl, que quasi todos nos 
o decreto c 19 de Al.Jril fiet~riD. naS uossn3 collcc: a!Jui temos considerudo ilfegal, inconstitucional c 
ções, como um specimf'n, não pNduziria cffeito inconYtJDi~nlú. 
::tlgum. O SR. TEIXEIRA JL'SIOR: -Já fui:condemnado pelo 

EntrelllfliO as facnldades se acham nlls maiores governo. 
difficuidades, por effdto da di.:'ponsa tle frt){jU«"•ncill, .. 
de ponto, de Ilçlíes c saLJmtlnas. _ O Sr .. ~tronso Cc~so (mwtstro da {a-

Approximam-sc os exames do nnno JcctiYo. zenda) : - Nao acompanhtrei o nobre senador em 
Vamos vt·r ~ que h a de acontecer. I todas,as con;idcrações qu9 f.cz.,~i!ém ,da r;1J~·tição .do 

o Sa. LEAo VEttozo:- Os estudante;; não saltl'm 

1 

que t.mt:Js 'e.ze~.so tem dito llJC~tu ,ca:sa,. Saf? moppor~ 
romo ll&o de fazer exame. tunas.t.porq!-lc J<l ~:stamos c:m n~a1s de lllOJO da pro· 

rognçao c amda 11.10 se votou ~aquer o orçamento 
o s~. JuN,QUE!RA _:-Ago:~ ~qurllüs qllr tan~~s ' da desposa do ministerio da agricultura. Vou ao 

hymno:;, que tanto::; lwz~nu:::. entoaram em !EU\ ur 1 ponto da questão, que 0 nobre senador continuou 
do decreto de_J.9 Uc Abrli, chegada a occastao dos I a. confunJ.Ir, como confundiu na primt>. ira vez. 
~xam.cs, .se hao de ver cm dojorosos apuro.-;, na Do que :-e trata? Trata·.se de um estudante de 
Igi_J.oraneJa do modo como_farao os seu.s ~Xa!fle~: I pharmucia, qu(\ requereu fazer exame de anato· 
801 que os estudantes das faculd<!des de LhreHo Jll mia, t~fim de .ser matriculado no curso de medi
levantam clamoro~ ~1or ca~:::a ?a mcerti!Zfl em que e~na. o que dispõe 0 art. ~.o §!.o ... do reguhtmcnto 
s~ acham.,. Por ~Ud park os lentes l~t~n~ .com crt.a4o pelo nobre senador? D1spoe que será pr~.r
dtfficulUadcs, e se vcom nn dur~ nitclnallva ou mittldo a tudu aquelle que se houver nw.triculado 
~e approyar a tod~::; sem c:xpep~ao, ou_repruVêU em qu<~lqUL'r cur::lo das faculdades .mperiores rc
Iguaimenfc a qU?SI todos, V!S~O qu.c nv.o P?dem querer ~xame d.as materia~ desse curso que lH.'ill 
conhe~.:er pelas l!çõcs e sa~batmas a cnpactdade llw apronve.r. 
dos alumne.s, e nuo ser po~s~uvci que cm um ~1uarto Log-o não póde um cslutlunte tlu cur~o Ue phar· 
de. horn um estudante de boas provns de st, 12os- macia ser nutorizndo a fazer exame tle materias do 
su1do naturalmente nesse acto Jc perlurl.tuçao c . curso de medicina sem mostrar·.se matriculado 
acanhament~. .· neste curso. 

E' um c.háos _crBadu pelo ~cacto de !9 de Al.n·ll Mas para que se matricule em medicina preej.E;a 
e pelo av1so de. 21 de Maw. Eu de~ de alguns mostrar· se liubilitado com os exames preparatorios 
mez~s t:Stou pedmdo ao governo que nuo se mos- exigidos para essa mi:ltricula. Portanto o nobre 
trc mdtfferent.e. Que força. lolhe ~s .braços do senador confundiu a questão. 
governo? Sera fêilta de coragem? Nao; porque o o ~oYerno, senhores, :t:-romcttt!U .su.Lmettcr á 
governo tem mostrado grantlf! coragem em outl'us aprecw._çi!o do corpo legislativo o novo decreto 
assumptos. ,·Que força su~Jenor veda_-lhe que ro· expedido sohre a instrucçfto publica, o hn de curo· 
vo~uc o aviso de 21 de Maw? H a porventura n~s~c prir m:1 promessa quando julgar opportuuo. 
pmz uma f?r~ ~que tolha o governo no eX.L'fCIC'IO Tem muito tempo ainda, tudo faz crêr quf~ il 
de uma attr1bUiça9 que Ih~ compete? . . actual sessão legislativa se prf~loncrará. 

O nGbre ex·mtntstro do Imperw expedm o av1so . H . 0 
. 

de 21 de Maio como tll1la ~po~ie de rcpresalia, .~ Sn. JuNQUEm~.- 8 dl)u.s mmutos V. Ex.. 
porque eu fiz um requerimento que foi approvado dlzw que não ha''" tempo. 
pelo Senado, perguntando quaes as dispoSl~ões do O Sn. ArFoNso CELso(muústro da {aZtiida):-
decreto que ostavam em ex.ecucão. Assignalei um facto dizendo qutl temo~ pordid.o 

A resposta á minha pergunta foi o aviso de 21 muito tempo e ainda. nüo estão votados os orça
de Maio. Mas, Sr. presidente, tendo sitlo o illustrc mentos. Masd.'aqui nem se t-cgue que a sessão não 
Sr. Leoncio de Cãrvalho constrangiJo a alwn- se prolongue até que os Or\)amentos se votem, e 
danar a pasta do Impc~rio, o seu acto ficou viga- não só ellcs, como outras medidas importantes 
rando. Porque o governo não tem tido a pru· que o governo tem aventadv no seio do corpo le· 
dencia de restall!'ar as cousas, como foram estabe • gislativo. 
Iecidas por leis, como a de f86i sobre frcquencia Dizia ou que o regulamt.!nto ha de ser sulJmeL· 
obrigatoria, gue não podem ser revogadas JlOr de· tido á aprce:iacão das camara5, quando o governo 
cre!os ou avisos 'i' julgar conveniente, o que pód~~ aindn ter Iogar na 

O governo se mostrnria collerenk sulJmctte-ndo pre:mnte sessão. 
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Inquire o nobr0 senador qual a forç.;~ 5UJ.h~rinr 
que tolhe os JJ_raços do governo, não perrrnttfndo 
que elle revogue o aviso a que se rcful'iu. 

l\Ias de onde conclne S. Ex. ({UO o BOVcrno tem 
tolhidos os braços 1 Ha sem dm•1da uma força su· 
perior que o impr.rlo de prllcrõ,~r llc acl'õrdo com 
a opinião de S. Ex. 

Essa furça con~iste : :1." em qUt! o uviso contém, 
no sem modo de prmsnr, dil'pofliçõr:s ll0Crtadn:< e 
convenientes; 2. 0 no dircHo que o.sovcrno sup
põc assistir-IIJe de. mant{_•r (l execuçao desSe aviso 
na pr~rti~ que não dependo do eorpo legislativo. 
Tudo mnis é pura phantasia. 

E' o que tenho a dtznr. 
O SR. JuNQUEIRA :- Aviso revogativo de- ld;;. 
Findo o dclwtl\. votou-se c fui .:tilprovad:t a pro-

posi~·ão p:1ra srr dirigiJ.a á sanc.;5_o imperial. 

MATRICULA DE OUTUO ESTUDANTE. 

Seguin-se a 2. 11 flisc.ussão, e foi sem dcbattl- nppro· 
yatla para passar á 3.\ a propõ?.iç?io da m. es.ma ca.· 
mara n. 21i8,do corrente anno,eoncc_dondo dispensa 
ao estudrmte Gabriel Be-nC'dicto de Campos. 

LICENÇA~. 

Entrou cm 2.a discussão, ~ foi approvada para 
p.assnr á 3.R, a proposi\í'iO da mesmn eamnra n. 268, 
autorizando o governo a conceder ao bacharel 
Au(Tusto José de C(lstro Silva, chefe da directoria 
da o agricultura, do ministerio d3 agricultura, 
commercio c obras 1mblicn8-, um anno de Iicc-nÇD, 
com seus Vencimentos. _ 

A requerimento verlJDl do Sr. Fausto de Aguiar, 
foi dispensado o intersticio para a dita discussão. 

Seguiu-se a 2.10 discussão da prnposição da mrsma 
camart:J, n. 2691 tlo correntlj anno, autorizando o 
governo a conceder um a.nno de licença ao desem
bargador Henrique Jorge H"bPIIo. 

o Sn. rnESIDEi'TTE:-Esta resolução Ctst{l preju
dicada, porque infrlizmcnte o desembargador 
Hcnriquo Jorge Rabéiio jil fallcceu; mns, segundo 
o:5 estylo::;:, ê prociso uma resoluçíío do Senndo 
paro. rc~pondcr-se :l c.amara dos Srs. dcputn(los. 

Posta ~voto~ n propo!'içfío, nlío foi approvnda. 

A REP.-\1-I'I'IÇÃO HYDROGRAPHICA. 

Entrou cm 2.a discussão e foi a1'provad:1 para 
IHts.s<tr ;i 3. 11 , a proposta tlo podo r executivo, n. :Ho 
do COITt~nte anno, o.lJrindo ao roi_nislcrio da ma
rinha utn credito para pagamento dos rmprcgados 
da Repartiçfío Uydrographica. _ 

A requeriml1nto verbal do Sr. Darão ela Laguna 
foi tli:.:pcmsado o int~r.-;tielo para a dita discm;são. 

A LIMPEZA E IRRIGáÇÃO DA CIDADE'. 

Continuou n2.a discussüo d~:~art. L 0 Ua propo
siçõo da ramarn dos deputados, n. 22f>, do _corrente 
anuo, autoriztmdo o governo a firmar definitiva-
mente o contrato de 10 J.e Outu!Jro de 1876, p11ra 
limp~za c irrigaçno rln cidade . - -

o Sr. Teixeh-n Junior:- O contrato 
que se acha em disçns~ão parece não poder me~ 
recer a approvoção do Senado. _ _ _____ _ 

O nobre senador por P0rnarnbuco, que o celebrou 
quando ministro do Intrh~rio, limitou-se a cxplkar 
as razões do seu procedimento, e o nobre rdator 
da commissão do Senndo incurp.bido "d'ª _Jl;:t_.r 11.:1.·_ 

rccer:SoLre -esto assumpto, limitou-se a dizer quaes 
os motivos que induziram a comroissão a propôr 
a ap.ProVaÇ30 ·lO COUlrato, 

Nmguom, porém, fez rabe!lal de sua appro
vação, nem tJmbero nenhum dos m_crul.Jro_s_ desta 
camara sustentou a cunvenieucia da approvRçlío 
de tal contrat.;. 

Com effcito, Sr. pré.:;idecnte, acomp::mlw.ndo o 
bbtorico deste contrato rcconlwco-::;L~ gue o go
verno imperial sob a pressão da calam1dade que 
affiigia a capital do Imperio nos annos du 1875 c 
do. 1.876, e mstado p~los.reelamo_'l da opinião pu
blica, tratou de olJvrar a necessrdado que sentia 
3 capital do Imperio do um !Orvico de irrigaÇão 
e limpeza da cidade mais. satisfactorio do que 
aq:ucllr. que nntão mandflV<l fazer acamara mu
mcipui, e púr isto ü governo não hesitou em 
celebrar u contrato com Aleixo Gnry, embora a 
esse contrato não precedessem areamento o cou
currencin, formalidades nucessarias p:-tra bem 
consultar o interesse puhlico. 

Foi sem duviJa por esta razão, que o illu~tradu 
e' ·ministro dü Imperio não quiz qun o contrato 
vigorasse tlesdo Jogo; e, estipulando em clausula 
especial que tal contra tu .s-ô teria vigôr sete mezes 
depois de sua n:pprovação prlo corpo legislativo, 
contentou-so que o serviço continuas;::;e a ser feito 
sob as condiçê.es do contrato anteriormente cele
brado com Julio Richard em 30 do DezemlJro do 
1875, e estipulou que dada a hypothose de não sH 
approvado. o novo conttnto, o emprezario teria di~ 
rmto a uma indemnizaçtío d~ 6:000~ mensaes desde 
a dn.ta em que principiou a fazt1ro serviço. 

Esta indomnizac5o, que foi classificada C•Jmo 
multa, tem t~Xl)licaçi:io em que o cmprczario Vl'nw 
do-se privado Uos lucros que lhe assegurava o no
vo contrato~ preparou a comprnsnção de 6:0001$ 
mensalmente p~ra fazer fo.ee aos ,el'ejuizos que 
porventura tiYessc durante a e:X.l'Cuçao do contrato 
provisorio. 

Foram e:Has, Sr. presidente, as explicações 
Uadas pl'lo nobri.! ex~ministro do Imporia, cujo 
diseurso vem hoje publicado no Diarlo O{ficiNl. 

Vt3-se, poi:;:;) que este c.ontrato foi celcl.Jl\.tdo l'ioh 
a pressão de uma urgente necessidade publica, e 
pnrtauto sem a ::;evcriJ.ade Hecessariu, prescin~ 
dindo-se de orçamento e até mesmo de concur
rcnciiJ~ 

UM SR. ~EN.UlOR.-Dos papeis consta que houve 
duas concurrencias. 

O SR. TEIXEinA JuNJun:- Para o contrato de 
R.iehard ; m~s n~o para o contrato Gary quç _ora se 
tllscute, po1s foi cele!Jr:ldo sem ronrurrcneia al
guma. E quando assevero ao Senado f!lW não 
houve concurren.e~a alguma pam tal contrato, W 
porquo estou halHlrtudu n fazer esta do('laraçfío. 

0 SR. CUNHA E FIGUEIREDO :- E eu o disse já. 

O SR. TEIXEtR.\ JU:'II"IUR :- E nem era preciso 
que o fl:~brc ex.-ministro do Impcrio o dissesse, 
porque Ja ant~~:3 de S. Ex.. o governo o havia tlu~ 
clflrado ii camnra dos Srs. deputados em uma in
format:ão que pà~Sn a lt'r HO Senado (lê): 

• TenUo s~do ;escindido o contrato celebrado 
em 30 de D~zemLro com Julio Richard, aceitou A. 
G.:try o convi! c que se llw fez para encarregar·~>e 
provisot·iame~;tu dos ditos serviços com as mesmas 
t:l)nrlições e subvenção, mns sob a _prnmcssn de 
lhe ser iudo o contrato definitivo. 



H6 ,\N:-!AES DO SE'.'\.\DO. 

c Com cffeito, com clle foi ccle:Urad., o ront1'ato 
de 10 de Outuhm de 187ô, c!uc está sujt~ito ;.í ap(lro • 
vação dn assernblt"a ~era , sem te1· havido 11ast11 
publica. ott concWTlmCia. D _ _ 

Em outro topico, diz a mesma informar:ão (lê) : 
a. Não lwtwe calculo dn importancia d<1 drspe."a 

com o pes~onl c material neCL'ssarios aos serviÇos 
de que se trata. Convem olJ~ervar qne, celebrado 
o contrato flicharà, não tendo c:> te o materinl pre· 
ciso, exigiu-se que elle o apre~c·ntassc confortue a 
indicação feita pPTo engenheiro Francisco PercirJ 
Passos no officio junto, de 29 de Janeiro de 1870. • 

Vê o nobre sonador, rrortnnto, rttH~ eu tenho o 
necessario fundr~mcnto para n~sevcrar quo não 
huuve concurrcncia, nem calculo 11c d1~sprsn. 

Mas, continúa. a informaçiio (lê); 
~ A despesa com o pessonl en1·arregado da in

specção é pagn pelos cofres gcr;1cs. O pessoal 
consta de dou::; iuspretorC's !!r.rac . ..: e seis parcines, 
(ao todo oitrJ) vencendo mensalmente cada_ um 
dos dous primeiros 'ÍOOS, c e:tdn um dos outros 
seis 150$000. O tolul desta Jcsposn impom em 
20: ri00,5000 jJúl' 3UUO, 

c Antes de passarem tacs serviços pt'lra o mi· 
nisterio do Impcrio, a cnmara municipal disp1m11irt 
mensalmcnto com o serviço da Jimfeza 8:205$8301 

e com o da irrigaçiío 3:700~; tola ll:U05B8:JO. • 
Esta informação foi dada pela {.11. directoria da 

secretaria do minislerio do Imperio e est~ devi
damente authcuticada. 

E' evidente, poi~, que, nlém de não ter prrcediw 
do concurrencin publica nem orçamento da des
pesa, r~ccresco quo foi ultrapassado o limite dt\ 
580:0001), que pt•]a lei do orçamento do 1875 ~ 1G 
ns. 2.0 e 3. 0 fUra determinado pv.ra os serviços d.! 
irri~acllo c limpeza da cillv.de, porquanto a qmmti:'l 
desttnada a remunerar os in~pcetores des-.e ser
viço impflrta em 20:!!001$, que, acldiciom1rlos am 
580:000~ do contrato, d<i o tutnl,dc COO:'i.OO~, btu 
é, um excesso do 20:~00~ cm relação á qu:mtia 
votada. 

Ora, si esse serviço fos~e satisfactorio, si cor· 
respondesse ás necessidades desta vasta cidrtdP, ("AJ· 

pita I do Imw·rio, si acaso as cond·çõos a que -sP 
referiu o illustrndo relr~tor tla commissfio de orça
mento fossem precnclddaR, não tcriamos, .o:inão 
que appT:mdir a providencia desse contrato sem a 
gravo prcoccupac;ão do remedi.1r os inconvcnicntC's 
que resultam do pc~simo scrvit•o feito~ lJ-e.lO <.l(:lunl 
emnrf'.znrio. ' 

E quem classifiea essa sen'iço por tal modo :-;~o 
os propriuc:: successores do nobre cx~mini~1.ro do 
Imperio. O proprio Sr. Leoncio do Carvalho, a 
quem St~ rc.fcriu o nobt•o senador por Pel'llamhuro 
autor do contrato, ni'io ~a mostrou satisfdt11 eom 
esse serviço como pareceu no nobr1• senador. 

As·cvcrou o nobre senador que o Sr. Lcunciu 
de Carvalho dis~era a muitas pessor~.-; qur qur1ntn 
mnis lia o contrato, tanto mais perfeito u rtclwv-n ;
c que era esse nobriJ ex-ministrn quem) algumns 
vezes, amparavr~ ü ·cmpr,~'wrio das aggressõrs c.u 
injustiças que lhe rrt~m fl'itas. 

Bntretanto, não é isso o que se lê no rclatorio du 
Sr. Leoncio de Carvalho. PeJo contrario, rc~cr· 
Yarldo-z.;e para opportnnamcntt) trazrr ao conhC'ci· 
menta da asscmLlóa geral o qur r('solv(•sse a rstc 
respeito, o nolH'c ex· n1inistro do lmperin absteve-se 
de tlar opinirro dcfiniti\'a sobre o contnlto, c i'lpro
Yeitou a occasião não só p:tra oppõr-so a uma das 
suas clam:ulas, como tn.mbem _ 11n!·a notieinr ti as-

semLléa geral qn(l aq111'! h•,.., ~L'fV ir;11:'! r..;ta\'am ,:('ntln 
mal ~x~.•cn!ado.~, e rtne o governo lwviH proeuraUu 
pt>los m..-:'iH~ fiO :-;eu <rleari('c chamflr o rmprezariG 
ao cumprimento de sua~ ohrig::u:õcs. 

(!la wn opo.rti'.) 
Onç;r o nohl't~ :<ena~1or o q1v di r. IJ ~r, Leon('io 

de Carvalho 1 li:; : 
~ A" vi~t.J tl:~s r<·r.lanwr;õc;;; da impmn.-:a e da 

Illma. t'<l:lt<lra municipnl contn.l u IJl(•Uu Ue ('\.C· 
cuçUo d'.' enn~nl(o relrbrallo COlll A. G-urv para n 
limpezn ~ i ITig-açfio rln rida1le. 1\'ill n kovcrno 
prot•nr<Hio pnln:-; meio:~ rt sea ulean~'e chamar o 
('ffi!•ff'Zilrin [10 r.nmprimcntü de ~LW:J ubriga~ões; 
pnlo qu~' dirip:in port~ria :í l lima. c;1mar:t, dcda
ranrlo-llw qw•. niin oJ>st;lltt•~ :1 Ji..:ca]i!;ru;ãfJ dos sr•r
viços p0r p::~rt•' rl:':l .Junh df! hygieue, a dita 
('fl!IHWl h!lll ('Ttl :-:i. r.m vil·1udc de ~11a ld org:.mi
f"t:l. n f:wuhL:de 1l•) in:;.p,~.c~~:onar por ~~eu~ prrpo~
tos o jesrrnpenlw de seme!h:1ntt• r·ontrato. ~ 

I~to disst· 0 nobre 1)_\.·U•ini:-.tru llo l11lflt'!'il) em, 
reb::~o !i cxerarf•o do sf•rviço contratado. 

YP.inmos agora o rp1r 1ii~:~•· f'Hl n~la<"fío :í pPrf~·i· 
çi'in do l'tiTI[t':do il,>) : 

r. Entt'BtllTHo o gov~rno nüo :;1~ Ue~enid:J tle:;,.c 
rnmo de :::-Mvi~~n c r•:;tnrla O'-' m1•in::: rlt~ con~1:!::nir 
melhorai-o. Opportummr1h' trnrri ao Yos.~o 1:0· 
nheeimentu o qnP re,olrer tt estiJ re:-;rwrto (nut.! 
o .:Senatlo), pnra qne d•·lihcr.·i~. ronfnrmr julgat'
dl':-l nwis :wert'1<h .~o!H'e o contra!1J rl~~nnitivo p~rn 
os m•·twiona(h:s ~erviços, (I qual pcnd1~ de vossa 
apprOY:t\ftO. ~ 

Ainrla ml'li..:, Conclui' t•.<:\.· !(l[Jko j\l'l1• mo~'lu sr
guinte (16) : 

~ 'i'fmho, fiJtl<l\-in. \lO I' cunYeJticnt~· Jizt•r··. u,.; 
tlR~de jú tplt' t) ~OYt•rno 1ido aceitn a dtln~ula 31 Un 
ffiCilf'ionnrin rnn!r:<tn H I\ p:tdt-' ''rn qu·· dt•I~I;Ha lilll' 
as multas por infl';le·:'il·'S dto~ ,;PrYi('os serão impos
u.ls ttdtuiui: tr~tifumen't'. qnnndu o cnntrnt<!Tl\f>. 
advertido da fult'.1 n~tu u corTigír compktamrn:o 
t1t1~ {j ]1orr~s depoi.:; tl:t ruht-! tf'l!l'ill. • 

\'0, porbnto, o Sen(l:dn qnr· ... 
() Sn. f~Ui\'1!.\. E FIGl'l~!fU,i);, ;-[:'ln n~r) contrr~ri:1 

o qnc ou disst•. 
O 811. TEIX1.:111.\ JU:\IUH:- ... u Sr. L::tlllcio de Cnr· 

\"aibo nDu elogianl O l'Olltl'l!O. 

O Sn. CU:-> H-\. E FtGL'EIRElJO.: -O r'ulltl ato em :'i ; 
qmmtn ú 1'\CC'UÇfin.,. 

O Sn. 'fElXEIHA JuNIOR :- ü Senado U1rú ~i o que 
ncnbu r1c le;· rt·('rm1m1'nrl::~ ~ 1wrf1!i1;ii1) dn cnntr:üu n 
si n l'f'r.ontwC'inwnto dn pt~ssiml) -~pn·ir.~n feito pel() 
emprer.nrio <' um olo:!io. 

O h nuHlu -.r•nrdíJl' por ,·~M~'a;:. qw• t'lU uma rl;ls 
,.~:-:sõ··~ anterion~s tr:ttou rk~te HSSl1111fJto, j:í d:•+ 
monstrou~ Sr. prr~i(lr•nt1 , qnr ~i e~~e "erviço 
pôde s+·r ri'iln n<J~ [-lllll(h !olltl·riut'I'S ~ 1H75. e Un
r:mre o pPriodo enlamito~') tlas r.pitlr·mi<ls, sin:'1o 
. ..:atisfu:·tn.·iaru .. nte, r~o ownns L:Ht!o quanto. sP ,jnl· 
~uva cun\'•~nient-~, .. 

O Sn. F.U':-'T•J rm .-\GI:L\1-\_-tle:'i"imumt'nto. 
o Sn. TEtXEIR.I. Jnnnn - ... si i~ntãoo scrvi~·o 

:-n ltôde f:,zt'r, não pe!i! rp.1ntir1 lle :133:056/), não 
c.omprrhendendo a indrmnização dos 6:000/) do 
rontndo llary, mas po!' mnito IIH~IJOS; si então as 
~1-.lmlrws tli~penllid;i~ rou1 i'::i"e :-:t~n'i~~o nprnas im· 
pnrt:1r~m rm ePrro:t Ue I'LCl;ú006 annnne~; pnrf'rc, 
I{Lli' a qunntin dr- 1.180:000:'1 nlin :lf'hn jn~tilicar-5o, 
cmrpu:mto o:-: ralenlos ~-·o orç:nnrnto não Uemon
strarcm v. m·,·~·~.;fdarh~ d·· t;d ~omnw, .. 

)-

_, 

t_ 



SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO: 

O Sn. CuNH.\. E Fwmmmoo:-Fez-se or~amcnto. 
0 Sn. TEIXEIRA JCNIOn:-OgovcrnO é quem de· 

clDrou que não houve calculo algum, c o proprio 
nobre senad~rtamlH.Hll disse que não houve or
çamento para o novo contrata cckbl'ado com A. 
Gary ..• 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO dá outro_ aparte. 
0 SR. TEIXEIR.\ JUNIOR:-Ora, assim como O ~cr

viço se tem feito de..;de 1876 até 1879, mediante 
um contrato provisorio, poder-se-hu continuar ;1 
fazer por mais dons ou tros mezes, uté que o go
verno se habilite com o necessario orçamento e 
estudos a respeito da.s necessidades destes serviços) 
para sulJmelter as clausulas prereridas ~ concur
rencia publica .. 

0 SR. CUNHA E FIGUEIREDO :-Fez-se um ort;a
mento de todas essas cousas. 

O Sn. TEIXElR.\ JuNion:-Eu refiro-me á infor· 
mação dada peJo governo ... 

0 Sn. CUNHA E FIGUEIREDO :-Foram'"tlatlos CO· 
lhiJos, fornecidos pelo serviço até então "feito. 

O Sn. Tmxn:m.\ JuNlon:-Mas ondo está o orça
mento 1 O contrato submettido ii nossa approvação 
ó porventura o mesmo de Ril-h<~ri.l, ou contém 
ckmsul<ls diffol'enles daqueilo, esurvif'OS m<tis dos· 
cnvoJ\rülos, mais aperfeiçoados 1 • 

0 Sn. FAUSTO DE AGUIAR: -1\Iuilo aperfeiçoado::;. 
O Sn. TEIXEIRA lUNIOR:- Então é diverso do 

que foi orçado; si nãn é diverso, então o seu r,üSto 
é caríssimo, pois qur- aquelle fõra contrntado por 
muito menos .•. 

O Sn. F.w~To DE AGmAn dá outro aparte. 
O Sn. TmxEmA JuNIOR: - Sr. presidentt!', resu

mindo a quostUo aos termos m:.lis sim pie~, pnrecft· 
me 9.ue nenhum inconveniente ha para o serviço 
publico em reje-itar-se o novo contrilto, c.oiHi
nuando provisoriamente o s8rviço corno vté agora, 
pois até o proprio contrato prevt~ a hypotlwso de 
não ser o contrato .approvado; c o governo, de· 
pois dr- feitos os ncccssDrios estudos, poderá tra
tar do outro contrato consultando ~ concurrencia 
pnlJlicn. 

0 Sn. FAUSTO DE AGUL\R dá Outro ap~rte. 

O Sn. TEIXEIRA JuNwn : - O nobre senador 
falia-me na imlí•mniznçi'io dos 6:000~ mensacs que 
actualmente monta a.m!lis de 200:000~; mas eu 
cntení.lo qu~, ain1la mestno que se rh•cssc de pngar 
essa intlemnizDçào, ainda assim haveria grande 
cconomin. para o Estado, e é faril prov:u· isto. 

O emprezario obrigou-se a fazer o serviço sem 
indernmzaçfio alguma, si obtivesse a approra
ção do novo contrnto; mas porqur. sujeitou-se a 
esse onus 1 Qual o motivo d1~s:-:a generosidade do 
cmprrzario ? 

E' porque o novo contral'l lhe a:;!'egura tão 
pingue retribult,:fto ou Liio grande Inct·o que não 
só lhe dei margem para lucrar com o servico con· 
tratado, como pnrn indí.'rnniznl-o dos prcjnizos 
que tiver tido com o contrato provisorio. 

O Sn. FAUSTO DE AGUIAn: - E' peln razão do 
mais longo prazo. 

O Sn. TEIXElRA Ju;.aun :- E' pela raz5o do 
mais longo {Jrazo, isto r~ pelo gozo do novo con~ 
trato, c nrstc senlido armto ,, olJ.:;errn~tlo do no· 
I.Jrc senador. 

Ora, eu n1l1) 1rrc!endu q1w tl pndc'r l1'gislatiVü 
negue ao cmpri'Zt~rio a ind1·mnizar.iio a qu;~ cllr 
tiVUL' direito Jlelo s~u contr[llo. 'Nilo dnvi1l.rlr<>i 
aceitar a explicaçi'ío t1o illustr'l_' cx-minbtro do 
imperio de que n indemnização dP 6:000-~ men
saes é umajnsta retrihui~~lío dos serviços estipu
lados no contrato ; mn~ ainda as:.:im dou prt~
ferencia a um eontrato suLn' 11 fJLWl haj;_r 
concurrencia pnblien c lenh:r l'l'l'(~f~llidn o UP· 
cessaria orçamento da du;-;pe~a, para que n5o lwjcr 
nece"sidade d1~ adrnit!ir-se, Rt~nl fnnUi.hJWnlo, a 
obrigal)iio do indPmnizar u emprrzr.rio, n~:m e"'! c 
tenha necessidutle de compr·~~hen1Jer no prt~l.;O Uu 
novo conlrat,) um.:t h11a marg-em de IUITOS !J<H'i! 
inclemnizar-sf' dos prrjuizos dn ('ontrnt.u pt'OVtsQ· 
rio. 

Punso, portanto, niio ser Uf:cessl!rio nlongar a 
discussão para mostrar a conwnirnc.ii1 da ::cguiute 
emenda que vou nwnr1nr :í me~Hl (lê): 

c Emenda subslitutiva á eonrJu-.,.~~o d:) p;n·,·cer 
da com missão: 

• :l.Q Que não SP,Áa rlpprov:tdll n ronlrt~to ee
lehrallo com .\.teixo Gary, ern 10 de Outuhr·u th~ 
1876, pnra limpeza r irri,!HWÕO a~_!Sta citladC', eon 
tinuando a subsistir o cofilratu pn~visot'ÍIJ :1tl'' f{lil' 
se eiTectue outro contrato. . 

~ 2.o Que no orçamento dtJ mini:-:ll'rin d1) lrll
pt':rio se autorize o g·overno a contrntal' u refL"ridu 
serviço de limpeza e irrignção com quem CifTI~
recer melhor serviço c m:1iores vantagens, prece. 
dendo calculo ou or~'ame_nt'J da de~pt~:;:,~, r con
sultando-se a concHrrenciu pnhli<.·n.- P~r1•o u~) 
Senado em 1~ do Bctembto, de. 

O Sn. PRE3IDE:NTre :- Eu tcnlw (};~ oh~c·n'at· 
ao noLre senndor que nJo pn5so nrcitur <1 sua 
emenda, p')rqur ~~ta cm ilisf'u-;s:-rn nRo o p:1rrr.0r 
da c_ummí~são, ma;; o nrti;~o da propll;;;ic:-fín. E" 
prectso,_ flOJS, €JU!" o nolm~ sr·nnilor rr'llJj:J 1l•• modo 
convemente a sun t'mendn. 

O Si:t. DANTAS :-O nobre sen,,dvr <tiJl\';..•:!ll<r 
como emenda, snlva a redac~·ãn. 

O Sr. Teixeira Junior :-Sr. Jrt'l'~i
dente, a minli<l emenda é sniJ--tituti\'a 3 eondu:,:ão 
do pnn'cer, porque rito não eslá redig"it}(r l.'tJt fúr-
ma de projl'cto. -

Os projPctos da canwrn do;-; dl'PLH<ul··~ <,r) rn
r jcitados uu emendadl'S. 

Eu _n_ão emendava, rejcitavn, e assim l'roct~di.:l 
para no ort:ament8 Ju Imperio dar nul•lrizaçfiO oo 
governo pam fazrr novo eontrato. E~t·· d o nwu 
pensamento .. 

Vê V. Ex. que neste caso nada temos a fazer si
não votar Cllll tra o projrcto, ~ no t1r1:amenlo úo 
Imyeyio concader então a autoriznçJo a filie mr 
rereri. 

O meu unico intento é Ueut servir o inlL'!'l'c'Se 
publico ; mas si a emenda assim redigida t·on. 
traria as formulas rcgimentJl'~. votilt'ci r'ontr:~ (J 

projecto, reservando-nw pnrn aprosentc~r 11\ltl'o 
opportunamrnte. 

A discussão ficou adia la pda hora. 
SEGUNDA PARTE DA OliDEM DO DlA. 

ORÇAMENTO DA. .\.GR:ClJI.TUR--1.. 

Continuou a ~-li. discussiio tio art. n." do pro
jecto de ld do orç:amcnto par:-1 o PXPrdeio de 
:1879-1880, relativo ás deSjJOS:t:~ do tninbteri1"l dn 
agricultura, commcrcto e obras puhlku~. 



ANNAES DO SENADO. 

O f!!I~ .. Jagunribc :-Sr. presidente, to
mando a palavra, preciso principiar por umn ex
plicação. 

Tenho de oceupar-mc c&m alguns assumptos do 
minJstcrio da agricultura, espcrinlmente com os 
decretos que ordenaram a construccão de duas 
estradas de ferro no Ceará; mas tcrido te i to um 
protesto nesta casa de que não me occupnrin mais 
coro os negocios do Ceará, julgo ncccssario expli
car-me. 

O Senado se recorda do r1ue, por occasião do 
fallc.cimcnto do .senador Pompeu, tr<dou-se nesta 
casa da eonvcnioneia o necessidade de adiar-:;c• a 
eleição de um novo senador, attuntns us eircuro
stancins da s~cca. O poder legislativo não iniciou 
medida alguma, pura este fim,.; mas o governo, 
cedendo aos reclnmos da opiniM e reconhecendo 
a convenionrin da rood_ida, tomou ·a si a responsa
LiHdade de adiar a eleição. Todos nôs temos 
applandido este neto, ao menos eu, com todâ a sin
ceridade, porque, praticando-o, o governo mos

O SR. CANDIDO MENnEs: -Pd;r minha parte está trou-se suporwr ás exigencias partida rias. 
absolvido. Sabemos que nnquclla occasião havia um p:l.r-

0 SR. JAGUARIBE : - Qu<.1ndo diss~ que _não tido intert}ssado em que a eleição se fizC'sse.; havia 
pretendia me occupa.r com os negocias do Ceará, re- candidatos que ~o julgavam prejudicados com o 
feria-me a esses negocias que excitam paixões, os- seu adiamento, e não obstante o governo, mosM 
pr.cialmcnte áqueJle:::; que so prendiam aos serviços trando-se superior a todas estas considerações, 
da sôcca, á despcrdicios, Me., etc. ndiou a eleição, infringiu H lei manifestarnéntr~. 

As estradas de rurru for~m motivada~ tnmbcm mas satisfez a uma lei supe-rior á lei cscript.'l, e 

Pela sêcca ·, mas, em todo 0 caso, estradas de ferro era a de sun conscieneia de que rmtão não podia 
haver eleí9i'ío. são objMtos de permanencia, que tõm t1c ex.orcar 

suJ. influencia, sobretudo no fnturn. Por canse- O Sn. JUNQUEIM:- .Mas •thi lw.via impos:-ihlli· 
guinto, ncredito que fallando sobro as estradas do da de absoluta. 
f~rro, de cujo trac;ndo Lem escolhido depende o OS J B I' · 1 1 
d~senvolvimento da !lfOvincifl, não infrinJ'O o pro- R. AGUARmE:- um. !..U por mm Ht vez teu 10 

censuratlo o governo agora, -porque não teve eo-
testo que aqui fiz. ragem igual, em circumstancias identicas, sinão 

Dada esta explica~~ão, começnrúi pnr justificar peiores. 
alguns apartes que hÔntem profr-t'i, qunndo fanava Já se vê pois, que ha cAS·'.ls C'm que, embvra in
o nobre pre:::idcnte do conselho, nos quacs aJas· fringindo a lei, o governo é merecedor do louvores. 
tt.Ji-me complet:mwnte, pC'lo que lllll'Ccou-me, da Eu louvei ainda ha pouco o procedimento do go· 
orinião dos meus amig0s i Visto que, cm quanto se vcrno do i8ü6, por ter mnndado suspender a eleição 
d1zia que o governo não podia deixar de estar na província do Rio Grande do Sul, por occasião 
delJaixo de- severa cen!;urn, porque tinha decretado da guerra contra o Pnrag·uny, visto achar-se aquellv 
a construeção de estradas sem autoriza~ão legal, provineia cm circumstancias 3Uormaes com u !e~ 
eu dei um ap~rto dcclaranlto, rJ ue neste ponto ap.. vantamcnto Ue tropas. O governo não tinha lo i que 
phiUdia o acto do governo, ainda que clle houvesse o autorizasse a su~pendel .. a, mas o fez a seu urhitrio, 
mfringido a lei; porqtv", como eu disse então, declarnntlo, é verdade, no decreto- si o podr•r lcM 
jámnis-Iouvarei o governo qur, cm certas circum· gisiativo não mandasse o r.)ntrnrio. 
stancias extraordinarias, cm que o dever de con · 
sc.iencià lhe impõe uma certa marcha, não prcvfstn O SR. DANTAs:-Apoiado. 
pela ld eommum, hesito diante da letra da mesma O Sa. JAGUARIUE:-Rendeu esta hom~Jnagem, mas 
ld ; quando manifestamente, si esta pndo8se ter tomou a responsabilidade Ua infraccão lia lei. 
previsto aquella circumstancia extrat1rdinaria, NPstas clrcumstancias, digo Ctl, o governo, corno· 
outra teria sido sua disposição : nesta hy_puthese muito bem demonstrou houtem o nobre presidHnte 
a justiça do acto reclamado por aconteeunentus do conselho, vendo· se diattte dos clamorosos cfl'ei· 
imprevistos lhe U:mi a convicçõo de que os pode- tos da si.icca e reconhecendo que as medidas toy 
res do Estado não ltt:sitarão em conccdr:r um bill madus não eram sufficlc-ntes para ar,udir aos re· 
de indemnidade. claJUos de uma popnlRç-iio que morria n fomt·, e 

Foi neste sentido 0 meu aparte. que o estabelecimento Lle estl'adas não sú dava 
. . . trabalho prompto a ossa população, como ao mesmo 

Em tod:! e qualquer Clrcum~taneta e sempr~_· re·. tempo er::~ um meio de não dar esmolas, que n:viltum 
provado p_roceder contra a I e!, ~as, .sen~ores, s1 aos que as recelJem ; ao passo que o st~lario pf'lo 
h~ UII'!-a let que se I_nostra s~pPrHH' as Ims mnsten_h.,s, I trnbalho rmmtem a dignidade humana; attendendo 
qual e a_ da neccssi?~de,, !e1. esta quo tom pt:r tt:n- ainda que .. exactamente n~.-. crises de sêcca, o moio 
Lro. o nao estar SUJe~ta a 1e1 algum_a, como c pr_m- mais prompto, mais efficaz para evitar esse:<. dt?:· 
c1piO corrente sanccH~nado pelo ~xwma : twcessltas I sastn~s. é a facilidade d•' comtnunicações e que, por .. 
carrt lege; em taes ctrcum~tanmas, sustento que tant'O est~belecendo estradas de ferro não só 
seria fraqueza. por parte do go_v~rno não ter co- satisfâzi~ uma ncr.cssidatle· de mt>mentu, cOmo prú· 
r agem para 3rrostar a rcsponsabthdade de s~u acto, venia :is do futuro, não hesitou em docretal·as. 
~m. s3tlsfaçao de um d.cver d<." se~ proprw "CJ!SO 0 Sn. CANSANsÃo DE SI!'ira.mú (ptesiliente do con-
mttmo, que, em certas mrcumstanmas é snp~"rJOr selho' :-Apoiaflo. 
a todos os outro3 deveres. ' . 

Agora, senlwrus, pllra 4ue a minha j'ustifical}li.O • O Sn. JUNQUEIRA:- Mas V. Ex. qucr~n qu_e a 
não fique só nisto, 0 Senado me permitirá acres- secc~ dur;1S'ic ~(·z annos !- A estrafia nao pode 
centar que nós mesmos muitas vezes temos ap· sernr pnrn as c.Jrcumstuncws presentes. 
plaudido actos desta. natureza, e :tté t~ensurado. no O Sn. JAGt:AlUUE:- As estrada:> actualmentt~ 
menos eu, o ~OVNno por n?io príltical-os. servem perfeitamente, em relaçJo {l sêcca, para õar 

OS J . " . A , t. 1 ·o::] salario no momento, mas não podt>.m seryir, Dl'US 
R. UNQU.,IRA.- cto. con r,l a e11 nos lirre de tal, fl"'ra transporte tle generos ainda 

O Su. JAGUARIDB;- Eu me. exr~lieo. durant~ a prasonte sêcca. O qnr. digo ú que satis· 
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fazem uma necessidade de momento c preYinem 
o futuro1 porque é convicção minha true si t~s 
as províncias sujeitas á ·sQl'L!ill acommattidas dosto 
flagdlo, fossem cortadas tle estradas de ferro, não 
haveria clamores provenientes da sêccn. 

O Sn. CA.NsANsÃo DE SINIMBÚ (p1·e.údcnte do con
selho) : - Apoiado. 

O SR. JAGUARIDE: - Não sO porqw~ haveria 
roais facilidade de trunspurt,~. como ainda porque o 
trabalho se desenvolveria om escala maito mais 
larga e, pelo menos, todos v.quc11es qtte habilasscm 
ao lado dessas estradas, <linda nas maiores calami
dades, disporiam mais ou monos de m.:tior aJmn
daucin de recursos, de maneira qllê não precisariam 
estender a mão pnra esmola r. Pol' conseguinte a 
estrada de ferro e a primeir.q dns providencias parn. 
males desta ordem. 

O SR. JUNQUEIRA:- Decretadas pelu poder logi;;
lativo no intcrvallo das sôecas. 

O S.a •. CAN.SANSÃO DE SJ.NIMBÚ (presidente do con
selho) :-Nunc~ decretaram. 

O SR. JAauARIBE:-0 uoLrc prcsiJ.ente do con
selhu, ministro da agricultura, rmr cuja pasta 
correm estes negocias, achvu~sc diante desta ca
lamidaUe c da necessidade de tonwr uma pro· 
videncia qualquer, qua.nd1J não funccionava o 
corpo legislativo; c, pois, tomou a respon~alJi
lidnde. 

O Sn. JUKIJUEIRA: - Port.J.Ue dissolreu as ca· 
maras? 

O SR. CANsANSÃO DE SrNirtmú (presidente do con· 
sellw):-Por outras cnu.sns. São cousas que se ligam 
umas ás outras. 

O Sa. JAGUAnnm :-Não entro agora na apre
dação dcstaq_ucstão: o caso ó qu.e, auandoo nobre 
ministro tomou essa'mcdida, nfio huVia c amaras, o, 
port:mto acho que o" nobre presidente do consblho 
procedeu muito L!!m, merece louvares pnr esse 
procedimento, e no futuro, quando se ex:perí· 
montarem os Lcnoficos. effcitos desta mL~didn, 
aquella populaç;io ha de be.mdizer o seu nome. 

O Sn. ConnEIA:- O que sinto é não poder con· 
cardar com V. Ex. quanto no principio da illoga
lidadc. 

0 SR. FERNA.NDE.S DA CUNHA:- Na escola ~on· 
servadora é mão principio. 

O SR. lAGUARIDE:- Eu sou franco, e não receio 
a apreciação de minhu opinião. Posso estar cm 
erro, mas cmítto-a com todu a franqueza, e 
dello.s tomo a responsntJi!idade. E tantu menos 
receio censura, e até estl'anheza de meus amigos, 
por afastar~ me dellcs, quanto tenho a presumpção, 
pelo rnenos, de que disprm]}l) do Lastante isencão 
de animo pnra que á ninguem pnreça que este 
meu .rrocodimento é uma hunwnugcm ao governo. 

O Sn. CoRREIA : -Estamos certos disto. 
O SR. !AGUA.RIBE:- E antes de concluir o meu 

discurso, hei de niostrar que. si louvo o ft"OVerno 
por estas. medidas, mesmo a proposito de as e de 
outras, tenlw censuras a fazer-Jhe. 

Assim, si aos meus honrados amigos causa es
tranheza a opinião que cmitto, favoravel nesta 
parte ao _governo, hão do ver quê tenho a cora· 
gem precisa para ccnsurnl-o na proprfn marclla 
de·ssa medida que pr~s~ntt":~mcnte merece os meus 
louvores. 

O Sn. lUNQUJWL\.: - Sempr.' V. Ex. tem d"do 
provD~ dessa coragem. 

O Sn. JAuUAIUJJE :-Felicito, Sr. prü.-;itlt!D.tt~, o 
nulJru presidente du conselho pelo que manifo;;tou 
no seu ultimo discurso com relação á Estrad~ de 
Baturité, tlechtrantlu que, quando as:-::umiu o pod(•r, 
já havia nugociação iniciada para a cncampa.ção 
dossa estraua, ao ponto de pens<lr S. Ex. que o 
proprio governo que o precedeu a t~il'ectu~rin. 

Eu tinha infurmações a este resp!'itO.. neste 
mesmo sontid1>; m.1s folguei com ver fllll' 1) nobre 
prcsident~ Uo conselho as prPstn~sC'. 

0 SH. GANS.\.NSÂu DE SINIMBÚ (presidente da C0/1.· 
selhu) : - Er;:,. presutupçãl\ rninh<1. 

O Sn. JAGUARIDE:-Muito me compraz que <tssim 
fosse ; porque .• senUo essa medida reclamado como 
urna das mais ~1rgentes, pois que se tratava de uma 
provincia qu1J, qunndo ora pi'O'-'pero seu estado, 
sempre auxrlion com denodo o E.~ ta do em todas as 
diillcuidades cm que este se tem encontrat.Io. seria 
uma iniquidade que, na oecasião em que ella he 
achava cm tão critica circumstancia, não prestas.:; e~ 
lhe o governo o npoio de que precisn:va. Em tal 
hypothesfj,seriam os meus amigo~ que estavam no 
poder dignos do consuru. 

Mas, eu tenho a confiançn de que a ncgoct.u,;~o 
llD.ra ~encampnr a estrada se achava bem encami
nhada e proxima de seu termo; e-, portanto, muito 
folguei com a declaração do nobre prosideute do 
conselho, por·JUB demonstr0u que e:ste ou aquelJe 
governo não hesitaria em adoptar essa providenc.ia. 

Senhores, essa providencia devia ser n.do.vtada, 
não só porque nccessidn.des clamorosas a exigiam, 
sinão tamhcm porque o governo se devia pt·r~ 
suadir de qu.::J a encampação nenhum prcjuizo 
acarretariJ. ao Estado; pois que a Estrada de Ba· 
turité é de um rendimento tãu mnnifesto, :rue 
ainda na actualidade, no rigor da sêcca, ficou 
provado, pelo que huutem pondGrou o nobre pr<'· 
sidente do conselho, que essa emprez~ é de grande 
vantagem, tendo o Estado stimente de lucrar com 
ella, financeiramente faliando, além das outras 
vantagens que resultam dc5se meiu dt~ communi~ 
cações. 

Sob o pontü de vista du renda, desde já ha tal 
proveito, fJUe o Estado só tem de aufcnr lucros 
avantajadBs. 

O SR. B~üs .OARRETO :-lia muilo que se dizer 
a este respeito. 

O SR. JAGUARIBE: - Não tenho duvida quanlo 
á Estrada de Baturité ; e tanto que essa estrada, 
logo qu0 seja construidu até o ponto a que está 
destinada, será tão vantajosa, que podera entrar 
em comparação com as mais prosperas estradas 
de forro do Braz.il. 

O Sn. NuNEs GoNÇALVEs : -Apoiado. 
O Sn. C.<NSANS.l:o DE SrNrMBú (presidente do COI!Sc· 

lho) :- Basttmi um anno de prosperidade p:~r;~ de~ 
monstr:~l~o. 

O Sn. JAGUAlUDE:- Todo o terreno que margela 
essa.estrada estJ prepar:Hlo para !)roducção,e entre
tanto vemos que a Eslrada de t!rro D. Pedro li, 
cuja importancia é tão ~!evada, a.travessa leguas e 
loguas de turreno inculto e sem producção, como 
os t!Ue decorrem desta côrto atê á serra. 

As terras por onde passa a Estrada de BaturHé 
estão occupadc1s com a cultura do algodão cm 
grande al.JUnllancia e. com a do caf~. 
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Dir5o os nobr~s :::,enadores que no Ceará a pro
ducç5o do cn.fé nflo é tallJUe alimente o trafego 
de uma estradJ de fer!'o. Rcgp~mdi~rei que-, si no 
Ceará nfto ha granil('S fazen~eiros (~C café, )ta 
centenas de pequenos fa/t>.ntll'.tro~, _CUJ_as colhettas 
reunidas avultalll como as das mats Importantes 
fazontl<1s. 

O SR. C.\NSAN~ÃO DE StNIMIJÚ ( presid1•nte do con · 
sellw ):-Dmrc acresr.rntar que qtw::;i todo o tra· 
bnlho t: feüiJ 11elrt ~~opulaçt'io liYre. 

O Sn. JAGL'AniDE:-E' um fal'to bt~lll sabido. que 
data dt• mais de 10 a anos : r1ne n maior parte~ da 
lavouro no Ceará ~·· ~crvida pür hrn('os Hvres. Na 
provinrin h~1via uma ~<'rta p~rçfio de escravat_nr~, 
qut- por f•ffdto tla secc:1 tcr<J grandementG dmn· 
nnido. 

Pois Lt;m ! Antes dess<t calamidade já a egcra
vatura não se occupava na la\'oura. A maioria do 
traú::tlilo e!'H livre, conconendo pa:·a r-lle, no que 
diz r•_•sp.'ito ii Nllht>itu do café, cm grande pnrte, 
~s mull!l'rl'~ lw.veudo-:->e e! la" com rnms promptidão 
0 actividade' nesse ~~..·rvi~o do qtw o" holllcns. 
· !Ia oitn annos estouausentedo Ct'ará i mas muito 
antes já o tr:1lwlho tln P~anratura ?u;~si n:io existia 
para a laYoura · er~ rei to por jorna ni ros habituaes 
e por muita.:. p~s..;o;tg, qun na étutcil da monda e ~da 
colheita iam de longe entregar-se a essa occupat;ao. 

Pul"taHLv~ é e:~:::~ unu estr:tda que para fazer a 
prosperidade da proy~ncia deve ser fll'l)IllUlgada 
(apoiado,\'), Por or11, p prnduz bons re~ul.tallos; 
qnnnto m::~i.:; qn::~ntlo úe:-;em'O[ver-se <1te a serra 
dl' BatmiW. ii distanch aprnils de 18 lcguas. 

O nulJ.·o: ltl'í.'~itlL•Uttl tl1) eon::elho acaba tle forne
cer· me os uHimos daUo.;; offictaes qtlC 11ossuc 
<1rerra da exist..:ncia da ~~crnvatura no Ceara. Por 
ellcs se t.h:monstra qw~ ali i apr.nas ~estam 1~,~00 
e..-navos, ao pas!'O t]lte na di1ta da t~lt1ma ~st.atis.tJ~!l 
o seu numero Dttingia n 3~.000. Asstm,a Uwnnm~ao 
baixou ;i. men(•S dt~ met;tdc. 

Não obstante a s~cca, a lavoura do eaft~ se tem 
porlirlo Itmntt!f n.1s SL'rras, continuando n dcscn
vul veJ'·se n~o :;cntindu falta tlo braços, o qnc provtt 
ser lwlJit~ j1í antigo o cmpreg<J 1los úracos livres 
nessa eultura. E:-:1+..' t~xemulo prO\'n ao rosto do 
Impt'rio que, qu~n1lo se ox_tinguir. a ~gcravatura, 
não sG deve con.-:1dert~r o patz opprimJdO por uma 
grandl' cri~e. como algnn~ recci[lm. 

Os recursos estão cornnosco; a lavoura c outras 
industrias não hão de morrer, do!"de que haja a 
uccess::~ria fiCLividade. DL!~do ttue os fazcndetros 
se nra~tcm dos s~.~us antigos haJJitos, proc.nrando cm 
seu auxílio os braços line~, na.cionacs ou estran
geiros, a lavoura não lw de ter falta tlellt'S; e a 
e.ste respritn me recordo de que no ~ongrosso ~a 
lavonr:~ harido em Pcnw.m!nu;o ~e dtsse que nno 
en de IJraços que n lavoura tinha faltrt, mas de 
rapitaes r.• de outras cou . .;as. 

Purt..tnto, a:::sim como ~m Pern:..~mlHl:CO, on~~ 
· nliás existl3 do~L·nvol~ida. n g1·andc prnprte.dade, Ja 
·~c reconhéceu que nno hu falt~ de iJI ato:;, e esta 
declaração rm;tdou-s~~ na ce:~eza d~ que nos hra
l'ns livres se pode achar a uxtho facllrnente ; acre
dito que o sul qu,mtlo estudar devidamente cst~ 
qucsL.o e ara~tar-sc de ltabitos_invctl'l'~dosl ha de 
encontr[lr o nrccss:-~rio auxilio nos proprios JJra
çrJs nacion~cs, d1~ modo que a lavoura não definl.te. 

O Sn. CANSAN:;Ko DE SINIMmi (presidente do con
sdfw):-.As condições n5.o são semelhantes. 

o Sn. JAGUARrnE:-Sei que ns condi~õcs divcr
gt~m muito, mas divergem espel'ialmentt~ nos ha-

bitos; c, Ri o Senado attender a que a neccssidé!.de 
é a primeira: dt~s mestras, d vemos convencer-nos 
de que o puiz ir-se-lm pouco a poueo preparantlo 
para viver gom escrayattua, c, portanto, deve l<tn
r,ar mão dos me_ios que a necessidade aconselha. 
• E' muito recente a este respeito a hi:;toria dos 
Estados~ Unidos; alli a est:ravatura era o principal 
elemento da gr<tnde lavoura dl).~ Estados U:o sul; 
pareria áquclles Estados tl a muitos obS0L'ratlores .. 
até estranhos ao paiz, qU(!, com cfft~ito, depois da 
ox.tincção dn est.::ravatura a lavoura iria definhando 
at1~ morrer; m.:ts a cxperiencia está mostrando o 
contrario. Sinto não ter trllzido comigo dados a 
este proposito ; mas rt~C(Irdo·tne do ter lido e 
tambcm le ter sido informado por pc~sna muito 
compettJnto que hoje a producção do algod~o nos 
Estados do sul tem montado ao dobro do que era 
no tempo da I)Scravuturn. 

E' certo que, no mom1•nto da oxtincçi'io, es.~;~ la· 
voura prHISOU pnr uma espr.cic de transformtlção : 
alguns cstaltclecimcntos como que dcsapp<lfO· 
ceram; mas a actividade daquelle povo rez imme· 
diaLumente resurgir tssa indu8tría com o auxilio 
dos brnços livres e com a subdivisão da grande 
propriedade; a verdade r' que n produc~;'ío hoje r' 
muito superior. 

O Srr. CANSA!'\SÃO DE St~I:\IBÚ ( T!resirlmte dn con· 
sdho) ; -Mas a industria saccarma extinguiu-se; 
os engenhos es~.ão arrninados. 

O Sn. J.ti.iU.JdUB& : -Vi0rnm outras in!lustriils : 
a um p;~iz pouro importn que floresça ou não uma 
certa industrin especial, ú que lhe mtercss::~ é que 
suas forças se desenvolvam, conforme. a aptidão 
llo solo c de seus hulJitantes, com tanto que do 
conjunto Uessas for~as resultO a ri11Ueza pntJlica 
de que possn manter·:-;e. A cultura do algodão tem 
alli cre::;cido considerrn'elmente, c vC-se quo no 
resto do mundo l.'S:'a m(m~aduria, tendo tido Dté 
cnLão um certo preç.o, hoje se acha pur pr~~~~n 
muito mais baixo,em consetJUt~ncfa da abundancia, 
e esta aUunllaucia provêm sobretudo do:; Estado:.
Gnido.-.. 

Sr. jJresidente, :mtns de occmpat·-m~ com 
uutro nssumpto ('. demorando-me no da Estrada 
de fet'ro de naturilé, vou destlc jit chamar a 
altcnçfio do nobre ministro da agricultura e tligno 
prc,;idcnt'~ do conselho [Jura uma ri!vdu~ão rru~~ 
:-;. Ex. nos fez ne:>ta casa, ·c a re.5pcit•J dn qnal 
permittirâ que eu emitta rMtas conslderaçJf3~, 
di\'t'r!!indo Ue sua opinião. 

Dl'clarou-nos o nobt'L! ministro que qnand•l 
aquctlu estrada de ferro chegar ao Ioga r Canôa, 
(Jtl~ ~nesmo no t~.mpo, em que uma compan~ia 
dirt.!;ta a estrada, Ja era o ponto finai da concc-ssao, 
S. Ex., attendendo it ruclamtlt;ões que da provincia 
vienuu} c naturalmente i•.S informações dos enge
nheiros, tinha resolvidO que a estrada fosse pro
longada até it cidade do J3atul'ité ou se fizesse um 
ramal para alli. 

O Sn. CANSANSÃO DE SJNIMDÚ (presidente do con
sell•o):--Purque do ponto em que estü, na Canil<~, 
su::t direcção natural é parn Cnriri. O ramal se.rve 
Itilra conduzir os prodnctu13 da serrn de BalUJ'Jté. 

o Sn. JAGUARIBE ;-A. este respeito me permit
lirá V. Ex. algumas considcra~ões em d~·saccôrdo 
de sun opinião. -

Senhores, a idéa do nobre ministro tem seu 
lado de appnrente vantagem, e eu sei que é gran
dcment~" llOpul~r nflquclfa r,illadr, soLrctudo por-

. 



que infelizmente em nosso pafz, rlf'sdt~ que se re~ 
~ebe qualquer Ueneücio, não se fl('a contcnt.e com 
elle, si não é inteiramentn complf'to, ú medida do 
desejo de cada um. O heni·Hcio VMl nté o ponto B, 
mas a nós indivirlualmento convt_~m qne chegue ao 
ponto C, lm do vir até ahi, sem o que temos que 
censurar, é o que sncc~de de ordinario. 

Effectivamcnte os moradoros da cidade de Da
turité devem -achar muito cortmiodo que a estrnda 
chegue até o coraçfio dt~ssa cidade; mns é exac
tamente o contrario disso o que convem ao bem 
geral, como vou demonstt·ar. 

A citlade de Daturité e:-.t:'t coiTocndn cm uma es
pecio de seio da serra do mrsmo nomr ; c eu que 
alli tenho cstaUo cm algumas occasiões, assevero 
ao Senado quo tanto o cume da serra tem de agra
da.vel, de fresro, de ameno, fJUanto a cidade tPm 
de quente, talvez porque, niio scnào livre a vtm
tílnção, por encontrar o obstact1lo t.la serra, o calor 
augmenta mais a IIi do qut~ cm qunli).UCr ponto tla 
planície; a verdade é que aquella cidade é sum
mamente ralida. 

Ora, collocada a est11çi'ío de,~tinada ao serviço da 
cíàade, como já se achava detcrmintHio, no ponto 
denominado Canõa, que fica a lcgua e meia da ci
dade, distancia esta. qne já é interrnediadn de 
muitas casns, o qur ncontcceria em minha opi
nião é que a cidade teria grande progrc.~so e:::terr
dendo-se para o lado tla estaç~o. e que, portanto, 
d'aqui a dous ou tres annos a ostação da Canôa 
estaria na cidade. ' 

A vantagem de levllr a estrada até. o coração da 
cidade ... 

o- SR. CANsANSÃO DE SINn!BlÍ (presidente do con
selho) :-E' para os productos da serra. 
· O Sn. !Ar.uAUIBE:- ..• é simplesmente pora os 
habitantes da cidade, como se acha hoje, mr~s para 
a lavoura de modo algum. 

A cidade demora ao pé da serra, mas a serra 
tem bastante extensão tanto em comprimento como 
em largura, de maneira que muitas fazendas de 
café ficnm a õ, 8 e lO leguas da cidnUc. 

Ora, comprehende-se que ao .fazendeiro qne 
manda seus cafés ou qualquer outru prod 11cto cm 
costas de animaes p~:~ra a estrada de ferro, é in
differente mandai-os pnta a cidade ou para Canõa, 
Iegua e meia além. 

Disse eu qti8 isso € ir;td iffer~nte, desde q!le a 
viagem em costas de ammaes é emprel.wndida; 
mas devo acrescentar <JUe os fazendeiros preferrm 
que o ponto final da vwgem não seja o coração da 
éidade. 

Aquelles que conhecem as cidades das provin
cia:s e oS habitas dos fazendeiros e em geral dos 
llomens do campo ql:le as circundam, sabem que 
elles têm graQ.de repugnanr.i:1 ·(!m mandar nos po
;;oados os homens que i5e acham ao seu servrço, 
porque ahi ha ordinariamente fOcos de pcrvt•.rsão, 
d'onde resulta muitas vezes que voltam esses agen
tes sem dar contas fieis de suas commissões. 

Por outro lado osanimaesnos centros das cidades, 
sobretudo no norte, nas quaes não ha ainda este 
habito de coche:iras, onde sejam recolhidos á pa
gamento ror hora, pa~~am pessimamente e ás vezes 
voltam d ahi inutilisados; ao passo que, si a es~ 
tação terminal estiver situada em Uma localidade 
mais espaçosa é sem agglomeração de habitações, 
os· animaes hão de encontrar pastagens e muito 
melhor será para este serviçu de transporte. 

T. V 

Por consequeneia, debaixo do ponto de vista de 
servir aos fazendc.irog, o nttbt'l) presidente do con· 
.selhu está enganado, porque para ellus é melhor 
que a cstrnda dn ferro ni'lo vá terminar mt cidade, e 
sim em algum ponto mais afasta<lo t' cercado de 
pastngens p:1ra os rmimar..s, como é a CanOa. 

Agora, si o inte•·esse C servir aos haLítcmtes da 
c.idade de llntu t'it1!, aos negociantes, af}nelles que 
são reccLetloros de Bafé, ellcs, com e.tfeito, hão de 
appl:mdir quo a l'Strada vá até o coração da ci .. 
dode. 

Mas c~te acto do governo tem de prejudicar a 
salu!Jridade da l"}idade, porque uma vrz Cl')nvcrtida 
a cidalle em um ponto central de carregamento, 
para onde convirja esta gente que entretem-se 
com este ne.!Socio; a população angmentará consi
tleravelmentu e ag~lomeranU.o·se em uma pequena 
âr,~a, a salntn·hlade publica terá do prPjndicar-se. 

Por outt·o Indo ô muito natural que, ficando a 
rstaçâo no ponto em que ~-~ se acha Jispm;to, em 
Canóa, a indnstrin parti cu ar estnheleça um meio 
mais facil de tr)msrorte, como por ex.emplo, uma 
linha de tracção animnda. ou de bonds, como aqui 
existem e já existt~m tamh1~m uns cidades do in
terior da provincia do Rio do Janeiro, como por 
exemplo, Vassouras e outras. 

Cum uma tnllinha os interesses da cidade seriám 
perfcitamcntt~ <Jtkndidos, porque estn linha póde 
prestar-se não só á conducção de pasgagriros,como 
tarnLem de cnrgas,c assim se conciliam os interesse5 
sem qne tenha de surgir desta medida o deteria .. 
rnmcnto da saluLridade publica e prrjuizos aos 
fazundeiros,que terão de mandar forçosamente seus 
animaes á cidade e d'ahi voltem muitas vezes es .. 
tropeados e inutilisados por falta de pastngem. 

Gom isto o governo nada tem que perder, até 
poréple lembro-me de que o nobre presidente do 
conselho entre• as razões dadas, mencionou que 
este ramal havia de angmentar consideravelmente 
as vantagens da estrada, razão que, desculpe-ma 
8. Ex., cu não julgo procedente. 

Eu acho quo o governo deve ser muito zeloSo 
em proporcion1r 30 publico cslas vantagens, que 
tendem a engrandecera pai r., mas que deve arredar 
de si a idéa de auferir lucros, de ser negociante. 
Não sabe lmm que o governo seja eommerciante. 

Já está demonstrado, e S. Ex. mesmo está coii·. 
vencido de que a estrado, termidantlo Ild' pônf<f ~ 
que est<i destinada, dá baslante lucro, ha de cobrir 
as d.espe~as e deixar vantagem no Estado. Si assiril 
é, pnra qne o governo le,rado pch) pequeno inte· 
resse do lucro, lw de diminuir as vantagens que 
hão de auferir certa~ indn~trias, qne, da falta desta 
ramal da estrada, naturalmente su~irão ; indus
trias muito legitim<JS c qu11 prestarao serviços ao 
puhlico com mais commodidade 't 

l'or outro lê:do, senhores, sabemos que Ii~sMf! 
grandes focos de popula~ão, em toda parte do 
mundo, só por nma necr-ssidade extrema se pot· 
mitte a passagem de caminhDS de ferro, porqüe 
todos conhecem a frOl!Uencia dos desastres, quando 
um caminho de furro atravessa pelo meio do po .. 
voado: e ó o que snccedt~rá em Buturité. 

Si a estrada do ferro estt!nder-se até á cidade, o 
numero de de-;astres ha'de ser muito maior do qut) 
si eila ficar na Canôa. Sendo isto evldente, eu acre
dilo que S. Ex. faria um grande serviço, si em: 
vez desta leguaemeia, que é pouco mais ou menos 
em quanto calculo a distancia que vai de Canõa á 
cidade de Baturité, ordenar que se prolongue a 

i6 
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es(rada mais Iegua e meia além da Ca.nõa no sen · 
tido de seu fnturo prolongnmcnto para o sul da 
provincia. E digo que _pre.c:tnrá assim serviço muito 
maior, já porque adumt.J um ponco a estradll de 
ferro, já porque deste lado da serra tambcm ha la
voura, c os fazendeiros em yez de mandarem ~eus 
generos á cidade, ou mesmo ú CanOa, os mandariam 
a esta nova estação que se deveria estabdecer no 
ponto mais conveniente que oS engenheiros indi .. 
cassem. Esta Jogua e mexa ma:s de distancia seria 
um serviço muito relcnmte á Jnyoura, até porque 
signilirr!flrl que cffeclivamcntc é rontade do go
verno que a e:::lrDda um dia se prolnRguc até ao 
vali e do CHirr. 

O Sn. CAKSANsio DE SnaMBÚ (presidente do con~
sellw):- Agu11rdo u resultado das informações que 
pedi a este respeito. 

O Sn. J'dWARIBE:- Acredito que as informações 
qtw V. Ex. ha de ter IJ5o du- ser no sentido de 
prf'fcrir-se u ramal p;~rn a eidadt:1, mrsmo porque 
tenho eerteza de que cst:.~s p:llDVras que estou pro
ferindo,hiio de de.-;agratlt~r nos lwl..dtantes da cidade. 
àllls eu não estou aqui para agr<Jdar a este ou 
áquC'Ile. amigo emJJora, c sim p:=lra mP.]hor servir 

, ao pnhlieu, como dieta r-me a consciencia. Desde 
qufl. me convenço dO que a. vertlade é esta, hei de 
com toda a franque-zil rnanifest~tl-a. 

. O SR. C.\NSANSÃo DE SINIMDÚ (prnide11te do con
selho):-lnfvrma~·ões t.los engenheiros, não dos 
habitantes. 

O Sn. J.AauARIDE :-V. Ex. compreiJCndo que 
os engenheiros~ estando etn contacto com a popu
lação, ouvem-mi e hfio de ttwrbern achHr mais 
commoda a estação alli. 

. O Sn. CANSANsÃo DE SINIMBÚ (presidente do con
selho) : -lião do estar supe-riores a pequenos 
interesseE~. 

O SR. JAGUARLBE: -Não receio que os enge
nheiros cedam a pressão -estranha, mas é proprin 
do espirita humano qUt\ouvindo-se constantemente 
a enuncia cão de uma idéa, e~ta idéa se apodera 
do nosso espirita c influe sobre nós como a ex
pre::;slío da verdade. Não acontt!cc o mesmo aos 
que estão mais longe e que, alheio5 a esra in
fluencia do espiriro, podem apreciar melhor onde 
está a waior \'antagem. V. Ex. tem os seus ca
nacs competrnks para informar-se, c fará o que 
entender; cu apenas limito-mci a manifestar 
minha opmii'io. 

O Sn. CANSANsÃo DE StNIMUÚ ('residente do conse
lho) : -Rect-'bo as informações ·que me dão. 

O SR. J.AauARIBE :-Agora, Sr. presidente, passo 
ás outras estradas. 

Quanto á de Paulo Affunso, eu nada tenho a di
zer. Não conheço aq_ueJias localidades, e assim seria 
um:1 imprudencia de minha parte emittir juizo a 
respeito, e t<:tnto maisqunnto EOU franco e declaro 
que não fiz nenhum estudo sobrt.l eiia. 

Ouvi com toda attenção o que huntem manifes
tou o Sr. presidente do con.selho a respeito das 
vantagens daquella estrada ; si com effeito JlÓdem 
ser vencidos os embaraços das cachoeiras do rio, 
do pnntn terminal da estrada parn cima, corno 
S. Ex. assevera, appl:mdoque aquella parte do lm
perio goz~ tambem das vantagens de uma estrada 
de !erro, dando facil sabida aos generos conduzi-

dos pelo rio~ naquolla parte em que aos habitantes 
de suas margens parecer mais commodo mcorrer 
á esta via ferrea do que á da Bahia. 

As:sim, sem emittir um ju•zo proprio. que ainda 
não pude formar definitivamente sobre a decre
tação da estrada dei&,Paulo Affon~o, vou OC< upa r- me 
com a de Camocim. 

A Estrada de ferro de Cnmocim, que alguns 
entendem não ser de utilidade, parr.('e-me que 
pr',de prestar grandes serviços á provinda ... 

O Sn. CANS.ANsÃo DE SJNnmú (pt·esidente do con
~ellto): -:Estimo muito que V. Ex. reconheça 
1sto. 

O Sn. 1.AGUARIDE:- ••• c a necessidade deila é 
tt~nto maior, quanto para aquelle lado a provincia 
eslendc·se por muitas lcguas, de modo que os 
heneficios da Estrada de ferro de Baturité, ainda 
quando po;o;sa ella chegar ao extremo sul da proviu~ 
cia, do modo algllm podem aprovc::>ilar ás povoar;ões 
tll:lqucllc lado, rm que se acha o porto de Camocim. 

A provincia, como tod•JS sabem, tem uma longa 
eosta; o Camocim fica a 60 ou 70 Teguns ao norte 
da c<~ pita!; a população dos arredores e a eonti· 
nuaçiio do territurio quo confina com o Pi.auhy 
!icam inteiramente dist:mciadas da outra t>.strada, 
e em crises, como esta da s~cca, não ptÍde auferir 
vantagem daquclla estr::~da de ferro : precisa de 
uma 0utra vio. Esta não l'Óde ser si não a do Ca~ 
modm. 'isto como íncontestavt•lmente d'cntre os 
rrortos,q_ue ha naquella cosia é dos mais vantajoso~, 
não só em releção á prorincia, como até em re
lação a outros portos do norte. 

o Camocim é um bum porto, e, portanto, a es
trada tlc ferro q_ue d'<:~hi partir em dtrecção aquelle 
lado da }lrvvincra é de granrle utilidade. 

Hestt~, porém, saiJer si haverá por aquelfas pa~ 
ragens industria bastnnte que possa alimentar 
uma estrada de ferro. 

Eu acrcUHo que por ora não pôde haver alli 
uma grande nbundancia de productos, corno a que. 
por exem1do~ encontra a Estrada de ferro do 
Baturité; mas, desde que os trilhus sejam lan~ados 
e a regularidade das estat;ões volte, o trabalho ha 
Ue augmenlar de maneira que a producçiio cresça 
e dentro Ue alguns aunos compense as despesas 
da constJ'Ut'Ção da estrada. 

O Sn. FERNANDEs DA CuNH.-\. :-Os terrenos adja-
centes são proprios tmra agricultura? 

O Sn. JAGUAnmE:-8ã@. 
O Sn. FERNANDEs D.\ Cumu:-Não, senhor. 
O Sn. JAGU.AUIBn::-.1 producção não faltará para 

alimentar a estrada ..• 
O Sn. FERNANDES DA CuNHA:-São muitas hypo

thest's para suppôr que n estrada tenha lucro em 
zona tão limitada .•• 

O Sn. ÜGUARIBE:-A zona não é tão limitada ... 
0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- ••• - tão polire, 

tiio esteril ! 
O SR. IAGU.\.RIBE:-Perdôe-me o nobre senador; 

pcrmitta-me que lhe diga que não conhece aquelle 
lado da provinda do Ceará ... 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA:-E' po:o-siveJ. 
O Sn. 1AGGARIBE :-.•. porque eu mostrarei o 

contrario. 
Aquella zona é de grande fertilidade; não h a 

infelizmente ainda bastantJ cultivo, porque a dif· 
ficuldade e carestia dos transportes não p~rmittem 
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que o haja; mas a serra de Ibiapabn, tamb~m co
nhecida com o nome do Serra Grande, é uma longa 
cordilheira, onde se goza de o_ptimo clima, o 
melhor de toda a provinein, clima tao ameno, qué é 
geralmente equiparado ao da Europa; e qnnnto â 
fertilidad0, todos lJllO conhecem a cordilheira s3:o 
unanimes em proclamnl-a como um dos pontos 
m:1is productivos do Ceará .... 

O Su. LEÃo YELL-ozo ;- Apõiado. 
O Sn. NuNES GoNçALVE~ :-Para o norte. 
O Sn~ JA.GUA.RtBE :- E' do norte que estou tra

!ando ... 
O Sn. FERNANDE.:; DA CuNHA d:í outro aparte. 
O Sn. J..\.GUARIDE :-Não ha industria alguma 

na serra de lbiap1ha 't Quem d~..:u ao nobre se
nador e:;ta informação 'i' Asseguro-lhe que allijá 
existe muita cultura de C<~nna de a::-sucar, c si nao 
existe na mesma proport:1o á do café, é pela razão 
que já assignalei, mas nao tenho á menor duvida 
de que olla tomnrá grande desenvolvimento, logo 
que hi1ja faciliJade de transporte, visto como é 
uma cultura já muito familiar aos seus h:d.Jitantes 
e o solo e temperatura daquclla serra prestam-se 
perfeitamente a clla, do que po<:.so dar meu pro
prio testemunho : em um sitio datJUclla serra que 
visitei, ha mais de 30 anRos, vi cafeeiros tão 
grandes, tão rrondosos e com carga tão almndan. 
te, como ainda n5o vi cm nenhum~ outra parte. 

Além da producção do assucar c café, qllc será 
cada qual mais abund:mte na IbiaralJa, Jogo que 
haja facilidade de transporte, assevero ao Senado 
que- cm todo aqueiie territorio a producção do 
algodão é admiravel. 

Por consoquencía, além das produceões do café 
e do assucar, abundará com certez:l. a do algodão, 
e não faltarão outros gencro.:; de transporte como 
sejam couros, sola c farinha em grand0 quilutidaJe. 

O SR. FERNANDES DA Curo-IA. : - Farinh{l ? 

O Sn. JAGUARIDE : -Sim, senhor. 
O Sn. FERNANDES D.!. Cu:mA : -Só si fôr na 

serra. 
o Sn. JAGUA .. RlBE:- Quando fallo em farinha 

refiro-me especialmente á serra da rticruóc.a, que 
é notavel pela abundanch o exceilencía de-sse 
gencro, qne oxport~-sc d'aili toUos os annos ... 

O Sn. FERNANDES DA CuNHA : - l:;:.to não sel'\'e 
nem pr~ra criar gad'J. São "rcacs este reis. Vão 
atraz de suppost<ls minns. 

O Sn. JAGUARlBE : -O no!Jre senador é injusto 
em sua apreciação, mas já que falia em minas 
agradeço-lhe seu apartt;., porque ellc de~perta*mc 
um argumento, que poacria tal\'CZ escapar-me, e 
é que cffectivamcnto existe na comarca do Ipú 
grande abundancia de mineracs, que só nã.o têm 
sido explorados pela difficaldadc de tran;porte. 

Es.:;a comarca é compo~ta de uma das m:Jis fer · 
teis {l[lrtes de IIJiapal.Hl e de planicies U'ão menos 
fertets, adjacentl'S â mesma serra~ porque os ri
beiros que desta se precipitam soJJro aqui.'! la-.;, as 
humedecem durante todo anno eül muitos pontos, 
ot;tde a producção da canna de assucar é prodi
gtosa. 

Pois bem, a comarca do Ipú, assim fio ricamente 
dotada pela natureza, e que não póde deixar de 
ser um dos pontos objectivos da estrada de ferro 
do Camocim, possuo além das riq_uez:1s agricolas, 
muitas outras mineraes, que consBte:m em ouro e 

outros metaPs, ~~ainda mais em uma almndantls.w 
sima mina de soda, cuj:1 e-xplor.1ç~o o aprovcit,1-
mento só depenr'lo do estaLelccimcnto de uma via 
ferrea, que facilite seu transporto. 

Quanto :í minas de ouro alli existentes, são 
muito conht!cidas as do Juré, quEI lta annos já 
foram exploraias com vantagem, sendo sua ex
pioraçã0 tnterrompilla, porque o cidadão, que disso 
tratava. passou pelo desgosto de ver assassinndo o 
mineiro encarr-3gado desse traLalho, e não lho foi 
faeil achar quem o substituísse. 

E' CE'rto que, quanto á miner[lção do ouro, con~ 
stituinllo este grande valor om pequcno volume, 
cnmo suceedc com os diamantes, p<'tdc ser tran~
portndo por outra qualquer vi:a, sem o rhco de 
consumir seu -ralar no transporte; c porlantiJ não 
é indispcn.::.a\'el, p:-~ra explonu;ão de minas de ouro, 
que haJa um rnminho de ferro. 

Mas outro t[lnto não se pôde dizer das min:~s de 
soda alli cxist1!ntes, cujo:; prodtictos não obstante 
terem hoje. grande applicacão :1 diversas industrias~ 
longe do mar, como lica aquella comarea, sô po
derão ser nproveitados quando alli chegar o ea
minho de feiTl•. 

E~ assim que se acham complet.nm·-·nte de~apro
veita--lns aquollns <Jbundantissnnas minas de sodn, 
que têm sirlo apreciadas por pcssoa3 cnmpetentus, 
que lament:Jm não haver facilidade de conducrão 
pnra·o:.er aprov.3ilada a grande riqueza dellas. • · 

Esta:; consideraç-õr.:', Sr. presidentL'-, serVt'lllllara 
justifiL"ni a e~trada de ferro do Camocim ... 

O Su. CAN::'A:-isÃo DE StNmn(r (presidente rio con
Silko) :- Apoind'J. 

O Sn. JAGUARIDE :- Chegu, porém, ao fJOnlo em 
que divirjo do nobre prt>~idente do conselho, e a 
minh<i divergertcia é muito sensivel. 

S. Ex. rect·bcli informa,_·õcs da 11ruvinria f! 
mandou fazer a CBtrarlB., cncnminhando-tl para 
Sobrul, cidade importantP, onde residem muit-ns 
homens influentes no-s negocioi\ da provincin, ~ 
que muilo naturalmente desejavam uma cstrad;:~ á 
pnrta para com facilidade fazerem suas viagens. 

Mas me p:-~r(rr que o fim de uma estrada dv ferro 
e prinripalmente de uma e:;truda d·~ ferru mau
tida pelo governo, deve ser outro; uão de\'e ser 
satisfazer a essas commodidades de individuas, 
mas promover o desenvolvimento dns industr_ías. 

Ora, par:-~ cssn fimJ a direcção da estrttda á Sobral 
é um erro; a estrada devia ser encaminhada pelo 
poente da serra da Meruoca, porque destu modo 
se acharia collocnda entro duas abundantes fonte~ 
de produ~.~5o, a serra da Meruoca e t1 Serra Grande 
ou dt.:' lb!api'lba. 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNrMnú (presidenlt' do cvn
selho):-M<~.s eHa contorn::t a sern da 1\Ieruoca. 

O Sn. JAGUAIHBE :-V. Ex.. me ouça c verá que 
nisto tnm aceitado informações sem o menor ~~xn
me, porque não podia, a não ser isso, dar tal di
recção á ('strada, faeo-lhe justiça. Para aproveitar 
ás industrias r sobretudo á la\'Oura, a estradrt de
viu pa:;R:-~r entre as duas serras, no vnlle que fica 
entre a da Mel'uora e a II.Jiapaba, de.i_x.andu 11or
tanto de ir a Sobrul, que fiea ao !>Ul da serra da 
Meruoca. 

Note-se que a estrada de ferro vem do nortt~ ao 
8Ul, e pelo tra·;ado ordenado pelo nobre prf'.-.;ídento 
do cunsrlhu, cm vez de seguir aqueiia direC\ãO 
para o Ipú, t,·m de desviar-se della :'nra cantor-
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nar a pont3 da serra da Meruuca, afim de tocar na Ceará e teve occasião de visitalpos, como aqm Ja 
cidade de Sohra.l. declarou ; existem alli além de Villa Viçoz<l, as 

:Mas,.comprchende-sc pC'rfcitamcnto que, si a cs- villas de S. redro c S. Bencdicto, sendo todos 
trada de ferro tem porftm protrger e fazer Uesen- esses pontos Cucos de producç-ão. 
volver a lavoura, osp~Jcinlmcmte Ua cordilheira da A estrada .. pMsando entre as duas serras, ser
II.JiapaiJa. e da serra.da.Mcruoea, como disse o noln·0 viria uma c oulra, e animava a continuação dessa 
presidcntl) do con.<~.elhu em seu Uiscurso, seu tra- producç:lo ; CIO pnsso que indo ao Sobral, S. Podro 
çado devia nproximar-se o mt~is passivei de uma e S. llencdicto não pódem se servir dessa estrada, 
e de outra, e o mrio de st~.tisfazer a este de$úlcra· I porque qualquer déstes dous pontos ficando muito 
tum era passar entre amlws. mais prrto da cidade da Granja, por onde p<1ssa a 

Portanto, o traçado pelo JlOPlltl' da Mcruoca, não 1 cstratla~ do que de Sobral, é manife;)tO que pre
só attcndcria melhor aos interesses dos lavradores ferirão Iev<lr seus prodJietos á Gran!a em suas 
'deiia, cnmo serviria ao mesmo tempo nos da serra cavalrr'jaduras, como faziam d'~ntes, a leval-os a 
de Ibiapalw, que é l:lffiil cordilheira extensa c fer- SoLra, que é muito mais distante. 
tilissima, ondt~, com. o bcllo clima ~1ue alli w goza, O Sn. LEÃo VELLozo:-Esses.povoa.dos têm muita 
ha propor~õrs p:tra mc~l\ulnvcl nquez.'l, logo quB communicação com Sobral; SoLral é o centro. 
ao seu lado llaJa uma vm ferroa, tJ.Ue transporte O Sn. JAGuAmnE:-Mas então os nobres senado-
seu~ Pr?dur.tos. . . . rcs qt1crcm llesenvoh·er as industrias, faze.ndo 

S1. asstm fossB, a ostr~d~ se~rvtrw perfCJtamcnte com que cllas augmentem as desp1~sas, 'Iuanda a 
aos mteresses da popul,ç.ao dt! u~Ht? 0 ~1 ~ra 'iserra, verdadeira rwotec~ão consiste em diminui -as, pro
ao passo qtw com o traçado ra;a .Sobi~l, Jsto ~, J~elo porr.ionando-llws transporte factl e barato? 
nascente. ~a Mrr~oca, os la\ radorc:s da IIJJap,t:Un Comprehendem os nobres senadores, que si esses 
ficam prn a dos de go~arl de su!1s. vantagen,s, e 9s lavradores da 8erra iam a Sobral, era para fazer 
da 1\leruo:a, .~a~a pod_r_~e.m pn_rttCJpar deli as, te_rao alguma compra por ser :fquclla.cidaUe um ponto 
traba.lho e despesa mm to mawrBs, tlo que) SI a de mais notavcl commercio daquelle Jado da pro
estrada passasse _rrTo pocn~1' da s?r~a;. . . _ vincia; mas nunca para !?Xportar seus productos, 

A demonstraçao deste a,serlo e facrli~a:. para porque pa.ra nste fim procurariam ante:; a Granja, 
ella bas~ attcndnr-sB quo demorand~~o~ si tios do que fira á margem tle um rio navegavel e proxirna 
produeçao.da 11-!eruoca ~ ~, ~ e mm:, leguas ao ao mar, como faziam ;mt1•.s de fallar-se em cami
norte da cidade de soyral, e claro quo,_ tendo o~ nho de ferro. Portanto a unica hypothese de 
gencros de ser rcmettldu~ para~ C<1moc_Im, que e poder aproveitar aos hnbitantes de S. Pedro e 
ao norte da M~ruoca, mmto ma1s a/Jre!:tada deve S. Benetlicto a linha ferrcJ é, si ella pasRasse l:'lntre 
ser a conducçao dclles pnra uma estaçao qnB fi· as dua~ serras 
casse daqurlle lado, do que levai-os á Sobral, ao sul, ::; · · · 
afim de voltarum d'alli para o norte pelo caminho O Sn. VIst:aNDE DO Rio BRANco :-Isto é muito 
de ferro. fll.turo. Quando sê tratar do prolongamento da rs-

Emquanto esta é a verdade inconlust:nreJ, attcnda trad!l do Sobra(, eu peço ta miJem a Estrada de ferro 
o nobre presidente do conselhu que com o traçado de Matto Grosso ou não se faça nenhuma. 
que S. Ex. hontcm aqui descreveu-nos, sua es
trada não serve absolutamente á Serra Grande. 

S. Ex. hontem deu rHlui· como razão dess(l es
trada a producção da Serra Grande. 

O SR. CANSA.NsÃo DE SrNIMDÚ (p1·esidente do con
ul/w):-0 que eu disso é que ella !lu de ir no fu
turo á Serra Grande. 

0 Sn. !fENDES DE ALMEIDA_:- Como é QUO ella ha 
de ir a Serra Grande? 

O Sn. CA.NSANSÃO DE SINIMillÍ (presidente do con-
8elho):-No seu prolongamento futuro. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Então vem de um 
ponto afastando-se daqu(l.l!a serra, pnra depoi!; 
voltar a ella? 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidente do con
selho):-Isto não é, nem mcm, nem de V. Ex. ; é 
dos engenheiros que são os mais competenles. 

O Sn. 1\IENDEs DE ALMEJO.\.:_: Porque é que V. 
Ex. não trouxe o desenho do plano no seu rela
taria? 

O Sn. CANSANs.Ão DE SINntmú (presidente d.o con
selho):-IIavia até uma plnnta levantada por ordem 
da assembléa provincial. V. Ex. é quo não sa:Uo 
disto. Eu tive essa planta que foi dada ao cnge~ 
nheiro Linhares. 

O SR. JAGUARIBrJ::- Como dis:::.e, a estrada passan
do por ILiap-aha, servia o interesse de duas serras, 
sobretudo a Serra Grande, ondr C~x.islem di\•ersos 
povoados, para o quo chamo o testemunho do no
bre senador pela Bahia, que já foi presidente do 

O Sn. lAGUARIDE :- ••• .ao passo que, indo a So
bral, si clla cuntinu.1r para o Ipú, corno se diz, 
ha du servir ~ómente a essJ. parte da Serra Grande, 
que Oca nos arredores de Ipú, mas a outra parte 
de modo algum, porrgw s~us habitantes cm ve.z 
de enviarem SBUS productos a Sobral, levam-nos 
logo a Granja, que é mais perto. 

Assim exprimindo-me, Sr. presidente, tenho 
por fim manifestar meus recaias de que a estrada 
de ferro, deixando do encaminhar-se entre duas 
serras, onde já existe alguma producc:ão. que se 
multiplic<~rá muitas vezes com a animação de sua 
proximidade, pnra seguir entre terrenos aridos, 
sómc:ate pflrn servir ao cornmercio de uma cidade, 
tenha de lntlll' com serias embaraços por falta de 
lucros para numutenrão da mesma estra,Ja, e por 
um bl motivo nfio pos:-;a ~;an• prolon~ada de SolJral 
ao Jpú, c d'alli até Principc 1m penal, no Piauhy, 
como tanto conviria 6quell.15 regiões. 

Sei que uma estrada de ferro, em toda e qualquer 
cirrumstancia é sempre um grande beneficio para 
o territorio por el!a cortado, e vortanto, quando 
mesmo a e!>trada lenha de estacwnar cm Sobral, 
sem rl'aiii podE'r prolong.'lr-se por faltar-lhe a seiva, 
que lhe darüt a lavoura d<:. Serra Grande, si ella 
a margeusse ; ha de dar grande desenvolvimento 
ao espaço por elltt percorrido, desde o Camo.cim 
até a Granja e desde aquella cidade até a de Sobral; 
mas não posso deixar de lamentar, que quando o 
Estado tJJm dú dispender grossas quantias_ com 
um:t: via rapidft de communicação não a dirija 
pela zono mois fertil daquelle lado da provincio, e 
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perca, por causa do erro de seu traçado, a oppor
tunidade de lcvnl-a ã um ponto mais eentral da 
provincia, como seria o Ipú, e tah•ez com a mosmn 
aespPsa com que tem de concluil-a até SolJrt~l. 

Entendo que ha nisto um erro fa1<1I, pnrquc nssn 
em_preza, que eu aliás considero de fu~uro, :;i se
gmss~ o trarado que as necessid<tdes da lavoura 
indicam, ha 'de morrer em seu nascedouro, ou pelo 
menos no meio do caminho. 

Essa estrada, ciwgan110 a Sobr3.l, animará seu 
eommereio e seguramente dar-lhe-ha muita im
portancia, porque tornando-se Sobral o ponto 
principal da estrada, pnra alli concorrerão todos 
os pontos vizinhos por necessidade aLsoluta. Mas 
n1'ío deve ser esse o fim de uma estrada, princi
palmente uma estrada mantida prlo governo. 

O SR. L&Io VELLozo:-1\ão passa em SanL'Anna? 
O Sn. lAGUAmmc:- Sant'Anna tem o seu ca

minho natural, que é o do porto do Acaracú; póào 
stlr, entretanto,quc nlgunsgencros que <HJat•\la ci
dade tenha de importnr, ou exportnr, o faça 1wla 
estrada de ferro, conforme o gasto srja maior ou 
menor por uma ou outra via ; mas q seu porto na~ 
tural é o Aearacú. 

Eu acredito que esse facto de se fazer uma es
trada para Granja não prejudicará. o pMto do 
Acaracú, porque é uma costa muito abundante 
de productos, que nataralmente manterão o porto; 
n~o é bom porto, mas vai se prestando á sabida 
dos generos ; os pequenos vapores e navios de vela 
entram alli, recebem os g(meros e exportam-nos; 
ha, além dísto, alli grandes salinas, que se.rão mo
\ivos para grande attracção de na.vios, que alli 
vão rcceLer sal. 

Assim não é de reeeiar qur- desappnrcç-~ o seu 
eommercio, c-Sant'Anna, que está proxima do Acn.
racú, naturalmente prefe1'1rá este porta para a sa
hida dos seus productos; mas Sant'Anna não é 
logar de agricultura, e por is~o qur1ndo alguns de 
seus habitantes prr.Hram a via ferrea, nfío creio 
que d'alli possa partir grande animação, a qual, em 
regra geral, só da lavoura póde surgtr cm um pniz, 
como o nosso, que não é manufactureiro. 

Sinto achar-mB em divergoncia nesta parte 
com o nobre presidente do conselho. _ 

Lamento que uma estrada que poderia ser pro
veitosa ã uma grande zona e á st propria, perca 
essas vanLagens por causa da mti direct;ão que se lhe 
dá. Compreheude-se o vexame com que enuncio 
este meu juizo, porque- sabemos o emp;>.nho que 
tem a cidade de Sobral em quo n estrada vti alli 
ter; e, tendo cu alli muito bons amigos, estou 
certo que me levarão a mal esta minha franqueza. 
~as a verdade sobre tudo. 

O Sn.. LEÃO VELLozo:- O interesse da província 
vale muito mais. 

O Sa. JAGllARIBE : -Para a propria Meruoca, 
passando a estrada prJo poente, seria muito melhor 
do que passando peJo naseente. 

Eu, Sr. presidente, não quero demorar-me nesta 
discussão; tenho manifestado o que prnso a res
peito da estrada de Camoc1m. Vai ficar convencido 
o Senado de que 7 do mesmo modo que eu penso, 
pensam pessoll'S muito comp~tentes da província, 
ae q o,em ree-obo informações q_ue combinam qunsi 

.. em tudo com estas minhas ormiõe,;;, que são fun
dadas no conheelment<>;pessoa que tenho duquellas 
Joealldadeo. 

.. n~,- ~'!::f'1:~s::Z-::;a;; 

Peço licl:\n~.a ao Senado p:tra. lt~t· alguns trecht~s 
da carta de um amigo muito autorizado, tanto mais 
qu.'lnto não ô homem politico, mm: cujo nomP, cu 
não dcclaran•i, porque comprchende-se que, fal
landu c!le contra a ida dn e:5trada até Sobral, hoje 
flUI' não ~;ó o pr~sidcntc d<1 província, como todas 
as influenci[lS omciacs são do Sobt·al, eu o t:xpnria 
<JO desngrado de _lWSSO.'ls tão poilrrosns, si o fizesse. 

TraS'o aqni fi carta pnra mostrar fi quem quizer; 
ella da muitas outras informacões sobre o e:;tado 
da pro\•incia, mas limito-m0 nrsta. occa!'ifío á ler 
o que diz respeito á estrada. Offereço a carta 
áquellcs illustres membro::; que- a queiram vrr : 
tirei cópin da 11:1rte fJUC vuu ler pr1ra rmtr~~
gal-a ao Sr. tAchygr:-~phn, mas :mpprimi atE~ o 
noml'. do lagar, d'onde foiRme dirigida, porque 
como di:;;se, não quero cxpõr ao drsagrado o s-i
gna ta rio da carta. E' uma lealdade de amigo, e, 
port.1nto, devo crer que me relevarão (lê). 

c Em 28 Ue Junho de 1879,- Amo. JaguariLe. 

· · ~ ·v~u- t;;ta·r- ~õbfC -~ma· ~~Usã: qUéf~i'7:.-q-;;d; --
terminou-me á escrever-lhe esta.. Sabe V. tjUe v 
gO\'erno mandou fazer urrw estrarln d.e ft:t'J'O no 
Camossim. E;; ta oiJra é certamente da maior im
portancia, o umn daqucllas de que muito neces
sita nossa r-rovincia, para sua prosperidMle e en
grandecimento futuro, {lllr~m os capitf1es-móres e 
governadores do Ceor;í, sempre contrariC~ndo as 
intenç.õos du goyerno, flucrem convertei-a cm obra 
de luxo pC~ra Sobr01l. 

« O projocto era que a direcção da estrnda 
fosse da Gr:lllj3 para o Ipü; porque o Ipü, por sua 
posir,ão tOIIOgraphica é o ponto central de prot'lncção 
ngriêola de qnasi tod<1 a cordilheir.1 da Ibiap<tlw, e 
é o interposto do comrncrrio rntre a queiJa serra c 
os va.stos sertões do Piranhas~ Inhamuns, 1\Inm
hnça, Qnixoramobim1 Bóa-Vil1gom, Pedro II, Santa 
Quiteria, TamUoril e todas as mais villas e po
voações, qu~ lhe fieélm á lc:'te e <lO sul. 

• Parece que o nosso governo, dispondo-se a 
fazer uma ol.ira lã o dispendio:-.a, na quadra desas
tros:1 que atmvcssamos, não podin ter outras vist~1s, 
si não ligar um territorio pro1luetur á um porto 
por onde seus produ(_jtus pndc:o;:'>em ter :'<'lhidá 
prompta e facil : e foi, certamont0, por isto que 
se assentou em que a estrada llo Camossim, locando 
na Granja, pnrtisse dessa cid::~Ue, pt~,;sando entre a 
Merucca c Serra Grande, para o IpU, e comn cm 
oUras desta ordem devc-:-;e calcular as utilitlades e 
despr~cts, assim como a facilidade ou difficuhlade 
de execuçTo, pensava eu que a rommissão de 
engenheiro;; encarregada desta oLra devia ex
plornr os terrenos que medõam entre Granja IJ 
Ipú, medir suas distancias, conhcc0r a natureza 
desses terrenos,. quae;:. as depmssões c1ue neCL'B
sitavam de ser aterradas, quaes as prof'minencias 
que deviam ser desmontacJas, si o caminho po
deria ser feito cm linha recta ou :;eria preciso 
fazer curvas, etc. 

' Estou r-ersuadido que os engenheiros, como 
scientificos, quereriam proceder assim ; porém os 
capitães-móres, que só se interessam pelos luxos de 
seu Sobral, talvez impuzessem ao chere que sem 
mais exame dirigisse o caminho para aqueiJa ci
dade, embora por curvas e zig-zags; embora sem 
utilidade alguma ; embora as despc,;as and<:~ssern 
por quatro vezes mais do que o que se poderia 
gastar com o caminho em linha recta para o Ipú. 
Ao mesmo tempo, creio que terão illullido o go~ 
verno com alguma informação inéxacta, porque o 
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deput3dO qutl su::.t•~ntou a conveniencia de rmssnr 
a estratla em Sobral, responUcndu a um aparte Uo 
deputado Buarque do 1\laredo, tlisse que o Ipü não 
tinha outra sahiJa sinão por Sobral. 

c E' uma inexactidão, c admira que estanào por 
ahi tantos cearcnses, até um filho du Ipú, não 
houvesse um que ret•cllisse uma tal inex<~ctidfio, 
proferida muito Ue proposito pr~ra prt~judicar nma 
empreza de grande import8nc1a p;Wil esta provín
cia t Tudo isto C iuexado. O Ipú tem :;ahida em 
linha recta para todos os pontn~ 1la Jlfovincia, sem 
ser preciso tocar em Sobr<ll, print.Iprllm~nte pnra 
a Granja. 

o~~; SoLral não tem gcnero algum de cxportnçiio, 
e nem esperança de ter para o futuro ; nlguma 
cousa que exporta llw nd tlu Ipú ~~ outros lugares 
vizinhos. Seria, poil:', um Jlistwrtlicio o dinheiro 
que se pro tende ga~tar com a estrada llOI' Sobral. 
Os solJralenses estiro bem certu~ disso, porPm 
desej~m ter uma e~trotU.a de luxodl::Jra .p:_1sseiar na 
GranJa c comer JWIXO fresco no 1.1mn.-:sim. 

' Nem uma utilidadl' ou vtmt:.Jgem p1',de trttzer 
a estrada com direcção a SolJJ'al, nt>m parn o com· 
mercio, nem para n ngriculturtl, antt!S lhes é 
prrjudicial, porqur~ sr, nf:1st::~ de S. Pedro, S. Be# 
nedicL0 c outr03 pnnto~ de g!'ande producção da 
Il.JiatJaba ; entretanto que, n:. direcção ao Ipú, 
passa entre a Meruoea e aquelies pont11s, prn~
tando grande utiliUath~ 11ara tndils. 

' Com a direcção da estrada UP. Granj.1 fHlf.'i 
Sobral fica a Serra Grande privada dos !JenPff<'io~ 
que lhe quer fazer u 1-(vverno, c este privado dos 
lucros que lhe podinm pruvir tlo transportQ do~ 
prodnrtos de totht Cürdíllll'ira, !IOffJilfl naqu\~lla 
direcção a estrada pa.:.s."l pr•ln orirnte da Meruoea, 
e, portanto, as distancias dn dita Pstrada pnra 
S. Pedro c S. Benedicto ficam maiores do que 
desses lagares p:1rll. a Gr:mja, o n11::.tc ea~n levarão 
seus prodnctos em dircitura pnrn aquclla ciJaUe, 
deixando de trtmsportaf-us pela e~lrada de- rerftl, 
que neste caso lhes é inutil; ontl'l'tanto que, n<t di
rec{.'ão pDra a villa do Ipú, a estrada sü apr{)xima 
da Serrn Gr~nde, pa.-;~a muito Jll'rto da Mernoca, 
pela pnrk Uo poentt!., ficando i\In CUl'ta distan
cia para S. Pedro() S. nencdicto, CUjt)S producto.~ 
agrícolas: serão conduzitios pnra fi cstr<1da o d'ahi 
tran~portadns \Htr ~eus carro~, n~o c:msando pre
juízo ao Sol.Jra, para o tJUal tle\'C ser indifft•t'onte 
que a PstradLl lhe passl' l)flitl uascent~.~ ou poente da 
Meruoca. comtanto IJW: lllt.l flqno prnximn. 

O Sn. JAGUARIBE (interrompmdo a ldtura) :
Agor~ a carta vai dar informnç1To dt• um trnçado 
gue já existiu, feito por um engcnhoiriro inglez. 
(Continú(( a leitUJ·a.) 

" Quando o capitão Just.\ Tdxl!ira obtere J.o go
verno o privilegio p~1 rn fazer uma Pstrada. de ferrú 
no Acararú ou no Camo::;sim, fui ao Ipú 1•m ('Offi· 
~:nissão um engenheiro civil, homem pratico nos 
serviços de estrada de fr:rro, por :=;e ter ocçupad'.l 
nestas obras, t:1r1to na Inglaterra, como em outros 
paizes, e mMmo no Brazii, cm Pernambuco. E\
plorou as terras do Ipú pnrn Sobral e d'dlli para o 
Acaracú. Da mesma fórmn explorou twlo o tcrri
torio entre o Ipü, Sól.Jral e Grnnjll. Resultt'JU desse 
exame que ficasse decidido que " estrada dt~via 
partir da Granja para o Ipú; porque este traço 
reunia todas as condiçõeg, de profrrencia a outra 
qualquer direcção: menor rxtens':"ío, mais facili
dade de execução; menores dt~spe:=;ns, mais utili
dade e maiores lucros. 

c O engenheiro até levantou uma carta topouTa
phil.'<l dn territorio comprehendido entre o Y11Ú, 
Sobral, Acaracú e Granja ; porém esta carta elle 
a levou JHlra a Inglaterra. 

' Seg-undo uma talJella annexa ao Ensaio Esta
tistico do senador Pompeu, ·~xtrahida da carta co
rograr1hica do coronel Conrado, sabemos n.; dis
tancías U.c tuUas as viilas da!> provincias, distancias 
exact·1s, por :-;e rem calculadas astronomicamcnte. 
Granjn, Sobral e Ipú formam um angulo obtuso, 
cujo fôco ou ponto Ue j uncçJo é Sbbrol, tocandu os 
dou!' angulos agudos um na liranja, outro no Ipú. 

c A distancia da Granja 11·) I[1Ú é de 18 lcguas 
em linha recta; U.e Granjtl a Sol.Jral 13 loguas, o 
de Sobr:Jl _ao Ipú U le,.;·uas. Segundo estas di
mensões, bem se vê que, deixando a linha recla da 
Granj:1 ao Ipú, p:trn se dirigir a estrada da Granja 
por Sobral, a distancia será de 2~ Iegua-:; em vez 
d'~ 18 .. Mas uão ó só isso, contar-se-iam sómcnte 
~~ !ognas, ~i a estrada de Grnnja pnra Sobral (JU~ 
d~sse ::er tm~ad~t em linha r·~cta ~ porém h:to é i mA 
praticanl: entre uma e outra ciaade interpõP·se a 
ser r.:~ da 1t1eruoea, sendo qu•J JH>I' iRso sera preciso 
descreYcr uma granlle curva, pura contornar a 
dita serra, e {ill'llar a t.lcscrerer outra curva cm 
~cnthlu 11J1pnstl) á prim·•ira, par:t então locar cm 
Sobral JW[a pnrte do n.:~scente; e nestas curv<ts e 
contra-curvas, ou antes .zig-zags, ttJntos metros 
de tdlho de ferro viriam a gast<Jr-se, qut~, colloc<tdos 
em linha recta da Gr.:mja pnr;~. o Ipú, pas:'!arinm 
muit0 ~llém ~aquella vill~, o 9.ue vem .. 1 Sl'r g~star 
em mcw c-amrnhu tanto Jmhe11·o, ou amda mais do 
que se de\'eria gastar no caminho inteiro. 

• Isto li um <LilsarJo, e duvido que haja governo 
que consinta lm semclhauk extravagandn. 

• Tocando a estrada em SJbral, ou ahi termina, 
r. é no que se emp1~nham os sobralcnsc.:;, ou então 
continúrr para o Ipú, e este é o pedaço maL; diffi~ 
c ui toso do caminho. 0:; terreno::> por onde t~m 
de passar a cstrad;J, excepto as tres legu;ls rnai.; pro
ximas do Ipú, sãu vurzcas pl.mns, mas õl]ag~tdiças e 
muitn . .:. vez,•s intr.tnsit:l\'Cis nus tempos invern,)so.:;, 
por causa w..)s atoleiro~. 

c Entenliu, portnnto, scw ser um homem da 
sciencin, que esta p~titt> d;~ e::;tr;ldn V1'IU a ser m:.~is 
diswnd10"a ainda Jo que o pedaço da Gr<.mja p;"~ra 
o Sobral, 8!1ez:~.r de seq. zig-z::~g, porquo tem de 
ser mui lo sujeita a concerto~. e dem<Jis, precisa de 
atrnve~.-:ar o rio u~ Jai.!Jara c.n sua maior largura. 

' Ora, tl)dos eslt~s ineonvt~nicntes se evitariam, 
si n'io se quizcs5e cond~5cenJet' rom as faceirices 
dos capitfies-móres do Sobr~1l. Dizem-me que o 
enge:ahelro chefe communicou ao goV"erno que a 
estrada não chegando ao Jpú nfio romp,•nsa os 
g_astos que com elfa se vão fazer. • 

O Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ ( pt·esídentP do cott
selho) :-Não sei quaes sejam esses ca-pitães-móres 
de que r alia a carta ; a:; estradas foram decretadas 
sem intervenç-ão delles ou de outrem. 

O Sn. lAGUARIBE: -Creio que a carta quer 
designnr as influencias do dia, não póde ser outro 
o sentido ; deixo de J~·r outros trechos que dão 
maior desenvolvimento á mesma idJa, porque o 
esscncinl já fica expressado no que li. 

Sr. presidentt~, p~rn consummar a dcmonstracão 
que procurei razer a respeitc1 das vantngens de el,l
caminhar a estrada entre duas serras, peço Ii
ccn~n. ao Senado para subm€!tter ã sua considera
ção um esJJOço fl'Ito a lapls por pesso::l que não é 
profl::stonal, e que roi-me remettido com a mesma 

_;,L 
~ 
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carta, c~boço com que se evidencia que o traç-ado 
entre a serra Grande e a serra da Mer.uoca é o 
preferivel. Os nolJrcs senadores pcidem i3x~minal~o, 
e reconhecer a ex::~ctidão Uo que digo. 

O Sn. PRE~WEN'TE :-O noLro senaUor p<'1de rc
metter á mesa o esboço 1 afim da ser examinado 
pelos Srs. senadores que o quizer('m. 
. (E' rem.cttUlo â mesa o esbofo.) 

O Sn. JAGU.\RIBE :-AcreScento como oxplicação 
que a cordilheira corre mais -õil menos de norte a 
sul: faço essa olJ:::ervacã.o, _por.-1ue no csboc;o não 
se indicam os pontos astronomicüs. .. 

A propusito da estrada de ferro de Camocim 
tenho dito quanto L:.tsta. Apenas acrcscentarri 
que, si n governo adovta.sse esse traçado indirado 
peta na turezn, como o mais facil o com modo pnra 
prot,"ger e Jescnvolvcr as industrias, não ficaria 
a cidade de Soltral impedida de tirar dessa estrada 
:1s vantagens po~~ive1s, visto que pa~sará á panca 
distancia, e por meio de um ramal poderão ser 
transport:ltlos os generos c mercadorins que ali· 
mcntam o seu commercio. Não seria diffiril le
vantar os capita.c:;; pn~dsoi:, pai~ que a ridadc do 
Sobral, rica como é, possuindo tantos elementos, 
sem sacrificio obteria a som ma necossaria. á~ obra.-; 
do ramal. Eu lJem conltl'çu os recursos da cidade 
do Sobral, ali i residi nos melhores dias, talrez, de 
minha existencia ; amo-a como si fosse a minha 
terra natal e certamente eu não tcrí3 offerL·Cido as 
considerações que te-nho apresP.ntado ao Senallo, 
si não fosse levado pela convicçilo de que o go
verno, aõoptnndo o traçado que indiquC'i, mnis 
economico c facil, provl'rá melhor as neccssidadL·s 
da agricultura~ ao mesmo paRfl.o que dará occasião 
a que a popnlm:fio do Sobral por sua propria inicia
tiva cffcctuc a construc\ão de um ramal para 
accommodar os seus interesses. 

O Sa. VrscoNDE DO Rro BRANCO: ·-E:;tú perdendo 
o seu tempo; tw de se fazer o que se decretou j as 
camaras não têm que vêr nisso. 

O Sn. JAGUARIBE :-Agora, Sr. pr~·sidente .. ~a
hindo dus negocias do Ceará, aproveito a opportu
nidallc p:ua rlizcr poncag palavrns sohrc o projecto 
de OX.[Jedição á China, qm. mG parece uma cousa 
fóra de proposito. 

Quando se Uiz que o paiz se fiCha cm difficuldades 
de finanyas, soLretudo r1uando se acrescenta que 
o fim prmcipal dessa ntil'São é entaboJ;.tr rolações 
com aquellc imprrio, afim de estaLelccer uma 
corrente de emigração para o Brrtzil, entendo que 
essa idé<t é infeliz, e que contra ella deYt!tn pro
tc:;tar todos os brazileiros amigos do futuro do 
seu paiz; visto que~ por mr~iorcs que ~cjam as 
necesSidades do Brazi! com relação a braços, não 
é daquella fonto que devemos tirnl-os. 

Devemos Uesejar Lraços Yálidos, guiados por in· 
telligL•ncias progressivas que nos venham cn:;inar 
alguma cousa, mas não Lraços de uma raça esta
cionaria, cheia de vicias, os quaos, ·quando mGsmo 
se consiga guc venham ao Drazil, hão de illudir as 
proprias VIstas do governo, do que j:í temos uma 
prova ; já vieram pnra o Brazil colono~ chins, que 
não foram parn a lavoura, agglomeraram-se 
nesta côrle. · 

O Sn. CANSA~SÃO DE SrNmBú (pt'esidrnte do con · 
selho): --V. Ex. engana-se a este rcsp('ito; os 
que vieram nem sahiram dos lagares agricolas, 
foram recrutados nos arredores de Cantão, e des
tes mesmos na colonia do Rio Novo ha excellentes 
lavradores. 

O SI\. JACUARIBE:- Em toda a regra ha exce
pção, c o aparte do nobre ministro me serve 
perfeitamenta. 

Baseia S. Ex. a vantagem dessa coloniz<~ç-ão nos 
contratos feitos cnm homens sabidos da agricul
tura ; mas, senhores, nós saLcmos que· em todos 
os contratos ·le coloniza.cão existe se-mpre esta idéa 
prt~dominante : o contrãtaJor é encarregado pl'lO 
governo de buscar colonos na Europa, não nas 
cidades, onde abundam os réos de policia c os 
viciosos, mas nos campos, homens de lavoura; e 
não tL•mos vistn que constantemente temos sido 
i iludidos? 0:> contratadores só tõm em vista se-u 
intf>resse; naturalmente o homem est<.tbeleciJo na 
lavoura não a dt•ixa rom muita facilidad~; convi
dado para emigrar, diz : • Não ·you atrflZ do dPs
conltecirio »:e o contratador, rlesde que niio acha 
homen~ nos cnmJlOs, vni ás cidarles, rncontra 
quanto réo dL' policia têm s<JhiJo das cadeia!. on 
quanto hotn~!H vicioso as proprias cidade:<. 11i.'s~jam 
ver fóra de si, e cou1 a maior facilidade n~ contrata 
dizendo : « Arranjem um attestatlo d~ que são 
lavr8dorcs J; este atte::.tudo se consegue sem diffi
cnldade, c o n•sultado ô que ta~~s colonos chegam 
at],ui e não vão p.1ra a l3snura; ficam nas cidt~de~, 
f(JZt'm exigc.ncias. de ~l'patriação, e, dcEois do ~as
larmos mmto dmhe1ro com elles, vao povoar a 
Gnsa de Gorrecç1i'o ou v-1i'o para o Rio da Prata. 

Acredito que o governo ha de fazer todo o es
forço pnrfl t[Uc o~ novos contr<~tos tenham me
lhores garantias, mas não pensrm os noLres mi~ 
nistro:; que nesta parte hãn de ser superiores a seus 
<~ntecessorcs. AcrC'di to na boa fé de SS. EExs., 
corno acrcdflei na dos: mini~tros que rrecarleram. 

O Sn. CANSA:'í~Io DE SINT\IBÚ (presid1•nte do con
selho):-Si me pPrmitte um aparte, direi que não 
é idéa do go';crno fazer contratos, mas deixnl-os á 
ac\ão individual. 

O Sn. JAGUARIBE: -Si os deixa á acção indivi
dual, tollüul' questio; e até direi que, si o fim da 
mis~ão á Chi na é .... 

O Sn. CANSANsÃo DE SI:-!IMBÚ (pt'esid.ente du vun ~ 
selho):- ALrir relações, abrir facilidades. 

O Sn. JAGrAruuE: - ... mostrar nossa bandeira 
naqurllrs mare.~, apphmõo o pmcrdimento do 
gover:~o .. Apen?s noto que não s~i si a presente 
occasmo e a ma1.s opportuna parv. tsso. 

O SR. CAN3ANSÀO DE SINIMBÚ (presidente do co-n
selho):- Para o objecto é. 

O ::ia. J.á.GUARIBE:-Uma viagem tão dispendiO!ia 
podi<l ser ad!ada pnra melhores tempos. 

. EntrettJntc-, a idéa é magnifica ; um paiz que tem 
VIStas no futuro deve ter orgulho de se fazer 
conhecido, certo dC\ qUL' é desta maneira que sua 
influencia se ha de ir pouco a pouco estabelecendo. 
A França, a Inglaterra, bem como os Estados-Uni
dos, e hoje q1~asi todas as nações podProsas da Eu· 
f0lll1,. fazem ltmbrc de tornar conhecida's EUaS lJan · 
dmras em todos os mares, a titulo de 11rote(Tcr os 
n~cionaes que possam existir nesses paizeS' lon
glnquos. 

O Brazil não dispõe de grandes recursos mas 
em fim já dispõe de algum e, desde que possa' fazer 
sua Landeira apparecer em qualquer parte do 
mundo, procedo bem; comprehondo a importancia 
dcstlj proct~dimento, mas a ídéa de colonização 
acho infelicissima. 

Disse o nobre ministro que o O'overno não tem 
de fLJzer rontratos, deixa-os á iniciativa individual; 



mas isso me pnrceo qur 6 cousa vcllw, parn ruja 
realização se riu dispcnsavel fl missiio. DL\sde que 
algucm tivesse recursos para munt.lar á China 
buscar eolunos, o pmJel'ia fazer sem essa cntabu
laçiio llc retac;õcs. Já tive noticia de que h a cousa 
de um ;:~uno aqui clwg;IJ'arn alguns cltins por in
tervenção do Sr. Visconde d{~ Maná, segundo ouvi 
dizer. 

O Sa. CA.NSANSÃO DE. SINIMBú (ptesidl'l1te do con
Sl"lho):-Vicram da ilha l\lnuricia, c não são chins, 
são do IndosLiio. 

O Sn. JAGUARIBE :-E' a mesma raça. 
Ü Sn. CANSA.l'i'SÃO DE SINIMTIÚ (pi'I'Sidente do COilr· 

selllo) :-E' raça diversa. 
O Sn. JJ.cu.ArunE:- E' mongolica. Em todo caso, 

assim como -vicrilm esses d:1 Mnuriria, acredito 
qut' o lmpcrio Chillt'Z, não olJ:::tante suas muralhas, 
não est~ tremendo flc ta I fúrma rJUC, rom geilo, não 
se peg-,a tirnr de lá colonos, dosdu que Lwja di
nheiro. 

Entretanto_. como o noiJre ministro nos g<:trantc 
que não km de f:1zcr contrato, que npontiS quer 
que os chins vcnlwm volunluriamente, ninguem 
se póde oppõr a isto. F:' ilP grande- vantagem pnt':l 
o Brazil que a popnl<1~ào er0s~a, eomquanto seja 
prc>ferivei que o .sangue novo a introduzir fosse 
vigoroso e não degenerado, como o dc~sa n.tçn cs· 
trtcionaria que nnda mais ua de si. 

Termino aqui as considern<,'Ões que tinha lle 
fazer ao Senado, e peço d~sculpa do harer por 
tanto tempo ocC"uparln sua attcnção. 

O Sr.l\lendos de Ahncldn:-Sr. pr~~
sidentú, vou tratar de algumas quPstões concer
nentes ao ministcrio da agriculturn. Não npreriarei 
agora a politica do honrado ministro, limitar-me-boi 
tão só mente a apreciar n sua administrat;ão. 

Sobre a politica ainda nfio melhorei de conYicçõcs, 
são ainda as mesm::1s que tinha até agora; vamos 
porém ver si:,pcln lado da 3dministracão,mc poderei 
achar em circumstanrias do Pl'Mtar o meu voto aos 
actos praticados píl.lo honrado ministro, IIHll) no in
teresse da puhlicn administração. 

Em primeiro Ioga r, Sr. pre:::.idf'mte, tcnl10 uma 
queixa do honrado ministro com relarão a um in
teresse importante de minhn 11rovincia. 

Fiz ainda ha pouco:;; rnezcs um rNJuerimonto 
que até hujo não tem tido solução. 

No requerimento eu pedia que se remctte:;:se ao 
Senado uma cópia das Instrucções, que levou uma 
eommissão que o nobre ministro mandou á minha 
província afim de examinar as condições do seu 
porto~ Ora, bs documentos que me foram presen
tes não trouxeram uma cópia destns in!!trucções

1 
e 

todavü1, Sr. presidente, essa commissão já satis cz 
ao que o honrado ministro desejava. 

O Sn, CANS!.NSÀO DE SINIMDÚ (presidente do conse
lho) :-E' verd•de que recebi o rolntorio. 

O SR. 1t1ENDES DE ALME.IDA_:-Por ora ainda não 
tivemos a cópia das instrucções e nem tamb~:m sa
bemos qual o tex.to do rclntorio dessa commissão. 

Eu desejava ficar logo tranquillo, Sr. presi
dente, sobre a sorte que terá a navegação ameri
cana_ com relação ao porto de min!Ja provincia, 
incerteza q_ueme incommoda muito. Na verdade, o 
nobre mimstro depois de concorre-r para a sancção 
do projecto que mantinha o contrato com a em
preza americana, apenns com a condição de tocar 
no porto do ~l;lranhão., tOlllou em seguida dê!ibe~ 

ração· contraria ao que dispõe a resolução aqui 
vencida. Ora, Sr. presidente, eu conclui da deter
minação do noUrc ministro em manda!'" uma com
mi::;são ao Maranhão verificar o estado do porto e 
sua capacidade, o seguinte, e é que, ao menos pelos 
papris quo me foram pr~~entes, a em preza não 
queria tomar o encargo de ir ao porto do Mara
nhão, pOI'f}Ue acreditava que lá não podiam che
gar os paquetes americanos. Mas, si a com missão 
trouxer uma resposta affirmativa ... devemos con
cluir, que essa naTegação se fnrá não teudo mais 
fundamento Qs receios da em preza. Por outro lado 
entendo que não se poderia fazer uma tal despesa, 
nem tomar semelhante n:solução si a empreza 
logo dedarassc: • ainda que o porto do 1\laranhão 
tenha fundo, toda a capacidade, Já não irei • ; 
porque tndo estaria terminado. Mas assim não 
succedeu. 

Esta circumstancia faz· mo acreditar ainda que, 
si .3 commiss5o trouxer unta resposta affirmativa, 
não haverá mais cmLaraço para a execução da 
lei que aqui pllS1!on. 

Do contrario, Sr. presidente, não ha explicnções 
que possam defender o acto do honrado ministro, 
nutorizando despe~a tão escusada. A commissão 
foi ao 1\fnranhão para verificar si havia ou não 
uma excepção de impossibilidade, para armado com 
clla ir o noLro ministro reclamar das camaras a 
derogação desta pnrte da resolução. Eu, portanto1 

desejo que o nobre ministro nos dê a razão por 
que não quiz mandar em tewpo a cópia das suas 
inslrucções. Parecia que não era negocio de se
gredo ... 

O Sn. CANSANS.ÃO DE SJNIMBÚ (presidente do con
selho):- Não, senhor, não ha nada secreto, só se 
tem querido conhecer a verdade. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA. :-Neste caso porque 
se tem demorado tanto tempo a dar conhecimento 
da soluç5o da commissão? 

O Sn, CANSANsÃo DE SrNIMBÚ (presldente do co-n
selho):-Eu direi a V. Ex. 

0 SR. b!ENDES DE ALMEib.\.:-Eu admitto que até 
certo tempo se d0more o segredo, porque o se
gredo é a alma do negocio ... 

O Sa. CANSANSÃo DE SuÚMBú (presldente do can
sellto ):- .Mas aqui não ha negociO. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA:--••• mas decorrido 
es:.;e tempo cessa a raz~o de guardai-o. O nobre 
ministro a este respeito, p~rece que quer ficar 
como o nobre ministro da fazenda que, nestes 
casos de segredo, fica mudo como o Eefxe ; e assim 
supponho, pois que até o presente nao tem S. Ex. 
dado cópia de si. 

Tenho ainda uma queixa do nobre ministro que 
roi o ter-me hontem accusado .•. 

O Sn. CANSANsio DE SrNr>rilú (presidente do eonse
lllo) :- Oh I senhor. 

Ü SR. MENDES DE ALMEIDA:- ••• e haVer- fe-ito 
oppasiç.l'io, aqui nesta casa, ao seu projecto do 
anno de i871, stlbre a estrada de ferro de Piranhas 
a Jatob:i. Ora, que qualquer outro se esquecesse 
da discussão que houve a este respeito naquelle 
anno, admitto, roas o nobre ministro não, porque 
a minha questão nessa occasião era a inconstitu
cíonalidade que encontrava no pro-jecto de não ter 
começado na camara dos dc.p.utadas, tratando.-se 
de uma grande despesa. Além disto tarnbem 
impugnava pela maneira por que o nobre mi.-
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nistro o apresent:~va, visto qUe .u~si.gna,·a logo ·as l O nohr_e minist.:o na ~ccasiã~ C'm quC'. ~ofendia 
logarês onde começnria c termmana n cstra1la c o seu proJC'Ctú, ate se VIU olmgndo n acmtar uma 
até por onde Ucvin passnr, isto ~~.impunha Jogo emenda, pcrtindo-me que en_n:rsmo. a apl'C'~!'n
um traçado que niio era regular, qu:mtlo o que tnsse, encargo de q11c escusm-mc, ahm de s1•rem 
me parecia convr:nicntc c sensato era deix::~r esse os traLalhos incompletos deKrauss revistos e com
traçado ao prudente arbítrio do g·overno que plctnllo~. conforme outrn emenda qne o proprio 
poderia escolher em visla de competente-> estudos no!Jt·c ministro tinha apres.ent~rlo em 1871~ sessão 
o que fos-;c m<lis ntil ao [l<liz. No mais fui do pro- em que fui ac•~ito o IJem acolhlilo pelo {lft'SiJente 
jecto até um grande ad\'ogado nesta casa, si assim do runsclho do então, que ge acha agorn ao latlo 
posso expressar-me, e procurei ncomprmhar a ) de S. Ex. Elle mesmo nessa occasião declarou 
S. Ex. n::1 su5tuntaçrto da convcnicucia desta cs- que o que não estava completo eram os estu-
trada. dos soi.Jre o rio e sua part~ navegnvcl, mas os de 

, - . . . terra Il!c p:m~ciam sutncientes, segund11 informa-
O Sn. CAN~.\NSAo pE SrN~~m .. u (PI es1dente do con· ção que tinh~ 1 , isto é, com rclaçflo ao traç<Jdo da 

selho): -Mllltu oln·t:;raLio a\. Ex. . ... cstradn de ferl'O em que." tão. 
O Sn. ~fENDES ~E AL~:IKI~A:- ~' some!lte msto I E me odmira, Sr. prc~idcnte, que o nobre mi

que. consiste ~ mmha quc1x~, po1s ac:ed1tnva. que nistl'o, estando certo de que os c:;tullos d1~ Krauss 
!w.yta I~~estnd~! algUJ;n sen'ICO á realização dessa eram incompletos, ou julgavam-se tacs naquella 
1dea, alw.s mut v~ntaJo~a. na~uelk :mno. occasião, agora os aceitasse e applnudis.se, mandando· 

Portanto_. ~quct um 11onco JI_lCOmmo1lnrto~ vendo po1· clles eonstruir a estrada, não .se importando 
o nobr~ Olifil!<tro ostentar aqUJ ,;ua f,Jrça, d1zend~: mais com a lei de i87l pflra a qunl tanto eoncor
« o umco q~\. se oppt!z 11. n.s~n C'i-:~radn (pouco mm,; rêrn, nem com a que ia realizar-se, pois cm JJrcve 
ou menos ~O! ISto o que S. Ex. dJssc) f~H o senadÇ!r tempo scl-o-hiu o proJecto 1lc S. Ex..,; era questão 
do M·Jran.lwo (que. ora S? acha na !nbuna) e nao de mais cinco ou se1s mezes: o pro,Ter.to s 1mcnte 
obs~untu JSL~, fiz, aconteCI, etc., c SI não pm:s?u o aqui estava emharacado ou llemorado na 3.a di~~ 
.proJe-Cto, fut porque o nobre senador pel<1 BiliHil, o cussão · pa.!'s<Jria e dejlois na cnmara. dof; deputa
finado senador Zacari<ls, aprc.scntou um adinmc-nto, dos, q~e sustent'a a politica tlo nobre ministro; e 
em 1875, tomanUo por mot1v0 o estatlv de nossas ne . .;sa parte, seria o projecto approvado cm um 
finanças. l) momento, levando .até mnnus teml-JO do que levou 

Ora, Sr. r, residente, tamln•m o nobre ministro no Senado, onde gastvu apL•nas um mez, de 11 lle 
ness~ occasüio, que estava de alguma sorte se vem· Agosto a :lO de Setembro. 
g·lorHm~o. d.cs~agra~de \"anta~cm c mo~trand~ qual Orn, Sr. prr~idcnte, eu não quero repetir 0 que 
era.a u~Jhdadctlaes;rad~~malmente,rcc~mhlcrd:t, disse a resp~ito tlessa estratl?. o que me inc~m
~od1n dlzer qu~ e~~~to te\ c e~ seu fa\ o r .um noi.Jrc mo dou La~taute foi (IUe se aqeJtassem estudo.s feitos 
l)e.nador que a lu eo,;ta n S~!l J,ldO (o :-Sr. y,sçonde dn unicamente lJ(tr um dos lado:-; do rio e esses reco· 
Rw B"ranco)~ q~ç ,era TIP.:;_,;"e tempo tao potente como nhecidamento iucomplctos, e h em assim não se 
8. Ex:. hoJe· E.1:5 a razao P.or qnc, r~ presentado fizessem sohre o outm lado da Da h ia c SergiJle, 
nos ta ca~~ o proJecto do no!JJ ~senador em i 1 Qe entm a cachoeira de Itaparica e o ponto Ue Canindé 
Agosto, J.a a 10_ de Setembro su faltnya a conclusao Velho 
ela 3. 11 diSCUSSaO. • 

O nobre ministro, então simplPsnwntc illustre 
senador pelas Alagüas, em vespera dr, C'nrcrrar-sc 
ns camaras, ainda pediu com wst<~ncia que se ul
timasse a diseussfio do projecto ; foi i::so cm iO 
de SetcmlJro c as cnmaras encerraram-se, creio que 
.a 1~. lia de rcconllecer S. Ex. agora, em vista dos 
Annaes desta casa do anuo de f87't, porqn~ t't)•úa 
'Dolant Sl!d script1l manent, (lUC me fez, posto que 
não propo!>.it<llmcnte, uma injustiça. 

Eis o que disse S. Ex. na sessão di'! :l de Se
tembro dnquelle anuo (lê): 

c O Sr. Cansansão de SinimM : -sr. presidente, 
começarei pnr agrarlcccr ao nobre senador llCla 
provineia do Mamnhão a b~~ncvolencia com que 
se dignott dispcnsnr-me neste tleiJate, fazendo tu
davia alguma.;; considerações contra o projecto. E' 
a estas considerações que eu prchmdo responder. 

c S. Ex. não coml.wte o prnpxto; pelo contrario 
não só entende que elle 6 de granrlr utilidade 11ara a 
prov·incia das Alagb:~s e pnra a de Pemambuco, 
onde vai ter a estaçãv terminal da via ferroa que 
se decreta, como demonstrou que póde ser de muita 
vanta~cni JHlffi a navegação do alto S. Francisco.• 

Creta que !Jast<~ para mostrar que tenho razão 
na minha queixa. Era só pelil questão de consti· 
tucion<11idadc que combatia ess6 projecto, assim 
como pelos k'rmos com que ertt rcàigido, mas 
"Sustentei n<lquclla occasifio a sua maxima utili
dade e grantlc alcance futuro, o qne ainda sus
tento hoje. 

v. v 

Estes cstudJs B que deviam ter sido feitos e 
bem examinn.dos os traçados para a linha, aflm de 
podrr o governo, com conhccimrnto de causn, es
colher o melhor, e mandar construir uma c,;trada 
naquellcs lagares. 

O nobre ministro afogou·sc no seu provincia
lismo, e Qe posse do poder mandou sem detença 
construir essa e:;;tr<:~da: ene~ta parte ainda C S. Ex. 
nwis culpntlo Uo que no que pratieou com a es
trada de Camocim a Sobral. Nestil, S .. E 'i:. me pa· 
recia, c nin1la mo parece, que tinha os olhos c.om
pletamcnte vendados, porque quem :--~brc o mappu 
do Ceará jámais se lemi.Jraria de mnndar construir 
naqucllu parte do tGrritorio uma estrada peln fr'1rrna 
indicada no tr:1çndo approv:1do. E~se traç:1do com 
direccão tão inconveniente, por mais de uma rtlzão 
mal estudado, não consultou o interesso pu!Jlico. 
Foi um caprichO. 

Já.mais o nobre ministro poderá sustentar bem, 
com razões plaush•eis, esse tracado da Estrada de 
ferro de camoeim a Sobrai. Sem importancia com
mercial virá ser por muito tempo um peso para 
os cofres pu!Jiicos. 

Eu não acrctlito, Sr. presidente, que a Estrada 
de fet·ro de Pit·anhas a Jatobá possa jánwis emba
raçar a vida d.Js estradas de Pernambuco, Bahia 
c meno3 do Rio de Janeiro. São distancias enormes 
<1s que as sepan1m; c essas cstradas',qnalquer deli as, 
ainda a tla llahia, que se diz mais compromettida, 
tem recursos em si de tal vulto que não póilem 
temer o eoncurrente. Portanto,. bem pMfcm Yiver 
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por si, sem dependcncia das riquezas do S. Fran· 
cisco, qunndo todas possnm 6ncnrninhar-se pi'lra o 
novo escoadouro. 

Mos si M conseguir estabelecer um:l navcg8ção, 
ainda que do pr.qnenos barcos, atú Jalobá, sem 
duvida, tal é a minha convierão, poJa facilid::tdc e 
barateza, que todo o trafego de S. Francisco cor· 
rerá para ~ssa via a lagoa na ... 

O Sn. FEitNAr\DES DA CuNIL\ : - Ainda assim, 
n~o. 

O Sn. MENDES DE ALM.EID.\ :- ••• c embora não 
tenha ii fuz Uo S. Fnmcisco um porto conveniente 
:para navios de grande cal::ulo, r:~mmdo os produ
etos se accumularcm cm suas vizinhanças atteiS
tando sua riqnoza, creio que crear-se-ha um fJOrlo 
artificial adaptndo, que dC l.,gnr á entrada de taes 
navios, ainda que seja ii margclll tlo Oceano, m<J.s 

. perto do Penedo .•. 
O Sn. FBnNANDEs DA CuNIJ.\.:-Oito loguus. 
O Sn. MENDE" DE ALMEIDA:- Não seri\ Penedo 

o emporio por lhe faltnrPm ~s condições o pro· 
porções, mas nnturalmento o cstaltl'leccrão 3 beirn 
do oceano, o que será melhor; o que mo parece 
bem facil Ue rct~liz.ar. 

Ora, Sr. prcsi<lente, o nobre ministro ainda 
hontem deu-me !l seguranya de que agura S. Ex. 
quer a erP:t(}i'ío da provfnc1n de S. Francisco, que 
tanto rombaleu, levantando-se assim a excorn· 
mnnhão de S. Ex., que foi quem mais emlJa· 
raçou nqni esse proJecto, quo deploro já não ser 
lei e uma realid.aile aquella provinda. 

O Sn. VIscoNDE DO RmBnANco:-E' nisto que 
elle é acorupnnlwllo por muitos dos seus amigos 
politiros. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:-8end.O assim, essa 
estrada, si fôr Icvnda a etl'oito, pólle sem duvida 
prospP.r;lr c nl'ío ponco. A Bnhin tem muitos e 
mexgotnvcis recursos- e indcpcndr•nte dos que teme 
sem rnz~o pcrdPr; c Pcrnrunl.luco tcnnUcm não 
precisa ter ciume~ ..• 

O Sn. DANT.\.s:-0 que qnm·Pmos cm primeiro 
Jogar ó levar a e.~trada ao rio de S. Francbco. 

O Sn. FEnN.ANDES DA CuNIH:-E a nuvegacão do 
S. Francisco. • 

O SR. DJ.NT.l.S:-AmlJas. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:-Hão de so conven
cer os nobres senadores de que es.sc_ c_omrucrdo de 
retorno das marge-n_s do S. Francbco para a JJohia 
não será Ue productos pesado;;;, porl1ne o rio os 
conduzirá de prC'ferencw á Jatobú, cm barcos 
gra~dcs ~u perru.eno:-, c ainda mesmo cm vchiculos 
fluvwes 1mporft:ntos. 

E na verúat.Ic, estes productos não alcançariam o 
porto da nahia, nem o de Pernaml.Juco_,_ de: mollo a 
tornar-se genc1·os que remunerem o productor, ge
neros propriamente comruerciacs. As distancias 
tão grandes tiram.·lhe:;;. na viagem o seu caracter 
commercinl. Não daria lucros ao productor. 

Sr. presidente, em outra discus_sãp bavilla aqui, 
eu me oppuz á idén do m::mdar-so construir no 
Ceará uma cstra~a além da de Duturitó. Nno ha 
duvidn, c o nolH'o ministro mesino reconhece que 
quanto ás estradas de Daturitó, de P<tulo AfTonso 
e do Sobral) S. Ex. proced_cu contra a lei; mas o 
que nós admiramos~ é que S. Ex.. nfío viesse logo 
no {J'rincipio da sessão fàz.cr o seu p('nitet, e dizer; 
•. Ftz isto, porquo julguei qne prestava um ser· 

viço relevante ao paiz., c um beneficio a esta pro· 
vincia ou a essa populnção que atormentnda pela 
fome immigrava. » Mas, S. Ex. veiu fazer esta 
Uedaração cm Setembro, quando por tanto tempo 
guardou silencio e faziu continuar as obras, é o 
que muito me maravilha, é o que nfio pos~o deixar 
de com desgosto censurar: é parn mim injustifi~ 
cavei essa tarllnnçoa da dec:aração que o nobre 
ministro fez hontem. 

O SR. FERNANDES D.\. CuNHA :-!tlnndou adiantar 
as estradas de decreto e atrasar as estradas vo~ 
ta da~ pelo parlnmcnto. 

O Sn. GA.ltS.tNsÃo DE SrNlMnú (presidente do con~ 
sellw) :-Que e:->trada votada pelo parlamento fez o 
governo atrasar 't 

OSn. FEHNANDES DA GrNHA :-A da Bahia. 
O Sn. CANSANSÃO DE SINJMBÚ (presidente do con

selho):- V. Ex. já provou que o geverno thesse 
mandado atrasar a estrada da Duhia? 

O Sn. FELlNANDES D.\ CurmA:--o engenheiro está 
fazendo a estrada de Santo Am<1ro; como é que 
clla póde prose:guir t 

O SR. CANSANSÃo DE StNlMBÚ (presülmte do con~ 
selho):- Não é por isso que dia se demora. 

O Sn. FERNA:".DES DA Cl.P.\HA:- E' porque se- quer 
que Pt~ulo Affunso ehegLW primeiro. 

(lia outros apartes.) 
0 SR. MENDES DE AL:MEIDA.:-E' que O nobr~ IDÍ· 

nistro tambem estâ possuido do receio dos repre· 
sentantes dn Dahia. S. Ex, acredita que é preri~ô 
Chl'g<.~r primeiro, sinlio n ontl·n estrada iria prrju· 
dicnr a sua obra. Eu, porém, estou persuadido 
que. tanto o nollrc ministr,), como os repre~en~ 
tantes da Dahia, estão eng:mndos : a estrada de. 
Jatobá a Piranlws ainda cheg'ando dC!)Qis, ha de 
mell10r que outra trazL·r o verrladeiro engrandc-· 
cimen~ do vali e de S. Francisco. 

UM Sn. SENJ.Don :-Tam1em penso <:~ssim. 

O Sn. FEnN.4..NDES D.\. CurmA :-Não apoiado. 
O Sn. l\1[<:N'DES DE ALlfiEmA:-Sem prf'jndicar as 

pretendidns rivaes e, pelo contrnrio, esse Dproveita
mento real ile tantas riqueza~, extraordin<.~riamcnta 
desenvolverão o comme-rcio daquella região. 

O Sn. CANSANSÃO DE Snür.mú ( presidt>nte do con· 
sel!to):-Esse é o pensamento de V. Ex.? 

O Sn. MENDES DE ALl!EID.\.:-E' e de ha muito. 
O Sn. C.\N&A.Ns1o DE SINIMBÚ (rwesidentr: d@ con

sellw):-Folgo muitC? de o ouvtr. 
O Sn. MENDES DE ALMRID.\.:-Mas V. Ex. já o 

ouviu~; já o exturnei; nqui está. toda a discussão de 
!87·L 

Q Sn. FlillNANDES DA CuNHA:- O serviço que essa 
estrada ,·ai prestar ó algum. porque quem ron· 
testa a utilid1.1.de de uma estrJda de ftJrro 1-mas não 
é igual aos que pótJe prestur a estrada da Baliia. 

( II• outros apa>·tes. ) 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA :-Não ha duvida que 

a fóz dt) .do de S. Francisco tem desvantagens ; 
pouco fundo, e variaçao nos canaes dj entrada,e isto 
póde affcctar ao porto do Penedo ;_ mas estes obsta· 
culos são mui venci veiS, rMrximê em priDdp-iO; 
póde·s~ fazer por nlli,no ponto mais accommodado,_ 
tlUC agora nfio se pôde preci..,nr, um porto artifidal, 
como tem Liverpool e outras cidades que não es-
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tavam pPia. natureza habilitadas a ter navegacão 
que hoJe possuem. 

Quondo as riquezas do valle do grande rio se 
agglomcrarcm em Pcmcdo,todas essas dr.svomtagens 
da navegaç5o serJ.o ·um püderosq incenti\'0 p~ra 
construir-se um porto artlficial d IJeira do oceano 
em local adaptado, coma pnrece-me facil ; e si 
não se pudor vencer ::ts diffie:uldades que apresenta 
cm sua fú.z o rio de S. Fl'ancisco. 

O Sn. FE:tNANnE-; n.\. r.uNuA. :-- AIH não se p1íde 
fazer porto; é um rio im1wtuoso 011 uma costa 
bravi~. 

o Sn. ML':NDil:s DE ALlU:IDA : -Será ainda um 
s-randc porto cominercial que terá o Drazil 
(apartes). · 

O Sn. DANTAS :-E' uma pretnn~no CJUC só me
rece rc~peilo pr•tos bons desejos tle seus propu
gnadort~s, mas que não assenta cm nenhuma ra~ 
zão pratica. 

O Sn. ConnEL\. :-Sr. tncliygrapho, tome nota do 
<JUC diz o Sr. DantM. 

O Su.~ .. h::-mESDE ALMEID.\.:-Onobre senador pC\la 
Bahio, o Sr. D::mt.::~s, ainda tem muito tempo de 
vida para \rer re<Jlizar-sü esta prophci'Ía. Eu creio 
que se rerlliz:ará. Não teremos sómcnte os cmpo· 
rios da Dahia c Pernnmlmw, teremos mais um 
intermcJio, (1uc as riqueza::; do ,~:dlc do gronde 
rio constitui ruo, mas o ~cu po::-to para rorrcspon· 
der a um tal futuro dcpcnd~rit dos esforços Ja 
arte. 

O Sn. riANTAS :-Deus quc•ira que cu viva até 
lá, porfJUC terei pelo menos cem annos mais. · 

O Sn. FEttN.\No&s D.l Cumu:- O rio não ha de 
olJellcccr ao decreto humano; a naturczr~. não se 
submettcrá, porque V. Ex. não h~ Ue dar an rio 
novo leito, retirar-lhe as "-reias c fazer com que 
sopre novo vento. 

UM Sn. SENADOn:-E o mappa J'rJ não resolve. 
O Sn. MENDb:S DE Ar.MEIDA :-Sem duvida; mas o 

mappa serve 11ara o cstuJo das vantagens naluraes 
de uma po;:;ic:ao feliz, e p::mt ver desdo logo o que 
póde ser no futuro um pont6 pnrn onde possam 
ser conduzidos os opulentos productos das mat·~ 
gens do S. Francisco. 

O Sn. F.t::nN.'LNDE:; n.\ Curm.'L:- O mnppa serve 
para convencer quo só_ ha_ uma c:.otrada rara o 
S. Francisco: é a da Dahia c não a do Jatoba. 

O SR. 1\-IE:\'DES DE AL,.lEIDA:-A estrada da Ba~h1 
ao Joazciro, é sem duvida uma estrada comme_rcwl, 
mas principalmente estratcgico com relaçao ao 
norte do lmperio, isto sim, não ha duvida. 

O Sn. FruwANDE.-J n.\ CUNJt\:- Commcrcinl e eco· 
nomica. Então as de Mattu·GI'Osso são commcr
ciacs '! 

O Sn. l\I&NnES DE Ar .. ~.u:mA:-E:)sas por ora não 
são commcrciacs, outm é o seu fim ... 

O Sn. Fe:nNANDES DA CmmA :-Ent~o as do Ceará 
são commrrciaes? 

O Sn. D.<~TAS (com {orça) :-Apoiado. 
O Sn. Mrn~oE~ DE ALMEIDA:-~\ estrada da Dahia 

é princip:almpntc estrate&"iea, porque não sabemos 
amanhã qm·m nos tomua o ca.mfnho tlo oc~!ano e 
nesse caso, o que D.•us niio permUta, s1i pola ll:thin, 
por ser mais curto o caminho, poderão ir.com mais 
facilh1ade os soccorros para o norte e vrcc-vcrsa. 
Mas ponhamos de lado esta qlH!stão. 

O SR. FERNAKDEs DA. CUNH.\ dá um apnrtc. 
0 Sn. 1\fE~Dil:S DE ALMEIDA ;-PordÕC·ruc u nobm 

senador; Nl ra!I~i deb!lixo do um ponto t.le vistn, 
espccii'll, com relnç~w ao tr·ansportc dos productos 
do vnl!c do S. Francisco. 

O:> Sns. F.s:nNANDEs n.\ CuNuA E DANTAS dão 
apart•·s. 

O Sa. PitESIDEKTE:- Atte-nçã0. 
O Sn. MENDE':l DE AL~IEW.\.:-Eu já fiz; Sr. presi

dente, duas qa~ix.as ao honrado mini~tro; agora 
vem fazer-!lw um:l censura. A censur·a é quanto 
á escolha qnc S. Ex. fez do traçndo do eaminho 
tle ferro do pc•rto de C:tJnocim a Sobrr.l fjUC S. Ex. 
ju!:itificon, pcrmitta-me quo lhe digcl, com vr•bres 
razM;;: (rtf1oiarlfls), porqnantu, em primeiro Jogar, 
temos a Illeg:•lidadu do <~cto, qae ngora ponho de 
latlo, pr~scintl•\ pois qtw S. Ex. fL'COnheceu~a~ 
nin!la que tarde; om segundo lagar, si o noltre 
ministro escolheu esse traçndo, foi infeliz, pois não 
viu o que convinlt:l ver, c ar111ilnt:tr; e, si partiu 
du outros a in,.pirnç-~o, ainda mais infl'liz foi S. Ex:. 

u~r Sn. Sll:N.ADOU:-Não snhia bem. 
O Srt. Ah:~wr.;;,; DB ÁLMEIDA:-Não ndmitto Sfl!HO~ 

1lwnt1~ ig:noranci~, {WrtJUanto o nobre ministro tem 
no artu to· la a rcspon~abiliU::~dl~, c cu n:to lJUI'ro 
con~idt~rill-o como nm ingenuo, mas L'omo tl~ntlo a 
rc~ponsnlJi!idntle real do seu acto c conhrcentle 
lJem o que ia f<~zer ou suppondo·se haltilitado. 

Por is:O:O é que digo: S. Ex. foi infeliz si levou-se 
sómente llúl' :;i, e ilufli<Hmmte ínfL'Iiz si ceUcu á 
inspiraç-.fw eslrnnha; porquanto, si h a u·n es}laç-o 
cm nosso tcrl'itorto, em que ú traçado de uma l'.:>!m
da em um mappn p:'lde :<C!' fl''rfcitnmente C;Jmpre· 
Jwnditlo, é certamente o que vai de Camocim a 
Solm.d. Lo;.Ko é um errli imp••rdoavel, a meu Yer, 
o ter-se datlo pl'•'fei'Cucia a semelhante traçado,sem 
prévio estndu, visando·SB um ponto mesf]uinlw cm 
rcrnrJ'os par·:~ ~t~tisf'azer ao trafego de ntua estrutla 
de ferro, c im~p;inando-sc no fllluro prolongamento 
um percur~o de zig-za:;r. Esse tt·aç::tdo, segundo o 
esbOço etc um mappa que ha pouco vimo~, até faz 
uma corrova con1ornanUo a serra da Meruuca, parot 
não abandonar ao que parece n via antiga para a 
Grnnja e Camocim. 

E~sl! trn.~ado da estratla do Jtobre minisl!·o foi 
prcfPrido no qUL', acompanhnndü a direcção da 
:;rantle Sllr'ra da Ibiapaha, ontlc hn terras fcrtili~
simns de lavour:'l, se estendesse a tU ao territorio 
mineiro, ou 'IH'etr•ndido tal nns proximitl:H)c;; da 
provincin vizinltn. Ess::t direcção seria mais correcta 
c de m~ír proveito ... 

O Sn. J.\.cu.\.mnE :-Apoiado; estimo ouvir a su:~ 
opinião, t:mt'J mais quan\Io nunca cnnvcrs:unos a 
oste respeito e cstnmos cntrctauto Uc IJCCôrdo. 

O Sn. MENDES DE ÁLMiUDA :-Os terecnos da serra 
de Ibiapaba são magnificas p<~ra a :tgricnltura~ 
rntrl~tanto fJUC o tet·reno que v<~i percorrendo a 
estrada é um tcrrrno até certo pont•) ~át'aro, porque 
é U!:Ua zona th~ sertão. Não desconhe\O qne é 11!ano, 
e Caril du e~t.lb~lel'er-se nelle uma via- ferrea, mas 
não é um tcrt'cno fel'til, porque si o f•lra, si hou
vesse tr)da e;-;sa riqueza que se antolh:'t :tO nobt'l) 
minislro, j(t ll!\ h a multo se 110d~ria ter as.signalado 
dando impo!'t:mcia M mercado e sua funte; por
qur, comqnnnto o porto de Camocfm, seja bonl 
porto, como S. Ex diz ... 

O Sa. JA.trU1RIBB: -Apoiado ; cxccllenle. 

-- -~~-~.-
.;~~-



:132 ANNAES DO SÉNADO. 

O Sn... MEXDES OE AL~IEID.\. : - .~ •. e ou creio, 
nunca J)ôdc flore::rer nem mesmo dcpoi."' dn sr.r 
nmn dns e~calns ,do~ ,p:Hjttctcs n vnpor tlA~ linhas 
intermodias. Os Prodf1Clos de SoUral c sutH vizi· 
nlwnças são conlwcitlo:;:t· o esses não fnrfío, no 
menos nos_ tcmyos prwdmos, do,r muitn vi1la i:.IO 
commerci'ó já t<~â' hpo·ucndo. 

E:>ses prodnctns n5o passam de couros c solas 
em fraca qnnntidatle, farinha llu m:mdiorn, indus
lrin dos agricultores Ja serra da Mi!ruocn,Iegumrs 
c algum vlgoU5o, tudu í~to pon('o avnlta. Si nvnl
tasse, lw umito tempo f!Lle o:>tnria.m arJLwlics Jo
gares tlon~scentissimo;-;, (1 animando a cxpot•tru;ão 
dos seus abundtmte~ pl'nllnctos r~lns porto::: ·vizi
nhos no liturni, mas.imL\ ·o de Camocim, o melhor 
da proyincia, c fillü é hem conh,~ddo dl'sde aR pri
meirU'> explonu;õcs portnguezas. Niio c', poi~, uma 
descoberta moderna. 

Camocim est[l ~ssisrnalndo cm todo:; o::; rnteiros lle 
nossa costa septentrional l'omo um lJom fun
deadouro, c foi llprov~iltulo como csc<ll<l peh na~ 
vcgação a V<Jpor que nlli vni tocar uo interesse de 
aprovritnr us rroduc!o..: fJUC do intrrior rão ler :to 
pequeno mPrcndo da- Grrmj<:t. E' rcrto qnc o es
coaUIJuro principal di\..: productns dt•. Sobrul1~r:t o 
ainda é o porto do AcnY:teü, por ran~<l dn trans
porte fluYii:d no tempo das n:znns, nws nem _por 
Isso esse porto ilvultou em trilfcgo commt!rcml. 
Esses prodncto~~ tomnndo u direc<:Fío da nov<~ Yia 
ferrca, c:omo já Uiss'?, não nvultarnm muito, nfio 
obstante ser Sobral uma cirl:Hl1l Un interior de r~ I~ 
guma importancia, mas de IHo\·imcn:o commcr· 
cial ns~az mode~to, de 11ns~inlto t•urtn, qnc niío 
comporta o cmpcnlw cjue se tem cm vi~t1 com o 
poderoso instrumento tJUC ~c piH: ft sua di~11osiç:io. 

Si o fim da estraU.n, como o gorcrno a:=:.wg·urou, 
era dar trabalho aos retirantes, qu~ n st\cca c n 
fome furearam no <Jb:mUono do s~ns !are;;, r~stiJ 
intuito sC achav-a sntbfeito CI)IU n encarnpação- d;1 
estmda lle ferro de B<ltnritr-., pnb qw• n n!nm
dt~ncüt de tanto., tt·nbai!J;Hlores <~I.rt~s~ruia tlinrla 
m<.~is a conclusão das obras. ;:\Ias ~i o qun se. tinlw 
cm vista era o apro·n:!itamento uo~; producto:; ngri
colas dcs_:::a zonn, além elo ser inol1port11no o mo
tn.!}nto ela construq·5o, n1o sr.rnn, não sr po lià 
attiug:il' o alvo, crn uma 'i'erdadcirn tlL~C~'Il~·iío, nm 
malf,J,gro mni oncroso pr~rr~ o g:-ltttrlo, pnrr/ur- não 
htwia alli lmstanto proU.ucç~o pnra . .::tltis ncr os 
interes~cs dr~ estrada. 

Si acaso o proposito er.1 dennntlnr proiluctos 
minerncs, então o caminl1e foi Cl'flltJ.o, e Jlortuntr) 
ainda mnis infeliz foi o traçaUo. Por outm Iario, 
semelhomtc ritgwzn minC'rai L0 problcmaticn. Não 
se pt"lilc eonsiUPrar rica cm mincrtlCS a ro;::iiio de 
Sobral, nem mcsnJO a vizinlw Ue tJUC o trnÇ'<Hlo 
desviou-se, }JürrJWHlto um contrrraut'O tle:-;sc~s [;)
gnres (po.::.so nomc:tl-o_ pnr.ruc é depultulo {ll)f 
:aquella prorincin), o Sr. cnpiEiu Yirintn r1e :\IL·dt.'i · 
:ros, em 18Gii oút1!Vt~ pridk\g-io IHira c:xplor.n· toUu~ 
essas jnzill.ns minerncs dL~ Ipü, Sobral, Gn.1nj<~ c 
lugares proximos_, n:'ldn ronsug:niu. 

Ora, Sr. pre..;;itlt•nte, si llllll\'C.~SC l'úillJnente rl)f 
nhi gr.:m.Jo rirjlU'Z<I do mincr.ncs. pi·incijl:dmente 
sendo o pcrcu\"~1 rlt• Ulllil t•strnda tiío ntrto como é 
a dbtancin da Granjn a SlllJ!·al l! mesmo a lptí, {Jor 
certo cpw uma romptmhin t•nrlt•rusa St' leria logo 
or:!nniza~lo, concoJ·r,·nd 1 muito pnra is~o :1 proxi
milhtllo r: Jwnrladt~ di) p J!'!O, e se nflnl:llll.'<ll'i:t <1 •.·m· 
pre!JL·ntft•J· n PxplJJ!':tr.·iio d,• t?íD prorcilo'~n minrrnção. 
Ent:'t!lanJ.t,, r: n·io oiJ~tantc P.~s~t tanta:-: Yt'Zf-\.~ apre· 

goada abundtmcia de ouro, cobre, soda, chumbo, 
rtc., nesga zona_ narla se fez, r porque"! Porque niío 
sr• julg-ou que essas 'jnzidfls a !Ii fossem tão ricas qnr 
prcilispnwssem uma comp<mhia a mliantnr grossos 
capitaes par,'l ex:plnral-as. Mas, sonhare::., porque 
fatigllrmo-nos com estas conside.raçõe~. o mesmo
perr.nrso ria e:-ltrarla, seg-uindo a tlireeção qnr). com 
muita razão Cl'risurou o no1Jre senatlot· pelo Gcarf1, 
cstâ indic:mdo fJUC': o fim era unicamente fazer um 
cortejo {I citlade do SoiJral e lwurnr aquelles qur 
por nmor patrio d<'ft~ndi:tm esse infdiz c cnpri· 
cho~o traç<Hlo. Em Yl'rdadc, :1 idCa n~o tt,m umo 
cxplicnç5o rnzor~vcl, sérin .. E' um capricho qur 
crtro custará no· Thesauro Nacionnl. 

Tenho aqui {L mão, Sr. presidente, o que llissc o 
nosso tinntla collcga o Sr. Pompeu, por certo in· 
snSJll!ito, nu !ma Estatistica do Cem·á a rcsp('ito do:-
tcrreuus do município e fregn('zia do Sobrai (h;): 

• Natlti'('Za do solo.-E' proprio pt1r:1 a crenção dt~ 
gndo, ye/'(/lmcntc secco, como todo o sertão. • 

~ Asprcto phy.úco.-0 ll'rrt•no é todo no sertão~ 
plano e i{f1tf/l com r~lgumas scrrotas nos limites dt1 
fregu~zia, :l oeste c h•sh!. ~ 

Tl'rl'l'UO sem duvidr~ üom pnra o fac ii ns:-lento dt~ 
trii!Jo:-; du ferro, mos niio ó isto sulficil•ntc j1ai'<t 
nutoriz<ll' a col'lstrucç5o de uu1a via ferre('); são in
lli~pt•nsaveis outras condir;õcs c outras vnntagt!n5. 

(Continúa a l1tJ'.) 
Se1-ra rlrt .Urlt'ltOC't.- E' o c:cllciro de SolJr<cl, agora 

notL·-su u f}1W diz o (lntor:-~ E' ft.•rtil c bem cul· 
tivatl:t. A farinh.'l rJUC pro!lnz nTio srí nl>nstel'e todo 
r. sort:1o c comttrr.ns vizinlws, como exportA pnra 
Pernambuco, nssim t~mbt•m legumes e illgodão. • 
A sua nwiot' O\.tc.ns~o IS do oito le~uas. 

Br~sta Eis êl!Jili O:' J't•cur;-;os tlt~sta eslt'~Hla nos 
tempos pro . .::poros! im:tginc·5C o qne serlío agora c 
nos proximos annos. D'<HJLIÍ vê-se, Sr. presidentl', 
rJUC- por or:l srrri o Jí:>p(•ndio feito eom c.::ta estrada, 
H:l com.trncção e consPrvnção, dinheiro l~uçatlo no 
ahysuw. 

O Sn. JAflU.\UJDF.:-- Apoi<Hlo, Hão C rida de Inll· 
nnfactnreira c niio tL·m htYoura. 

O Sn. 1\Imwr>:s DE ALliEJD.\ :- Não aconteceria o 
me:o:mo si :J. estrada fusse <IC•Jmpanlwndu n tlirec~~n 
tlu zona dn Serra Grnndo, prmrne n~o tPria de ::ttrrt
vo~sar Cnmocim mediante uma onermn ponte. dei~ 
xnndo :1 r~.!,d5o da serra, potlE'mlo cr)ill outra 1lirrc· 
ção ir se~nin1lo a serra nté IJlÜ. 

O Sa. JAGUARIBE :-E\'itari:l uma grande- pontL' 
no Ji~ilnirn. 

o Sn. 1\lgl'inE:; nr.: Ar.?tmW.\ :-Então ICI'illmos. 
logo nprovf'it:t1lo r_•sses leiTPnos riqui~~iruos da Il1ia~ 
r1nba, ou Serra Gramh.1, que a~sim tlcnrito mni dis-
tancintlos. ' 

O Sn. J.AGU.\HIB~-: :- E' um e lima europeu rm 
cima da srrrn, c a sna fel'tilid:HJe r! conhcritla. 

O Sn . .ME:-:DES DE AL~rrmJ.\ :-Pol'tanlo, o nolJre 
mini.~tru, digo-o com b:t~tnnte pczar, nilo fui fel ir. 
nrr r·scollw. tlo trarado rless:t mal inspirélrl:l estrada. 

PunJllr' r;lZ:l.o se faz t\sso estr:aln sr'm nenhnm 
e.:;tn1lo preliminnr, sem phmt:ts, nem orçnrncntos, 
~em 1111r. anti'S nrnhnm 1-'llJCnhciro fosse m:nmi· 
nnl-a,. Ue modo flUO jiÓilC·:-lC dizer fltl~ é um tr:1· 
ratlo feito a olltu esso de Catuo1·im a SoUrnl? O 
iwbre ministro purlín, .:;em inconvententL·, ter 
mr~ntlatlu procedl't· a e~.-:c~ cstu•lo.; c reunido <~O 
seu relatorio, ;~o menos um esho~o dn plél"ftla do 
trn.;ndo. l\l;ts não o ft•Z, sofTrr•go ordcnuu logo a 

_ _l._ 
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construcção como que rcceiando de que fosse e:xa
minatlo c rcC"onhecido logo o defeito do traçado e 
se mnllogra:sse <1 obra tlp capricho. 

Passarei agora, Sr. presidente, a tra.tar da es
trada de Matto-Grosso, ou rmtes das cstratlns que 
têm por fim a facil communica{'ão tla côrte com 
I\Iatto-Grosso, e !amUem da com missão que o nobre 
ministro mandou áquclla tJrovincia pnra ex:aminilr 
um novo traçarlo de cstr.adn tlc ferro, ou de ro
dagem tle CuyalJ(t a Sant' Ann:l do Pilranahyba a 
entroncar-se com outra que, pnrtindo do Hio Claro 
vá tambem a esse ponto, Sant'Anna do Pnrana
hybn. 

Vou á contmgosto repelir os argumentos que já 
expuz aqui solJre o assumpto, e que o nobre 
ministro nuncu põtk refut<lr . 

O nobre ministro no seu rclatorio, cxaminnndo o 
prtrecer da ,.ommissão qu'.:' se organizou nesta côrte 
parn tlet,rminar qunl o melhor traçado para se 
estabelecer uma communicação regular entre a 
côrte e :;uattu~Grosso, declara que a commissão se 
tinh~:~ 11ronuncindo po!' nm qun julgo que com
prehenUc a estrada tle ferro clw.mruJ.ll <lo Norte_ e 
a de Sorocab!l, com direcção ás margens do río 
Paran.:~p:mrma, srguinlto tl ahi a navt•gaç:io nté o 
Parami, e em seguitla por um dos ::~ffiuentes tlu lado 
direito do ~resmo Paraná, o Ivinheima, do modo 
que a communicnc5o se cstabclecer(l (ilLU_mcn_t~ 
com a provincia de Matto~Grosso, seguindo Urpois 
por Miranda. 

O nohro ministro di~se o seguiu te, para o que 
cllamo a attenção do Senado (lt1): 

c Tal é a linha qno á rommissão se nfigura a 
mais cronomira, dL' inconte,;tovcis vr:mtn~eus assim 
p~ra o r-omn,crcio do Rio de Juueiro, S. l~aulo, Pn
r.mú e Rio Grnndc du Sul com a prtJVincia de Matto· 
Grosso,como p.1rn o rommerdo mtl'rnncional com o 
Para~o:uay c a Dolivia.. 

c Escusnllo como é ol.lservnr que nnsacturtt'S cir
cumstancias não pndernmos emprehcndl'r, apezru· 
das suas recoRlu:cidas uwtagens (noto-se), a reali
zar:5o de eommeltimnuto de scmdhanttl importan· 
cin, nem por isso é o nssumpto menos digno ·ua 
nccuralla attenção d1.1S podr,res pnhlicos. 

• O governo impt:'rinl ngrndeccu o concurso qne 
por este modo prestou a commiss5o ú rluchlaç5o 
do grave problcmt~. • 

O noUro senndor prln provinria do Pnraná, _o 
Sr. Correia, dirigiu nos principias fla primeira 
scss5.o de.stu anuo umrt pergunta ao nohro ministro, 
em comcqucncin de um aviso de S. Ex. ao prc· 
sitlentc tia prnrinria tle S. Paulo, ortlen:mdo-llte 
que intimnssC' n Cnmprmhia Panfbtn /1ara que 
declnrn~:-;e si queria ou não usnr da facu dtuk que 
tinlw u~~ prolongar sua cslr<ula. Nessa occasião o 
nobre ministro declarou l}llC nenhuma intenção 
tinha tle l'IIlprchentler cs;o;êl communicnção pnra 
:Matto Grosso, c:n razão elo c.-;tado de nossas finnnÇ<~5, 
e meWlO <Jlltt•s Uc resolver a riuestão C'stnLelecida 
pela romm[ss5o; S. Ex.. atG deu su::t p;ilavrn .... 

O Sn. CANSANS1o DE StNIMBl' (presid1'1tt~ rlo con
eellto) :-NaU a cst(t re~olviUL) a e~tt> re.-;pPitO. 

OSu. 1\IE..'>DES DE .AI.-~n:m.\:-Então o nobre mi· 
riistro n:'ío se porlin intromelter, como de al~uma 
sorte o fez, em que•tües pecnliares Ll provincin do 
S. Paulo. 

(Ilrt tZl!Juns apartes.) 
Vnmos collocnr n questão nos deddos ttlrmos. 

Si o nobre ministro f!Uiz ou quer fazer uma e3co-

lha do melhor tr::tçtldo de communic.1r:õrs para 
Matto Grosso, preferin,lo a linha tla Companhia 
P<~ulista, tollitur que:ttio; outro seria o expediente 
á tomar; e ne~se caso ter-se-llia uma estracla inter~ 
provincinl. Mas o noiJI'c ministro não resolveu 
a questão por fôrma regular, designando Jogo por 
decreto sua escolha, e por ii:oso n;tO precisava 
mand:~r fnzcr intimaçiío <~lgum:t. 

S. Ex. fl'Z uma viagem a S. Pnulo: alli disse
rnm-Jhe que l•.wia terrenos uberrimos e Ubt!rris
simos (riso) de S. João do lHo-Claro a S. _CarloS 
tio Pinhal; c o nobre ministro, sem attenller aos 
direitos e frvnquczas da provinría lll.'sse assumpto, 
e nos interesses dn Comp;mhia Itunna, onde a 
mes111a provincia tem nm grande capitrtl comp!'o
mcttitlo, n eu,jn estrada em seu prolong:1mento 
tamLem se dirige ás mesmas regiÕL'S do Oéstt:, to· 
mou a inconyeniente Uelib1·ração tle mtmd.';lr, não 
u!Jstante tudo quanto a assemblér~ prorinci.11 dr 
S. Ptmlo tinha re.soJvillo, que si n Companhia Pl.lu
lista não quizcssc usar do seu tlirL·ito, os cidndiío:::. 
qnc haviam requerido o prolongamento tla es
trad;:t do S. JoUo t.lu Rio-Claro a .S. Cnrlqs_ U_o Pi~ 
n1wl fJru:;egui ~~t'Hl ui\ -Õ!Jra fjUÕ qlll'I;irim h~rãr 3-
CffeitO. 

Foi umn C'\<JrLLlancia praticatla pdo noJm-' mi
nistro, e praticnda ct~ntrn os direitus tln provinria 
de_S L_l);nl'-9,_ ÜJL;;J_indªJJJYlrt ill~g-a_l_ j[11 posição feita 
á Comp:mhia Paulista, mas en aindn espero cpw o 
patriotismo dos panlistns dê uma lic~o r~o noLn~ 
ministro por intmmottei'·Se in1levidainente em uma 
questiio toda Jlrorincinl pela ft.ll'lllLI estrnnha por 
que o foz. 

O Sn. CAN~ANSÃO DE SINDml" (presidnlte do con
selho) :-V. Ex. Silbe f!llC rPmctti os papeis ;:i pre· 
~idencia p<~ra resolver. 

O Sn. 1\IENDEs DE AL:UEIJJA:- E' claro que em 
primeiro Ioga r o nobre ministro procedendo assim 
escolheu mal, era uma irregularidatl.e intt:iramcnte 
dispen~<lvel, (~ em segundo Iog<n· qnc ínt1'ometM 
teu-se no qnc lhe n5o comw~tin, porqn:mto, a 
linhn paulistll r·ra totln_ provincinl, c n~o potlia sem 
prévio neto do governo tornnr-se uma linha n1-
cionnl ou interprO\'incial. 

O nobre ministro. contra o disposto IW ll'i Ue 2i 
de Sctem!Jro de i873, na de 1852, e soLretutlo no 
dccroto de ;:.8 de Fevereiro de 187<1, resoh'CU por 
si c, como Alex:nndre, cortou o nó gorllio. aliás 
crentJ.o súmente Jlor S. Ex., com a sua cspadn para 
s<tti~fazer ns velleitlades ou impaciencin:-; dos seus 
amigos, porqne são provincinos cssns linhas, sem 
tlcpt~ndencia do governo geral. S. Ex. tlis.:;e : 
« Cnmo esses cidatlãus qttPrem o prolongamento 
tia linhn pau!istn, e rn'o rcqncrcram, eu tambcm 
qncro, e nssim mnndo construil·o; c n5o mr corr~ 
v indu a bitola estreita, fm;n-~e n estrada por bitola 
Jargtl soguind•)-Si_•, si fúr pc,ssivel, o trLlf)tHlo- Pi
mentil Bueno. • 

'l'en~os, s~nhon~s. ('fil S. !'nulo tres cstraLlas, 
mnrch;mtJ.o com dirccçãu ao oeste, a Itunna, a Pau
lista e a I'rlogyana, c, posto que funccionom em lle~ 
terminada zona, todns clla;;, tL\m o intuito de alcan· 
çnr no m:1is breve espaço de tl!'mpo <Js mMgcns 
do Hio Paran:i. O noLrc m.inistro, som attender a 
mais na.dn, ::~lt'm dos bous de:-;ujos (los seus amigos, 
cxorbitrm alargandn c cxagel'ando o direito do 
Est<Hlu, menuscalmndo rlas fr:mquezns provinciaes, 
e nem uma rnzão plansivel aprt>sentou, ai.lduziu, 
que por-sn jüstlfirarosrn acto. S. Ex., ignor~1ndo as 
rircumstancias peruliarrs dl'iS<:~s estratlas da pro-
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vincia do S. Paulo, o pnrticularm~mto ns da Com
panhia Hnann, sactificou, sNn o querer, os inte
rosses da mesma provincia, que nf!i tem cmpre
~:ados mais <lo l,OOO:OOO$ cm acções que to111ou. 
Ora, dcpo[:-l dt~ tuUo islo o nobre tuinistro, ag-gra
vando o seu acto, lembrou-se Je manJar uma com
missão a Cuyab<i. para ... fazer nuis um olHCIJUio. 
Não tem outra explic<1ção essa estranlw c bem c..,;
cusnda medida nesta épot·a de 0ronornias c dt~ 
restricçõcs financeir:ls. E vciLt dizcr·nM, mui 
omcho: gasta-se sómentc 12:000$; uma baga
tella I 

O Sn. C.\.NS.\.Ns.\o DE SINmnú (preSiàente do con
sellw):-Ern compartH;ão do bcnoücio não é muitu. 

O Sn. 1\IESD!.':S DE ALlllEID.\ :-Isto faz le1u1Jraro 
que se pa.~sava cm 18I8 e111 Fran~:<l, quantl;) st~ pro
cl<lmnva o dil'eito ao trafJalft,J. Niio Jmssn clbto esta 
medida de ~rand'-'s e auspiciosos JJencficius que 
espPrn S. E't., que opportnnid:u]c fila pnra tnl 
dCli!Jeração? · 

Quem sa!Je, Sr. pro~idcntc, ontle est:'t S. João 
do Hio Claro e n disJancia quo Vil i dl•4e pnn!o a 
Saut'Anna Jo Paranahyba, c ain~ln de:'!a rilla a 
Cu\'a!Já, nTio IJO!lcr:'t df:ix:ar do maravillwr-sc de 
qnC se (•nvinsse para. esse ultimo pnntl) UI!Hl com~ 
mis,;:ão de cngenhcirus nc~te anno da graça de 
{879 (J:lm r~zt'.l' e$tllllOS o Iovan!.:lt' a. planta Uo 
traçado de unw estr;tda de ferro ou Uo rodagem, 
que d'alli Yá ter a Sant'.Anna do Par;,wahyJJ:t p~!'<l 
entroncar-se com 3 que dcrcrá ir da pro\'inekt de 
S. Paulo. 

P.'lra is.• o se g-;;starã, nlto 12 :000,) Stímcntc, porém 
muito maL::, porqno todo:-; snlJ('lll!JS o t}t!O ~fio cx
piuraçõcs desta ordem. Todu::; ,1intla t';lmus em le.m
brança as do P~rnop~~~~a e S. l"J'ancbco, cm annos 
pro\:imos, que conmmir:.m mnis d~~ i -000:0005, 
como a1ni doelnrou, ninda ha Lem pouto tempo, 
o Sr. Dn.r5o de Cot'tôllo. 

O Sn. C.\i':SA:o.rsÃo DE SINnmú (rresitlentr> do con
sellw):-E.;;;sns expliJr<V:Ues não hão de custJr mais 
do que !2:000,)000. 

(lia outros apartes.) 

0 SR. MENDES O~ ALMEIDA :-Ar1mitto qnc 1'1U1 
governo tenha vistas brg:'ls, conccb<t piojcrros 
grandiosos, tl'<tl<lllllO de L'strad;ts dll fert'D, ainda 
mesmo qn:mdo pt)~~aat ntravcssar tcrrrmos_ dt~Sel'
tos, e a l;!,fantlt!S diqancias; mas é prceis1> que os 
dous Jlllntos tcrminacs, comeco o fim das c.:>lradas, 
sejam grnndes mercadtJS que se prflrnrt' lig.:~ró 
Comprchcntln, c;Jmo j:í di:;~e. a cstrutb J.e r~rro 
que su conc;truin nos E.':'lrtdu.s-Unülo.~ entro Novn
York nu Athmtico o S. Francisca ás mar~cns do 
Pacifico. GOU![;fi~hcnllO que o governo da Hussia 
phmcie um1 rstralla de ferro que fa~·ll commu
nicar S. Petees!mrgu cum suas conqnist:1s hrmha
dns pelo~ m~t·es da Asi.a Oril'nt:tl n!raress:1n.Uo ter· 
ritorios rrncnmcnte ha!Jitutlos, mas rit[Uisslmos. 

São csLratbs indu~triaes, eomrnt•l't'ines e no 
· mesmo tempo rstrutegicas. Mas o que St! vai huscar 
agorn cm Guyn!Já, rjtW t0m com n ctirte do Im· 
perio outros mNos mais promptos de cOnununi~ 
cação pnra sr. rnvi.1r, neste :tnno tl.'l gra;:<~ Ue !870, 
uma commtssão incumbida dü cxplor.nçiies inop
JlOrtunas? E que poderr.o ser ellas com o:;sa magra 
qmmtta? 

Qual era pfiis o empenho do nohm ministro 
tendo um3 scm('lhnnte lembrança p:1ra mim in
ooncclJivel nesta quatira? 

Queria garantir a segurança futura de Mato
Grosso? P1Jrt.\m mais derJrcssa 110deria fazei-o com 
a construcçi'io do prolongamento da estrada Soro· 
ca.baua até Para.n~panema. 

Eram ma.is algumas centenas de kHomotros ã 
oonstruir, com beneficio real e promplo para Matto
Grosso,e mesmo para o sal f1o Imporia, f!LW convem 
muilll ligar fortemente ao [mperio. 

Si de feito c prupo~italmentc quer S. Ex.. defen
der M<1tto Gro-c:s:), nüo vejo nada que p1.1ssa servir 
nwlhor pm'n Ps.•o fim do q11c concorrer o nobre 
ministro lH'Irrt <':xplornr-sc a pnrtr. ocdd<'.nlal Ua 
prnvinc:in d!) Por.:tnci, abaixo da c-nchoeira Guavrá 
ou daq Sete Qu0das, fund:tndo ali i um fortH eSta· 
lJe/ccimento colonial, e lig-ando-o mediante uma 
curta esteada com o tcrrilot•io hulJitaJo dessa pro· 
vincia O nobre ministro, que se aprRsentn como 
um grantle e enten . .Jido Ianador, como um esfor
Ç<Hlo dt•fensoe do~ intet•e;-;.~es deste paiz, não võ a 
pcrtla que estú suHreudo o Drazll com a drutt·uição 
das vastns llurc:>Lus cobert.:ts tlc hen'.:t m<:tte, fJUP. alli 
existe tu inv~didns e ::tproveil<Hfns por estrangeiros. 
Nesse ponto se pnd~·rinm tunwr provi<kncias de 
grantlo alcance. para a n.we~m;ão do P<tran:i~ nbaixo 
o aeima. dcs;:a. ramllsn cachoeirn que não temos, 
assim como pnr<t acautelnr o que seja prrciso com 
referencia ás nmsas rela~·ôcs com o P<.l.rap:nay e a 
rt:·pnlllict:t A1·gent;na CLitll mais solidez c emcncia. 
Fortes nessa !or-alidade não preci~nmos de cniJ<lr já 
c tanto tl:t ilde$a de Ma tio-Grosso, a monos qu.::: não 
fus,-;c o atnr1ue do !aJo da Buli via, o que por ora 
não nos deve d:tr cuidatlo, ao uwno~ no prrsente 
scculo. 

Devo Uizcr neste assur11pto, Sr. presidente, que 
o meu grunde empenho é que se estnbdeça alli 
uma grande col1>lli::t, nacionaf principalmente. 

O Sn. CAN:HNsÃ.o DE SINDIDÚ (presid,•nt~ do con
sel!tol:-0 govetno pen::;a nisto. 

O StL MENDES DE AL:MEID_\ :-Ora muito bem, 
esta noticin comol:l-me. 

.Sr_ prPsidcnte, n;1s observações que tenho fdttl 
ncerca dc:;sa escu--ada commis;;iio de CLiyaiJá não 
fa(u refL'rcneia ~ pes~o:t fJIHl e.~tá nelb cmprrgada; 
sei q11c é nm cidadão resocitnvel c cxr,cl/cntc en
genheiro, mas com rcspcitu tt essa incumlJeuda es
eusnJa e mui onernt:a nos cofros publicas nôo np~ 
plnLHlo nem o tJI:mo nem .1 delibera~i'io dtJ nobre 
ministro. Direi tUt'Sm3, é um Uiaiwiro atirndo ao 
nwr, é um pres~nte de fcstus, feito ã <:tluigo; não 
pos:<o considrn·:tt• dt• outro mo1lo P.ssa mcdidn ; é 
dur nbcrtn á doutrina do direito ao tmbal!to, o itJ.éa 
sem proveito algum pan o p:dz, e antes com muito 
dl~trimcntu. O resultado dessa commissão poderá 
ficar como m0moria mal ou bem guard:ula nos 
no~sos arehivos pn.ra poder ser apro\"t~itadn como 
esclarecimento d'aqni t<~lYez a um seculo, si formos 
mais felizes nn mnnuten~ão de no~sa posi~1io, como 
grande nnçflo mnoricana; mas actualmente isso 
não tem r.nfío de ser, é mesmo nesta calamitosa 
qundra um mán serviço feito ao p:~iz,tlinda mesmo 
com IJons fntcnçÕt's, e em delrimcnto o emprego 
do cnpital Iwdon3l, 

Portanto, Sr. pre.sidrnt•}, o nobt'i! ministro violou 
leis gcra~s, violou leis prnvinciaes de S. Paulo, 
feriu de morte suas franrruezns, libernlcomo S.Ex:. 
diz ser, pondo cm subrcsnlto todas a(}Uollas cm· 
preza:. qnP. descansavam no re~pf'ito o na segu
r:tnça das leis. 

O noh: e ministt•o in<lelJHamente intromettcu~se 
nos negocias peculiares d:l província de :;. Paulo, 
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e o que é cnridso é o suppôr S. Ex. que tlesfcz felicit,'lr a proYineia de S. Panlo e illustrar llinda 
toda~ a!l censuras man1l:mdo pnra esta l'asa uma m<~is sua jft. tão notavel Lldministracão. 

Eapr\llada cnorm'" (mostramlo) e alguns folhetos c Enkt"t<mto, attenlla o Senatlo, ao mesmo passo 
mprosso~, que não rcsolrem a questi\o, e qnu no qu~ o nobre ministro assegura qa,. nar'ja ainda 

contra-rio mais justifleam as rensura.c::. O ponto resolvera sobre a escol!w. dll tmçado sobre ~ me
prinripnlllestn qucstfio, a cornprtonein do goVerno, lllur communicnr;ão com 1\Iattu Grosso, impõe a 
não foi provada pPln uohre ministro c Uepois Comp:mbia P!!U.listt~ 1JU do Otfste, qne aftnal en
eu não sei com que_ fim vieram ou_ r~)r<lm remct- carregou-se da constrneg3o do prolonganwnto dtJ
tidos semdhantl'S p,111P-i~. sejado, que não se afaste do plano ou traçado Pi-

Esta questão é bem facil Ue comprehender pnra menttt Hucno, na sua tlirergão até Sn.nt'Anna do 
os gue se achanl füra daqndln província, c amdn Paranahylta; 110!' outro. I<{ do manda o mesmo engo
mais pelos qno jã tôm pPrl·orrido o seu territorlo nheiro lm com missão á CuyalJ:i afim de_ faz.Pr os
nas estradas de ferro, a qnc ten!Jotllludido. E:-;scs taJos, o determinar o melhor traçado de uma e:;
bem depressa vêem qno o nobre ministro, posta de trada de. rorlngcm ou ferrea que deverá entr,m
um lado a .sua hou intenção, niío tem razãn ai- car-se com a prnjectnUa do ttH'ritorio Uc S. Poulo~ 
gum<~, cxor!Jitou no cxpetlir.ntn fJllO ndoptOLl. conforme este:{ mnpp[lR( mostmndo) que tenho aqui 
ToJ.a a defe.:w do nolJru ministro até ngora tem presentes. Ist·) rlwmn-se querer e n:io quer~r. 
consistido no seguinte : - · Em verdaJo, Sr. presidente, :-<i o nobre minis-

Foi S. Ex. 6 S. Pauln, ~ tenllu-lhe3 dito alguns tro ainda não pre:julgou a questão dns r.ommtini
cidadãos que C'ntrc S. João do Uio Claro c S. Ct~rlos caçõcs com Matto Gros5n, porque impôr dPsde já 
do PitdJal havia krrcnos dll snmma fertililladr, o semelhantes t.rabaiho:; e t'Oin dus11e.<:as on('rosas o 
que já notei, rJlw convtnlm aprovcit.1r, o nobre escusadas? A direcção pnm essa communicação 
ministro não he:.itou sêm Iiüdtl!' razrl-o, em asse- com o Matto Grosso, att·avessando o territorio 
gurar-lhcs que si o roquercssPm autorizaria a con- occidcntnl de S . .en.ulo, que parece merecer as pre
struq;ão de uma c::.trnd:t do ft•rro pondo cm corn- fcr~ncins do l1onr:ulo ministro, verdadeiro sonho 
municação aquelles Uou<; 110nto~, vi.,to que St~ pro- nesta:> tern[lo.~, não pó:Jn sl'r nceit:l, como j;i nfio 
punlwm a fazel~.:-t ~cm gnrantia de juros. E então fui pela illu:-;tru commi~são qne cxi'lminou tul 
disse logo: faca-se tt t'strada--sem inquirir qual o as8umpto. D<~pentln a CXl'CUV<lo de lurgo tt>mpo, c 
direito c inteies;;es quB podia ter a provincia, e si de muito di:;pen11io, maxime em nossa épocél cm 
scmcllwottJ questão estal'ia ou não s-ob o dctmnflt'n- qne tanto se grita: -Economia I economia! 
cia da asscmblén prnvint:inl re:;:pr..ctiva, portantr·l Eu dL'sejar::,, Sr. prcsidentt~, que os mappas com 
uma qucst~o prcvf'nta. S. Ex. não tt:meu il• ofi"en- que SI) jnstHka um tal Ptnpreh(•ndimonto fus::em 
der esse direito e interesSes: n:l:o os conhecia. cm maior esc,~ln e expo~tos ;;1qut em nossas salas, 

Ora, depois do que se tem dito svbm semelhante para que cana mrmiJro desta ca,;a pude~se com 
assumpto, o nobre minbtro, nunca recuando do sous proprios olhos ver e admirar como ha um 
seu proposito, mas desejando tJttenuar a má iro- rninislro que se cogou a tnl punto para aut'1rizar 
pressão, c mesmo obter, ao (]Ue p<:~rt'CI', o rcr:onhe-' semollu:mtes construcções, tão inopportunas e tiio 
cimento dc1s duas cJsas do \1:-trlarnP-nto e do pu!Jlicv pouco aproveita veis. 1\Ias não p;1rou nisto. 
por um serviço que ju ga rclevan!e, disse~ nos Para auimw o faustoso emprehendimento deu 
bontem S. Ex.. : Uc mão beijada, !2:0008ilOf onno a um engenheiro 

.-:Mandei, é certo, constroir esse prolongamento para ir a Cuy,llJú, o Uaflttelle ponto fazer ('str<ldas 
da estrada,_ nHts declarei logo quu não o pcrmitti- para o compl·'mrntu l'espcctivo. A d.es1wsn pnra 
riu si não por lJitula larga, e. assim fazt~r-se- todo o um ta( cm ponho é m2squinha, não corresponde 
prolongamento, embora fo~se alloptado o plnno ao arrojo do plnnn; nem mesmo 1wuf~rá remune
Ruc cntendou~se mais conveniente no traçado. .. rn.r OS· comptmheiros de commissão desse cnge
Eis, Sr· presidentr, a grande conquista, a impor- nheiro, sãs vencimentos dos li nados stímcnte ao 
tanto garantia que assegurou-nos o honrado mi- chefe. E si esse engenheiro sómentc constitue a 
nlstro, c assim justifioon-st: plenamente l commissão, 0 que se póde esperar de semelhanle 

Mas, Sr. prCSldento, si a Estrada Ue ferro Pau· · ? 0 fi · f · • ·' 11 
lista até S. João do nio Claro é toda construida com ser•nc;o m, flOIS~ OI somente uttr- te emprego, 

puramente bt~nefici,1l-o. 
bito1a 1arga, o que sígnifica semelhante imposição 
do nobre ministro pnra o prolon_pamcnto desse 1\fas r.~sn quantia nada é pnra S. Ex., prkle ser 
ponto até s. Carlos do :Pinhal? 1:5to_IJ,ã9 parece dispendida, sem cauMr reparo; entretanto o paiz 
seria. não póde ser indifferente a tae:-; àispcrdicios, assim 

To::m~lwm não parece a alle.gação da construcç1io_ qualiJlco despesas rscu~ndas e inopportunns, no 
da cstralln, independentr. du garantia -de juros, pnsso que os empregados publil'os tanto dentro 
quando tnes estradas estão fúra dessa Ueprnden('in, como fóra do paiz ostão !azarando, pelos eórtes qun 
e não têm incommodado 0 Thesouro Nacional. Eis têm soffJ·ido, e estilo cm vcsprras de soffrer em 
á que limitou-se a defesa do lwnradQ ministro ilã, seus vencimentos, muitas vezes, mui limitados. 
agricultura. A vontade ,Jo nobre mini~tro é poderoso, pa-

Em s. Paulo, hoje, pó1le-so di:z.er com segu- deç:t qnem p:'ldecer, em épflca tão anormal. com o 
ranç-a, que não ha por aqur.lla zona uma estrada dop:mperanwnto de nos~M finani;as. S. Ex. não 
ferrea rtue dopP.nrla de gnrantia tlc juros pora ser tom duvit.la d1~ mandar a!Jonar pingues venci· 
constrUlda; si é util ou ncccssana, ha sempre mento~ a um engenheiro para ír com urgencia -ã 
quem concorra para sua construcção, sem riecossi- Cuya!Ja fJzer fstudos e lev~ntar a planta de uma 
dn.de dessa segurnnça, e menos Uessa intervenção estrada de rc·tbgem ou ferrea que po.:;sa levar a 
indebila e illegal do govel'no geral. efft~ito, compktar o traçado do s,ystema Pimenta. 

Bueno no territorio de S. Paula, projecto que nem 
O Sn.. Gonor :-Apoiado. nestes proximos dez annos será uma realidn.dc! --
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Ora, ahi estão os E' isto, Sr. presidente, bem dt..:ploravel. 

grandes empenhos de S. Ex., com que procurou Passemos a outro assumpto. 
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Eu desejava, Sr. presidente, que o nobre mi
nistro nos dissesse alguma. cousa soiJre o c<ir.s d~ 
Sagração no Maranhão, o que a rosprdto pn~tcndc 
fazer, porquanto cm seu rclaturio não pude en
contrar informação ou mcdiUa que nw satisfizesse. 
Convem saber o estado de.:;sa importante obra ... 

O Sn. D.-\..NT.\.s :-Ainda não está acabado esse 
cács? 

lia 20 annos estive no .Maranhão e já ~e tratava 
deli e. 

0 SR. MENDES DE .ALMEID\. :-Aceito com satis
fação o auxilio que o illustrc senador pela B:.ll1ia 
me e~tá prestando, é m:ds uma censuta que o nobre 
ministro tem rontra si, esquecendo no seu rela
torlo obL·a de tanta importancin. 

O Sn. DAN'r.\S : -Meu fim não foi censurar a 
elle, mas auxiliar a V. Ex. 

O Sn. MENDES DE ALMEtOA:- Sr. prcsiUente, 
não posso deix<~r do ainda •rucixar-mo (é mais 
uma queixa, jii fiz duas) do procedimento Uo no
bre ministro com relação iis comprmhias Ue bonds 
de~ta cürte. Admirei c estranhei Ut'S!k Jogo, quan
do tive noticia, da resolw;iio que S. Ex. tomou, 
alterando a situa~·V.o cm que ::;e <~cha \"31u taes com
panhias com prejuizo do publico. 

Em um tempo em (IUC tanto se clama eontm a 
ccntrali~ação, o nobre minbtro ccnt1'<11isou sem 
yanragcns; em um lemp11 em IJUC se diz qut~ é 
necessario qu~ haj~ estimulo ou emulação cn,re as 
companhias para o publico ser h em servido, S. Ex. 
congregou as dQ.S buuds e fun<liu·as cm uma só, 
e, com pezar digo-o, com préjuizo muito grande 
não só do Thesouro que n5o rcceJJcu as quantias 
a que elJas eslavam ol.Jrig~das a entrar, como do 
publico. 

O SR. CANSANsio DE SrNIMBÚ (presidente do con
selho):- O Thcsouro rccciJeu sómentd00:0006000. 

OSR. :MENDES DE ALMEID.\.:-Ah! isso é uma 
bagatella, da qunl pútle V. gx. fnzer presente nos 
devedores interessados, srm que uma lei autori
zas::e·o, como dos !2:000~ annuacs relatiramcntc 
á commissão de .Matto Grosso. 

O Sa. C.\NS.~NSÃO DE SINIMBÚ (presidente do con~ 
.sellw):- Antes. o Theliouro n5o recebeu um vintem. 

O Sn. MENDES DE ALMEm.\.:- Prejudicou-se o 
pultlico com diminuiçfio dos kilometros do per
curso, prejudicou-se o direito uõquirido prlos ha
bitantes de certas ruas onde esses vehicuios func
eionavam bem; e ainda mais cm uma das linhas 
o preço do transporte duplicou. 

Para tudo corresponder a esta inconveniente aJ .. 
ter3ç5o, é agora mais imperfeito o serviço desses 
vehiculos, sobretudo nas minhas vizinhanças. As 
demoras não são pequenas. Não estamos lJem. 

Anteriormente as duas comp:mhias que alli 
tinham carris, so osforcavam {lOr bem servir ao 
publico, mas com a nova 'Orgamzação que o nobre 
ministro fez dessa!' companhi.ns, o serviço não tem 
corrido_ bem, é demorado, c peiorou-se com tal 
reorganização duas ruas importantes, como são as 
do Lavradio e do Rczendc, dos commodos que ti
nh~m seus habitantes; todos queixam-se c com 
multa razão do procedimento do nobre ministro. 
Havia duas linhas que percorriam as ruas do La
vradio, até o Jnrgo de S. Francisco de Paula, as 
de Riachuelo e Rczende, Arcos, largo da Lap:~, até 
a estação da Ferry; mas pr.la reorganização do 
nobre ministro os bonds de S. Francíst!o per-

correm hoje as runs do Hiacltuelo e a dos Inva
lidas até o sou ponto termint~l, de mnneira que ha 
trcs lmlws que per~orrem a run Uos Innllirlos com 
grande atrope !lu nessl} movimento, que tanto cm
Jwraça o percurso, c não pequeno sacrific ia dos 
habitantes da rua do Rezcnde. 

As demor.'ls, sobretudo, são grandes .. e o des
gos!o po_r alli é geral,_ n;iç> p~rcce-f!le que haja 
razno solida que possa JUStificar a delrberaçiio que 
ne.~te ponto se tomou. A rua do llezende é uma 
rua de primeira ordem; ex.tensn, recta, e com a 
conveniente largura. Porque, 110is privar do 
gozo dessa conduecão os habitantes dessa rua, de 
que estavam ha alguns anuas de po:-:se? 

Vou f:1zer ainda uma. pCt}ucna pergunta no no
bre ministro. 

S. Ex. no seu artigo sobre catcchese fez a meu 
vêr, nm idylio, c aliás a matcria é digna dé toda a 
consideração. 

Pelo relataria do noi.Jrc minisLI'O nlío se salJo 
qn:)l o numero dos indios nltloatlus e dos sacerdo
tes empregados nas missõ:-'s e o prO\'Ctto que se 
tem tirado; aprnns S. Ex.~ diz que ha falta de 
mission;trios c que n5o lw dinheiro p<1rn obtel-os. 
Orfl, Sr. prcsid•m!c, si ha irnmigrantc que venha 
p:1r<1 P.ste p.-liz com menos dispentlio, é sem duvida 
o mi~sionario. Não custa, JlOf CCI'to, doze contos 
por armo. E, e.ntretnnto, S. Ex. diz que não os 
póde obter por falta de meios, e lambem por isso 
não os pede. 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNnrnú (presidente do con· 
selho):--A quem hei de pt:dir't 

O Sn. MENDRSDE ALMEID.\:- V. Ex .. sahemuHo 
bem a quem faZei-o. 

0 Sn. CANSANSÃO DR SINIMBÚ (presidente do con
·sellto):- Este anno até o J'rdido é de 100:000~ 
quando nos anle.riores era ,;;ú Uc 80: OOOt)OUO. ' 

O Sn. MENDEs DE ALMEIDA:- V. Ex. diz aqui 
no seu relatorio (lê) : 

c Não permittindo, por1)m, ns circumstanci~s 
financeiras cuidar a um t(:mpo desta e de outras 
necessidades, nenhuma utilidade pratica resultaria 
de nqui reprtir-~·os o que tnntêls vezes se ha. dito, 
quanto a este objeclo, nus relatarias desta repar
tição. • 

Destas palavras V~·se a pouca import::mcia que 
o nolJre ministro dá a este assumpto, cujo mere
cimento ninguern poder;:í st·riamcnte <losconheccr. 
Ül'tl, o que está votado, c o que actunlmente se 
pede, é muito pouco, c entretanto, sendo grande a 
scára, são mui rcdnzidos os operarias, c o governo 
não cura de augmental-os. 

O SR. CANS.\NSÃO DE SrNnmú (prrsidente do con
sellw) :-Nem o triplo do qee está votado chegava. 

O Sn. MENDES DE AumwA :- E' outra cousa : 
faça-~e o <1ue é poi>sivel e nossas circumstancias 
autorizam; mas si realmente o nobre ministro 
quizcsse obter esses missionarias mesmo dentro 
das forças da verba, facilmente OJ conseguiria, 
como de outrns vezes tem acontecido, quando o 
guverao realmente quer. 

Quando umn ordem, por exemplo, não se póde 
pre:;tar, outra se prostn: temos o exemplo em casa, 
pois duns o f<Jzcm já entre nós. 

O serviço de missões não se f<Jz sómentc por 
uma ordem, é no mundo feito por diversas ordens, 
si os operarias de uma são insufficientes. 

Assim quizesse o nobre ministro que os teria. 



Mas~ mesmo o gue S. Ex. diz aqui a este re.s· 
peito 6 Lão rcúuztdo qut~ não so pódo frner uma 
idéa nem do numero do:-; mi.-;.ilionaríos ompregu · 
dos, c nem Uo syEtema qm• t~.·m S. Ex, cm mente. 
Não ha um quadro cm que vcniw indirndo o nu~ 
mero do::; missionarias c o numero dos inllios 
ca.tcchisndos que· potlem ser aprovr.itados no servi~ 
ço do paiz, O que llt?:'to J'rllntqrin se encontra s5o 
vagas informnçõcs. 

Apl'OflOSito kit~ nqui (mo~·tr(lndo o relato1·io), que 
ha um collcgio chamado IzaUel r1u\-, -prcpnra o 
que S. Ex. clwma com certa solcmnidade o col'p(;} 
de interp;·etes. Em fllll' r>st:1do st~ acha c.c;la insti
tuição, de que o noiH't: ministro C:'pcra tantos 
úens1 

O Sn. C.o\NSANSÃO DE StNIMBÚ (president(' do con-
selho):-E' em Guyaz. · 

O Sn. MmmEs DE ALMEIDA : -Sei que é cm 
Goyaz ; mns o que ni:ío sei é o estatlu em que se 
ncha. 

0 SR. CANSANSÀO DE S!NlMllÚ (pl'esideutc du con
selho): - V <li indo. 

O Sn. ME:"iD8:) DE ALMEIDA : - FullalHlo-se de 
umn instituição de vulto, !!UI' dc\'e dar o corpo do 
interprMes, ... r•m o quat diz-se, o missionrtrio não 
póde pcnr.trar ~~m nos~as Jl\wesias e deuwnJ<H' os 
aldeamentos selvugens, o (JUC nté o !H'l'Scnte nTio se 
fnzia tão ncccs5ario, pnrccr-mc, é realmente umn 
idéa curiosa que se achu no rclntorio. 

0 Sn. FE!U\ANDE.S DA CUNHA :-Quem é O mestre 
lla Iingua? 
· · O Sn. CAN::iANsÃo DE Smmnú (president1' do con · 
selho) dã um aparte. 

Os nossos ministros1 c aqui não me refiro só
mente aos actuaes, são todos, nesta materia têm 
:md;'lc}Q muiLo füra da realiJad.c, infelizmente; vr
vom por nssim dizer em outro mundo ideaiisando 
cousas impossi',reis de levar-se :.t dfeito no nosso. 
O que vejo e tenho visto n respeito desta matería, 
fl'ito por elles, cansa pena, causa mesmo dô. De
sejam o bem, esforçam-se por tllcanç-al-o, e pouco 
ou nada conseguem. 

Agora, por e:xemplo, vão fazer uma outra cousa 
ainda mais sorprendcnte com relação aos nossos 
indígenas tl no interesse de sua catechese, e em 
que talvez seja indis1wnsave1 outro corpo Ue in
terpretes, e consequentemente mais um collegio 
Isabel. O teffi!JO ~:· do honwricas cm prezas. 

O actual gabinete fez ainda ha IJOUCO tempo uma 
concessão de uma n:tsta região Uo paiz n certos 
cmpreznrios, no geral homens de negocias que, 
apoiando-se na :Uorracha c no cravo c em outras 
dro~as que pr·r alli abundam, fJUerem no interesse 
do nem, condoidos da sorte dos indifrenas, Uerra
mlr as luzes da civillsação' nas solidões as mais 
remotns Uo ulJerrimo valle do caudaloso mananci.ll 
do Xingú., um dos mais opulentos auxiliares do 
rio rei. 

Prestam estes Iwm.anitarios emprehendedm·es 
dous nota veis serviços ; devassam aquellas virgens 
florestas, collli~lll a I.Jot>racha e o cravo, a c.1stanha 
o o puxcry c outras droe·as, aproveitam as ma~ 
dciras, riquezn talvez mais opulenta que esses pro~ 
Uuctos, e em {'OlllpP:nstJ~ão irlío dar no Estado o 
indio selvllgcm trnnsformado cm cidadão civilisado 
amigo do tralJalho, partilhando no:-::sas crenças e 
nossas intcrc,;ses, e desprezando suns trntliçõcs, 
sua lilJerUatlc, e seu.;; h:tlJitos d.e indolcncia c de 

O Sn. 1\hNDES DE AL7.miDA :-Pagava~se outr'ora crueldallo. Eh> uma f'\cellentc e provrito:->n trocr~, 
pn.ra os MminarioR Uo Pará c de Mnnáos um pro- em quo o Est<1llo ludo vem a g:mhnr o naU(! per~ 
fosso r de liugua gcrlll, mas manduu·se cortar esta dcrá ; teremos nova colonização cxtrahida. do nossD 
dospesn c aeal:Juu-se esse intcressanll! e~tuUo. Mas proprio sólo. A eatechcsc é assegurada JWt' uma 
visto que surge csla instituição .. ao in\rrrso das emprrza de negociante:;, c prov;n·eJmente pm· r·lles 
prcc0dentt's, conwm sn.!Jer quaes ~ão hoje os mes~ fiscalisiida. Essa cateclH'.':iú <ltcrra-mc. 
trcs, os professores emrritos de3te eollL·gio I::aúel, Infelizmente, Sr. presidente, não posso m-.rrdi~ 
que está prC'pnrnndo interprete.:; ? Quanto se g<:~sb tnr em taes maravilhati ; uma cxpericncia que não 
com isto ? lia grãos alli? na exames ? nu mesmo tem falhado mostra fiUC por to: la p<lrte onde os hu
ensino livre? (1'isadas) ,_ o que aiH ensim·se cn~ meus de commcrcio têm intervindo em ma teria de 
tendo~sc• uuuhctu na Ucpcndcmcia do decrctu de HJ C<ltecltese o in.Jio ou é expr!lido do tel'!'itorio onde 
do Abril ?{Continuam as risadas.) vive ou é trucidado nns stws selvas, ou sujeito no 

Da maneira !H11' qun S. Ex. se cxpcimo aqui trai.J;ilho servil c morto por esse trabalho .. , 
neste relatQrio, pttrccc querer dizer: O Sn. JuNQUEIHA.:- Apoiado, 

• Nada de nunt.lnr vir missionaria emqtumto não O Sn. MENDES DE .\LMEIDA :-Si quizcrmos fazer 
houver lJ corpo de interpretes, ll com que o índio não viva tranquílfo nas margens 

Ora, este corpo ninda e:; tá .se faLric:md_o n_o _cai: do Xingü, é entregal·o a uma companhia do nego
legio Izaln:l: ergo, sem cst:\ eorpocstarorganizado ciantes ... 
lião se póde mandnr ilu.scar missioi'wrios·, · 0 Sn. JuNQUEIRA: _ Ellcs vão missiona.r com 

O Sn. GonnEIA:- E os qtw vicr:1m ante_, úellc espingarda. 
c têm vintlo <lté agora? O Sn. 'MENDEs DE AtliEID.\. :-Não é preciso 

O Sn. MENDE::\ DE ALM!!:IDA:- Não se sabe ao espingarda· h:tsta sujeitnr o indio ao trabuiho da 
corto qual o sy::::teuw Ue ensino adoptado ne~lc extracção da borracha~ porque é cm pouc0 tempo 
co!Iogio. Os alumnos 110dem ser indigl'nas npren- morte certa; não é preciso que empreguem a 
dendo a nossn Iingua ou wssoal civilisado estu- fereza dos americanos, ba~ta que vão oatcchisar 
dando a do::> indigenas; ignorn-sc a instituição, por me-io da ngua~ardente c outros expedientr!::: 
~:nns exaltam-se as vantngcns. Sendo diiTerentes os! menos barbaras como se costuma praticnr no 
Idiomas fallaUos pei(j:;: nos.s,ls inrligeno.s, ó indis~ trafego com estes infelizes. 
pensavel que erccm outros eollcgivs_, para que J Eu não acredito, Sr. presidente, qur, ninda nas 
hpjam !Jnstantes intcqJr·-·tcs parn auxilio dos mis~ melhurcs intenções, como acredito que têm esses 
swnarics. Em snmma, convem que ~o!Jrc o as~ I em prezarias do mysteribso Xingú., jámais possam 
sumpto se fuça a luz, c se nos diga o que n instiR realizar o que dizem_l3 na melhor boa fé pro~ 
t~içfío tem pr~1duzido tle hom. Si houver, Sr. prv~ mettem, mas isto não me trallf!Ui!lisa; e antes 
sJdente, c-u nno rcg<JtLhll'Ci meus npplau:30S. fico mui <ltcrrado com a sorte de tantos· infol1zes. 

v. v lli 
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Ma:-;, Sr. presidente, nadn me oJ.miru tantu como 
ver o nolJrc presidente do conselho acroJitnr na 
proficuidade de scmf!!hante cntcchesc! D~mn, Sr. 
prC'::3idf'nte 1 a tues emprezDrios toda a cr~~tanlw, tudfl 
a Lurraclw, tollo o cr:wo, todo o pU:\L'fY dnquellas 
opulenras regitics com todas as suas florestas; 
mas por quem são, em nome da humanidade, 
poupem r1nr pi1'd<1d1~ o~ indios, esse resto de abo
rigencs do paiz, ;roupem tantas familins Ju mortt', 
da certa destruiçv.o. Si querem lhes dar taes catu· 
chistas~ é melhor tlcixal-os socegados c na pnz 
das suas selvas. ... 

Mas este empenho tle fazer catechcse .:.·.um <.1 in· 
tcrvcnção de humens tlc negocio. Sr. prt'sitlcnto, 
não é de agora no nosso paiz, embora se :.;iga com
pletu mallogro. O Marqul'z Uc PomiHtl fez no seu 
tempo uma reforma a ruspcito de calL'dli'Se c 
civilisação Ue indios por systL·ma semelhante, e o 
resuh::~.do foi a destruição de grande nurn.flro tl~~sses 
infdizes. Em menos Ue vinte nuuos triUus intei· 
r::~s desapp::~rcecrnm de nos~o territorio, ns alUdas 
as mais tlorcsccntc;-; despovonrnm -se. Não queria o 
elemento religiuso_. queria sómcnt~ u elemento 
secular, o missionaria fui substituitlo 1u•lo dirl'r:
tor de alll0ia; c o ljUú produziu to1lo este <.ll'tefacto l 
Abl cst:.i nas nossas collect;ões Uc leis esse famoso 
e cnCirmc directoria, acompanhado de multipliccs 
leis em que ellc Jn EUropa· tuUo neste a.~sumptn 
queria regular. 

As dispo.:içUes ilcerc::~ dcstt• neg·ocio abundo:vam, 
mas os abusos semyrc foram crescendo, c o rr· 
sultv.Uo foi o que vimos. 

Depois tlo regimcn colonial nós mesmos temos 
feito tanta cuusa mal concc])itla e pcior pr[lticada a 
respeito de indios, Ue direcção de aldeias, etc., 
que não n03 devemos ndmirar das consequencia.:., 
pois scmpro c improficunmrntc trc1hnlhou·se. Os 
actus são patentes, o rnallogro foi complPto. 

Ora, Sr. prcsidentl•1 tlcpois dossas experinncins, 
tão grandes c tão conuechlas, tanto aqm como cm 
qunlqucroutrn pnrte do nos1'o mundo, como vni 
se cntregnr uma grande o opulí'U1n rcg_ião do 
nosso pniz a prrtcxto Uc ill uso rias e irrisorias 
vantagens, impondo-~e ou aceitando-se cs.-n eon~ 

maior appurnto que o de Gc.yaz, pr~ra formar mai" 
corpo:'. de inlerprrtc . ..: p<lr<1 a comprehen~ãu das 
linguns fulladas nnqucllac> regiões, ou da lin.yua 
clwmnda geral. que mio sei si ninda hojt• (\ alli gc~ 
rnl, si se falia cm todo o tl'l'fitorio (IUO uceupamo~, 
Lanhado pl'lo Amazonas e affiuento~. 

O '/uo me consta ó que ha por alli varias linguas 
o dia cclos faliados por muita.-; dL·s~n~ hord.as de 
selvag_ens, c então pnrn cad 1 uma scrti nect•ss<~rio 
o seu mtt;r_prot~.·. E no Xingú O<i~se a mesma va· 
ricdadc. Mas cu ni'io vrrbdito fJUi' tal methudo de 
calechese dê- provrilos0s rcsultullos. O selvngem 
vai ser esrravisndo. 

O relalorio do noLre ministro nfio d<i luz .-;ohrc 
este negocio; o que S. Ex. escreveu sobre a 
catechese ~' como cu disse, um id~·lJio; disso não 
llil~~a. S, E~. qmT (!110 os indios sejam h em trata
do.-;, eonqui.-:tados pncific:rmcntc, !JI'tn como que 
o missionaria com csclarrrido "zelo se tledifllle a 
essa emrn'f\Zfl vrrdatll'irn o ('minontt·mento eh!'ist5, 
fazenllo do sdvagem o oLjeeto de atur:1do estudu, 
aprr·n~lcntlo-lhn a Iingua,e outra.~ cousas agradavcis 
de tlizer e dHficcis de realizar, "V"crdadeirns chapas. 
como vulgarmente se diz, S(·m rc;;:ultado real como 
si ftm1 tão sómcntc Jlnrn inglcz n•r. 

O nolJre ministru não ~~~ esfurr;a 110r d;1r con
veniente sahida á. materia Jc tanta importrmcia, 
não proeurn ministrar o.:. meios rcnes pt~rc1 o fim 
que Sl~ descjn. om que :i naçã11 que tluminll o territ.o
rio se achacompromettidi'l; não tnmquilli:.:a a pcsson 
nlguma que ~o interesse po1' ~·ste nssumpto, e de
seje ver renlizado um plano flUO reúna a ~ensatez 
á profir'nidadl', plano, cuja 1~fficariu jó. tragn como 
garante a ex}wncnri::~. O (jU•~ se promctle nii.o pas
sa dr lfoa~ pal:rvr11.s. 

Lastimo realmente, Sr. prc~idrnte., ourir UJzor 
que niio se póllc obviar D tnes incom·enientes 
porqno não ha dinheiro pura so mandflr Lusra!' 
missionarias, dinheiro quo tem sido semlll't' mul 
cscnss<.l. Mns ha sempre n tum havido para despo
sas illcgacs e inopportnnn.-;, ha 11arn se fazer a e::~
trmta u~ SulJral ... 

ÓSn. JLTNQliEIRA:-E a de Pnulo Affonsu. 
dição do catcclw.sc que considero ft~tal, ~os .em- O Sn. MENDEs DE ALMEIDA:- ... lw pnru muitns 
prezarias allegam como um beneficio, um serviço outras cousas, r1ue ainda qne llrovcito::ws se po
relevante c attendivel; como, Sr. presidente, vai· diam no momento cscusnr; h a para ~e dur U:OOO~ 
se entregar esses infelizes ao dominio de uma a um engenheiro que foi até Cuyahú examinar 
sociedade mcrc:mtil, em que o amor do Ju~ro, P,ffi não só as estradas dessa provinci:~ que devem en
regra sobrepuja qual(IlWI' outro sonlimcnto mai~ trancar com as de S. Paulo, mas ainda as j<lzidas 
humano? mineraes e muitas outras casitas mas, porque, 

Será um grande iníorlunio p~ra este paiz dar· Sr. pr1•sidente, da maneira p·lrque aqui exprimiu
mos neste scculo um semelhante exemplo. Si não se o noLre ministro justific:mUo este ~cu actu, na 
podemos convcrtcl·os, deixemos viver pacifica· commissão desse engenheiro de naU<~. mono::; ~c 
mente nas suas florestas, porque nós não pndf'mos tratavu do _guc de um<l encyclopcrlia de (·ncargos, 
por esses meios) seriamente fullando, lransformar e mesmo nao sei como este engenheiro por muis 
os selvugens c nproveital-os, pr~ra a vida social. intelligentc e expedito ttne ,eja poderi1 dar conta. 
Seremos sempre prr.jndicados, ou :~nles, serãoelles I Entrcta.nto o que á primeira vista constava ern 
sempre os pr~judicndus, c ~c-m a cspcrrmr.n dL~ que sua missão Iimítava·se ú cstutlus Ju Um tra· 
lucro nlgum pnra o p<:~iz. çado de estrada de rodno·om quiJ ligasse CuyaLú 
Ma~ o governo parece acreditar ::;eriamcnte nesta 1 a Sant'Anna do Paranaf1yl·u, e este ponto cun1 

empreza e· com relar.ão n promcss::t, para mim 
1 

S. João do Rio Claro pelo enlroncumento das duas 
irnsoria dn catochesc de. indigenas pelos explora~ i exten.3as vias. obra <IUe :'criamos felizcg siso realí
dores de riquezas dn industria cxtrr~ctiva, que · zasso em HlOO. 
precisam muito Je 1Jr<.~ços !H.lratos e adaptaUos pnrll E' realmente uma cousa que custa n compr~· 
a empreza. hendcr, Sr. presidentl', u 1'1~solução Uu nobre mi-

E' provavcl que a imprcns::~ diga cousas mara- nistro ncstB. época .. lmvcnJo tanta escassez de 
vilhus.:ts so.Lrc o~ projecto:-> da em preza, e que parn mrios. Tacs Uesp0sfl.::. na pro:rnte qu()dra são ver~ 
facilitar a caLecltc:w lunllJem ()]h na Xingúlania. Ualleiros dcsperdicios, ainda que a commíssão seja 
se vai inslifuir outro collegio Izaúd, e tulrcz com Lcm Ucsempenhtuln, como nrredito. 
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E, na vcrdat.lo, Sr. presidente, cm pri>~enM do · 
Iilllppa do territ.orio de S. P::ltllo, vendo-se ciara
mente as diffienldarle~ qnc lw J1flra :=:~ :HravPssnr 
um vasto ..-ertão pouco habita o, e de cujos acci
dentes e embaraços não ha certeza, como desde já 
empcntwr trab[llllu~, Hutorizar despesas com cx
plora~ões c estudos por outro sertão, talvez ainda 
mais vasto c ngrcste, como o que se estendo de 
Cuya.L:.'t á Sant'J .. nna do Paranahy!Ja 7 São cmprc
henJimentos?... cuja ulilidadc ningucm dc;.;conllece, 
mas de que nao temos j5 necessidade, o podium sem 
duvida c:'pr.'rnr n oppnrtunidr:Hle. Desculpe o Se
nado estas repeti('ões, mas o caso merece. 

E ao p:.1:-;so, Sr. prcsiticnto, que promovem-se 
com estt~s Jiligencias pnra o fim da communicaç'ão 
mais prompta. dn. C.:ôrtro com Mn.tto-Grosso, qncst'i\o 
já tão examinada e com pnrccer dado, Ucixa- se de 
parte um trDçado, cm grande extensão com estra
das du ferro construídas e funccíonando, chegando 
ao mesmo resultado, mas com poucn despesa, o cm 
tempo mai~ limitudo. Foi o primcirn aLu::o do mi
nisterio a causa real destus despcrdicios, querendo 
se justificar o que r. renlmentc injustHieavcl. 

Mas o no!Jre ministro foi envolver-se com as 
estradas de ferro t.le S. Paula, de il).iciativa pro
vincial, qnc nada depnndiam d1) governo geral, e 
cmmaranhou-se não se recordando do r!ue disse 
no seu relatorio com relação ao trabalho da com
missão que examinou o melhor trnç:.1do IWra com
municar com Mattu-Grosso, c fez a escolha. As es
tradas d.ü f~rro com direcção ao oeste são por ora 
tres, e toda:; a seu tempo alcnnçnrão a margem 
esquerda do P:mmá, som ser preci:'io imprimir-lho 
esse impulso d1! que não carecem. Deixe-a:; o no
bre ministro SCf.íUir o seu ca.minlJ.o, sua tutela é 
disprnsnvel, e p11de <lO con.trario prr.judic;d_~n_s~ __ 

Entretanto, o ministcno nestes tempos pnrecn 
não fazer caso de dinheiro. Haja vbt.::t o exemplo 
do que occorrcu com ns companhias du bonds nllsta 
Côrte. O noLrc ministro dis~en::.ou-as por acto seu 
do pagamento de mais do ,oo: 000~000. E como o 
no!Jre ministro rcspondr.n á censura ? Dizendo 
simplesmente: -- uns ~00 contos I Uma baga
tella, no parcr.rr de S. Ex.,c de que dispt;z sem 
autliencia do corpo legislativo. 

I-Ia pcnuria de meios no pai:r,·, fazem-se grandes 
despesa:;~ diz-se; c, tod<iVia, ainda governo algum 
se viu mais farto de recursos pncuniarios. Eu vejo 
o ministcrio receber, além ilas rendas ordinarias 
do paiz, quantia!'i (''"i.tra.ordinarias: :'J.O,OOO:OOOQ em 
paprl-mocda, ~0,000:000;} rm apoliec~, nindn mais: 
precisanllo de 30,@00:0008, para o ~mprP-stimo na
cional, e-xigiu50,000:000$, e deu-se-lhe. Tudo isto 
é pouco. Mns n5o se tem nlguns vintcns para 
orgnnizar-se uma missão verdadeira e proYctv,~a 
em beneficio dos nossos infelizes indios. 

O Sn. JuNQUEm.\.: ..,- Apoiado. 
O Sn. M&.~DES DE .\.Llm!DA: -Quer se entregar a 

negociantes, a exploradores de borraclw, de indus
tria extractiva ... 
· 0 SR. FERNANDE~ DA CUNHA:- lmporta.-se a peso 

de ouro o estrangeiro c flt'ixa-sc morrer o alwrigene. 
O Sn. MENDES DE Ar;:\IEIDA : - Entretanto, Sr. 

presidente, o mis~ionDrio vem p~ra o nosso p~iz 
com mais modicidatle do 1fUC c~ses colonos pagos 
pelo governo que ·ainda t~m de susten~al-os em
quanto não se empregam. Para esses t:.to c.uslosos 
o nobre ministro tem dinheiro ; tem dinheiro para 
mandar buscar colonos a 100# c croio que a 2oon 

df'- passngcm 1J para estaLelece1~os aqui n seu con
tontu ; mas não tem meios e muito se lastima, por 
não poàt3 r ma1Hbr buscnr mission:1rios que cate· 
chisem essas 500.000 almas inaproveitavcis no 
nosso pniz, algarismo em que S. Ex. avalia a po
pulação selvagem, vivendo cm nossas florestas. 

Não quero insistir mais neste ponto. 
Eu niío fiquei sntisfeito, Sr. prcsidcntú, com a 

defesa do nobro ministro com rcla~ão á retirada 
cJos immigrantcs russo-allemães da provincia do 
Paraná. 

Estou coUV1mcido, Sr. presidente, de fue l(ual
quer outro ministru mais interessado pe a enloni
zaçã::>, e pelo nosso credito no estrangeiro, c mesmo 
mais previdente, teria logo posto a~ua ne:<ta fo
gueira, que Cl)meçava a arder, c nos niio figura
riamos, como estamos figunndo na Eurupa, isto 
é, como um povo q_ue, posto faça grantles sacrifi
cios pela coloniza~~o, ó incapaz de aceitai-a caco~ 
llw!-a como n:Jção de alguma civilisação. 

Nóslú estamos, pOde-se dizer, no pelourinho da 
puhlica opini.1o, considerado:; como um povo, si 
não LarJJaro, :;emi-barbaro que maltrata os colo· 
nos, que não lhes facilita recursos de vida, e o que 
é peior, que não lhes dá hospitaHdi.1de quando é 
cert0, e JlOdí~mo-nos ufanDr , que p1)dc haver 
no mund.o povo tiio ho:-;pitaleiro, porém não mais 
~IUC o IJrazilciro. 

Não me agradou, devo confessai-o, a maneira 
pnr íJUC o nobre ministro ~c houve cm semelhantu 
emcrgencia. 

O Sn. C.\.NS.\.NS1o DE SINIMBÚ (p1·e.~õidente d[l con· 
selho):-Sinto mui tu q·ae nãu agradasse, mas hei de 
convencer a V. Ex. de que fiz quanto era passivei. 

0 SR. 1\lENDES DE ALMEJDA:-Mas não fez todo:; 
os r,~fnrços compativeis com as forças do g·ovorno 
para evitnr que se déssc aquelle grande desa~trr~. 

Outro ministro mnis previdente o mais acautdatio 
teria olhado para nquclle acontecimento, com re
lação aos crc-ditos Jo Drazil na Europa, on antrs 
no mundo civilisado, c procuraria evital~o ainda 
mesmo que dispr>ndcsse alguma cousn mnis, ainda 
mesmo que, como disse S. Ex., continuasse a man· 
ter uquella popub\'ão ainda não ncclimad.!l, por
quanto estou <~erto ,_e qur 1, com mais al15um tempo 
no llrazil os russo-allemãos não se rchrari~m fa
cilmente c se deixariam ficar. Tinham pouco tempo 
de estada no nosso p[liz, e mereciam alguma con
doscendencia. 

Com mõ1is algum tempo haviam tomndo amor á 
terra, e levados com algum geito poderiam ::;er com 
antecüdencia não curta tJrevl'nido:f da epoca em 
que os soccorros lhes seriam recusados, não em 
massa, mas á mcdidn que se fossem emancip[lndo 
as famílias mais traballwdoras, ou mais felizes, 
creando raizes na localiJ.alle. Foi muito cedo a 
re:'iolução do governo do suspender os recur~os. 

O nobre mini.'itt'ü, Sr. pre:>:idente, prejullicou a 
Loa fama que nús devemos lH'ocurH adquirir na 
Europa. E::>tliU persuadi(lo de que fui descuido 
la.mentavel,p"or nao olhar-se para negocio ti'io seria 
com o ruidDd·) que l'llc merecia. 

O Sn. CANSANSÃO DE S(NBIDÚ (presidente do con .. 
selho):- Cuidamos com toda a attcn~·ão deste 
negocio. Os agentes do governo fort~m sulidtus 
cm prover o bem estar daqul'lles colonos. 

O Sn. MENDEs nE AL::\IEIDA :-Peço desculpa ao 
Senado por ter chegado até esta hora com o meu 
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discurso, occupnndo a suu nttcnção. Não me fui 
passivei rcstringil~o. 

O Sn. JAGUAIUDE :- Fallou muito Lom. 
O Sn. ME.NDES DE ALMEIDA :-Em outra ocrasião 

eu direi o mais que me occorrcr s9bre-o ministc
rio da agricultura e a administrt~ção do no!Jre 
ministro, si tiycr opportunídadc. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR.. PRESIDENTE deu pura ordem do dia i3 : 

{.a parte (até â 1 1/:.ll hom). 

3.n disc_ll.SSão das propOSiÇ'ÕI?S c.uja urgcncia VO· 
tau-se hoJe: 

N. 2:68, autorizando o governo a conc('der um 
anno df) licença ao bachnrt~I Augusto José de Castro 
e Silva. 

N. 2:!10, abrindo ao ministcrio da marinha um 
credito para pngamento dos Cffillrrgados da Repar
tição IIydrographicnL 

Continuação da discussão adir~da da propo~ição 
da camara dos deputndos, n. 225, autorizando o 
governo a firmar dcfinitivanlente o contrato de iO 
de Outubro de 1876, parn limpeza e irrigaçno da 
eic1ade. 

Continuação da 2. 0 discussffo do arL 7. 0 do pro
jecto de lei do nrçamc-nto para o PXercicio de 
!879-1880, relativo ús despesa!; do ministerio dn 
agricultura, commcrcio c obras publicas. 

2. 1 parte (á 1 1;'2 hora, ou antes até ás 3 !toras 
da ta>·dc). 

Discussão dos requerimentos aU:iados pel:t ordem 
de sun apresC'ntaçiio, a saber: 

L 0
, do Sr. Correia, pedindo cópias dos documcnw 

tos que justificam a ordem 1lo Tlwsouro, de Hi de 
Junho proximo findo_, relativa no alcnnce do ex~ 
director das colonias d~ Itajahy c Princ!Jic D. Pe
dro ; o do acto pelo qual foi nomeado Jono Baptista 
Ferreira de Brita, delegado do inspector grral da 
InstrucQão prim[lria c secundaria d::~ CUrte, na 
provfncia do Pa.ranó. 

2. 0 , do Sr. Junqueira, pedindo informac;ões de 
quaes as sommas quo tem a Thc$ouro reroLii.lo 
por emissão de bilhetes, no _mcz de Junho proximo 
passado. 

3. 0 , domcsmosenltor, pNlindo cópia do aviso de 
20 de DozellllJro, dirigido pl'lu ministcriu da agri
cultura ao da fazenda, ncerefl do p[tgamento feito 
pela EsLradu de ferro D. Pedro II por desDpro
priação de tcrrunos. 

1.. 0 , do Sr. Correia, 110dindo cópin da actn da 
reunião do conselho do Estado, cm A!Jril do anno 
passado, na qual se tratou da dissolu~ão da eamnra 
dos dt)pntados. 

5. 0 , do Sr. Ribeiro da Luz, pedindo informações 
sobre os crimes commettidos nos termos de Ube
rabà e outros, da província de Minas Gira c:=;; e bem 
assim das providencias tomr~dns pflrn puni~ão dos 
criminosos. 

6. 0 , do Sr. JaguariLe, peUinU:o cUpin dos officios 
da presidente do Cenrti, do mcz do Outubro do 
annn passado c 3 de Mnio ultimo, nos quaes se re
fere o aviso do mintsterio da justica pulJlícado 
no Diario Official tlc H de Julho ultimo c de 30 
de Julho de 1878, ao qual se rerere a consulta 

do Exm. Sr. conselheiro 11.~ E~taUo Vi~eondr de 
Jaguary. 

7.o, dn Sr. Danltl..:, pedindo infoi'JJHH:ões sobre 
os procrssm: ino.t:mrudos m. villr. de UrwnhuLas. 

8. 0 , do Sr. C•Jrrcia, pedindo informaçõrs acerca 
das occurreneia~ hr~vidi.l~ :1~ ri1hldl' 110 Juiz de 
Fúra. 

9. 0 , do mf'smn "t~n]lor. w·dinclo informações ~[ 
foram contemrhH]os nno: nomr'ar;-õ,,s da ;;uarda na
cional do Pianhy o~ offlciacs q11e cst'lvam ser
vindo. 

iO, llu mesmo senlwr, J,e,lindl) rúpia do officio 
dó 1lirc~tut' interinn 1la F;:~ruhlade U1· mcdieina, 
acerca da contagem tla:; fa[t:t:-; Uos 1..'-:>tullantes, na 
conrormidild1• rln -dl't'!'dO l1. il9ü. rll' 1861. 

11, dn m••smo ~~·nhot', pC'·liwlninfot•mt~çi'ío sobre 
qunl o ultimo :mno rm ({llf~ prP,o:t,Jn r~nntas a ca
mara municipnl da c1lrte. 

12, 1lo Sr. Jng·uarihe, pr1lindo infurHurr,·ões re
lativa~ á llistrihui~3o de soeeorro3 puhlicos na 
provincin da Parf:lhyha o so!Jt•e a eony,-•nioncia de 
adoptnr-sc unw resoln('~o que susp*='nda a eleiçãa 
de senador p~Ja 1li tn proyinr:in pnrn qn:mdo ces M 

sarem os cfl'cit1>" da f'l~~(':!. 
Lcv~ntou-~h' a sc-.s5o ús 1. hot\:1:-: da tarde. 

so.u Sessão (•nt 1.3 de Selt~anbro 
de 18')'9. 

PRESIDENCIA DO SH. DAI\.-\1) DE C:OTEGII'E, VlCE-
PRESIDEN'I'F.. 

SUMMARiú.-·Exrr:ornrrE.-Umn pt\lpo~ir.;1o Ua cnmar.'l. do~ 
Srs. ilefuta.loll autorizando o ;wve1·uo' a eoutratar com o 
IJachare Sizenando DMrl'lo Nabu~o de At'!llljo a fanda~ão c
CU5kio l!e um thoalro normal.-l'arr_,ccr tl.l commi-~s~o d11 
pcn$Õ+'~ (\ orrl(matlOs ~oiJn.l t~ !hwnna do juil ,]e di1·cito da 
comarca do Guimarãos, provincia do .Marau!Pio, Jo;é Hufino 
Pos~oa do McHo.-Rocl:.lmacõ~s Uos Sr~. DanWs 6 MouJes 
de Almeiüa ~olH't' aJiarttJs puhli ~ado~ no «Jornal tio Commcr
cio ~do :13 do corrcntc.-A • Colrl[H~f,hh City TlnprovcmillJ~J.•. 
Discurso o rorruorimcnto do Si'. Tflhc1ra JtlQior. Dis~ 
curso do Sr. pl'ositlonlo •lo l:<~n~clhn.-Pnrlr~rr\A PA!I'fB DA 

onnr.ll DO nu.-Licon~a ao b:~chard Al!gn~to Jo:Hi J.c Castro c 
Silva. Approvaqào em 3.u 1lbcus.;ào.-Pr,.post·1 do poder 
e!::ccutii'O, abrindo uo ministcrio d[t marinl:!a um cre
dito para paganHn1to dos cmp:re;;ados da Rupartiçiio lly..tro· 
graplli<:a. Apl•rOHlÇ!lo.-A Iimt•eza o ir:riga~l'(o da cidade. 
Bml'nJ.a sub,titutiva J.o Sr. Tcaoira Junwr. Discurso c suO
emenda dn Sr. Correia. Discur,.o ,[o Sr. presi•lente do con-

S~~h~;isc~~~aClç:ro·B.?;~~a~~~·,__:tsEG~~~~~~~:~~~~ ~;sg~~~~ ~g 
on.-.\s co!onias do Itajally o Prlnd1w D. PcUrtJ. Dl~curso 
du Sr. Correia. 

A's 11 horas da manh~ acharam-se presente,.; 
32 Srs. senadores, n saber : llarilo de Cotcgip~. 
Dia;; do Carvnlho, Cruz Mtwhadu, Barão de Ma· 
nlllngnape, Antão, Viscondn de Nil'thcruy, Correia, 
Teixeira Junior, Chicharro,· Luiz Carlos, Jun
queira, Darro~ Barrrto, C:mdiUo M1•ndes, Pnra
nnguti, SinimLú, Jo::;é Douifaei,o, Barão da La~una, 
Diniz, Dan ta~. Visconde (k Muritilw. Visconuo de 
Abaeté, Jaguaribe, Barão de Mnroim, Fcmsto dú 
Aguiar, Nunes Gonçalves, Uchüa Cavalcanti, Paes 
de Mendonça, Leão VcnJzo, Lritão da Cunha 1 

Marqucz do Hervcd, Cunh11 e Fi.:;ueir~'d,J e A!Tonso 
Celso. 

Compnrereram dt1pnis os Srs. Visconde do Rio 
Drauco, RiiJeiro da Luz, VHm d·1 Silva c God1ly. 

Deixar::nn d•,: comparecer, com causa participada, 
, os Srs. Barüo do Pirapama, Conde de BaepcnUy, 
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Diogo Velho, Duque de Caxias, Octaviano, Silvr.ira 
Lobo, João Alfredo, Si! \'eira da 1\'Iotta, Sarai\ra, Fer
nandes da Cunha, Visconde de Bom Retiro e Vis
conde do Jaguary. 

Deixaram de comparece~ sem causa J?articipada, 
os Srs. Darão de Souza \..!Uciroz c Vu;condc de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha

vendo quem sobre clla fizesse observaçõPs, deu-se 
por approvada. 

O Sn. 1.• SECRET.A.nÍo deu conta do seguinte 

EX~EDIENTE. 

Officios : 
Do rninisterio da marinha, de U do correntü 

mcz, remettcntlo o autographo sanccionado da re
soltição da assembléa goral, que autoriza o go
verno a abonar ao 1." tenente da armnda João 
Clião Pereira Arouca os vencimentos do piloto em
barcado cm navio de guerra correspondentes ao 
tempo, durante o qual cstcva prisioneiro do go
verno do Paraguay c assim aos que se achru-em 
nas mesmas cirCumst~ncias.- Ao arehivo o auto
grllpho, crimmunicando-sG á outra cnmara. 

Do i." secretario da ca.mara dos Srs. dcputallos, 
de U do corrente mez, remettcnllo a seguinte 

Proposição. 

c A assembléu geral resolve : 
.. Artigo unico. O governo é a.utorizado a con

tratar com o bachDrel Sizenando Barreto Nnlluco 
de Araujo a fundr~ção e custeio do um tlieutro 
normal, ficando este obrigado: 

c A organizar uma compa.nhia drama.tica com 
os melhores artistas da lingua naciona.I · 

"' Fundar aulas espocfaos rara o estudo elemen
tar c pratico da a.rte tlwatra ; 

c Fazer representar annualmente um numero 
eerto de prças originaes brazileiras; 

« Tirar da sulJvcnç_ão premias llecuniarios p:~ra 
as prodnrcões originacs, que um JUry competente 
julgar dign:1s dessa recompensa; 

« Pagar direitos d~J autor pof originaes o tra
ducções; 

• Fundar um montcpio drarnatico exclusivo do 
theatro normal ; 

« Dar annualmcnte um numero corlo de bene· 
fi cios para estabelecimentos de cllucaeão. 

1: Concedendo-se-lhe p::~ra esse fim, como sub-_ 
venção annual c auxilio uos encargos quG sobre 
si torn3, o prorlucto liquido do seis loterias du
rante o prazo de seteannos do respectivo contrato; 
revo~adas as dispo.sições cm contrario. 

• l'aço da camara dos deputados em i2 de se .. 
tembro de !879.-Visconde de Prados.-José Ce· 
sario de Faria Alvim.-Jf. ~1lves de Ara_ujo, 2. IJ 

secretario. •-A' commissão de commercio, indus
tria e artes. 

Do presidente lia provincia de Minas-Gcraes, 
rcmcttendo as autbeuticas da clci~ão de e1eitore3 
espcciaes, a que se procedeu no dia 10 do Àgosto 
ultimo, nas parochias de S. Francisco de Paula 
do Machadinho, Senhor Bom-Jesus dos Passos do 
Rio Preto, Sant'Anna do Damlmby e Nossa Se
nhurn tlc Oliveira. 

Do presidente da mesa eleitornl d;:~ ft·cguezia dt~ 
S. Francisco de Paula do Machadinha, da nt~~ma 
provincia, remettcndo cópln authcntiC<l do rl':Wl
tado da cleiy?ío a que ahi se proccdC'u.-A'commissão 
de constitmção. · 

Do presidente da prO\'incia do Pian!Jv, Ue 1 llP 
Agosto ultimo, remettendo 60 .exemr1lnr~:;; flo rt\la· 
torio com que diversos vice-prcs;identcs pn~~;~J~illll 
uns aos outrus a administraç-ão dnqut?lta prorin
cia.- Ao arcltivo. 

Representação de Zeferino C<Irlos de Olivein1 
Duarte, reclamando contra a prNençi'io do Jwcharel 
Sizenando Barreto Nabuco dP Araujo, o qunl rl'· 
quer organizar o thealro normn.l.-A' cnmmi.-.;.s1o 
do commcrcio, agricultura, indnstrin n ,'Jrt~-~~. 

Offi_c_iq do S_r. -~enado_r_ Sih·_c_i_r_a__ d_u_ ___ Mot tu-l- ri:uti-
cipnndo que não p1íde comparC'rer ás ses::;õr\s Jhlr 
achar-se do~ntc .-Inteirado. 

O Sn. 2. 0 sECnETARIO leu o seguinte 

Parecer. 

• A cornmissão de pensões e ordonilr'tos exn
minou a proposição da outra camnra dP- 12 dt: 
Julho do corrente anno, n. 217, pela qnal é o go· 
vcrno autorizado a concedf'r ao barhat't·l Jus,·~ nu
fino Pessoa do ~rullo, juíz de- direítl) üa ~~tlmrtrca 
de Guimarãe:::, da provineia do Maranhfio, um anuo 
do licença com o respectivo ordrnado pnrn tr<~tar 
de sua sande onde lhe convier, c convcneidJ como 
está a commissão da proccdencia do rnotiYu dn 
mo!estia allcg~da, â vista do documento medico 
que acompanha, é de parecer f!Ue 3 alJtvlida {lfO• 
posição entre om discussão c seJa approvilda . 

1: Sala das commissões em 13 de setomlJt'q rle 
i8i9.-..4.ntonio .ilf. Nunes Gonralt•es .-A. Ldtãu à a 
Cunha.» 

Ficou sobrü a mesa pari:\ ser tomado em cons1 · 
derw;ão com a proposição R que se ref1•rr. indu 
entretanto a imprimir. 

RECLAMAÇÕES, 

O Sr. Iltant.as :-Sr. presidente, n Jotnnl 
do Commeroier tumou a si pnhlic<'lr no clia imme-· 
diato ao de nossas sessões um fl'Sumo. Pe.fa im
portancia deste orgão de \JUIJliCi1htde, ni'io mono,; 
que pelo tral1alho a que a ludo e que se recnm
menda sempre por surt t."Xactid:lo, o pnhlico pro
cura logo no dia seguinte ao da sessão li<~ SL'nailu 
ter noticia do CIUe aqui se pnssou por p;;;sr. fi_'sumo 
e pelo do outros jornaeS. 

__ i\_ __ opinião, pois, póde assim dizcr""Sc, forma~t:e 
por esses resfimos, emborn muitos h~itores ,.;e ro· 
servem para a publicação integral do~ nossos de
bates no Dia1'io do Parlamento. 

E', pois, visto que inexactidões de cr.rtn ordem 
paliem autorizar aprecinçõcs infundada:-;. E:-;tuu 
sempre dispo,.to, Sr. presidente, a carrngar com a 
responsabilidade do que digo o do qU1' f<tçu, mas 
não desejo, nem posso convir em que se rnr. 
attribuam opiniões qUe não tenho. 

No intuito portanto de escl;lrccer o puLlku 
devo dizer ~w Senado quo no resumo de hojt' lm 
um trecho do discurso profurido hontern pf'lo 
honrado scn~Hlor do Maranhão que me é inexn ~ 
ctamente ou antes por equivoco attritmillo. 

Uma simples explicat;ão bastará para re"tulw· 
Iccer a verdade. · 



Quando orava o honrado senador pelo Mora
nhão e referia-se á Eslrada de ferro de Paulo 
Affonso, comprehendida cntrl'. Piranhas e Jabot:.í, 
eu dei·Illt! al[.Uns apartes e dei-os contestando a 
opinião de S . .l:!.iX. 

No resumo, como o Senado vai ver, um dcsks 
apartes é-me com razão attriLuido; mas o segui
mento que não me pertence e ouvi do honrado 
senador pelo Maranhão (mrecf' tamJJom haver sido 
por mim prorerido. 

0 Sn.. PAIL-\.NAGUÁ. :- 0 SOU a St•U dono. 

0 SR. DANTH (lê): 
c O Sr. Dantas diz C!Uú a estrada de Piranhru; a 

Jatobá não ::tssenta cm razão pratica; só tem ex
plicação pelos bons motivos dos seus autortls. • 

Até aqui Pl'ftcncc-mc, mas d'ahi em diante não 
é deste modo : 

• Censura o orador o nobre ministro pela esco
lha ~ue fez do traçado, etc.• 

D ahi cm diante até o fim do rosunJo tudo :Q.Cr· 
tencc ao honratlo senador pf\Io 1\laranhão c nao a 
mim, como todos os que ouviram sa}JQm. 

o SR. CoRnEIA:- Não seria malicia? 
O SR. PAR.~NAGUÂ:- Não; referia-se ao orador 

c o orador j:!i se vê que é quem cst:l com :1. 
palavra. 

O SR. DANTAs:-Mas o leitor descuidado póde 
por malicia attrHmir-mc o rosto (·risos). 

O Sn. PAnANAGUÁ :- E quem se livra da ma
licia? 

O Sn. LEITÃo DA CuNHA :-Isto nem precisava de 
explicação. 

O Sn. DANTAS:- Não careço do dizer a posição 
que tenho diante do ministerio, o paiz a conhece. 

O Sa. PRESJDENTE; -O nolH'O ·senaU.or já fez a 
sua reclamação. 

O SR. DANTAS : -Não ó por isto que fa~o, é 
sómcnte p<lra auxiliar aquCllcs que lendo o re
sumo tiverem duvida. 

O meu ministerialismo não diminue, ao _contra
rio cresce, e tanto que, desejando prC1star ao mi~ 
nisterio apoio nn magna quc:.t?ío. . . . 

O Sn. PRESIDENTE:- O nobre senador já fez a 
sua reclamação. 

O Sn. D.\.NTAs: -Bem. 
O Sn. PRESIDENTE :-Segue-se a apresrntação de 

projcc!os de lei, indicnçõcs c requerimentos. 
O Sn. MENDES DE ALMElOA:-Pcço a prllavra. 
O Sn. rnESlDENTE:-Para algum requerimento 1 

O Sr. 1\:lcndcs de Almeida:-E' um 
rcquerimentinho,mas com relação a osta reclama
ção. Como pei.1-rcrlam:~ção Coita pnlo nobre senador 
pela Bal1ia (o Sr. Dantas), a p<trte que ))arccia 
competir a S. Ex. é alwndonadu, ficando sob 
minha raspon:--aLilid<tde, c nella se diz que 
um missionaria que vem pnra o Brazil é mais 
barato do quo qualquer objt'Cto, eu reclamo contra 
essa expressfio do resumo do discurso, p11ra que se 
saiba que eu não portia comparar um missionaria a 
um ou á qualqurr objecto. lfouve por certo engano, 
que desculpo. O que di.sse fui que um missionaria 
vinha pnra o llrazil com mênor dP~prsn d11 que 
um immigrante. Como o nobre ministro dn agri
cultura dizia no seu relatorio que não tinlm fundos 
para mandar vir missionaria§, cu dccl<trci qu0 o 

missionaria viria para o Brazil com monos custo 
do que um immigrantc, ü que portanto o no:Ure 
ministro não devera hesitar em fJctlil-os, 

O Sn. rRESIDENTE :-De\ o prevenir ao::; nobres 
senadores que não admitto mais reclamações que 
não sejam a respeito tlo Diario OfTu;iul. 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA :-Isto é que C regular. 
O Sn. PRESIDENTE:- Os noLres senadores quando 

tiv-erem qual<t,ucr inexactidão a rectificar, farão 
suas reclamaçoes por escripto ao jornal respectivo; 
não admitto mais na tribuna. 

O Sn. ME~DES DE ALMEIDA :-Eu não apresenta
ria a minhu reclamação contra jornal eslranhQ á 
casa si antes não tivesse havido outra Ju pnrtc 
Uo nobre ,:;enador pela Bahia. 

A COMPANIII.\. CITY IMf'ROYEliEXTS. 

O Sr. Teixeira .Junior ~- Não U~
scjo occupnr a attenção Jo Senado por muitos 
momentos. 

Tendo-me comprOmettido a discutir o serviço 
relativo á companhia de esgotos desta ca_pital, 
quando se tratasse do ministerio da agricultura, 
procurl'i obter algumas informações do respPctivo 
ministerio, vísto não encontrai -as su.fficientcs no 
rclatorio do mesmo ministcrio. 

Neste intuito, requeri na sessão do 1G de Abril 
do currcntL' anno, que cntn" outras informações 
se rcmcttl'~se ao Senado uma dcmonstraçtío das 
multas cm que incorrera a Companhit.~ City lmpro
vements durante o anuo à.c 1878, o quaes as r}tH' 
foram rclevarlas. 

O ministerio da agricultura. resp-nntlendu a r.~ta 
ref}uisição em 3 do correu to mrz, diz o seguinte 
(lendo):- ~ Que deixa de r.~mctter a den'I.Onstração 
das multas impostas á referida companhin durt~nte 
o anno de 1878, por não t1'1' di~ no decurso <h~..: te 
anuo incorrido em multa:-;. » 

Fazendo, pon'm, justiça ao zelo e ú dedi· 
cação pr-lo .-;ervi~o puLltco, que tum sempre 
demonstrado o digno fi~ca! tia companhia tle e_s
gotos, pe~o I iccnça ao nobre ministro ela agric ui· 
tura pnra julgar que n su;1 secretaria r}stit mal in
formada ... 

O Sn. Ju~QCErnA:-Apoiado. 
0 SR. TEIXEIRA. JUNWH: -- .•. OU o illêU prtlido 

não foi lJem. explicado. 
O requerimento que mcrt·ceu apprrwaçiio do Se

nado tem duu~ partt~~-p~·(le a demonstração da-" 
multas impostas ou eropoc.:tll5 pelo fi:-:cal da com· 
prmhia, o n dcsignaçao daquellas que fllrfun l'tlll~· 
v ada:; prlo ministrriO da agricultura. 

Eu s.1bia perfeitanwntc que tudas as mult.:ts, 
quantas foram propo:-otas prto t'ngenhdro Jlscal, 
haviam sirlo relcraUas pelo mini~terio da agricul
tura, t~ portanto cm nenhuma incorrera a compa~ 
nlii<l. :Mas o que desrjo li demonstrar ;)O Senadu e 
ao paiz quaes s:tn as multas prOfltlsta:; pplo eng~
nlw.iro tiseal e rele-vad~s pelo digno ministro da 
agricultura. fil'spond(_~ -:-;e-me. porém, que ·.lurante 
o anno de 1878 a comraHhia n'lo inco~·re1·a cm 
mullas. 

Ora, Sr. presidente, a re~lncção desta resposta 
não prrenrhr~ o ohjectivo do meu requerimento, 
que parece não haver sido hettl comprelwndidn. 
t;ó incorre cm multa a emprrza (!UB soiTre urna 
multa. A de que se tr[ltn não soffi;eu nenhuma; 
logo, não incorreu em multa ~dguma! 

. -• 



SESSAO EM 13 DE SETEMBRO. H-3 

PUJe ser qut~ tenlw sitlo essa n iÚteiligencia dad<.l 
no meu rcqucrimcnto1 :mppondo~se que cu dcse· 
ava saber qunntas multa." tinham sido applicadas 

effecliunnantc ü companhi~~; mas o que desrjo sa· 
Ler é tiUant:~s multas fort~m propostas pcln enge· 
nheiro fiscal e quanta~ relevadas pelo ministcrio 
da agricultura. 

O Sn. lüNQUEmA:-Pclo engenheiro fiscal foram 
propostas multas multas. 

O Sn. CANS.\NSÃo DE SINIMBÚ (presidt~nte do con
selho) :-Na secrctnria não consta. 

O Sn. TmXE!RA JcNIUll :-Diz o nobre pre::;idc'nte 
do cons-elho que n-a sPcrctnria da agricultura não 
consta que o cngenheiru fiscal tenha pi'oposto mul
tas; mas esta dcclaraçã.e de S. Ex.. importa uma 
grave accusação ao engenheiro fisct1l da com
panhia ... 

O Sn. JUNQUEIRA : -Nem é possirci que uma 
rompo.nhia dessa~ ÕL•ixasse de incorrer cm multas 
Ui.lranto um anuo. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion:-... e não está de aceôrdo 
com o que diz o nohro ministro uo seu ultimo ro
lalorio apag. 1118, sob u rubrica- &rvi~u da Com
panhia City lmprovemants, onde se IC o seguinte: 
- • A pflrto tlo scrVi\O relativa á Jcsinfcrç::ío con· 
tinúa a ser fdta com irrcgularfdatles, tendo o cn· 
genhciru fiscal propfJsto !JOf duas vezes a a.Ppli· 
cação dn multa <lL• .IJ..:OOO~. qu~ o conlrato autoriza.~ 

Este conedtu !'t:.fere.::;u aoJlrriodo deeorrido de
pois do P•~nultiruo rclaturio o nobre ministro que 
foi apresentado cm Janeiro do corrente anno. 

Ora, si o houraJo ministru rcconhoce que o ser
viço continúa. a ser feito com irrcgulal'ida.des, reco
nhece ipso {ucto f!lli3 antl'riormente já assim estava 
sendo feito, c portnnto, como não impl'lr multas, 
como a.dmittil'·.:)e tjU<' o engenheiro fiscal con~:inta 
essa continuarão de irregttlal'idadcs, .sem propô r <"IS 
multas previstas no contrato? 

Por i~so Ue~ejava eu saber quacs ns multas que 
tinham sido proposta.~ c ni'io as que furam appli · 
cadas; c a prova de que essas multas .deviam ter 
sido propo:-.tns ahi esta no rclatorio do nobre mi
nistro, que ó o l!roprio a dizer que o ·serviço 
continúa a ser fetto com irregularidades, em um 
ponto im1wrtrmtr,, (!lHl respeita <í saude pnlJlica, 
porque tratn-.::e da desinfel\Çi'i.o, serviço esse que 
de\'u ser um dos mais fiscalisados, porque intc· 
rcssa um dos mais importantes ramos da wloünis· 
traç-Iío ptlUiica. 

Ainda mais, Sr. prt•sidente~ si o nobre ministro 
reconhece que este serviço continúa a ser feito 
com irregularidades, como declara qut· na secre· 
taria não consta que o cngcnhl'iru fiscnl tenho1 
propo~to multa alguma '? 

Por i.:::so, Sr. presidente, julgando que o meu 
requerimento fui nwi comprehendido, vou ~uru
metter 6 consideração do Scnallo um outro, por
que desejo lw:Uilitar·mu u Uc•scmpenhar o com· 
promisso que tomei de Ji~cutir esse importante 
ramo de serviço publico, quando me couber a 
palHvra na di:wussão do orçamento da agricultar:~. 
Eis o requerimento (lê). 

Não tr[ltu agora de intlagor quacs foram as 
multas cff.çctivamentc applicadas; desejo saher 
QUrlC'S <lS que for.:lm pt•npos{rtS pC\JI C'UgcnlwirO 
fisenl no decurso do anno de 1878. 

Foi lidJJ, ap1ointlo c lJOStn C'ffi Uisrussão u se
guinte 

RNJUI!!'imentu. 

« Requeiro '-!UC se fJCI;a ao ministeri•) tla agri~ 
cultJ.?.frJ, c~~u:ocrc.io c ~br213 pulJlic~1s rópia do~ 
oillmos d1ngJdos pelo hscal do gov~.·rno JUlltiJ a 
Compnnhln ' City Improvemonts • propondo appli
cação de mullas á mesma companhia, durante o 
onno de 1878. 

« Pa~:o do Senctdo em :1.3 de SetemLru lle 1879. 
-J. J. Teixdra Junior. " 

os.-. cansnnsão d«:~ Sinhnbú (pJ'f'Si· 
dente do conse!ho):- Declaro ao nobre s~nador que 
acalx1 de sentar-se; que nfio tive a menor influen
cia no modo por quo foi satisfeito o l'lliJUerimcntu 
em que pedia as informações a que alluJiu. 

O minbteri<J da 'agricultura não tem o menor 
intorcsSL\ em oecultar cousa alguma do qul~ alli 
se passa. 

Devo acrescentai' que si u serviço da .desinfec
ção continUa com irregularidades, é iJúrquo não 
pôde deixar de ser assim, dcstle qW! falta li desinfec
~·ão o clcmontu prindpnl- a agua. 

Do serviço fOI encarregada a companhia com n 
condiç~o Ue que lhe .::erin fornecida agua bastante 
para a desinfecção. Ont, é claro que não pódt>. ser 
devidamente vxccutallo, tlesdL· fJUe falla esse ele.~ 
mcntu, llesde que niTo ha nos Jer)Osito~ agua 
sufficientc rmra raz~.·r-sL~ <t de:;;infecção pdos rragrn
tes chimicos, que a eompnnhia Pmprega. 

1\f;)s cu aceito o requerimento do uoLre :-:enador 
e hei Llc satisfazei-o. 

9 ~n. lcNQUEIB.A:-Nom ella emprega reagentes 
clunucos. 

Findo o debate, foi approvado o requnrimentu 
do Sr. Trixcil\1 Junior. 

PRIMEII\A PARTE DA ORDEM DO DIA. 

LICENÇA. 

Entrou em 3.a Uiscus.são~ c foi approvnda iwr.::t 
ser dirigida :i sancção imperial, a proposição da 
camara dos Srs. deputndos n. 268, do corrente 
anuo, autori.zantlo o governo a conceder um anno 
de liccn~n ao bacharel Augusto José de Castro c 
Silva. 

A REP.\.UTIÇXO IIYDllOLIR.I..l'liiC.L 

Seguiu·se em 3.• discussão, e foi igualmente 
adoptada pD.n1 ser dirigida á saneç5o imperial, a 
propogta do poder r.xocutivo n. 240, abrindo ao 
minislerio da marinha um creJitoJJaJ'a pctgamPnto 
dos empregadus Ua Rcpnrtiefto liy rographiea. 

A LIMPE.Z.\. E IRRIGAÇÃO D.l.. CID~E. 

Continuou a 2.: di:;cussão do art. L 0 da proposi
ção da camara dos Srs. deputr~.do", u. 225, do cor
rente :mno, autorizando o governo a firmar de fi
nitivaml'ntc o contrato de :10 de Outubro de 1876, 
para limpr>zn f' irrignção da cidade. 

Foi lida, apoiada l' pnstn rm discussão eom a 
propo~ição a seguinte 

Enwnda. 
~ Su:Ustitua-::;e a vrupo~ição da camara dos de

putados n. 22S, do corrente anno, pcln seguinte : 
~ A assemL!Gp gera! resoln~ : 
« Art. 1." rica o governo autorizado a eon~ 

tratar o !'crriço da limpeza (! irrig.:1.ção dest:A 
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cidade com quem melhor serviço e maiores van
ta'gens úfTcree~·r, precedendo orçamenta da àcs
P0-sn e consulbndo a concurrcucia publica. 

Art. 2. '> Em quanto n5o se effectuar novo 
contrato na fúrma detérminada pelo art. r.~~,o, 
subsistirá o contrato provisorio que está sendo 
executado por A. Gary. 

~ Art. 3. o Ficam re-vogadas as disposições em 
contrario. 

• S. !\.-Paço do Senado cm !2 de Setembro do 
1879.-J. J. Teixeira Junior. » 

O S•·· Correia:- Parccia-nw que a pro
posição, enviada pci:J camara dos deputados .. que 
ora discutimos, carecia de alguma CJJ;l.Cnda subst1-
1utiva, ainda quo não fosse sinão pC'Io modo por 
que se acha redigida. 

Por esta propo!'içi'ío, o governo fica autorizado a 
firmar rlPfinitiramente o contrnto de 10 de Outui>ro 
de 1876, pnra a limpeza o irrigação da cidade~ com 
Aleixo Gary; assim como a modificar algumas das 
condi;;ões do conlrato, como a do pr:1zo, conforme 
tenha sido aconselhado Jlela cx:pcrwndn. 

Não creio que drvamos segmr esta formula de 
autorizar o governo a firmar definitlvamente um 
contralú. Tmta~se de regeitar ou approvar, com 
ou sem modificaçõrs, osso contrato. 

Alguma emenda, portanto, pnrecia~mo ncccssaw 
·ria. 

Não tenho duvida cm concordar com a emenda 
substitutivu que acaba u(~ ser apoiada. Desejaria, 
porém, sujeitar umn idJa á nprcciação do nobre 
autor da em<.:nda, assim como saber si o g·oycrno 

. concorJa com essa emenda. . 
A idéa que vou sujC'itar á illustrada. aprrcia.

çUo do hunradu senador pelo Rio de Janeiro é 
esta. A autorização que S. Ex. concede é pura o 
governo contratar o serviço da limpeza c irrigação 
~esta cidade com quem maiores vantagens offc
reccr~ prcr·cdt.'ndo orç<imento da despesa c consul· 
tantlo-se a concurrcncia jlULlica. 
Assim~ pois, as limituçucS com cluc. o nobre sew 

nadar propõe que. se Je a autorizaçao são: que pr~
ceda o orç-amento da despesa c que haja concur
rencia publit.'a. 

Mas, parece-me convenicnte~o esta é a idL;a que 
sujeito 3 <~prccia~ào do nobre senador c que me 
fi.li suggcridrt !lCla leitura du substiLntivo, que 
a autorizacão seja concedida de modo que o go
verno pos~a rontratar o serviço no todo ou por 
!l<lftCS. 

O Sn. TEIXEIUA JuNIOR : - Convinha talvez 
separar o serviço da Hmprzu do da irrigação. 

O Sn. CoRREIA:- Não só sepn.rar o serviço da 
limpczil. do da irrigação, sinão taiUlJcm contratar 
c~m diiTercntcs pessoas u proprio scrviçà da 
hmprza. 

Por conseguinte, ;>i o noLru autor do suiJ.stHutivo 
aceitar, como parece por seu aparte ... 

0 Sn. TEIXEIRA JuNIOR:- Pois nUa. 
O Sn.. CoRRELl:- ... a observação que tenlw a 

li!Jerdade de f;:~zcr, m~pcr:~rci que S. Ex. se digne 
de incluir esta itléa na emenda. 

O Sn. TmXEUl.A JuNIOU Já um r~pnrtc. 

O Sn. ConnmA : - Como o nolJrc senador auto
riza-me a offerec.cr a cmcndn, vou suhmcttel·a it 
consideração do Senado. 

0 "Sit. -TEIXEmÁ Ji.rNIÕR :-~ 0 pcnsnmento d.0. v·: 
Ex. completa o meu. 

Foi lida, apoiada e po~t1 em discus;3ão a se
guinte 

Sub·enu·nda. 

Acrescentewse ao substitutivo no ar~. i/' de
pois da palavra-contratar-as seguintes-no todo 
ou por part.os.-.tllanoel Francisco Correia. ~ 

O Sn. CANSA~sÃo DE SJNnmú (presidente do con
selho): -Poço a polavra. 

O Sn. PRESIDENTE :-Já darei a palavra ao nobre 
senador. 

Noto ao Se.nado que, embora tivesse proposto u 
apoiamcnto do proJecto su!JstiLutivo, entro em du
vida si posso constderal-o como tal, porque tra
ta-se da approv<:~ção de um contrato, que, ou sere
geita ou se arprova. A emenda sulJ:>titutiva imw 
plica a rejci_ça_o,, mas é vr:oprinmente um projecto 
novo que IniCia- se aqm no Senado; não pó de 
ser considerado como emenda ao outro. Entre~ 
tanto, uceitarci o alvitre qun o Senado entender 
melhor. 

Tem a palavra o nobre pre~hlentc do conselho. 

O Sr. Cansnnsão de Slnitnbít (Jwe
sidente do conselho) :-Peço lic~nça ao Senado para 
declarar QUI) quando esto projecto paSSOU na Cl:lw 
mnra dos deputado::; e Yciu para í.'sta casa, foi co:n 
acquiescencia dG governo. 

Uma das oiJjecc-ões, que se tinham oppo~lo ao 
projcrto, era o tempo da duração do contruto. Eu 
sempre entendi que a Jimp·3Za da cidade ficava de~ 
pendente Uo melhor systema de canalisação da 
agua para estu côrte. 

Essa canalisação acha-se muito adiantada, e te~ 
nho toda a esperança de 1]Uü~ ainda no corrente 
anuo, vcrr.mos as aguas do rio d'Ouro c do 
Sant'Anna chegadas a csta·,capital. 

Fui cm attenção a esta CiÍ~mstancia~ Sr. presi
dente, que o governo entendeu que devia fazer 
nlgumas motlillcaçõcs no projcptO. primitivo, esta
~elcccnd? o sy.stema decan;:llis~m>·mais Ddequado 
ns ncccssrdades do futuro. Desde t{UC se rcaw 
lizar esse grande melhoramento, sera facil cffu· 
r,tuar o serviço da limpeza e irrigaçftO da cidade. 

No estado em que nos aclwmos, eStando quasi 
finda_ n estação fria, approximandowse o verão, c 
de!J~IIXO da apprehcnsflo Ue nova::. epidl'mins, o go
verno entende que demorar esse serviço pnra o 
fazer de novo, será tomar sobre si uma grande 
responsabilidade. O governo, autorizado como 
estêt a f~zcr no contrato as modificações que julg·ar 
convcmentes,naturalmente se ha de entender com 
o rcspoctiro emprez9.rio, c impôr-lhe aquella.:. 
que julgar convenientes ao serviço pnlllieo. 

Mas reg-citar o contrato para se fazer contrato 
novo precedendo concurrcncia, precf1dendo orçaw 
menta, dará Jogar a que .:;e demore muito o esta
belecimento do serviço em condições de satisfazer 
as ncccssitlades public<:~s, diante Uo aspecto de 
um verão que promette ser forte e trazer comsigo 
um cortejo de molestias. 

Portanto, Sr. presidente, o Senado púde rusoh·er 
como entender cm sua sabedoria, mas declaro que 
o governo não quer tom<1r a si a responMbilidade 
de impedir a passagem do contrato~ como vciu da 
camnra dos Srs. deputados. 
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SESSÃO EM 13 DE SETEMBHO. 

Findo o debu.te,·votou~se e foi rejeitado o ·art. I. o, 
ficando pn-judicatlos os arts. 2. 0 c 3." da propo~ 
sição. 

Posta a YOtos a emenda substitntiva do Sr. TciM 
xeira Junior, foi approvada c Lem assim n sub~ 
emenda do Sr. Correia. 

Foi ndoptacln n proposição nssim emchrlada para 
pas . .:.;ar á 3. a discussão. 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA. 

Continuou a 9.Q discussão do art. 7. 0 Uo pro
jecto de lei do orçamento pnra o excrcicio do 
1879-:1880, relativo ús despe~as do miniSterio da 
"gricultura, commcrcio c oUras publir-as. 

O Sr. '.rlsconde do Rio DI"a_.:tco 
volta a tomar parte neste de:Uate, não p;1ra insis
tir cm todas as proposições_ que enunciou cm seu 
primeiro discun:;o. · 

A rbspcito de algumas censuras não ,julga pre~ 
ciso reiterar os fundamentos com que as fez. Lou
va-se no juizo do Senado c do pul1lico. 

Mas, quanto a outras, não p11dc deixar Uc in
~istir-porque releva firmar a vcrdaUeira intelll· 
g_encia da lei Uc 2i cle Setembro Ue 1873_, o porque 
ó tnmJJem obrigado, por sua vez, a de-fender-se de 
censuras que o nobre ministro Ua agricultura 
dirigiu ao gabinete de que teve o ot·ador a honr<:~ 
de fazer parte. 

Felizmente S. Ex. declarou que o g'Jvcrno não 
Lcnciona enc.crrar a presentP sossfio da asscmlJiéa 
geral-som que a:; duas c:amaras profiram sua 
ultima palavra sobre a lei do orJtamento c a ma~
gna questão da reforma cleitornl. 

Pútle poi~ o orador cumprir este seu Ucvcr sem 
receio de que falte u tempo parn a solução dos 
Uous importnntos mencionados a..;sum11tos. 

Pareceu ao hunrado··ministro que as censuras 
do orndor foram vchementc:;. Si houve Yclw~ 
meneia, não astcve nem nas pnlavras nrm no tom 
r.om que o oradQl'__~us proferiu; mas na gravidado 
à os factos (jUf! to\"'c de aprEciar. 

Aprcecntou~so o nol.Jre ministro como qu0m não 
cuida sinão da dcfo:-;a c que podenllo manejar 
contra sel\S--atlvcrsarios armas prrigosas, todavia 
as deixa en81frílhadas nos seus arscnacs. 

Deve, porém, o orador notar a S. Ex. que foi 
1lcllt~ 'êjuc pflrtiu a primeira nggrcssão. 

Ahi está o seu mnnifesto de i6 de Abril-seu
porque não so pódc, como alguns querem, attri
buir esse J.ocumonto unic.'l.montc ao nobre ex
ministro da fnzenU.a. 

Uma peca daguella ordem, firmada por todos os 
membros do mmisterio-tcndo á sua Ctente o pre
sidente do conselho-, não é acto de um ministro
C de todo o ministerio; c acto que pela sua natu
reza c almmco, devêra ttJr sido mUito pensado, r.ois 
aindn não se viu entre uús parttr das aitas reg·rõcs 

··'ilo pr;det• nccusaçfio no gravo, tão injuE>la c t5o peri
gõsa a todas as administraç-ões passadas Jo um 
longo per iodo. 

Bastava, poi~, ter prl\~Emtc o~so acto do gabinete 
Uo 5 do Janeiro, o cuja responsabilidade rccai10 
principa.Imentn so!Jrc u nolil'e presidente do ronsellw 
-pnra que- S. Ex. não se aprrsentnssc com c~"cs 
ares de nimia moderaç-ão, j:l não fallando na~ ag
gressões, que n5o cessam do apparecer na imprensa 
ministe-rial. 

v. v 

B5 

O orador, po1·6m, sejam quaes forem as provo
cações, sem t\;mcr que o nobre ministro abra o 
seu perigoso .1rsenal c maneje as armas mais mor
tifcrns, 1ue ahi encontrar, ha de manter-se :;em· 
pro nos imit·~s da maior moderat;tio. 

Nfio dirá da tribuna aquillo que haja de lhe 
causar remorso, si porventura nlgum dia lhê 
couber ainda a honra de um a58onto nos conselhos 
da corôa, o que esUt muito longe dl! desejar por 
saber que sacrificios impõe essa posi\ão, c taml.Jem 
por!]UC vê muitos outros cidadãos mais habilitw.los 
a occuporcm esse posto por sou vigor e por sua 
capncidndc. Ser~, portanto, sempre o mesmo quanto 
aos sentimentos de jusllça o ús normr~s da cortczio 
o da moderação. )las no cumprimento d•J seu 
dever não póde debwr de insi:5tir, mau ~rado seu, 
cm algumas ccnsurag ao gabinete de 5 ae Janeiro, 
e sobretudo ao seu digno chefe, a quem só qui-
zera ter occasiõcs de render elogios. ... 

Foi o nolJre prt>.sidente do conselho o proprio CJUf~ 
reconheceu que os seus actos, decretando as cs~ 
tradas de ferro do Baturité, Camossim e Paulo 
Affouso, foram outros tantos arbitrios, que S. Ex. 
pretendeu justificar com as circumstancias cxce
pciomws daqnclla parto do Imperio. 

Mas o nobre presidente do conselho, l'i.'cvnhe
eendo a illegalidadc, não foi feliz, nem o podia 
ser, em qnerr.r pcrsunclir que caria um desse::: actüs 
era a sali::;fação Uc uma nocessitlado indcclinnvel, 
<lc~sas cm qu-~ p(!de invor.nr~so o salus populi. 

Está na conscienria de to!lo~ que a rnzfio do Uar 
emprego aos emigrantes e á popnlnção neccssi tatla 
do Ceara, J,JOtliLt justificar a acquisíção da estrada 
de llafurilo c o seu prolongamento, mas n"ío a 
construeçãG !lo uma :::o~unda ostraUa na mcsmfl 
província c ainda menos a de Paulo Affonsu. 

O nobre senador pela provincln do Cea1·ft D-l1l)liJ.U· 
diu o acto, mas não provou que clle fosse lt~gal, 
pelo contrario reconheceu a sua illegalidade. 
Sente u orallor não porlP-r acompanhar a S. Ex.. 
nesse juizo, como uão acompanha o nobre presi
Ucnte do conselho em sua opiniã0, que n?i.o só niT•) 
é compartida por seus adversarias, mas tambem 
por muitos dü seus amigos, que se calam por ge~ 
ncrosidadc c ronvcnicncia politica, o tamlJcm prla;.: 
relações de. amizaUc com o nobre tninbtro. 

Segundo S. Ex., não haverá no Brazil estradas 
de ferro mais cconomicas do que qualquer das 
Lro:: f1U8 discricionariamonte decretou. Pelos seus 
calculas a dc:;po.::.a por ora é modest<t ; mas~ por 
muito facil que seja o terrrno, uma estrada do ferro 
com a extens.io que deve ter qualquer dessas, im
portar{, em milhares de contos. E com elfcito o 
nobre ministro começou abrindo um c.redito, não de 
600 ou 800:000#, mas de 9.ooo:ooon para as 
trcs estradas. 

Mas, depois do manifesto de !6 de Abril, em 
que se disso ao Brazil inteiru e ás outras nações, 
que as nossas circumstancias financcirns er:1.m tiio 
criticas que imr.unham a dolorosn nccessidado Ue 
se emittir pape -moeda, podia acaso o governo .. por 
sua unica autoridade, decretar de3pesas, que logo 
exigiam a abertura de um credito tão clev::1do? 

Diga o nobre prcsillento do conselho o que qui
zer, que não poderft pôr aquellc seu actu de nc~ 
côrd.o com o manifesto de 16 de Abril, nem com 
a emissão do papcl·moella, que cllo procurou jus
tific<'!r. S. Ex. não poderfl convencer o paiz de 
que essa despesa oxtraordinarkt, não prevista no 
orçamento~ não é um grande embaraço pnra o 
Tlwsouro. 
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A calamidade do norte então so apresentava 
com o as preto mais somLrio. Todos sobem as dcs 4 

pesas, que clln impí'lz no Estndo. Segundo os r<~l
culos officiues, os soerorros importllm já rm mais 
de 50.000: 000~000. . .... 

Poi~ e no meio de tão grande calamitlade, 
quando ~o recorria i:í mrdidu extrema da emissão 
de papel-moeda, que ::;e decretam trt,S eE;tradng de 
f8rro, sem o goycrno poder ao meno-; suspcndPr 
a execução de outros contratos, lJUC eram co~
promissos de odministrt~çVcs :mtcríorr~. contraiu
dos em virtude de lei, e soU as instancias mais :=::o
licitas dl' um e outro pnrtido, de uma e outra ca-
mara? . 

Mas o nolH'l' ministro Yai scmprn p<1rn dinnte. O 
oradot nlio o quer comparar com o sncccssor d0 
Riehelieu, o quC' s6 podnrin f<IZt•r cm rclacão ao ta
lento, cm que S. Ex. é ::-nprrior, e ti cneq:ria 
com qur quer snstcnt<~r os ~eu~ actos. V~-sc, por_ém, 
q~e o nobre !Jlinist~u cst{l realizando ~ntrc nos o 
dJto Uc l\I.narm : l.atssons pal'ler, et {a,sons. 

Seja as: sim; qur o noJJrc 111inistro se não importr 
comas censuras, diga;da tribuna, fa~a repetir pr.Tos 
seus carnprõr:: da impren::::a, que todos f]Uantos 
pen~<lm COI!lO o orador são i?imlgos dt~. prosprri· 
dade publw<~, homens nparwmados, en""ados do.-; 
odios de partido. O tempo j; f!llC Iw do mostt·nr a 
verdade, é que lw <lL' convPnct'r até ao nobrl' mi
nistro, de que diD.ntl• thl g:raviUadc dns circum
stancias financeiras do p<~iz, não hu justificação 
possivcl para dr.spr'.'\its tiio nvullndas, ,. f{Ue con
tinuam sem lei c a despeito das reclam;~ções de 
a miJas as camaras. 

Dizendo C'Ul apnrt1• o nolll'l' Jm~!'i!lentt· Uu co.nse
lho que outra~ se fizeram mr~is improtlucttvas, 
replica o orador qtu· esSas são as rocrimina~õcs 
a que o no!Jrc minbtro não qnrr rer.orrC'r, mns que 
vai sempre repelindo, c que seus amigos não ccs
snm tam!Jem de empregnr. Admitt!ndo, porrm, 
que o manifesto de :16 tle- A!Jril era a expressão 
da verdadr nas graves incrcpn('õcs que fazia ás 
administr<'lções antL"riore~, vein ncaso o ministcrio 
actunl pr1ra corri§fir C'sses erros, ou pnra rrpctil-os 
e aggra,al-os? l'Ois o governo, qnc encontrou o 
paiz Pm C'irenmstanriris ãíflfc'ei:::, qnC' cm JW.rtt~ são 
communs a todos os povos, porr1ue ha por to1lo 
o mundo nmu crise cconomica, podia entcndur 
que tinha o llircitu, a faculdade li'rrc de decrctur 
sem lei despesas avultadissimas ? 

O no!Jrc presidente do conselho, no remanso do 
sua con!:icicncia, quando t~ agitrição du:; negados 
políticos lhe pcrmittir mnis reflexão soLre s~us 
actos, hn de reconhecer que es.ses dccrrtos foram 
um erro gravo de su<~ administraç-ão, fura.m a con
demnnção mais solcmnc do inj nstiç-a com qur tra
tara seus antecessores nesse documrnto, qnl' se 
chama o manifesto de i6 de Abril. 

Pretendeu o nolJrc ministro sustentar lJUO a in
telligcncia que Hrmou pelo seu decreto de iO de 
Agosto de 1878 cm rxecuçõ.o da lei de 2~ de Se
tembro de 1873, concernente â gnrantia de juros 
parn estradas de ferro provinci:tc~J é a que- rmann 
d~ letra e do espil'ito da lei. E ainda ma1s; S. Ex. 
quiz convencer o Senado do quo esses netos não 
eram uma innoYação do actual ga!Jinetc, mas a 
continuação do que praticaram os gabinetes ante
riores. Si, porémJ se abrir o relataria do nobre 
ministro, r-er-se-lla que S. Ex.. clwma a si o merito 
de ter melhor cntentlido a lei de i873, c de ter no 
decreto ele lO U.c Ago•to firmado a sua verdadeira 

intelligcncia. P.::tra dcmonsllar e::,tu prOIIfJSi~ão 
pa;..;sa o orador a ler algun~ trecho~ du relato rio, 
qw· a confirmam. 

lia, porém, um ponto, em qu·~ o uobrc ministro 
se acha completamcnW .--~·), E' <lquelle em que 
S. Ex. dett>rminou que a garantia de juros rccnia 
~o!Jl't\ o capital tho, c não sobre o capitnl effL"cti
yomcntc empregado. 

As concessões anteriores ;tSsenttlY<tm todns soLrc 
este ultimo principio; a nltcroaçüo t', poi::;, impor
tante, porque aquella rl'i l· expres~a e tcrmiTwnte 
a este respeito. Poderia o n•-llll'tl rnini.stro propô r a 
modificaciio ao corpo Iegi:.latiru_. uws não podia 
rrsolver as diffieuldades a seu ar!Jitrio. Por isso já 
o di"se, o o repett: ngora : o nobre ministr€1 é di· 
rtador, sem ter a conscif'ncb ti~ que procede como 
tal. ~. Ex. está t5o possuido dl' sua alta mbsão, 
tão confiado cm seu podPr, que, rdterando a lei em 
um ponto c:1pit:-tl, f'lll dispMiç.iio rlarCI r. tNmi
nnnt{', julga que a e.stú cumprindo. 

A garantia so!Jre o capital clfediYê!tu~ute em
prPgadu não tem grande p1 rigo para o Thesouro, 
pois qUt' no acto da concessão se llfi'YI~ o maximo 
do o nus, c ainda com a reserva tlo direito a di mi
nuil-o, corrigindo-se prmicnmentc o~ jtefdto:; 
muito naturae..:., qunsi semprv infalliveis nos or· 
çamentos das emprcz{ls de estradJs de ferro. 
Foi o qua succedcu com o prolongamento das da 
Bahia c Pernambuco. A t'Xperieneia vciu mo:'· 
trar que os orçamentos officíacs, feitos em !Jua 
fé, e por pessoas compe!l•nt~_•", eram exagera
dos, c assim nos contratus para a execução da~ 
obras se procurou corrigir o erro, diminuindo os 
onus do Thesouro. Como pretende, pois, o nolm~ 
mini:;;tro, que de huj() em lliant(' o ministerio da 
agricultura e,;tt'ja tãovigilant12 c mu.- !Jem auxiliado, 
que não haja projecto para cnw·r~.-:i!Q rle g·arnntia 
de juros, que pnssa illuclil·u ·? -

Entretanto a doutrina do U\•hre ministr(J impÕtl 
ao Thesouro totlos o::.; onus que- possam resultar de 
erros de boa fé on intcncionae~~ commettitlus em 
taes orçamentos. Si hoU\'Cr economia na CXC'cuç5o 
das olJra:;, si fOr excessivo o capital fixado, nada 
aprorcitará ao Thesuuro, porqnantn !wlo noYo r~~
gulamcnto elle se obriga a ~arnntir os juros sobre 
esse capital. 

No decreto do i 7 (1e Abril de 1875, sob o n. 5890, 
e em outros anteriores a 1878, encontr~ o no!Jre 
ministro clausulas semellwnte::, ás snus. quanto :í 
gar:mtia de juros sobre cap'tDl ninda não effectl
vamcnte cmpre~ado. Mas nenhuma dessas clall~ 
suJos p(id1· ainua assim sPr compararla ~ regra 
fJUC o nobre ministro es.tabt leccu, e que está ap
plieando em seus actos. 

Lendo a clausula do decreto de 17 tle Allril 1.!0 
i875, rclatiro ú estrada de ferro d8 D. Thcrez<:t 
Ghristina, na provincin de Snnt.:t Catlw.rina, procura 
mostrar qnc nf\o [iôrle dedu;dr-;-:e della argumento 
cm favor da opinião do m•bre ministro, por isso 
que naquellc caso se tratil\'tl de pCrJW'n<'s presta
ÇÕl'S de ca.pital c o governo se rcscryou o direi
to dr julgar Jn conYcE.icncia do krantamt•ntu 
parcinl e succcssivo do cnpital ou da rcnlizaç5o 
das.clnmadas, até ao precnrhimento do mesmo 
capital. 

U nobre ministrD, facilitn.ndu assim aqurlla con
cessão como regra geral, niio procedeu com o es
llirito de economia, CJUC o actnnl gabinete tem in
culcado ser a norma infallh'f•! do seu pror.erliment1.1, 

O pag-amento de juros no C'[lmbio de 27, que• n 
nobre ministro procurou tamlJem justificar com 
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actos dos seu:-; antccc:;5ores, não tem nest~s o 
mesmo alcance da disposição gencrica do _seu re
gulamento. 

ComprehenUe-se. <lUC todas as oprrações possam 
ser feitas a esse cambio, rjuantlo as comp::mhias 
se orga.nizam no exterior~ ou se trate cle capitat~s 
estrangeiros associados pnra rralizarcm no Impcrio 
uma e.-:;trnda U.e ferrl1, si não ficar ao arbítrio dessas 
companhir~s o luvantarem Ue uma vez os capitaes, 
ou fazerem as chamadas a seu talante. Trutuu~ 
do-se então de um capitalll'vantado p11rcialmentc 
em diiTorcntcs épor.a~, a cambias dlfferentes. ::;cria 
natural aduptar corno t.Jrmo m•1dio o cambil) Il<lf. 
Por esse tempo o cambio cstaYa, relativamente, 
alto, e sua len<It_'ncia era para !';Ubir. 

Estal.Jelllcor~ porém, garantia dcjuro.s sobn· ('a
pitai fixo) sc•m dupt\ndcncia do emprego effectivo, 
pcrmittir as chamutlas a urbitrio das emprczas) e 
garantir os juros a e~sas chamadas, suppondo que 
totlas as opi•ra.çücs foram realizadas ao cambio par, 
é sem duvida alguma aggravar os onus do The
souro contr.'l a letra c espírito Ua lei de 2.~ do Se
tembro de 1873. 

Apeznr de todn <l sun hahiliJade, não pôtle o 
ncibrl! ministro deix.ur de conft'S:>ar que, emquanto 
á estrada de Coritil.m a Paranagua, não só se 
apnrtou da lei, mas até do seu proprio regula
mento,. garantindo juros sobre um capital fixo d(~ 
32.500.000 francos. 

Alli trata-so de capital levantado de uma vez, 
e que, tão 'lL'Ilrt·~E:a seja depositado em um 
banco da Europa, vencerá o /·uro de 7 6 /u, garan
tido pt~lo Thosouro do Drazi . O noLre ministro 
procurou justificar o seu acto, mas S. Ex. :;ó fez 
calcuius pnra dcmonslrar que com essa opr:ra~ão 
ainda o Thesuuro púde IUi~rar em diífcrcnç~s de 
c:amUio, attentas as suas despesas no exterior. 

Ma:; acaso os lins justificam scmpm os meios? 
E' por ventura licito ao governo violar~ lei sempre 
que julgue que com a violarão se não pcrdt', n 
antes se p~ltle lncror? · 

A lei só manda garantir juros sohrc o capital 
empregado, c cntret:mto o nolJru ministro dá essa 
gart~ntia sobre um capital ainda não appiirado. 

Em algumas concessões, como já disse, sega
rantiram juros sobre tlS chamadas fel tas, mas en
tão o governo SL' reservava o direito de verificar 
si cllas eram necessarias. Mas 1lgora n5o se trata 
de entrada:> parciacs de um capital fixo como ma
ximo possiíel, nws de todo u capital lev::mtado de 
uma vez, ficandu u juro u vr~nr ~obrr! o Thcsuuru 
do Brazil,aind['t que tn,lo C%e eap!tal não seja em
pregado nu estrada. 

Imporia o nofm~ ministNJ silencio ao orador, si 
dissesse: O meu acto não é conforme á lei j mas 
julguei -o vuntajoso, é um cmprestimo disfarçatlo, 
o vort~ntoconceda-sc-me, tocita ou cxpres~amentc, 
mais um bill de indemnidade. 

Dizendo em apnrtc n noJJrt:• minbtro da fuzenUu 
-mas neste caso cllc tinlw uutorização pnra Op('.
rações de credito-c ao mesmo tempo o nobre vn·· 
sidcntedo conselho :-a lei de 1873 autorizou opt~rn
çõcs de credito 11ara pagamento dl.'s;:;c~ juros-n5o 
sabe o orudor qnnl tios dous apartes deva consi
derar. 

Si, como diz o noLrt! ministro da fazenda, o acto 
pôde justificar-~c pf'la antorizac-ão que tem o go
verno p~ra opcraçõ(';;- rl~ credHo, não deveria nes_.;:c 
caso o nobre prcsiJcnto do conselho esforçar~se 
por demonstrar que foi oLserv<.~llor da lei de 21 do 

' Seteml.Jru de 1873. Mas o aparto ~lo nobre minis-
tro da agricnlturn diz cousa U.iversn. Observuu 
S. Ex. que n lei de i873 autoriza o governo u 
fazer operarões de credito pnrn pagamento de 
juros, mas eSqueceu-se tlc acrescentar estus pala
vras complcmcntllres :-jurüs vencido.s de- confor~ 
midade com a lei; isto ___ é-juro::: vencidos por 
capital cffecti\camcntc empregndo, c quando o~ 
meios ordinaríos do orçamento não bastem. 

O noLrc ptesitlente do consollW1 aprzar drt sua 
haLiiissima gymnastica intcliectual, não póde nem 
poderá rlcmonstt·ar (Jlll! ntio se apartára da letra e 
do espirita da lei. 

O orador ni'ío de~ejnva voltar a este ponto, de 
{rue tl'atou auando fallou pda primrira vez, mos
trando a dilfeeença entre capital cmprPgudu e ra
pital fixado. 

A lei diz-garantia de juros sobre capital empt'l'· 
gado-e ninguem aflirmará que isto seja o mesmo 
que capital fixado. A dilfercnça entre uma e outra 
cousa, o nobre ministro nol-a dá nesse mesmo 
de('reto de que está tratando : a cmpreza da estra
da de Coritiba a Paranaguá tinha um capital fixado 
cm 7 .OOO:OOOS; c si naquelle tempo {lteYah•cesse 
a intelligencia que o nobre. minístro qufz dar ú loi, 
torlnmos garantia de juros sobre aquclla somma. 

Por estudos. ulteriorcs,scgündo o noLre míní::;tro, 
n~conhcceu-sc fJUB não era sufficiente a dita 
ftxaçõo, e o captt'l de 7.000:000,5 foi e.Icvado a 
12.000:000,5000. Aqui temos o perigo de ater-se o 
'fhesouro. pr;rlo que respeita n pagamento de juro::>_. 
ao cnpital fixn e não ao empregado. 
A~ora quanto ao camLio par para todas as cont~ 

do The:muro, para se v~r o inconveniente da rugra 
al.J.soluta, rJW~ o nobre ministro estalJde.ceu, o 
orador pnnde:rn o seguinte: Esse capital de cerca 
de 12..000:000:5, ao cambio nctual, daria menos de 
32:.500.000 frdncos, somma esta :;obrtJ a qu1li fica o 
Thesouro obrigado a pasar juros de 7 "'/o aos capi
talistas estrangeiros. S1 o capital fosse lc~v<Jntndo 
pnrcialmrnte, á mcdidn qne as ollras o rcque
rcssrm, não se daria essn differcnç-a entre o cambio 
métlio real e o cambio par fixado pelo dccn:to. 

.Dizendo o Sr. presidente dn conselho cm aparb· 
r1ne o orallor esta enganado, porque o calrnlo foi 
feito ao cnmt1io de 27, c que, quer estr. nugmcntc 
nu diminua, o capital será sempre o mesmo, o 
orador replica : Que o nohre minh;tro não o qniz 
entenllcr ou clle n~o fui hastante claro. A sua 
proposição 6 que, pelo cnmbio actual, seria prr>riso 
uma menor quantidade de francos para perffiZt'r o 
capital de il,·í~:B:Oi2.,707; mas que, levantando-se 
o capital de. uma Tez. e fazentlo~se a reducç5o no 
cambio par d1~ 27 dinheiros por mil réi::.-:. ou de um 
franco por 353,6.ternos um c<1pi tal em frnncos maior 
do que o neccssario, t~ sobrú o quRl fica o Thesouro 
garantindo juros de 7 °/0 • 

O nobre ministro, com o seu re-gulamento e 
u seu recente al'to, tem estabelecido os Sf-~· 
guintes principias : a gar.1ntin de juros é devida 
11t'ln capital thaJ.o ; as emprcz<>~ poderão realizar 
os ;-;ou~ capitar•s de uma vez ou cm prcstaçõc~; l~ os 
juros lhe,:; serão sempre devidos pelos capitaC's 
fJUe assim realízarem 1 cm!Jora não srjam todos em
pregados nas estradas, e a~ ehamaUas se façam 
muito anticipadamente. 

Sustentar estas disposições, como obsen ancia 
da ld de 2-i de Setembro de 1873, é o me~mo que 
fechar os ollus ao pino llo meio dia. e dizrr - é 
noite. 
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Ob::crYanllo o nobre presidente do conselho que 
o seu rognlnmento dará estradas de ferro. cm Jo
gar de meras promessns, a que cstavn re(luzida a 
exccuç?o d~ lei de 1873, U.iz o orador, que neste 
caso é mut1l tod<:t a discussão; que o nob1'e minis
tro fa\a tudo que julgar melhor para este pniz c 
depois nos convide a todos para irmos ao temj;Io 
render graças a S. Ex. pelos beneficias que der
rama sobre a rntria commum. 

O ?OUre mmistro,. continú~ o orador, pnrcre 
al]~.li~_!Dado. fH'lOs dCSCJ~S ~O glori<l, OU CS!Ú Cégo poJas 
pBnoe,.; do seu pntriOtJsnw, romo disse o nobre 
senador pela n~lJJa. Si a lei do 1873 era deficiente, 
si o inqucrito a que se precedeu rm Londres, si 
a nossa propria C};:prricnrin interna o tinlwm de· 
monstrado, propuzesso o nobre ministro a revisiio 
dessa lei, que pa!'snrin depres:-;n, pnrqur. S. Ex. 
tem urna camara unanimc, e o Sl.'nado não lhe re· 
cusaria qur~esquer modificaç.ões razonvei~, porque 
trata-se de questiío inteiramente neutrn, de into· 
resses vitacs do paiz, cm que amlJas as opiniõrs 
politil·as se po(1em dar as mfios. 

Não proceder assim, allrgnr qut~ os fins justi~ 
ficam sempre os meios, é doutrinn muito pPriQ:osa. 
Ningurm mais salw cm que lei vive, desde (Iuc o 
governo se julga com autorização de fazer o bem 
publico n seu arlJilrio, sem lei ou a despeito da lei. 
Por maior confitmÇ'a, que possa inf'pirnr um mi· 
nisterio, ainda tnO!'ffiO quando as circumstancins 
sejam das mais benignas,scmclhante procerlirnonto 
tem graves inconvenientes, pois todos Ofi inte
resses os mais legitimas ficam e~tremL'Cidos, dPsdc 
que o ~r!Jitrio do governo pódc de um din. para 
o ~utro mudar <lS rondicõos Irgaes das cousas do 
pmz. 

o_ nobre ministro pedia neste nrr:amcn~o autori
zaçao: para contratar os mcllli>rnmentos dos porto . ., 
das provincias de Pernambuco, Ceará c Maranhão, 
segmido os planos do engenheiro Ilnwkslu:nv; pnra 
dispcnder até [t quantia !le 50.000: ooon com os CSM 
tudos de uma linha fcri'L'a rntro o norte de Minas 
Geraes c o porto de Ct1ravrllas, na provincia da 
Bahia; para vender a cstradn de fert'o d1~ Batu
rité e para nrrendar a de n. Pedro II. Pergunta o 
orador por que razão não prrliu tambcm S. Ex. 
autorização para yrnder a estrada Uo ferro Ue CD
mossim c a de Paulo Affonso, que vão tendo 
grande adiantamento? 

Ainda mais, ·e é esta D sua principal ob:-;cryacão : 
Como é que o governo aceita ou faz !1assnr prn

posit;:ões destas c as abandona tf~o faci mcnlc, do 
modo por que vtmos o nobre ministro ~Hja1-as 
aqui na discussão do orçamento du agricultura ? 

Dizendo o nolH'l' presidente do conselho tJllO fn· 
ram me-didas não propQsLas, mas aceitas prlo go
verno na outrn camara, e que. dellas de::>istiu em 
attcncão ás razões nprPsrntadas pela commi~são do 
Senado, o orador flOllilr~rn, (lue o governo não póde 
aceitar e abandona L' t~o IigCJrDmon te medillas dessa 
ordem, que dovera ter antes lwm apr0ciarlo. 

Não se comprC'hendc que actos de tanto alcance 
fossem votados na camora do.:; dc·putados ::cm f'm
pcnho e pleno assentimento do governo, manifes .. 
tndo pelo orgão do nubre ministro on de algum 
dos seus collegas, que tOm assento nDquclla ra
mara. O orador p"d1· Iicr.nça pnra d~zer 110 nobre 
ministro que r:::tes e outros factos semelltantl.ls, 
longe de inspirnrcm a alJsolutn confianç.a, qne o 
gove!'no pretende pnra suas previsão~. c srgundo 
a qual tem direito n qu:mtos bills de indr'nwidadr> 

possam exigir os seus acto::;, pelo contrario, devem 
prrvepi_r_ o Senado e o proprio governo contra a 
mffühLJI!dadc que este se tem attrtiJUido, saltanllu 
por cim,'l. dn.-; leis AC'mpre que o julga nccessario. 

Além das estrada~. tratavaMse nesses artigo5-: 
de melhoramentos dos portos de PernamJmco. 
Ceará e Maranhão; stio melhoramentos estes dé 
grande irnportancia. O de PernamLuco é uma 
das grandes necessidades do p<~iz; com esse pro
gresso não só ganhará aquella provincial como todu 
o Imprrio. 

Comprchenllc que.~ nobre ministro não julgasse 
opportuna esta occastao pnrn tnes commettimentos 
mas não SDb~J cxplicnr a facilidade com que o~ 
aceitou, c agora os rejeita. A lei de 13 de Outuhru 
de l86D, concernente a doca~, pnra a qual S. Ex.. 
<Jpprlla, nD falta do additivo que abandonou, não o 
habilita para realizar osso mcllwramenlo, a meno~ 
de lan~ar pesndo" onus sobre o commL•rcto c a lil
voura daqucllas provinci::'l.-:. 

O or::'ldor passa a tratar da ct~lonizac;ão, assumptn 
cm (IUC o nobre ministro muito se espraiou, o n 
propo~ito do qual lan~ou {I~ administrnçücs passa· 
das nua poucaf' censuras. 

S. Ex:. manife~tou ne.:::te ponto uma qualidad~ 
que o orador não lhe conhecia, e que crê mesmj). 
que S. Ex. não tem-a Un vaidade. O noLro mi
nistro disso que o orador fallúra do seu congresso. 
agricola., movido de alguma inveja ou ciume. 

Dizendo-se em npartr. que fúra isso simples 
gracejo da parte do nobre presiUr.ntu do conselho~ 
o orador observa que tal gracejo, procedendo tk 
um pcrson:Jgcm como o nobre mini~.tro, e profc· 
rido do alto da tribuna do Senado, merece :1s 
honras Õ.l'· um brev~ rrpnro. 

O orarlor tam!Jl'm nnnf'a incorre.u, ao mono~ 
conscicntcmentL', no pcce;1do da iDYl'ja; mas tem 
sido nlgnmas vezes movido por nobre emularão, 
procnranrlo imitnrof' bon~, !'em Pntri3tecer-se pelo~ 
seus triumphus. 

O orallor foliou no Congresso Agricola, como. 
um dos actos c~trepitosos do governo actual, pdu 
qual ello P~pt~rou elevar-se muito acima da~ 
administr::'l~õcs pn!=:..::::'ILlns, n5o fazendo calJedal du 
que cstns tinham preparado para o mesmo fim. 
As nccc~sidmlc:-; Ua lavonr::'l não eram uma in· 
cognita parn os Iwnwns pnbliro" deste paiz. O 
nobre ministro reunindo um congresso, e con· 
grcsso só dos lavradores do sul, tal era a press:~ 
do ~cu salv<~tcrio, não fez sini:io levantar cspcran · 
c;n5, que já estavt~m nquictallas, e promettet' o 
que S. Ex. não 11•idl• realizar. Promellt•n S. Ex. 
libertar o voto c consolidar n propricdnde. 

Consolidar a propricdnde ngricoln, é I?rogrnmmn 
que pódc enchl•r a Yida de um mimsterio que 
tenha a durarão de Mathusakm. 

Mas, cm seU ultimo discurso, n nolJre ministro 
nos disse que só teve por fim ronvC'ncer os 
Iavra<loi'cs da ronvrnicnci::'l du immigracão asiatica. 
O orador não quer tirar ao nobre ministro as 
lisongcirns cspernncas quo S. Ex. deposita nessf' 

. seu projecto de acquisir:~o de braços p:1ra a nossa 
lavoura; como, porém,' estamos todos embarcado:-. 
no mesmo navio, rorquc somos todos brazileiros, 
po,le ao nobre mmistro que, além do muito que 
tcrU lido sobro essa matcria, leia o que refere 
Joseph Coo per na sua obra TTte l.ost Contfnent. 

Declarando o nobre minislro que conhece a obnt 
citada pelo orador, e>ste lh-3 pede que attenda bem 
pnra o~ sop:uin!es f<trtu.'': que os contratos já não 

·-·~-·--------. ..... 
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são nlli possíveis, o que os seus effcitos furam tues, 
que os Estudos- Unidos declararam por lei que 
considerariam offcnsu il. bandeira nacional o n·aus
portc, cm nnvio daquella nat;ão, de emigrantes 
asiaticos contratados. 

Ora, estando prohibidos os contratos, espera o 
nobre ministro qun se estabeleça uma emigração 
espontanca d:t Chin<:l para o nosso paiz, c;:tpnz de 
fornecer aos estaLclccimcntos agricolas os brt:~ços 
de ~ue carecem Y 

E o que vamo~ exptwimcntar, diz o nobro mi
nistro ; mas, por isso mesmo que se trata de uma 
expericncia prc-~ria, acres~enh1 o. o~ador, é bom 
recordar factos, e~rcumsta.ncms e optmõo.s, que pre
venirãQ a todos, anm de que o mallogro, si o hou
ver, seja menos scnsivel, c não tome de sorprcza 
os in toressados. 

O nobre ministro, no empenho de Justificar a 
rescisão do contrato Caetano Pinto, ponderou que 
as desposas do ministcrio ora a seu cargo, têm 
sempre excedido á consignação votada pelo poder 
legislativo. O orador rcconh~ce que esta obser
vação é cxncta, mas ponrlera por sua vez que os 
factos se tem dado desde longa data, e que por 
isso não podem ser imputados a uma situação 
~iu~. . . 

O orador r~ presenta os nlgnrismos das despesas 
cffuctivas deste ministcrio dOsdc 1867 até iR77. 

A' vista desses dados concordn rom o nolJre mi
nistro cm que ns despesns do ministcrio a seu cnrgo 
t~m caminhado e.m progressão nscendente, o que 
não pód~ deixar de ser assim a rcsJ?eito tle algumas 
Vf'rllas. Comparando-se os servrcos do ha vinte 
annos com os de hoje, rcconhec.c-se que tem ha
vido grnndcdesenvolvimnntonas vias ferrcas.c que 
não existia cnti'io o tclcgrapho que ora se estende 
do extremo sul até ao Cenrá. Nlío ha, poi.'\, vcrtlado 
no pessimismo com que o honrado ministro e seus 
colfegas apreciaram as tt'ansactas administracões: 
a~uma cousa se tem feito, c cumpre confessnr_gue 
nao pouco. 

O hunrr:ulo ministt'o sUstentou (IUC o contrnto 
Caetano Pinto não merecera acquicscencia do corpo 
legislativo, c devia portanto ser rescindido. E' 
para ndmirar que S. Ex., que com um rasgo de 
pcnna alterou a lei de 2·~ do Setembro de i873, e 
com outro dc('rcton nada menos de tres estradas 
dispenrliosag, se tomasse de tamanhos escrupulos 
para rescindir esse contrato sob o prrtt~xto de que 
era illcgal. 

Neste juizo do S. Ex. vai censuro. â ndminis
tração da qual fez JWl'te o orador, c que celebrou 
o contrato; ni'io pode por conseguinte deixar de 
insistir ncsto ponto. 

No art. iS da lei n. GOl de 18 de Sotomhro ue 
1850 (lei das terras puhlieos) está o assento de touos 
os contratos de coioniznção ntó hoJe feitos. Não 
opina o orador 9.uc seja boa prat1c.a a que f'ntre 
nós se acha admittrda, de ccleLrnrem-se contratos, 
embora auturizados por lei cspcrial, sem que 
tenham depois n approvação expressa das camaras ; 
entretanto sabe-se que muitos co?-tratos ~e tem c:o
leLrallo, que import:tm cm quantws consrdernvms, 
sem outra approvação f!UC. não seja a concessão de 
fundos na lei de or~amcnto c a m~nção de tnes 
contratos nos relatorws ou nas taLellas demons
trativas. Foi o que se fez com o cotttrato Caetano 
Pinto: dou-se dellc conht:cime.nto üs camnras no 
relataria do ministerio competente; travou-se 
a esse resreito larga discussão no parlamento ; 
não era, po1s, um facto desconhecido. 

·- ~- """' · :::~· ·-c.-~ .o:_: ·' ::.: · ''---~:J;. ··.~ · ~":.<f:.';~; ·!!-~~-·:::r::!": :_,__~i"'~~~i;.:;_:tfG;;,t§! 
Pelo contrato em qurstão não se dispcndcram · ~ ---~ 

as nvultadas quantias que suppõe o nobre ministro, 
o qual infundE-.damente lhe nttribue tudo quanto 
se gastou peln verbn-Terrr~s pnhlicas e coloniza-
ção-no exerci••io de 1876 a 1877 e no de !877 a 1878, 
do qual correu um semestre soh rcsponsabilidnde 
de S. Ex. 

O nobre ministro analysou a consignação dada 
para os cxercicios de i87ô-i877 e tlc 1877-!878, e 
disso que não havia quantia sufficicnto para os 
pagamentos exigidos pelo contrato Cnctano Pinto. 
Oorndor pondcrn que, quando passon a lei de 
1876-1877, predominava o regimen do tran!=porte 
de sobra::. e dos creditas supplcmen!arcs, accrcs
ccndo que então não ~e previa que Caetano Pinto 
podesse dar tão larga execução ao contrato. 

As demonstrações das tabelhls do orçamento 
num•a prcnd('ram por tal f/)rma o governo que ellc 
não podesse distriiJnir n qunn4ia total votada poJo 
poder lc~islativo, conforme posteriormente o exiw 
gissom as nccessidndes do serviço publico. 

O honr.1do ministro dos negocias estrangeiros, 
jnstificnndo a sua propn~ta do credito para a cmw 
lJaixada chim·za, declarou que prescinUiria de tal 
credito si a eamara não houvesse glosado verbas 
propostas pelo goyerno no projecto de orc;ameuto ; 
c que, supprimindo algumas lCgaçõC's c deixando 
do prover outras, acharia meios para custear a sua 
missão á China. Ora~ si esta é a do:1 trina do gaLi· 
nete, si cllc recoaheco que a demonstração da8 
talH'lla~ do orçamento não obriga forçosamente o 
gm'crno, quando alguns dos serviços ahi previstos 
exigem mais do que a quantia com qne foram 
dotadoi:.'(, não lw razão parll que o honrado mi· 
ni1ltro da agricultura csleja a tirar argumento da 
insnflleicncia dn somma espcci:)lmentL' ronsigN.ada 
na tabella, sem fJUCrer considerar o tolf-11 dn verba 

No exercício de 1876-1877 disprnden-s·~ pela 
verba-Terras publicas e colonização-a som ma do 
6.177:0(19~137. A importac;ão de 10.000 colonos, 
pC:Io contrato Caetano Pinto, calcuhmdo·se a sur~ 
dcsllcsa, termo médio, cm g'~,S cada colono, impor~ 
taria em 9!-"0:000J; quantin que, embora duplicada, 
triplicada mesmo, para levar cm conta o estabele
cimento desses colonos o a sua subsist~.·ncia até :'1 
primeira colheitn, e:;tá bem longe de attingir 
aqurlln cifra de sois mil e tvntos contos. 

No exercicio de i877-i878 gastou-se pela mos· 
mo verba a quantia de 9.673:667$. Os pagamentos 
feHas a Caetano Pinto, segundo consto. dn rclatori11 
do nobre. ministro, subiram a 3.2iG:7H.S. De
duzindo-se esta da primeira sommr~, vê-se qnc 
fóra do contrato Caetano Pinlo dispcnderam-s~ 
6.lr56:953~; devendo-se notar qne houve ncstl' 
exercicio pagamento de despesa:; cm·ctuada:' no 
exercicio anlerior. 

Mantenha, portanto, o nobre ministro [t rescisão 
que fez do contrato, já que se julga com direito 
para isso, não o achando convemente ; ma:; o quP. 
o orador n5o pó de doixar passar sem protesto, é 
que á conta do contrato Caetano Pinto se devam 
lançar tollaf: as tlespesas ultimamente fe-itas pura 
introducção dt~ colono:-;. 

Actos positivos do honrado ministro erq. ma teria 
de colonizaçí'í.o, cm que tão severamente JUlgou os 
~eus adversarias, só conhece o orador as nomeações 
de enO'enheiros para inspecrionar colonias; a in· 
novaç'ão do eontrato eh companhia de colonização 
de Ilnm1Jurgo, pnra au~mcntar-lhu ~ suLVL'nt;i.i,O; 
e a rescisão r1o rontrato Caetano Pmto, seguul::~: 
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de um pedido de fundos para introduzir !0.000 
colonos por anuo. Por ora não tem S. Ex. o di
reito Ue ;,;e mostrar tão severo. 

Comquanto tenha os olho::; voltados para o 
oriente, d'unde espera o salvatcrio da immigração 
chineza, não pód0 o honr:tdo ministro contestar 
que de 1871 pnra c::i. tom augmcntado considera
velmente a população das calunias do Estado. O 
orador já o demonstrou cstati::;ticamente,_ mas folga 
de repetir esta verdade. Semelhuntes resultados 
não se obtem sem que os precedam pcr:;cvcrantes 
esforços. O facto da corrente de immigração, que 
o nobre ministro _assignala _como principiando a 
dirigir-se ás nossas plagas, é resultante desses 
esforços combinados durante muitos annos. Des
eonhecel-o é grave injustiça. 

Fallou o honrado ministro em colonos imprcs
ta:veis. Certo -que muitos vieram nessas condi· 
çõcs ... Mas como ovital~o? E acreditaS. Ex. que 
pelo padrão que adoptar, até agora ignorado do 
parlamento, só se acolherão ás terras do Brazil 
colonos morige-rados e laboriosos 't 

A conclusão que logicamente poderia deduzir 
o nobre Ulinistro de lOdos esses receios, se-ria 
acabar com todo o serviço official da immigração. 
1\fas então contente-se com custear as colonias exis· 
tentes, o não venha prdir funUo:; para mais 10.000 
colonos, seguindo os mesmos caminhos que, no 
dizer de S. Ex.., só nos tt\m conduzido a erro!S 
dispendioso-':\. 

Nesta materia compendiam-se as idéus do orador 
em poucas palavras: c é que torna-se mister or
ganizar uma nor-a lei quG estalwlcça regras muito 
precisas, tirnndo ao govBrno o arlJitriO de que 
possa abusar. · 

Entre o~ erros pl~lo Iwnrado ministro incrcpndo.s 
aos seus antecessores, figura esse Uo se haverem 
internado as colonias, impossibilitando a sahida do 
seus productos, Na opinião de S. Ex. dovcrío.m ter 
sido essas colonias estabelecidas á beira-mar ou na 
protimidade das vias ferreas. Mas a isto acode logo 
uma objecção~ existiam acaso essas vias fcrreas, 
quandv se cstaLcleceram tacs colonias? Não,c os ter· 
renos á beira-mar, todos occupados~ não podiam ser 
facilmente adquiridos. Logo, forços@ era f<Jzcr-se o 
que se fez, e hoju facilmente se critica. 

Nestes assumptos não se podem evitar tcntn ~ 
tivas reiteradas e por_ vezes mfructuosas. As na· 
ções mais cultas não se t~m isentado da Ici com
mum. Quantos sacri.ficios não têm cus.tado a Franç-a 
a colonização da Argelia? Chegou-se a dizer q_,ue 
o governo francez, insistindo nessa colonizaçao, 
imrtara IDysses tentando abl'ir com o arado fundos 
sulcos nas arcins mon!diças da praia. Mas o go
verno franccz perseverou c o seu tentamen fez-se 
realidat!e~ 

A compra de terras ao larJo das vias ferreas offe· 
rcce grandes difficuldades. O nobre. ministro, 
quando tratou da quest::ío do$ russo-allcmãe.s
questão que, seja dito de passagem, valeu no orador, 
na outra c-amara, al&"umas fincza:i a que não rC5· 
ponde- o noLrü mmistro j ~ti ficou o alto preç:-o 
das terras comprndas para os immigrantcs, alll\· 
gando que cresceram ;~.s pretençõcs dos proprir,
t<:Jrios, logo que espalhou-se terem de ir os colonos 
para :tqnella localidade. Pois o mc:;mo acontecerá 
com as terras ndjacentcs ás vias fcrreas de S.Paulo, 
ou onde quer que o noiJru ministro pretenda fazer 
arquisição de t~rrenos. 

O orador acredita ni:io se mostrar tlesarrazondo. 

A prndcncia aconselha que pela n·rLa-Coloni~ 
za~,.~uo-só ~il dispenda,nas actuaes circumstancias, 
o estrictamente nccessario ; mas, si o haura do mi
nistro demonstrar que as quantias propostn:-; pela 
noLre commissão não bastam para a manutenção 
das colonia~ ac.tuaes e par.l o c:;talJelccimenlo de 
alguns culonos que pos.'lam Yir chamados pc•lo~ 
seus parente:; e amigos jã existente::> 11a.s. mesmas 
colonias, nenhuma duvida terá o orador em con
ceder ao governo os meios de qnc carece p.'l.ra btilll 
exeeutar este serviço puLiico. 

Quanto ü questão dos ru~.su-allemães, dr.plor<! o 
orador que o nobre mini.stro não live~se podido 
prevenir o triste incidente da retirnda des~e~ 
estrangeiros, que irão desacreditar-uos na Europ::t. 

O nobre ministro, alludindo a ccrtus editaes que 
o orador teve o desprnzer de vôr affixados em 
varias estações publicas na EuropaJ premunindo 
as populações eontra a emigração partl o Brazil, 
declarou que cm semelhantes quci:i::as algum fun· 
damento havia. E' realmente pnra entt'i~tt!Cer 
esta declarnção de S. Ex., c o ortltlor dcsdnria 
antes que o noLre ministro se désse prflssn ae.u~ 
dindo cm dusaffronta dos nossos crcditos ames· 
quinlwdos perante o estrangeiro. 

A popularão desta capital foi testemunlw. das 
tristes scL•nas que deram esses immigraute:> osruo
lando pelas ruas da capital. Na Belgica preferiu o 
governo repatriai-os, cormndo r:om as despesas 
neccssarias. Não pt:'nsa o orn.dor que o g·ovcrno do 
Brazil deva satisfazer a tod;lS as rcclam3ções, por 
vezes exagertldas, dos colonos, effcctuando avul
tadas !lr_•sprsns para flttendcr·lhes ás exigencias; 
mas no caso vertente não ficou provado que sr ti
vessem da.do as providencias neeessarias para cvi· 
tar tiio lamcntaveis resultados. 

Todo.-; estes fnctos qur ententlem eom a emi· 
grar;ão carecem Jc ser acuradamentc estudado:-; 
pelo nobre ministro, que ht·tu proccd~·rii não atten
dendo só ás informações de interessados. 

Dessas questlít>S depende .. cm grande pnrll', 11 

conccitu do BrazH pPrante as nações cultas da Eu· 
rapa, o o futuro da. coloniznÇ'ão para o nosso paiz. 
Ora, qunesquer que> sejam t~s intençõe:-. do actual 
ga!Jinet0 e as venturas com que elle pn:::.~a fdici
tar-nus, prn..-a o orndor r/ue aqLwlle interrsse é 
ossencinl para IJUC o Bm.zi possa atlingir aos .-;eus 
altos tlest!no::;.. (.11uito bem, muito bem!) 

A discussão ficou adiaUa IJf>h hora. 
Nesta occasião o Sr.L" SEC:RET.\.nw,obtimúo a pn· 

lavra P'"''" ordem, I e a cartn imperhtl de nomeação 
de senador do Impcrio pela pmrinci.:l do Espirito 
Santo do Sr. conselhciru Ghl'i.stianu Benodietu 
Otloni.·-A' conuui.:;são de t'(ITIS1ituição p<Jra rtar P<l· 
re1wr com urgencia. 

SEGUND.'- P.\HTE IJA URDEM IJUDIA. 

.-\S CI)LONIAS DE IT.\1.\UY E ft. PEDRO. 

Continuvu ·~ dbm~são arJt~dp. Uo r.:qucrill11.!Dto 
do Sr. Correra~ pedmdo copra dos documentos 
que justificam a ordem do Tltcsouro, lle ltJ de 
Junho proximo !lntlo, relati\·a ao alcance do ex
director das colou ias de Itajahy e Principe D. Pedro; 
c do acto polu qual foi nonwado João Dapti.~ta Fer
reira de Brito_. delegado Uo inspector g~ral da 
Instrucção primaria e :-;ecund<Jria dn C1)rtc, na 
provincia do Paraná. 

, 
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O SJ. ... Corrí_>oia :- O nolm~ ministro da fa
zenda teve na sessão do sablx~tlo pass:~do uma fa
di8a incommoda, cuja respnnsabilidad1• não dc
FCJO quf'> S. Ex. lance sobre mim. Eu havia pe
ditlO, no requerimento ora cm discussão) cópia dos 
documento:;; que ffifl ba!Jilitassem ~ julgar da pro
ccd(lncia do ncto 1 pelo qual ú triLunal do Tbesouro 
não se cnnformou com a dclibm:tção da Thesouraria 
de Fazenàa rln província de Santn Catlwrinu acerca 
da fl~sponsnbilidadc do ex-director das; co1onias 
de lÜIJallV (' Principr D. Pedro; o nohre mi
nistro quiz, porr.m, ter a bondade d•· proccd0.r á 
leitura desses documcntog, ,, i~to 1le'"o correr por 
conta 1le. S. Ex. . 

Leu o nobre ministro alguns dos documentos 
que justificam a dclihcra~ão do triLunal do The
souro · mas creio qüc S. Ex. tem ainda outros 
docunll'nto:-; para suhmetter ú consideração do 
Senado. 

O fucto nãn dt•i\a de excitar al.gUIH rctmro. A 
Thl'sourarin flt• Fazt•nrla da provincia d1~ Santa 
Catharin<l, tomando contas ao ox-tlircrtor das 
colonias de ltnjahy c PrincipC' D. Pt>;lro, o julgou 
respon~ayrl por uma somm.a Cüllf;ld~raYel; c_ o 
tribunal du Thm:,oul'O, dt.'llOI~ f.l,• mm ta h~::<Itaçao, 
secrun1lO os documento;:; de que o nobre ministro 
deU conhednwnto no Senado, <lL•cidiu quo ll 1~
nhuma da.- glosas feitos por uquella Thesourat'Ül. 
na conta do responBarel1 era procedente. Ora, cm tal 
caso~ com quanto o nob1;e ministro tr~tasse de 
justificar o prorcdimC'nto da Thesourarw de Fu~ 
zendu não é fac li esta cmprt""~Zll.. Poif.l j"ulgou clla 
respoÚsave_l o director 'daquel!as cu onia.s pela 
sommas dr 130:000~, c nenhuma das qunntias de 
diversa origem pelas qnaes o julgou respons<tvel 
era justificada? 

Não puilC, pela Ioitura que fL'Z u nobre ministro, 
conhecer as verbas pelas quaes a Thesouraria de 
Fazenda julgou rospon>;avel o ex-director, nem 
pude aprecinr a procrdencia da contesta~ii:o Uns dif
fercntes p:1rtcs da deliberação da Thesuuraria; ffi<:J.s 
ou ri o hunrado mil'listro ler a declaração do vôfu 
que ÍJ.o triln.lnD.l fez o director gera~ mtcrin? das 
rend::u;pulJiicas, o honrado conselheiro IIenrtques, 
e a impressão QUi' ainda LOn~crYo dessa tlcclaraç.fio 
de voto é que nquelln iligno runeclonario entendem 
que o tril;unal ai nUa i!UanUo tivesse do prof0rir n 
sua ultima deci~ão, niio porHa ter por devidamente 
aprcciad~s. as contas; e creio, Sr. presidq.nte, qnC 
<lmd<l .so não pó de ter por seguro que o Y9to dos 
outro:; m('mlJros do tribunal tivesse desmerecido o 
alcance dadcdaracno de voto doconsrllwiro IIen
riquC'~. Eu n5o pude na sessão de salJLaUoiirmar o 
meu juizo sn1Jrr f'i flf'sistia razão ao director geral 
int('rtno da'3 rendas p11l1licas pnra ainda naqudla 
:-;ess5o do tril.Juual reMIYar <'-sua rC'sponsnbilidaUt~ 
com a dcclarílção de voto que fez. 

Eu disso qne o nobre ministro ainda tem outros 
documento:-=., além daquclle~ que trouxe ao conhe~ 
cimento Uo Senado, suLr1' as contas Jo director rlo 
colonias de quem trutamos, c fundo a minha as~ 
serção cm um artigo que encontro no Consl'tvador, 
folha que sn pnblil'a na provincia de Santa Catlw
rina, em data Ue 29 de Julho do corrente anuo. 

Nessa folha leio: 
c A tommla d<:> contc1s na thL•sunraria fui feita 

por libt•raes eminentes L' insuspf'itos, c taritú ·a 
in.spertnr Sr. Fnbio Quadros, como o contLtdor 
Sr. Julio Sil·rcira (pLtrento de um dos dcfensorus) 
ambos libcraes, e o prrr;;i,lente dn provincin Dr-

Louren~o, tamL1'lll liberal, julgaram legai o ai· 
cance, não ju:::lificndo, da~ contas do Dr. Pitanga. 
Os relatorio:t do inspector ~~ dü presidente tia pro
vineia deviam appnrcr.er, porque o ultimo atlo fui 
á c~lonia para examinar os livros <' mais escriptn
raçao. 

c Esses libemes n:lo podiam ser ::<nspC'ítns an 
Dr. Pitanga: mas elles o jnlgnram alcançado. 

'Procederam, sem duvida, com muita imparcirt
liUade- c rertidão, n:1 ftirma das leis fisraes. 

• Como, port~m, os defcnsorc~ fallara:u oru (;nn
sen:adonJS no Thesuuro, terão a Londade rll' de
clarar, si o Sr. Leopo!dino, director gertd da tu· 
mada de conta.s, e Galvfio, director ~cral de eon
taUilidade, o si:to, isto é, si jã mudaram-r;;e do Jwr
tido lilJL·raJ a qnc pertcncwm? ~ 

Devem ser de grande impnrtnncia, para eselnl'l'
eimcnto do pontu t!Ut~ ora occupa a atti..'nção do 
Senade, os tlucumcntos a que se faz aqui referen· 
cia, isto é, o relaturio do inspoctor rla Thesour<Jria 
e o do pr1;sirlmltc da provincin. o Sr. de!Jutado 
Lourenço de A.lLuL{ucrque, o qual fui á culoni<l 
fazer os exames preciso~ para firmar seu juizo. 
l~ão parrcP,poü:.,dcsnece::-;sario qnc o nobro minis· 
tro envie ao Senado cópia dcs.-;es rclatodo.s, ou 
tenha a l.JoadaJc de os lêr, si cntenUer isto p!'t\ft>· 
rivcl. 

Pela leitura que o nobre ministro fuz na S<.'Ssâo 
rlc saLbalo, viu-se que havia um parecrr do cun
sclheiro Uirector geral da tomada de contas, em 
que esse fun('cionario não julgava que devesse 
ser nullíficado o acto da The:;ouraria de Fawndt~ de 
Santa Catharlna. 

E' certo qu{\ pt•ln t·ontinunç5o da leiturtt inferi 
que esse chefe dt• uma das mais importnntes 1'e~ 
pnrtirõcs do TIH•souro havia modificado o seu p<l~ 
rccer. 1\fa~ nlí:o nos C po~sivel dar juizo sobre u 
primeiro trabalho do novo director geral de to~ 
madn de contas sem conhecei-o. Púde ser que :;e 
nos allgurc quP u.~ razõps com que este parecer fni 
contrariado nfto s-ão proceikntes, í' po~~amm-. fnu•r 
juizo diverso Uo que formou aquc!le director ge
ral. E' uma apreciação e.rn que podemos divergir 
do illustrado conselheiro direetor geral da tomnda 
de contas. Para ,POdermos. dizer até onde em no::.:~.o 
conceito seu pnmeiro parecer é procedente, r~ prn
ciso que dcllo tenhamo:-; conlwt'imcnto. 

Da decis?io do tribunal do Thl'SuLlfO tinlwmns 
todos notir.in pP.J,'l. publir.nção que se encontra no 
Diatio O{ficial~ tanto que Laseei o meu requeri
mento na leitura da ordem du nobre ministro da 
fazenda. Mas não era si não !lll.rfl. uso do direito, 
t(UC nos assist~~. de ap'rrci:~rmm~ até onde púde ahi 
haver moliro para louvor ou pnra crnf'nrn qtl!' 
fll'dimos os documentos justificati...-os. 

Sinto, poi~. que os esclarecimentos que o nobl'l' 
ministro da f:nenda t0ve a bondade de dar :ao Se
nado, na scsst10 de salJbadr) p~1ssado, nãc fo.s.:;em 
Cio completos que me dispensnssemdG ninrla rog:.u 
a S. Ex. que se digne de acrescentar âs infor
mações,qUl' já deu, as qUt' constam dos documento:' 
a que fi.z referencia. 

De outra parte consla ainda o requcrimrnto l~m 
di:::cussão: a nomeação que fc.z o nobre ministro dn 
Imperio de um delegado especinl do inspector geral 
da ln:;truc~ão primaria r srrundaria da Gllrtn na 
provincia do Paraná. 

Tratando Ut· defen(_ler o :-eu aC"to, nestn easa, o 
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nobre ministro do Imperio profe-riu estas palavrvs 
na sessão de 1~ de Agosto (lê): 

c Tem-se entcnditl1J que, cmqmmto o governo 
não serve~se da autorização d.o tlccrütl) de 1877 
para designar as capitaes das províncias CJUC 
devam ter exames que vigorem a todo tcmpo,foltus 
perante seus delegados,pódc o governo nomeai-os, 
eomtanto que os mesmos não vigorem vor todo o 
tempo, mas sim por espnco do quatro annos, nu 
conformidade do decreto d"o 187!1 : é o que se tem 
seguido até hoje. D 

Peço a attenção do Senado para a contestactlo 
que julgo dever oppôr n estC' pror.edimento do no· 
brc ministro. 

Por acto exclusivo do governo foram, cm i8n, 
creadas mesas de exames em algumas provincias. 

O poder legislativo nunca se manífCstou soLre 
esse acto antes da lei n. 276.í de ~ de Setcmln·u 
de !877. ~ 

Pela primeira voz apparC'ceu então na nossa lo· 
gislação uma medida relativa ás mesas de exames 
nas províncias. , 

A lei diz (lendo): 
• Os cwu:fi~prcpnratorios feitos nas faruidad0s 

c escolas de instrucção superior do Imporia, c pr· 
r_anto o hu;prctor geral da Instrucção primarm o 
s~cundaria do município da cõrto c :;cus delegados 
nas provindas, que forem designados por deCI'C(o, 
terão vigor por todQ. o tempo, revogadas as dispo· 
siçõos do decreto n~Jai6 de ~ de Julho de !86~ c 
qnacsquer outros cm contrnrio. » 

O fim principal desta lei foi acabar com a prt~
scripcã,) do prazo de quatro ~nnos estabelecido 
para durante cllo vigorarem as appro-rações de 
Cxames prepnrntoríos; do sorte que hoje, em vir· 
~ude da novn lei, as approva\ÕOf; tflm valor fi toU:o 
tempo. Portnnto não é mais passivei fazer distinc
ção entre approva.çõcs cujos effl•itos Yigorcm E-:ó
me-nte por quatro annos eapprovnr?iM IJHe vigorem 
sempre ; nem houve jámo.is na legislaç-ão disposi· 
ção que autorizasse essa distfneÇ'ão antes ào de
neto legislativo ele 1.: de Setembro de !877. 

Os exa.mc;; antigamente Vflliam só por -i annos ; 
depois da lei citnda ficam valendo por todQ o tempo, 
pois que a disposição posterior rovo

8
0'a a ante-rior; 

mas não ha razão de ser pari1 essa istincção, que 
viemos a conhecer pelas pnlavras Uo nobre mi· 
nistro do Imporia, entre exames que valem só· 
mente por quJ.tro annos o exames que valem a 
todo o tempo. 

Depois da lni Jc -1877 não ha outro procrrlimonto 
siniio designar por decreto as proYincins cm que 
pódc o governo nomear delegados do inspector 
geral da Instrucção primaria e sceundarw do 
município da Côrte, dando fts approvaçõcs, que 
perante as mesas dD exames _assim constJtuülas se 
eU tiverem, todos os c:ffcHos da citada lei d';) .i de 
Setembro ~e 1877. 

O governo não tem ex_pedido osso decreto desi· 
gnando as províncias em que pódP haver essas 
mesas de exames ; e ~is a razão por que se 
vê n.:J. necessidado de estar fazendo nomeações de 
delegados do inspector geral pnra prc:'idirom 
mesas de exames, nas quaes se ohtum approya
ções que sOmente vigoram durante quatro annos I 

Mas em virtude do que disposição, depois da lei 
de 1877, se limita o effcito da approvação a quatro 
annos? Esta distincção nunca esteve na mente do 
11oder legislativo. A lei foi votada depois do exame 
da commissão de instruccão publica do Senado, a 

qual julgou necessaria a promulgação de um de~ 
croto declarando que nas provincias podiam haver 
mesas de exames, e esta determinação não tem sidn 
cumprida, 

Em quanto as cousas marcharem assim, um de 
dous alvitres tem de tomar o governo; ou não fazer 
nomeação de delegados do inspector gaal da Ins
trucção primaria e secund.1rio., como se praticou 
com relação ú provinria do Paraná; ou, a querer 
proscguir neste caminho, deixar de declarar quD só· 
mente llOI' quatro ~mnos valer5o as approva~ões 
que ~c oLtiverem_1wrante ns mesas aulorizad~s. 

Creio, Sr. presidente, que, apczar da_:; razoef; 
eom que o governo l?rctcndeu sustentar o seu acto, 
continúa este a suscitar as reflexões quo fiz, quan
do a}lrcsentei este requerimento~ e, portanto, per~ 
sistD cm julgar que não foi funaada no legislação 
a nomeação 'de um delegado do inspector geral 
da Instrucção primaria e secundaria para a pro
vincia do Paraná. 

Ficou adiada a discussão prla hora. 
O Sn. !'UESIDEr~TE deu p1ra ordem do tlir~ 15 do 

corrente: 

t.a parle (até â 1 l/:2 hora). 

2.a discussão das propn~iÇÕQS da cnmara dos 
deputt~dos, do corrente anno : 

N. :l86, approvando o contrato celcJJra~o pdo 
governo para a navega~ão n vapor no no Ama
zonas, D outros. 

N. 152, determinando que os e;tnme~ de pre.pa· 
ratorios, feitos no Lyceu da Balua, ~cpm acmtos 
para a matriculo nos cursos supcrwrcs do lm· 
pcrio. 

N. i60, concedendo dircrsos favores ú cm1lr~za 
que levnr n cffeito o prolongamento d~ o.vcmda 
Villa Isabel até a rua do Senador EuzeJJw. 

N. 15~, idem :i emprezn que se organiznr parn 
o arrozamcnto do morro do Senndo. 

2.:' discussão do pnrecm· ila commissão de en~
pr('Z:lf; privilegiadas sobre a prctcnr.ão de Morns 
N. Kohn. 

2.a dita das propo~ições da enmara dns Uepn~ 
tados: 

N. 2~6, t.lo corrente anuo, conce;dendo a Cn!'lo? 
Ag-ostinho do Laperriérc privilegiO rara faJJrtcnr 
e vender sóda artificial c nddo sulfunco. 

N. 522, do 1873, determinando que a legitima
ção por subsequente matl'imonio cornprehendc o . .
filhos estmrios. 

2.' patte (â 1 1/2 hom o« antes at,J ás ~ floras 
on ant.es). 

Continuação da 2.a discuas1io do nrt. 7.0 do pro
jecto de lei do orçamentn, para o exercicio de 
1879-1880, relativo ás despcsns d0 ministcrio da 
agricultura, commercio c obras pulllicas. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 



SESSÃO ElVI i5 DE SETEMBltO. 153 

90. a @esl!'.liio c1n I~ de Seteudn--o 
de ·187"'0. 

RESIDENCL\ DO SR, DlAS DE t.ARVAL!JO, L 0 SECnETAniO. 

SUMMARIO.- ExrEntESTJ~.- Quatro pnrer.cres Uo Senado, 
sendo utn Ua commiss:i:o de orçamento ~obro um credito 
pnra a conclusão do novo ruaL:.ulouro, outt•o Ua commi~são 
Ue marioh·1 c guerra sobro couselholl Uo guerra, o terceiro 
da commiasão d(l pensões e orJcnatlo~ solw.1 a licença do 
.ollic.ial Uu descarga lia atfaut!.oga J.o I'cl'llaml.tuco Leoncio 
GoJ.ofrCdo J.o Nascimento F<·itos:J., o o quarto solH'O a re
clamação de Ucnriquc 1\outcnreld contra o prhilcgio con
ccdhl3 a Carlos Agostinho Lapcrril:rc.- I'ul.uEJUA P.UnE DA 
oUDEtll oo ou..- Na,·cgaçüo do Rio Amazonas. Discurso do 
Sr Dan \.as.- SsGtiNP.! f'AP.TE o.\ onoEM no nu.- Orçamento 
d; airicultura. Discurso U.o Sr. Correia. 

A's 11 horus da mrmhü fez-se a Cfianlada C acha
ram-se tm~scntcs 28 Srs. scnador<'s, a sabc.r: Dias 
de Carvalho, Barão de:Mamangunpc, Ant.ITn, Barros 
Barreto SilYcir<~ LolJu, Fausto de Aguiar, Visconde 
de MurÍtilw, Visconde Uc Aboeté, UilH~iru da Luz, 
Cormin, Junqueira, Chicltorro, Jaguaribc, Partt
na{l"uá Vieira dn Silva, Diogo Velho, BarDo da 
La'gun~, José Bonifncio, Canditlo Mend('~, Dan tas, 
Leão Vellozo, Paes d1J MenUon\a, Lnrz Carlos, 
Durão de Muroim, .AJTunso Gol:::;o, Murqucz Uo 
Hervnl, Diniz e: Visr:ond~~ Ut) Nictheroy. 

Deixaram de compnrf'rer, com causa pt~.rtici· 
pad"· os Sl's. Bardo rle Colegipr, narii'o de Pirapama, 
Conde de Dacpl~ndy, Duque de Caxias. Octavi[mo, 
Silveira Ua Mollll, Saraiva, Nunes Gon~alvcs, Vis
t•ondc de Dom Retiro c Yisc.ondc de Jaguarf. 

Deixaram de cornpnr('rcr, sem cat1sa p"rticip:Hla, 
os Srs. n;n·üo llc Souza Queiroz o Visconllc Uc 
uassuna. 
Q Sn. f.n SECRETARIO dà conta Uü :::oguinte 

t:XPEll!E!lTB. 

Officios : 
Do ministerio Uo Impcrio .. de 12 do corrente mcz, 

l'ernettendo o autog-raplw sanccionndo da rC'solu~ão 
Ua assembléa geral, prla rtual se dcl'lllrn CJUe a 
pcn:-ão de 720$000 annuaes, concedida á Daront:za 
de Taqu<try, fica elevada a 1:200~000 anntwcs.
.'!...o arcll.ivo o autogTaplw, commnnieando-se :i 
outra camnrá. 

Du mesmo ministcrio, do 1:~ do l'Orrcnte, remet
tcndo os papeis ronrcrncntcs ú nova eleição a que 
se procedeu ultimDmcntc na provincin Uo Espi
rilo Santo pnra o prcf'nchimcnto dn vaga deixada 
no Senado pelo fallocidu senador consclheim Josú 
Jfartins dn Cruz JoLim. -A' commissão de con
stituição. 

Do mesmo ministcrio, tlc 12 do corrente, decla
rando que na rcspertivn secret<~ria de Estatlo não 
eonsta que uo presente exercido se tiveSse Uis
pendido som ma a1fl'uma comsoccorros pulJlicos na 
provincia do Piauhy .- A quem foz a requisição. 

Do 1. o secretario da camara dos Srs. deputados, 
tlc igual datal communicando que constuu á tlita 
1!aroara ter sido sanccionado o d~.:crcto da assem· 
h léu geral aLrindo um crl'dito supplr-1·nentnr vara 
pogamcnto do empregados cm disponi!Jilidade Uo 
ministerio de estrangeiros.- Ficou o ScnaUo in
teirado. 

Duus doJ1rc~idenk da llfOvincir~ de 1\iiuas G.~
ra.es, de 5 o corrente mcz, rcmcttcnUo as a.utlwa· 
ticns da cldç:io de eleH:.H'CS esperiae~ u que se 
procedeu no dia 10 de NorcmLro tlo anuo píl:::sndo 
' v. v 

nas 11arochias da cidade doS. SeLa:;tião do Parabo, 
collegio do mesmo nome, c Nosso Senhora do Am
paro do Brl'jo AlcgTf'. do collegio da Baga:Jcm. 

Da mesa do colle~io eleitoral de S. Jo.:io i!'El-Rei, 
remcttendo as aulhcnticas da eleição de senador 
a que se Jlrorrdcu no di tu collegio. 

Do presidente da assem!Jiéa porochial do Cur
vcllo, l'L'uwtlcndo a auLhtmtica da eleição do elei
tores espr.ciacs.--A' commissão de constituição . 

Do Sr. vice .. presidentc c]o Sr:naUo Bar5o tle Co
tegipc, participanrlo que se nriHI incommodado 
e pedindo no Sr. 1. 0 secrctnrio pMa tomll.r u di
recção dos tt'ahalhr1s.- IntL.:ir.ado. 

Tendo compareciJo mRis os Srs. Cruz Machado e 
Teixeira Junior, o Sr. PrcstdentL.: abt'iu a sessão. 

Len-se a acta d1 sessão antotcllcute, e, não ha
vendo quem solJro oll<l fiz~sst: ob..;ervaçõcs, deu-se 
l1Df npprova d 1. 

Comparcrcnm d~Iwis os Srs. Visconde Jo fiio 
Brancal LciWo àa Cunha, Uchlla Cavalcanti, Cu
nlw. e Figurircdo, João Alfredo, Sinimln't, Fer
nandes da Cunha e GoLloy. 

O Su. 2.0 !:iEURETAmo leu os :>cguiutcs 

Pal'eCet'es. 

Foi prescntr~ á commissiio de orer11UCtllo a fH'O
pos!:1 do porln oxceLllivo convertfda em prrrjL•tto 
dl' Ici com ns emendas approvadns prla enltlílra do.-: 
deputndo::, l'l'l dnf<l rlr• 28 de Agosto ultimo, soh 
n. 21i6, abrindo Lllll Cl'L·dilrJ cxlraordinal'fo de 
558:69ih872 para oeeorrer ã despo3a com a~ olmu: 
da conclusão Uo novo mat1ldouro, que~ se eslã con
stnüntlo no cUJ·a!o de $anta Cruz. 

~ O pnr:1grapho unico do art. .2. u Ua lei u. 23-18 
de 20 de Ago~to Uc i873 autoriza o governo n dis
pender até á t]Uantia ~lo 2.000:000~ com a acqui
sirão de um nora matadouro no municii1io da 
côrte, fazc•ndo-~c a rlcsjlcsa JlOf meio de (pudt]Ucr 
opPração de crcJito o "PPiicandO·f;e DO juro c 
amortização do cmprcstimn (jlll' fOr contrahido, o 
impo,;;to geral do gado tle cousunlo c o prwlnctiJ 
dn venda do cdificio c lel'fl'UOS do matadOUl'o c\.i'i· 
tl'nte. 

~ Em virtude d('s!n autorização CC'ldJrou o go
verno imprrial o contrn.to de 2õ do Julho de 1871 
com Augusto 'feixcirn. Coim!Jra. p<:trn- ã- cx.cci.Içüo 
c][l;j obras t.lo referido novo mntadouro no curato 
de Santa Cruz. 

• Por motivos) que vt-m minuciosamente expostos 
no relatorio do ministro Uo Imperiu aprcs(•ntado 
ü.s camaras na primeira sessfio da actunllegi$latura, 
rc~cindiu o go~·crno o mencionado contrato pelo de
creto n. 7078 de 9 Ue Novembro de 1878 e rcwlrcu 
mand<lr continuar as olJras do novo matadouro por 
administração de conformidade com o alvitre in
dicado pela rommissão nomeada pelo mesmo go· 
'~cmo para in":cntariar os nwteriacs. nvaliar a irn
por!ancia das obras realizadas e das ncccssarias 
para a sua conclusão; Lcm como cmittir Jlflrcccr 
:;obre o melhor meio de levar a effeito semelhantes 
oln·as. 

« Do relataria da refcrlr.la commissão se vê que, 
tendo sido effL~ctivamentP. recebida pelo C'\.·Cm prci · 
toiro a somma de 1.679:983,5300 afora a que deixou 
de rece!Jer tl<:t importancia <le 75: 553S700, retlrla 
no Thc::;ouro, como caução, na f6rma do contr<tto, 
não é sufficiente a differcnça, que vai para 
~.000:000~, pnrn concluirem-se as obras do novo 
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mt~tadouro, visto como ft'Ji calculada a im'portanci~ 
de tnes obras e do material fiv1 '-' rollnnte :i [1)l'lll'Cef 
em 6U:36!b639. 

« Da demonstração da terceiro Uirccturla Ua secrt1· 
taria do Imprrio, junto á proposta, se vê tumJJ.cm 
que até 28 de Jullt1.1 ultimo a dc~pcsn com as 
obras do novo matadouro já Iwvía-:::o elevado a 
1.786:88~{;!93:3, verificando-se cm relação ó. somma 
de 2.000:000~ o saluo de 2l3:U5E067, ou o uc 
312: 668,5767, si addicionar·so ãqueile sal tio a im · 
port.mcin da caut:ão já referida. c a das multas 
descontadas no nlor de 2~:000$000. . 

• Nesta demonstrarão se nota o accrescimo da abra 
da canali:;ação dn agua do rio da Prata, não men
cionada uo rciaturio lia com missão, n::~ irn_.Tlortanria 
de 2.10:000.$, o que eleva a dcsprsa :a. razcr-se n 
871:3616639, da qual si ucduzir-so o saiu o supNluitu 
de 312:668$767 Yerifica-sc o deficit de 558:692~872, 
que constitUl' o crctlito :'olicitaUo na propo::;ta do 
governo. 

• Pondera a commissiJo de orçamento que na ava
liação das obras a f<l.ZL'r, constante do parecer da 
commissão incumbida dcsso scrYic;o, s1í se faz re
ferencia á canalisnç5.o d'af;Ua do rio Gandü, orçada 
em 620:9í6$77<1, qmmtta esta já incluida na de 
21:3616639. 

• Portan t~ Ll<!UCll<l c;mtdisa<;ão de agua Jo rio da 
Pmt<1, importa um accrc.-;cimo de oLr<.~ no \"ttlor 
acima dito do 250:000f5000. Não consta do::> docu
mentos juntos á proposta~ ll('01 il necessidade 
desta nova obra, nem o rcspoctiro urç<:~monto; 
acreditanUo, 1:orrlm, n commis2li0 que o governo 
não n. resolYeria si não fo~::;o nccc.ssaria ao novo 
mntndouro a can:J:lisacã0 dn agua do alludido rio 
da Prata e por outro lado, ententlendu, que 6 ur· 
gente concluir as obra:; tod<1s dtH1U<'llc cst<.tlJdcci
mcnto, afim de cessar a matnnca do gado no que 
existe actualmente dentro da cidaJ.o do Riu U.e Ja
neiro, medida L'sta guo ó geralmente reclamada 
como indispensêlYei n r-auda pnlJiicn, é de pnrcccr 
qur entre c•m discussão c seja o1pprovnda o pro
posta do govcrn~ com as emendas adoptnrlas prltl 
camarn tcmflOrnrra. 

' Sala <las commissõc,, !5 de Setembro <lc !879. 
-J. D. Ribeil'o da Luz.-J. AutUo.-BaNos Bal'· 
reto.-Dioyo Velltu.-Leit_ão da Cunha. • 

• A commissão de murinlw e guerra examinou 
a proposi~ão de 9 Uu corrente mcz, n. 283, dn ca
mara dos Srs. deputados ddermilw.ndo que nos 
conselhos Ue guerra os termos Uo pror·csso o no
cessaria expediente st;"jnm l'ScriJ.llo::: pelo:.: cadetes 
ou o.fficir1es inferiores, :;ob a dirl)CÇ5o dos audi~ 
tores. 

c Pensa a commissão que a prôpMi~Iío está. no 
caso de ser adopt:1lla, porque nenhum inconve
niente existe cm que os termos du proccs~o. nos 
conselhos de guerra, c o expediente stjam 
escriptos por cadete~ ou officiac:=; inferlore::., ~oh as 
vistas dos auditorus, dnndo-se a grande Vêtnlagcm 
de não collocar~se um magistradú na posição de· 
escrivão, quando não é isso compativcl com o seu 
caracter, c não está cm harmonia, com a hicrarchia 
que o /. uiz ronser--ra nos proccSRo~ ri ;ris. 

« Sa a das commissõcs em 13 de SdemLro de 
:1879.-J. J. O. Junqueira.- Visconde de .1.1lutiliba. 
-Barão da Laguna. • 

c A' commiss5o de prn:o:ões c ordenados foi prl\· 
sente a resolução da outra camara do f.o do pro~ 
ximo pussndo mcz, n. 228, peL1 (JUUI é o gover· 
no nutorlzado a conceder a Leoncw Godofrl'tlo do 

N3scimenio Feito::;u, ollirini Ue àcsc[lrga da Aiftlll
dcga de PernamLuco, um nnno de licença rom o 
rospPctivo orJenudo pnra tratvr de sua srmtle onde 
lho conYícr. 

c V i eram nnnexas à cssn resolm;5o, com o re
qucrirnont•J do pl'ticionario, 5 att~stado~ mellicos 
que provam exnbemut•·mente achar~se e~tu 
gravemente doente e soffrendo do uma molcstia 
de diffidl e üemorada curr1, pnr cuJo motivo en
tende a commissão que n mencionada resolução 
cst:.í nos termos tlc entrar em discussão c ser ap~ 
pronua. 

• Sala di.l:; commissUos du Senado em 13 de Se
tcmlJru do i879.-Antanio .lL Ntmes Goilpalt•es.-
L. A. Vieira da Silt•a.-Leitão da Cw~fta. » 

« Henrique noutenfehl roc!amr1, delJaixu de 
sua responsabilidade pcsso.1l, contra n proposit~o 
n. 236 deste anna, enviada 11ela c::unura Uos depu
tados, que concede i.'l Carlos Agostinho de Latler
riCre privilegio por 10 nnnos pnra faLrietlr e ven
der no J1ai7, soUa artificial P ar ido sulfuricu, sem 
prt'juizo da importaçiTo de productos similares. 

~ Protesta o r0damante peh prefen~ul'iu, il que 
se julga com direito, allegantlu v prioridade da 
sua prctew;5o, e haver jó reunido par~ rcalizaç5o 
da mesma um capital impor!antc. 

• A commissão de Cllllll't'Zas priYilegü1das, a 
quem foram pr~::;entes duas rl'tições do rt>danumto, 
com data de 10 e Ue 12 do currento mez, ucomp:l
nhad;J~ d1~ uma simpk:: ró1da (não autlwntirada) Ue 
outra pctiçfío dirigida ao governo imperial a 10 dL1 

Julho do :1875, em nome de Emilio StaldomlJre
chel' e Henrique Routenfdd: 

l Con.sider~mdo que o 1.' assi_gnatario deste do
cumrnto furmulára igual reclamação perante a 
camara dos düiilltndos c o Senado, sendo qur. Ue 
tudo tere conhl'Cimento a tommis~ão, quando deu 
o sen prm:ccr do 18 do mez pro\itno lindo ; 

• Cunsidcrnndo qtw nquclla pl'tiç-ão junta por 
cópi:J fcJra indcferitla pelo governo Imperial, con
forme Ueclaruu o proprio rt•cltnnante; t' que na 
outril camarn não ~c deu andamentu (I lal pro
tenção; 

~ Considerando que a nlluditlo rcanião de ca~ 
pitaes impnrtantl's para realização da cm preza não 
está COID:f?l'OVrlda ; 

• Cont:Iderando qLl'' o úmpl('~ fn<:tu dn priori
dade Uo pedido de vriYilegio, não ~endo o recla
mante inventor, ou mtrotluctor dL\ uma industria 
nova no paiz, é insufficiente IHJra justifie[lr apre· 
ferencin orn reclamada ; · 

• Considerando c1uc a prop1J:-.içiio d<t camara do~ 
deputndos sobre u assumpto iil se acha na ordem 
dos traLalhos, em 3. 11 Uiscussao: 

r E' a mesma commissão dupar8cer que, cou~ 
linuanUo a discussão, seja apprnvadn a referida 
propoc.:il;lio. 

• Sala das commissões em 13 de Setembro de 
!879.-Paranaot!á.-Dioyo Vdlw.-Bctl"c7u de 1J.Ia· 
roim. , 

Ficaram soLro a mesa partl entrar na ordem Uos 
traLalhoi;, inUo vntrctanto a imprimir. 

PUIMEIRA PARTE DA 0!\DEM DU DIA. 
NAVEGAÇÃO DO filO AliAZONAS. 

Continuou a discussão do art. L'' da ~ll'U11usta 
dn ca.mara dos Srs. deputados: 

N. 186, npprovando o contt'ato cclebratlo P•'IP 
governo pnra n navegação a Yrlpor do rio Ama
zonas, e outros. 

- J 



SESSÃO E~I 15 DE SETE~IBRO. !55 

O Sr .. Dantas:-Sern ser c::tpriehoso,vorcJUO 
acho que o capricho inspira-s0 scmprp, om maus 
motivo:> ... 

O SR. SILVEIRA Lona :- Satvo t}uantlo rB<~l ou 
imperial. 

O Sn. D.\.XT.\.S :- ..• sou pc>rseverantc, sou tenaz 
no desempenho Ua.qnillo que considero dc,·er. 

O Sen:.:~do se rccordaril de que :to dar~ se pel:l 
primeira vez este assnmpto á sua discus::;ão, ini
ciei o dc!Jak, Jeclartmdo que o faziu por eohcrt~n
cia e porque dif'lntC': dt~ mim mesmo não me acharia 
bem, si, tendo, como o pniz conhece, tomado rarte 
activa na discussão desta mate ria no anno de · 877, 
quando portl'nrin cu ó. camara dos Srs. deputado..;, 
hoje senador emudecesse ou me retractasse de 
opiniões, que alií ornitti c das qu:les nTío fui do
movido, nem pela disrussão haYida naquella casa, 
nem prla que immcJiat3montc seguiu-Se nesta, 
cm que pro e contra, tuuw.ram parte illustro.-; se
nadores tlo Imperio. 

Sr. prcsidentt!, eu não sou tios que ncgum re
cursos para os serviços do E:;lado; não sou dos 
que so Intimidam nnto U~srwsas, (IUe podem trazer 
resultados favoravcis ao desenvolvimento da ri
queza publica ; não sou dos espíritos acrmhados, 
que recuam ante a politica dos grandes e uteis 
commettimentos aopaiz. Tambem, Sr. presidente, 
não sou dos que entenllem que tuJo i~ to se 1\os:;u 
conseguir i'Cm que o tlwsouro Uo Estudo concorra 
com certa c determinada quantia. Exijo, porém, que 
pnra fazcl-o esclnrccimcntos hajam qmmtosb~1stem 
para formar a convicção dos legislallorcs do paiz 
sobre o quantum da des11esa a fazer-se por contn 
do Estatlo para satisfação dos serviços publicas 
ereados, ou por creur. 

Tratanllo-se da renova~ão de um contrato da 
importaneia do da navogaçao do Amazonas, nave· 
gação por vapor, ncndia a todo o cspirtto rcílecthlo 
esta consideração: em qne termos esta renovaçi'io 
deve ser feitu ? Que vant.:tg-ens auferiu o Estutlo 
no longo espaço de mais de 25 annos, com que 
subvencionou Iargnmcntc o~se serviço c nos quac~ 
foi gonero:o;amen(e auxiliado peln.;;; provinci:1s f!UC 
dclle se aproveitaram? A renovação r~,di1ln, que 
documentos offerl'Ce para firmar-se convicção so
IJre a justiça do pe1lido '/ 

Aquelles mesmos que mais se cntllu.siasmum 
poJa renovnção do contrato de navegação do 
Amazonas, quando intvrpel!adl)S Pf'lns qno o com
lwte.m no todo ou em part1\ não pódcm deixar de 
confessar a fulta tlc tlocumentos, que esclarn~am 
o corpo legislativo a respeito da renovação deste 
contrato,c do. continuaç'i'io da subvenção, pois que 
parn eximir-se ás difficuldndL'S do momento, elles 
francamente declararam que no f{OVcrno comprtin 
exigir esses csc.larccimcntus, CUJa fnlla lhes era 
notada. 

Eu, nesta discussão, terei mais do um.:-~ vez de 
referir-me ao illu:-:.tr:tdo ~enador pela provincia de 
1\fatto Grosso, o Sr. Visconde do Rio Dranco" Ten
do-o feito em sua nuscncia, discutindo no Senado 
a matcria, é da minlw h'nld:.H1o fctzel-o em SU:;t pre-
sença. · 

Não csper:~va, Sr. pr~sitll'nte, ter do tomar a 
palavra hoja sobrú e:::l<t Dl<tteria, 110rque .::alda 
que um honrado collcg-a nosso se incumbiria dessa 
tarefa, e por rerto se desempcnh<lria deiia muito 
melhor do que o farei cu; mas, ínfL'lizmcnk, eSse 
collega adoeceu c súmenlc Ituje pela manhrr, no 
sahir da casa da rnínlw rcsidencia par:~ o Senado, 

tive por meiü delle conhecimento do seu incom
modo, que o privou de virá sessão de hoje. Nestas 
circumst::meias, ainrla em cumprimento de um 
dever, julguei não o:-cusar-mc do tro.balhu u qUP 
me estou dando neste momento. 

Dizia em 1877 o illustrado Sr. Visconde do Rio 
Branco o seguinte : 

c A prova de que não temos lindos s ufficienb:~ 
é que o nobre senador peln Baltia, que a principio 
p<1recia negar tudo, concedeu, afinal, uma suL
ven~ão de 300:000~;. o voto separado, muito mais 
fund<ldo do qut~ o d;J maioria .. concede 500:000:>; 
c um illustt·e Jeputado~ que, a principio, opptlz-se 
a esta provirl1mcia de renovn~ão do contrato do 
Amazonas, ncabou por off~recer um projecto, 
dr:lUdo a suiJvenrão de 500:000~ e reduzintlo (J 

prazo a cinco anno.-:;. 
« Já se vC que r1unndo tts opiniões assim dírer

gom, etc. • 
Ha um outrv trecho do discurso do lwnrado se

nador prb provinria de Matto-Grosso que espe
cific::l cada um dos esclarecimentos, cuja necessi
dade cllo reconhecia, declimmdo pnra o governo 
o colhei-os, afim do rcsolv!_'t" por si e trawr a 
'.l.ucstão <10 conhecimento do corpo ~~~gislativu. 
(,;il·O: 

c A que:;tão, portanto, Sr. pn'sidente, (c e neste 
terreno que a colloco), vem a ser : que o governo 
examine. as C·)ntas apre.sentaJa.:; pela cOlllllanllia ; 
que mande p·)f p:·s~o/ls dignas de sua confiança 
verificar si os factos sfio exactos; que aprecie com 
impnrcialirlatlo e bom criterio a importunei::~ .. Jiffi· 
cuidados e disprndio dos serviços que presta a cam
panhin; que c·~:>nmine si alguns desses serviços são 
disp1·n~aveis, si todos são preciso~; si convem 
acrescentar outros, si a companhia deve conti
nuar com a mesma subvenção ou com menor, fa
zendo o mesmo, menor ou maior serviço. u 

Temos, poi.o.;, Sr. presidente, qne por confissão 
dos proprioB sustentailorcs Ua renovação do con
trato de navogação do Amazonns, os esclareci
mentos são defieienl!2s, não bastam para conhe
cermos da convcniencia da renovação do contrato, 
e cm que termo~ se deve renovar; si dando-se a 
subvenção de 720:000~, si dando-.:c a .subrenção 
dB UOO: 000!), si dantlo-sc a su:Uven~~ão de <i80 :000/$, 
ou finalmente a do 300: 000#, como fui lemlmJdo 
pela commissiio do Senado, du sessão de 1877, da 
qual foi relnt.Jr o nosso honrado coiiega o illus
tr.')do Sr. Saraiva. 

8i se tratasse, Sr. presiUente, de fazermos fa
vore::; com o qne é nosso; si as circumstancias fi
nanceiras do Jtaiz não fo..;;:;em, como realmente são, 
criticas; si nüo estivesse o paiz ameaçado de no
vos impostos pnrn Jcsempenhar-se de seus eom
promissos; si pndl'ssemos bal'atear O:$ tliuheirus do 
Estatlo, eu Uitia: date mauibus Liliaplenis. 

Ma~, n quesWo é differente; trDta-sc da reno
va<"ão de um contrato que vai custar uma somma 
coiisidoravci no Estado, pelo espnro de dez a unos, 
e a uma companhia que, pelos proprios documen~ 
tos, embora poucos: que t~m chegado ao nosso co
nhecimento, [!Cha-~e em um grâu de prosprwidnrlP 
tal que aos mais exigentes poderá pan:>cer des
neccs::arin qualquer :;:u!Jvençí'i.o, e nos mais IJene
volos qun a sUl!renç5o não pôdt~ deixar de ser 
consideravelmente reduzid[l, como propôz a maio· 
ri[) Lia commi.ssão do Scnatlo de 1877. 

O conselho lle Est<.~do foi ouvido soLl'e a ma
teria; seu parecer V!nho·o a(1ui. 
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O conselho U:e E::;tado julgou que os documentos 
ernm deficientes; qnr soiJre a materia não porlin 
enunciar opinil'ío; que a rcno...-ação do contr:tto, ou 
não se Ucvín fazer, ou !Hímen te fazer~sc depois de 
ter o corpn legislaliYo conhecimento oxaeto do 
estado financeiro da comprmltia que a isso se 
propõe: 

Aconteceu aquillo que pelo::. no..:.::.os máns fados 
muitas c frequentGs vezes se tem dado entre nós. 
Todo 0 mundo, t' mais do fJUC todo o mundo, o go
verno Uo paiz sabia que o contrato com a com
panhi::t de D<IVCga~ão do Amazonas tinha de fin
dar-se cm 3! de OntnlJm de 1877, c (JUC cssu 
companhin, ou, digo nwl, Llmn cornprmhia estran
geira, qua sub:-.tituira a nacional, pc-din n reno
vação do contrato. 

Houve tempo mnis que bastante Jlilra (Hscutir
se a mate ria no Senado e na camara. Nós, que for
mavamos cnti.ío a oppo~ição, desempenhamo- nos 
de::: se dever; ahi csWo os .Amures para provai-o. 
~Ias, o que C crrto é que a sess5o legislativa fin
dou-sC', que o rorpo lcgislatiro n<1da resolveu 
sobre a matcriD,. c o governo, ahi está o nuiu 
faJo, solJ a pressilo de nm:1 exigcncia, que se 
lhe apreSL'nta.Ya mais poderosn e mais instantü, 
irrigou de seu dever, pnra não incorrer na res
Pon~abilidnde de dc~orgnnb:a.r o serviço, razcr um 
contrato, sulJmettew_lv sua approvação no corpo 
legislativo. 

Ora, Sr. prcsidcnt0, os nos~a~ doutrin~s, as dou· 
trina~ do pnrti(lo lilteral, furnm <~S que vi Jwlla· 
mente sustcnt<Hlns no pnn'rcr dn secção do conse
lho de Estado, de que rni ornamento, como mem
bro da Sf'Cçãn, o honrado senador pelo flio de Ja· 
nciro Sr. Teixeira Junior; o quP vi sustentado 
foram nossas idéas li!Jet·ac~, que cm m~tcrins de 
despes:J pul>lica ('ra indispPnsavcl, que ante~ de 
decretai-a o poder cxecuth•o, o podrr Jcgisl:tti'l·o 
o autorizasse a fazei-o. 

(Nt~merosos ap0iadas .) 
O SR. SILVEIRA Lo no:- E' tioutl'ina legai, e este 

gabinete imperial segue a contraria. 
O Sn. D.\N'L'As:- O conselho de Rsta(lo firmou-se

principalmrnte nisto, para dizer que não era pog
sivcl, antl's da rC'nnião do rorpo legislativo c 
antes de obter tamlJl'lll os rsclnrrcimC'ntos ele que 
havia necessidade, resolvct' cousa alguma sobre 
semelhante questão (apoiados). 

O SR. Dwao VELHO :-A doutrina é verdadeira, 
mas n5o tinha applir:a~ão <:~O raso. 

O Sn. DAN'rAS:- Tudo se justitlra ; não ha ne· 
cessidadc de eorpo legislativo; tudo::;.~ justifica 
diante da necessidade. Ma.~. ante::; do aperto, 
qu:mclo essa eriso póde ser evitada, qunndo o go
-verno tem o corpo legislativo reunido, (jllfmdo 
pórln lhe trnzcr lodos os esclarecimentos, dernorvr 
a solução de uma questão, esprrar CJUfl o corpo Jn
gislativo se encerre, esprrar qn('; toque n hor11 
f:.~tal c que o prazo finde, p:~ra dizer : ' A~ora, 
ou renoYar o contrato, 0u dt'snrganizar o servir;o ~ 
isto é pr~rn notar, é mais tlo qur pm·a notar: e pnrn 
censurar. Foi o que acontccru. 

Sr. prrsidflnhl, na camara IevantuuMsc um do
bate desenvolvido, cm que conservndorc.:; ttnnaram 
pnrte comno~co dn oppo:-;i~ão liberal, em que An· 
drade Figueira ínvectivayn do um motlo severo 
('Ssa pre.tc;nç~o Ua renovação Uo c.ontrato com a 
grossa snbn.'nçilo que a comp;1nlun se tlprr-=rntou 
solicitando. 

9 Sn. TErXEmA ]UN!OR:-E no Senado o Sr. Sa
raiVa. 

O an. DANTA.s :-O S~:na.tlo. todos se recordam 
eonsiderou a questão tlc maxíma importnnciil : d:· 
um lado o Sr. Saraiva. o falleddo Zacarias, o 
Sr. senador Silveira da Motta comltatiam-nqui 
estão os Annaes-ou radicalmente on em gramll' 
p<1rle a subvenção pedida ; de out'ro Indo o hon
rndo senador 110r 1\Intto Grosso e o sempre lem
~rad? !-'enad?r J?Dr S. Paulo, o Sr. Marqucz d(• 
~. y1ccnte, JUSttficaram r~ prctenção da compa
nhw. 

M~s, Sr. prc:;idon_te, dPsde entã!J a h~ hojf~, a dis
cussao tem e.stwJo fura do ~ou terreno. 

O Su. DioGo YELno :-j_prdMlo : ainda agorrt 
esti1. 

O Sn. DA~T.\s :-Vercmo~. 
O Sn.. DIOGO YELHO :- JHoilll'e V. Ex.. com(} 

u conll'Elto ccll'lJL'a<.lo lll'lO governo onerou cm 
qualquer euusr~ os cofres pnblicns. 

(;.) Sn. PL.ESIDEN'I'E :-Atteação. 
O Sn. D.u.,·TAS :-Quem tle nós, Sr. pre.sirlent(•. 

já npgou a importand<l Un immensa rrgiii:o d11 
Amawnas? Qncm do n<'1s negou o grande futun· 
que alli nos está rcser...-ado? Quem de n( s eon
dcmnon a subvenção conferida durante um quarto 
de seculo pelos pod(•t·cs pnhlieos gcrars e provin
ciaes? Quem de nt~s t.ldxa de reconhecer qur. [! 
comp:mhin d') Am<1zonns, rrccbcndo ess:t grossa 
sulJvcnção, c p(lr isso mesmo, prestou st•n-i<;o:; :' 

Ma:". esta não é a (111estãu. Truta-se da renova~ 
çãn do ronlrato, prcdsamo~ de conhecer COlll o:
dados, com os nlgarismos, com os documento,; 
fJUC nn mr~tcri~ s:lo ind.hq1cnsaveis: L 0 , si a rena· 
v:~u:üo :;c devo fazer prln mesma qmmtin; 2. n, :::i 
é pns".iVel a rcducç5o; 3.·', si é po:::sivcl de lollu 
alUviar o Estado desse onus. 

Mas, pergunto cu: ontlc os dados !!Lll' nu::
JlO~~am haltilitar a rorm<lr juizo s!Jguro solJre n 
l!Hllcria? Os documentos qno• temns prnv:llli exrtch
mcntc que ,;c anda á.c: np:-·lp:1tlf'lln.-.;. DI' um Indu 
dizem uns: 720:000!5; dL' Otl!fL) üulõ, diz·~m outro:::: 
tiOO:OOO;~; diZem aitida ont!'!)5.: :-lOO:tlOOt); r 11nnl· 
mentt] Ui:-: a commi3são, cujo parcCL•r ag:nra discu
timo . .;: 1!80:000~. Onde e.•!á n verdnUe 1 

Esta sim pie::: e:'l;'.po~i('.i'io,- poi:". tenho muit:1 
ontrn cousa de qu~ occllp::tr-mc,-nãn servirá para 
levar ao animo do Senado a convic~ão dL' t]lll' 
tuctcamo;.; nas tr('n"tS'? Pni~. ~implcsmentc porrnw 
-quem porfia, mata cara, ha de e~sa compmdtin, 
sem trazer-nos todos os documrntos em que se 
basd:'l a .iu;:;ti~a do seu Jl!'!litlo~ oht('L' dn n~s~ jit 
não digo ~00 nem 300:000,), mas80 OL1100:000r~OOO? 

O Sn. S!LYEinA LoBo:- Este é o systenw. gcr,-:1 
de ndministraçJo entre ni1:-. 

O Sn. DANTA.S :-E' assim que havemos de cco
nomisnr os dinlwiro~ tmLiicns c justificrtr diante 
tlos ro.ntdl.mintcs M exige nelas que \'amos fazer· 
lhos de noyos impoo:tos para arudir ás pnhHca:; 
necessidades? 

O Sn. Srr.YETTI.\ L0BO'-Ü empenho supprr :1 

luz. 
o Sn. DANTAS:- O honrado senador pela provincir1 

do ~Iatto-Grosso, cm um dos vrroubos de oloquen· 
c ia que lll!' ~~~o riu Cl!mmuns, disse: « Não chegou 
ainda o Lcmp0 de, eom_o os ph~·sif)CrDtas, dizermfiS: 
(di~pCDSC'·nlO dP repf'tJl' fi<: SU:JS {)l'Opl'ia~ r8l8Vl'8S, 

.,__ .. 
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porf]uc ellas são sempre tão correctas, que eu não 
mo animario a snUstituil-t~s ; rnns, parn não 
recorrer agora aos A.nnaes direi sómentc o seu 
pensamento) ~ ... Não é aimb occasião de deixar
mos esse serviço entregue ao laissez-{aire, laissez
aller. Precisa ellc ainda dJJ contar ~.:um a protec
ção. » 

O nobre senador, lido como é cm mate-rias díver
sas, e principalmente cm matorias politicas e eco
nomicas, s~JJc que o proprio chefe dos physiocra
tas Queway, autor dl• oJJrag taes como o TaUleau. 
économiquc et ltlaximes, em i75H, PUIJlicon cm 1758 
a P!ty.~iocl'acie, e ahi, segundo cllc, ha na ordem 
cconomica leis naturacs, tis quaes o legislador su 
deve conformar_. c que são o limite e a regra de suo 
acção ; toda intervenção do podr.r nesses casos é 
fune::;ta e abusiva : d'aht o la.issez {airC', laissez 
passer, (jUC CU intcrpretnrci !)ela JiiJerdarle dC' C0111· 
mercio, de navoga~;"lío c de trab<Jlho. 

Assim, Sr. prrsidrnte, de dua.; umJ: ou os S:l
crificios feitos prlo Estndo, durante es:::e longo 
lapso de tcmpn, nadn lt~m conseguido Icvnntar nas 
margens do soberLu rio Amilzonas, que faz orgulho 
á nossa pntria, ti\m sido irnprofic:nos, e por entre 
aqucllas selvas frontlosas e cop:'ldas a luz da civi
lizaçio ninda nfio tem penetrado; ot1, pelo ron
tJ'ilrio, com os auxilias dados pPlo Estndo, com os 
sacrificios pccuniarios do Thesouro, hemos conse
guido !ovar alli o labt~ro da civilização c do pro
gresso. Na primeira hypot.ltcso, ::tlJramos mão de 
noyos sacrificios; é tempo de mais para nos con
vencermo:; de qur naUn conseguiremos, c.1e que é 
impo3.siYol Ierar alli o trabalho, a civiliia~~o c o 
progrrsso. No segundo caso, cumpre nvenguar 
até onde esse progr~,sso tem ido, cnté onr.lo tem-se 
desenvolvido, graçM nos auxilio~ dos prHlMcs pn
b!ieo:;, do· esforços dos cidad5os_ e da iniciativa 
pnrtieular, para tlisvensnr n continnaçiio, em partCI
ou no todo, dos :mcrificios até lwje feitos. 

Sr. prrsidentt•, que muito sa tam conseguido 
para riqueza o prosperidadr Uas provindas do Pará 
c Amazonas cm cada um U.os ponto~ cm que a na
vegação tem sido levada, a prova está no aug
mcnto da renda em cada uma daqucllas pro
víncias, no desenvolvimento da sua riqueza, no 
augmcnto da sua po11Ulaç1'ío. E uma prova pro
vaJn, q110 não falha, nn phrase de direito~ é que 
apr.znr da existencin tle uma comprmhia podo
rosissirna, crrcada dn toda::; as vantagens, com cn
trulla em todo::i os paços govcrnamcnta.es, com re
lações por tudns as camadiJs da nossa !'Ocicdadc, a 
imciativa indiYidual, esse so1Jc1'ano rla sociotlade 
moderna, rompendo todas fiS malhas, l'mprPhendr.u 
c conseguiu colloenr ao InUo dos vnpores que são 
mensal c grossamcnte subvencionados 11l'io Est.~:~do 
e pela!' JlroYincias, outros vnpores, competin
do com elles e prestando, não direi iguaes, mas 
muito bon~ scrvit:os ao commercio c navegnção 
daquelles pontos (apoiados). 

Ante um espirita r,.::.,•Jarccirlo, f'OtnO t; o do nolJrc 
senndor pelo Matto Grosso, :mtc um Senado que 
se eompõP.. de homr.ns provcctos, conheL"edorl'S 
dos negocias, é pos~ivrl atlmittir que a prosperi~ 
dnlle daqucllns l'Cgiões não fosse nmn cousn real? 
Do outro modo o cs~irito do inicintiya individual 
se cstobelcccrin nte o ponto <'lc pflr~se qnasi ao 
niYcl da companlti:1 nmplamenlc snl.Jvcneionada, 
conseguindo fa;:rr singrar tnmLem seus vaporr.s nas 
aguas do Amazonas, tocando em iliffl'reulcS portos, 

recebendo gcncros o mercadorias e conduzindo o~ 
aos_ mcrc:tdos ? E' passivei :tdmitlir isto ? 

0 SR.. DIOGO VELHO :-Então dovcm SC- tirur tu
das as subvenções ás compnnhias auxilinrl;:n::. 

O Sn. LEIT.\o n.\ CuNHA:- Começando pela dn 
Bahia. 

O Sn. DANTAS :-Começando pr-la da Bahiv, Uiz c1 
nob1·e senador pelo Amazonas. Vonlw o nobre se
natlm· pnra a rHscussão, dê-se ao trabalho de con
vencer-nos da convcnicncia de supprimir os au
xilias á navega~ão na província da Bahia; faça--nos 
o favor o o serviço de demonstrai-o; por,/ue ser
viçoo c favor {1 pi'Ovar :1 possibilid:tdc de t iminnir 
a despesilpublica. 

Sou Lrazilçiro, sou contribuinte, e desejo, si 
fOr passivei, diminuir os onus do Estado. Venha 
o nobre senador, demonstre-o. 

Não mo hei de deter no passo qne estou dando, 
nem por isso, nem por outra qualtJUCr cousa fitl· 
solutamcnte, nada me demoverá jámais do des
empenho do meu dever, agrade ou desagTaU.e, ex
cite ou não animadversão de quem quer que seja, 
aqui ou alli. E, JlOl't"nlu, digo ao nobre senador 
pelo Amazonns, pnlrono da idéa, que venha mos
trar qual é a snhvcnção á navegaç-ão da B~hia qu{' 
dPvn ser tirada, convença-me disto, e o primPiro 
soldado que l.erá ao seu lado serei eu. Mns eom 
ess~ npnrto n?ío se justifica a nccessidarle da :mb
vençffo ao Amazonas ; e é distü que agora nos 
occupamos. 

O Srr. Dro.:.:o VELHO:- O principio C5:labeleeidtl 
por V. Ex.. 15 a liberdade completa. 

O Su. DANrAs:- Não é a lilJerdadc completfl. 
Vamos por partes. 

O SR. DfOGo VEr.no:- Ficará só a iniciativa par· 
ticulnr. 

O ~R. DANTAS:- Estou tocando nospontosprin· 
cipa0s; irei a todas as p:ovns, qur- mt mnteri:l 
existnm, c estou dispo:-.to :t acompanhnr nesta dis
cussão os nolJres senadores. 

O Sn. DIOGO VELno:-Ncnhum interesse tenho 
nesta questão: já dei RS razões em que me fnndei 
no p:lr('rcr. 

O Sn. D.L'\TAs:- V. Ex. já disse o que tinlw 
de dizer, corno acaba de ded11rnr; mas eu qnPro 
repetir. O nolJrc senador, aliüs distiucto relator 
do parecer da commiss1io, rcspondentlo, assim 
como o nosso honmrlo collega pelo Amazonas, à~ 
olJjecçües que leYantci so1re esta mnteria, não 
satisfizeram ftbsolutamente. 

Nesta materia n posição do lwnrndu ~enndor ,·, 
diiTeréntc d<1 minha, como serta a minha, si o;-; 
p:1pc.is se trur.assem~ si cu fosse rcbtor da Com
missão, si eu désse um parecer concluindo de uru 
certo motlo. Então me consideraria no dever d·· 
dar todas as explicações pe.didas. E' este o fim da~ 
commis~õcs. 

Admiro a regubridadc dos traUalhos d<1s com
mi~sões C'ffi nutros pnrlamcntos. Agorn mesmo na 
Fran~a. na culta Fran~·a, o honrado senador por 
Matto-Grosso que chegou, ha pouco, de uma viagem 
muito interessante a V3rios pnizes da Europa, hu 
de confirmar o que eu vou dizer. As commissões, 
ou bureau.x entregando-se ao estudo das m~terias, 
que lhes c~tão sujeitas, apresentam trahnllwg 
instt'nidos d1· tantos esclarccime.ntos, qne, quando 
a nwtcl'ia cl1ega it Uiscussão do corpo legislatiY~, 
é quasi nenhum o esforço para resolvei-a. E' ne· 

~,. 
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cessaria, devo Uizel~o, que ncabemos com este máo 
habito em que est:Jmos. Não é passivei que um 
senador ou Ucr.utado e:;tL>ja constantemente a pro
curar ex-oflicio documentos e infurm~u;ões, que o 
esclareçam sobre materias, aliás importantissimas; 
documentos que poderiam yir muito rncilmenle, 
desde que as commissõcs, incumbidas do estudo 
do assumpto, os exigissem por intermcdio do go
verno. Mas as commiss'ões nprcsentam simples
mente um p~rcccr, dando por provado u que não 
est::í.. E então ou lmvemos de dizer amen, ou 
sermos exigentes, cmbura desagradando. 

O Sn. DIOGO VELno:-- Quanto a esse parecer, é 
muito defiricnte: lJastava ter sido elaborado por 
mim. 

o Sn.. DANT."'-s:-Não haja modcstin: realmente 
0 noiJre senador tem prnLica dos negocias, é nmigo 
do tr:JLulho, t.lo que tem dado }lro-vas not; altos 
cargos que tom exercido. lHas não ha duvida de 
que o pn.rocer não dispensa o traLalhu que já 
tenho tomado e que ainda t:Jivez terei do tomar 
na discussão desta materia. 

o SR. DIOGO VELno:- Cada umj6 tem D.r!Ui o 
seu juizo formado. 

O SR. DANTAS :-Senhores, eu irei a osse ponto; 
mas não quero interromper o fio Uas idéns. 

Diz.ia eu que nos acha \'amos cm condições de 
poupar ao Estado muitas ccnten3s, sinão milha
res de contos, diminuindo grandemente a sub· 
venção, sinão extinguindo-a de toUo. Vejamos 
quaes as razões que se apresentnm para conven
cer-nos do que os prorlnr:tos, a riqueza o o com~ 
mareio se estão desenvolvendo tanto naque!Ias pa
ragens que dispens:lm as grossas subvenções que 
o Estado tem dado para o 1>erviço de que se trata. 

Sr. presidente, tenho. mjui. documcptos; eu não 
os posso in-rentar, c po1s JCt de servir-me dellcs, 
o que fa~o com tanto mnis segl!.rança quanto os 
exhibi vai para trcs annos, o nao foram contes
tado~ :'além de que não foram enviados /mr uma 
fonte insuspeita-a Associnç~o Commercia da_ pro
víncia do Amazonas~ de CUJOS mcmiJros cstao os 
nomes aqui publicados; c a pr:opm:.i~o chamare_i a 
atlenção rlo Senado para a scgumto crrcumstancra. 

Quando, por via de rcrrra~ ningucm reclama 
contra o augmcnto de subvenção, quando todos 
querem CfUC ellas se conservem ou se melhorem 
para suns r~sp~ctivas provinc_ias, o estado de c~us~ 
na provi nem do Amazonas e t?l. que a Assocwçao 
Commcrciul com sua rcsponsabthdadc representou 
aos poderes publkos, dizendo que não Iw necessi
dade dess<t dcspe:-::a cm llío larga escala, p:1ra que o 
paiz aufira as vantngens daquella navegação. 
Como éxplicar isso, Sr. presidente, da parte do 
orgão mms compPtente, commercialmcnte fallando, 
para truzer ao corpo Icgi:;;lati\'O uma opini?ío fun
dada? Ouça o Senado as proprias palavras da As· 
sociação Commercial (lê): 

c Esta suiJvenção é um grande- favúr feito <i 
companhia ; não lw. necessidade dclla, PuuJJai os 
cofres publicas de w:o grande desposa ; reduzi a 
100:000~ ou2&0:000~, s1 quereis manter o serviço 
official, si qacreis ter vapores-correios que ~runs
portem duas vezes por mrz malas, passageiros e 
encommendas: mtts tudo que sahir d'ahi é um pre
sente que se raz com os dinheiros pnblicos.~ 

Quer o Senado saber qunl era em 1877 o estudo 
da navegação particular no Amazona::::, coml1:-~rnda 
com a navega<;ão subvencionada ? Eil· o ( ê): 

« 1\Iapp<t demon.;;;trativo das milhn:; ljUCJJereor
rem mensalmente us vapore·~ da compan 1ia o Ama
zonas \segue-se o nome do3 vapores e o numero 
de mi has CfUe cada um pcrcorrP) total 18,!8'~ 
milhns. 

' Mappa demonstrativo das milha.-; tlUtJ ffil'nsal· 
mente percorrem os vapores de propriedade parti
culnr (vem aqui o nome do~ vapores c o numero de 
milhas !llle cada um percorre), total H,61G milhas. :o 

Isto ü:'t<Í. autlwnticado pela directoria da Asso
cia~:ão Gommercial do Amazonas. 

Vejamos quaes são os Yapores da companhia 
sulwencionada (lê). 

Vejamos agora quae.c:: s?i.o os vttpnrn1> pnrti
culares (lê). n 

Vejamos, Sr. presidentL', u serviço prrf>tfHlo 110r 
cada uma dessas-linhas. A companlua do Amazona~ 
trc:msportnu tlc borracha, no anno de 1875 ...... . 
2. 737. ÜÜ·i kilogs. e os vapores particulares trans
porbram 2. 995. 1,81. Portanto os vaporrs não 
sub\'encionados transportnr<'lm mais258.-i70 kilog.s. 

Agora vamos á demonsttru:ão dos generos que 
no anuo de 1876 dcsemiJarcaram no Parti, trans
portados pelo~ vaporrs da companhi;:~ do Amazonas~ 
subvencionndos1 c pelos vapores parlicnJ[~.res não 
subvencionados. 

Em 150 vingens a companhia do Amazona:-: 
transportou: 
.- Bormeha... ... . ... .. . 2.-8H.71.3 hilogt·amma:-;. 
< Cacãu...... ... . . . . ... 1.369.301, 
• Castanhas............ 738.230 

Vapores pnrtieulares (este mr:-mO scrvíço), em 
H3 viage.ns tran~portélrilm: 
«Borracha...... .. . . . . 2.895.M.6 kUogrammas. 
'Cacáu........ •. . . . . . 739.312 • 
• Castanha;............ 878.565 
Temos <liffrrença p:mt m•3nos quanto á borra-

cha ......... T •• ~.. • • 53.703 kHog:rammas. 
Differença parn rnr'nos quanto ao cacáu-629.992 

kilogrammas. 
E' preciso nã11 commcttt·r inexactidão, ponrue 

embora não seja de má f~, tod:lvin nem assim eu 
a quero commctter. 

Nós carecemos de esclnrrccr esta matcria de um 
modo digno de nós todos, pnra que não se diga 
que, ou ronov<mdo por 10 annos um contrato c 
assegurando a uma companhia os lucros de õ mil 
contos, fazemos mais do que devemos fnzer: ou, 
não renovanUo o contrato, não se nos :possa dizer 
que n~o attentlcmos ~s legitimas convemencias pu
Ulicas. Quer cm uma, CJU!~r em outra hypotht~Se, 
a delillt~ração do Senado Ue\'C ser digna dcllo, c até 
onde me seja passivei, contriLuirci para este fim. 

Temo /)Ois, Sr. presidente, sem ir a outras pro-
vas de a gc:rismos, que não mentem ... 

O Sn. Sn .. VEIRA .. Lono:-l:;to éconrorme. 
O Sn. DANTAS :- Rcfiro~me a ~stes. 
O Sn. SILV~IRA LoBtJ: -Hoje nnrlam envolvi

dos em mqif.a mentira. 
O Sn. D.\NTAS :-••. llUe a navegação partil'ular 

no Am3ZOIHIS já tem um3 existcnr.ia propria, não 
obstante o~ ernlJara~os (este é tamLem de notar) 
que se lhe tem oppo_c:to. 

n As t:lliella:; ~otnplctas fOm toJas M inJh·iduaçõas 
açhaiD·~Il nos". Anuaes n Ja cautara Jos Sr~. deputaJos, nu 
liiscur30 proferido pe!Cl Sr. Jr.puta•lo Danta~. na sessão de 2t. 
de A.go~to Ue :1877. 
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Quer o Senado saL~r até untle chljg·uua protecç-ão 
á poderosa comp:mhia do Amnzonas? Elia hoje já 
não é brazileirD. como eu rlisse e qu:mUo houver de 
tratar di.:: tu_. hei Ue intêrpell:1r'muito pm:.itivamente 
o honrado scnwlor pela vrovinci[l de Matto-Grosso 
para D?Clarecer-mo solJru um puutu, pai"- que noto 
uma drrcrgcncia profuntlu entre a opinião susten
tada por S. Ex. lwju, e a opini?ío que ainda lwje 
sustenta um collega sou Uo ministerio~ c que foi 
ministro da ag'!'icultura, quando Ucclarou_na ea~ 
ID;ara .cm apartct que csW aqui dado quando ru 
d1scutw. a muterw, que conreiu na transferencia 
das acções c da muUançu da sódc do Brozil par.:~ 
a praça de Londrc~, isto é, na convcrEão da com
p~nhia br.azilcira cm londrina, por contar que isto 
d1spcnsnrw ao ~5La~u du conUn:uaçãoda subvenção. 

O go\·crno na.o da contas d0 s1 sómcntu ernqua.nto 
eslii no cxerciciQ do cargo. Peb minlw. parlL\ J.igo 
que esta~ ainda lwjc na mesmn obrigação em que 
me achct nos anuos cm que fui ministro, de dar 
contns ao paiz do lu110 quanto :-:t· refere a neto 11rn
ticado por rnin:. 

.0 Sn..: StLYEm~~ Lo_no:-.àlcllwr tlu l!UC istu foi a 
nlwnuçao do torrtlonu ao c:-olrangeiro. 
. 0. Sr:. DAK'l'As:~Purtuntu, eu desejo tam alguma 
curiOsidade uunr o huurallo senador sobro este 
pontO. O ::;ou cx-culle~a disse qur conveiu na 
transferellCÜl porque queria :Liliviilr o Estado da 
continu<~çíi.o da subvenç~o. Mas esta subvenção é 
hoje SUSt(•ntaJa lll"llo liUlll'i_dO .SlmaUur vor Maltu 
Grosso, cntrt!lantu lJUL' 1Js ministros a contestam 
c~ _suas deliheraçõr.-;: como cxplicnr esta contra
dtcç;ro, que, naturLJ!mcntc :::.cm\ Dppnrente? 

<? Sn. S}L':mu~ Lo~o:-Gr_andc por~ão de tcrri
torw Lrnzllmro ~ huJc proprwdnrlo inglrza. 

O Sn. VtscoNoE no nw B3.ANCO; --Assim como
algumas (lstraUas Uc ferro. 

(Ilu outros apart1·s.) 
O Sn. DANTAs:- 'Acompanhu o P('JhUtmento do 

honraU.o senador. Quaesquer outra:; Pmpn·zas, 
que pnru dr-. ..;cnroln·r-sc ct~rcçam de suLHnção 
estou prompto n dai-a; não me achará discordante: 
comtnnlo que se ml' com·cnça da ncr('ssidade do 
auxilio. 

(Crusam-se outrus apartes.) 
o_sn .. SIL\"!iliRA LOBO;- Não colonisaram este 

lerrllorw_. Fu1 o fim par" que foi dndo .. c ntio par<'! 
se~ Ycndtdo: A t'strtula de fBrro é outrtl cousa. E 
v;:u tudo assllll ! 

E os continllll.du!'es vão fazendo pciür ! 
O. Sn. DANT.-\S :.-Sr. presidente, qmmdu lifs

cutJa c:sta matcrJa alludia a um trecho de um 
prospertu_qu~ foi pulJiicado, c o hunradD ::;enador 
pela provmcw dc.M<1tto Gros.-;o, alludindo a cstn 
parte ~o meu drscur~o, c~ntcs.tou-me oppondo 
outro tiOchu ao que eu harw crtado na camarn 
dosSrs. dcputarlo~. 

Eu darei um e outro. 
No trecho que eu citei, o qul~ se rlizia é qu1· o 

estado.da.companhia era Lu tu; r1ue era um bÓm 
negocio amUa que o gorcruo ncga~se a subven~ão ... 

O Su. S1LYEIRA Louu:- Apoiado. 
. OSu._D_.\.NT.LS:- ... porque a propriedade que. se 
I.a adquirir era Uc um grande c cresceu to valor. 

C:om estas pnlavra.s eu argumentava par[l con
clmr_pcl~ ~csncccsstdftde da suLren~·ão. Si a com
pnnlua thzw .. figurando já n hypolhL·~e de ser rc-

cusadn a sulJvcnç-.Uo pelos poJere-s do Esl[ldo, que 
ainda assim o negocio ora bom c que se faria a 
ncquisit;ão de uma propriedndo fln grande e rre:;. 
cente valor, era claro que nós nos deviamos julgar 
dispensados Ue sobrecarregar os cofres publicas 
da continuaÇ'ãO desta Uesp1.~:::a. O lwnrndp ~enndor, 
porrm, rcspond1'ndo a esta pnrte do mdü Ubrnr.<:o 
com a ddic<1U·)Za que tanto o distingue c cll'Va 
entre os nossús homens de Est~do, dis-::e q_u~ oppu
nha a este trcchu outro CUJa authcutteidach-' o 
hunn:ulo 8cnador os.o:;egm·:.~ya e que traduzido t~ o 
seguinte: 

• ?{ão ha razão para duvidar que os contr::ttvs, 
qunndo findos, sejam renovados soU favoravcis 
condi~.:õcs, assim como que a eomp:mhin, si o con
trario acontee.3sse, poderi<'l, IerantauUn us fl'etes do 
seu:" vapore::: :lO :o:rn nível natural, compcn~nr-se; 
e a continuação das linhas é uma ::t!Jsoluta nece-ssi
dade para a!'. provinria:o: do Parti c do Alto Ama~ 
zonas. , 

Ora, analysando este pro~rJ('Cto, etl.Illo contento 
com o resultado dossa annlyse; a m[lis impaniar 
a mab desapaixonada e dlrci mesmo a anahs/· 
feitn pelos qUl' se interessam na rontinu::~r:fio· d~ 
subvençfio, me !'en-c, cu ::~ccito . 

Em primeiro log<lr, dizia o!tn'o~pPctn~ offerL'L'L'Hdn 
no Stock-chanye acções da companhin de na-vegação: 
lu mui estas acções, porque não ha razão par .'I du. 
vidar que u:-: {:ontralo~ ~dam rcnuvados. A com
pilnhia dizi:J na prata de Lontlre:-: fJUC o Cr!ntrato 
com muito Lons funUamento:;:, seria renovadÔ 
pelos por1el'e!'- do Drazil, c atlin.nte-nãu só rcno· 
vadus como em condições favoravcis. lHas, como 
isto não La~Hasse, c o inglcz como capital, além 
da astucia, qu:mdo se trata de seu proprio inte
resse, tem a nccossaria prudenC'ia pnra não se 
deixar arrebatar por prome,;so1s f~IIa_zos ou enga
nadoras : e como no prosfiecto nao w n prova dt• 
qu~ aquillo 11ue .S(\ prometlin. l~ se assegurava, 
sena e~actamcnte o que se fana, p01r:-, tramjuilli· 
zar o capitr~l astutu e ao mesmo tempo IH'U! C'lltL' 
aerC'scentou-se o seguinte: ~\las, não touhais re: 
ceio; ainda que se verifique a peinr das hrpotht>~L·~ 
isto é, a não l'enova«:ão do contrato ou a renovaR' 
ção sem condições favuravds, não vos assu!leis 
por isso, porclue. o negocio é t5o bom que {é tra
ducçflo littert~ ), fl comp::~nhin si o contrario ucon· 
tecer, levant(lndo o frete de ,;cu-: vapores ::~o nivd 
nat11rnl, lta Ue compcn-:ur-:;:~_·; e por L1Uiro L:tdo 
tL'ntle certeza de que é imprescindivcl o serviço 
du navegação nuvu:d entro o Par\.\ e o ulto Ama
zonas, com cscnla pelos portos onde o commercio 
e a riqueza atlrahcm constantemente esse serviço. 

Ora, Sr. presidente, com este mesmo vro::.prctu 
do honrndo senador por Mal to Gt'O:'so nüo podemo_.., 
concluir fJUC', ou nfio lw necessidade da continua
ção da subVL•nção, ou forçosamente_ de-re o corpo 
legislativo retluzil-a ::~ suas justa~ proporcões 1 

Levantar os fretes ao seu niyo! natural quer 
dizer que a comp:mhia, graças aos largos favores 
que Rll:ferc aetualmentL', os tem baixado; ~i os 
h'Ol lJtuxado, •JC\'o prmder[ll' ao honrado senador 
e chamar yara este ponto a atten~ão do Senado .. 
como exphcar-se a competcncia da mieiafiya indi
viduai m<1ndaudo vir vapores e os fazendo navegar 
em competencia com aquelfes '? terá baixado tam . 
Lüm o frete? tel-o-ha elevado? A llypotlwst• mai.::; 
natural é qul' o tenha baixado, porquL: si oleYasse 
por urna lei cconomicn intuitiva a todo o mundo' 
não era passivei que ninguem preferisse o.-: ,.a! 
por1:s pnrticularC"s com frL"Il'S nwis ~leYado::;, dei-
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xando_ os vaporC's dn companhia com frete~ mais 
baixos. 

Será uma nutra hypotlwsr. qne o pódn explicar, 
mas até certo ponto a:Osurlla? será que a grande 
abundancia de protluctos que têm de ser levados 
no mercado tenlta subido, tenha attingido a tama~ 
nha altura, que os vapores subvencionados n!o 
possam dar vasão ao serviço, c que por i~so os fl<lr
ticuiarçs se aproveitam da suprrnbuntlancia par:\ 
trazer tnmbern por sua vez os goncros ao mer
cado? 

Em qualqu('r Uns hy_pothcscs L! rigorosumcntc 
logico que o estado de proSJieridnde da companhia 
do Amazonas actualmente nos dispensa, ou de 
grande parte da subvencão ou d1~ qnn~i tt>da a 
subvenção. 

Sr. presidente, o honrado senador Sr. Saraiva, 
no seu luminoso parrerr e nos dous im11ortantes 
discursos que proferiu no Senado, sustPntnndo o 
mesmo parecer c combatendo por esta occnsi5o o 
honrado scnridor por M<~tto Grosso, deu algumas 
razões, que cu pedirei Hconca ao S.cnado para 
trnzer a esta discussão. 

Tratando do prazo, disse o Sr. Saraiva o se
guinte: 

c Sr. presidente, antes de continuar no exame 
das notas que tomei, que!o dt~r uma explicação no 
Senr~do. Este pnrccer nao representa completa
mente minha opinião; tem alguma cousa do trans
acção, porque cu, si ti\·cssc tuUa a liúcrdadc, re
duziria o pr:~.zo do conlr~lto a cinco anuas ; e a lei 
poderia conter já a faculdad.c de outra renov<u:ão 
pelo mesmo pr<lzo; isto peln razão que dei: 
entendo que o prazo destes contrato~ UóYC ser longo 

~ quando as companhías começam, quando têm do 
comprar ou prcp:1rar o seu material ; c hrcvc, 
quando ellas estão crcadas c dcscn vob:idas. Mas 
um de meus collegas jó discordava de minha OJJi· 
nião quanto á sulJ\·cnção; si cu quizessc limitar o 
frazo, o antro discordaria tumbcm, c, port<mto, 
acccdi. • 

E' cxactmncnte assim. Os lougos prnzos são 
sempre um mal, um_ onus para o E~tado, s~~ndo 
tempo tarnLem de irmo-nns lilwrtando dciie;.;, por
que o Brazil já é uma. na.t•ão que inspíra r.onfianl,'a 
ao capital estrangeiro. 

do que ncis temos tido faltl é Ue ordem, de bou 
applirnção dos dinheiros publicos; é de zelo. 

O Sn. LEITÃu oA CuNHA : -V; Ex. c.stú na. oppo~ 
sição. 

O Sn. DANTAS :-Não E.'St.JU na 0pposição. 
O Sn. DwGo VELHO :-Bi o miniSterio apoía a 

subvenção ... 
O Sn. SrLYEIR.\ Lona :-Deus conserrc <1 V. E1.. 

nesta senda. 
O Sn. DANTAs:- O ministerio, que ~e c·ompõc 

lle lwmens ~.:scolhidos, meu;; co~rcligionarios como 
[lolitir.os, o meus amigos como particulares, sabe 
quo cu lhe dou o nwis sério, o mais franco e mais 
decidido apoio. O ministerio nfiO pfid-e dl'ixar de 
applaudir estas idt'as ; pnrque, rcr·ebendo o paiz no 
cslarlo em que recebeu, dC\'O estar cada vez mais 
convencido de que,· twra melhorar o nosso estado 
de COtBas, para melhorar ns nossas finanças e or~ 
ganiznl-as nas conàiçõcs cm que todos des('jnmos 
vid-as, o r-aminho ú este que estou seguindo o c1uc 
ellc tem seguido. 

O Sn. SILVEIRA Lona:- Que tem fieguido, não 
t~poiado ; haja vista o que tem feito com as cs~ 
traJas de ferro cm todo o Drnil, com essn. unicn. 
esper;~nçn nossa I 

O Sn. D.\.NTAS:- Eu jú dcclctrci, senhores, qnc 
apoi[lV::l o ministcrio ... 

O Sn. LEITÃO DA CuNIH: ·-Votando contra ellc. 
O Sn. DANTAS:- E, cn1 componsacão, V. Ex.. 

votando a favor. Eu deixo ·aos meus ami~os do 
ministerlo o cuidado de '-'I>rrrinrem o meu voto 
e o ucV. Ex. 

UM Sn. SENADOR:- O minbterio vota contra. 
Os Sns. CounmA E DIOGO VEI,no :-Não votu. 
O Sn. JosÉ BoNIFACJO :-O Sr. ministt•u da faZ(m· 

da. dPclarou na camara que n:lo opinava prla sub
venção, mns que, como go\crno, entendia n5o 
deçcr oppilr·sc-l!Jc. 

O Sn. SIL\'EIBA Lonu:- htv é o ser c níío se. r ao 
mesmo tempn. 

O Sn. DAN'fA~:- Mas, senhores, onde estamos 
nós? que confu~ão é esta? Julgam os nohrcs senn
dorc.s que, intL•rrompendo-me por este modo, eu 
me :-into constrangido e constranjo o ministerio '? 
Eu lenho a mais plena confiança no mini~t~~rio cm 
tudo quanto fOr ltolitir·o e em sna adminislraçiTG; 
não posso, porP.m, comprnmetter-nw n dnr um voto 
nesta outwquella matorin de ndministrcu:ão publiJ•n, 
em tnl ou t<:tl sent.ido, simple:-;mcntc r.orque o mi
nistorio prnsa deste ou daqnr,Jlc modu. 

O 811. Lr::n.\o DA Cm.-m. :-AJinirt o ministcrio com 
restric~ões. 

O longo estadia pe!'corl'iílO dcsdo nossa indc
pcndcncia_ até hoje, as tratli!;õcs mais gloriosas Uc 
nossa pontualidade, ilo esrrupnlo com que llrscm
oenbamo-nosllos nossos compromissos no exterior, 
são bem conhl'cidos. Os recursos do pniz, dei
xem falia r, s5o enormes, são inesgotayeis; c 
taes, Sr. pr0sitlcntc, qur ~~u, lendo ha ponros 
dias um livro que tem SL'US rcsaiLos de jesuitismo 
(com pC'rtli'io do me LI honratlo coiicga, u noLru se
nador pelo l\faranhão), encontrei um prnsamento 
que nos pódr SC'rvir muito. Os jesuitas incum- O Sn. DANTAs:-Não é com rc~tricções, apoio-o 
biram a um seu confrade Ut) examinar certos es_~ francamente. • 
talJelenimcnt~-s. Elle fez um exame, do qual !.leu O Sn. SILYEinA Lono:-Deus couserrc V. Ex. 
um rclatorio circumstanciado, um lJom traLalho, nesta senl.l[l ! 
pois todo mundo sa~e qu_c a orde111 dos j~snitas o Sn. DANTAS :-Eu que espero em Deu:-; nunc[l 
contou sempre. rm ~eu seiO homens de mUito ta- mui~ ser ministro ... 
lento, de multo saber e estudo. Em _um dos I ' _ 
pontos desse trabalho cllc Uisse <IUC a instituição O Sn. JoAo ALPnEDO :- Oh! 
ae que se tratava era muito rica; que a falla alli O Sn. D.\NTAs:- ... declaro ao Senado c ao pniz 
não era de dinlH~iro, mi1~ de ordem, de lJoa appli- que outro apoio que meus amigos mo Ucssem dif
cação dos rendimentos. Eu rcalrnr.nttJ estou eon-1 fercntemcnte deste em UH1leria de _admini:::tr::u;::ão, 
vencido de fJur ao Drazil nunca faltou dinlidro, c :;i me achasse na posit::ão d~~ minis(ro, nõo scría 
muito dinheiro, pnra acudir ás suas necessidades; nt:m digno de mim, 11Cm drgno dclles. 



O que Uiria o pniz d~ mim, senhores, si eu, com
batendo e_~ te projocto nn c:1marn dos !leputado~ 
~m i877, viesse hoje como :::.rnador sushmtal-u't 

O Sn. SILVEIRA Lona :- Poderia mudar. 
O SR. D.\.N'l"AS :-Perdi:io; V. Ex. me altrc a 

port<l 11rrfeilamcnto, c como é que- quer fccha.l·a 
pnra os qne estão no governo'~ 

Argumentemos como Jevl'mos. Eu nãu estou 
conycncido, c doü os rnotiYos por que não o estou, 
da necessidade l1P~ta :::ulrvcnc;ão. Esll~ contrato não 
é oLra do ministcrjo artual. Pollol'ia jusliftcnr-me 
por ahi, mas digo, c digo frcmrnmcntn dinntc Jc 
meus amigos do minbtcrio qur, si em uma ma
teria desta natureza rn divergisse de sua opinião, 
nem novídai.lc seria; i!;to cst<i se danrlo tutlus os 
dias. 

O Su. LEITÃo nA Cur-;H.\: -Que divergisse não; 
diverge, porque o minislorio nceita o pnrcrcl' da 
rommiss5o. 

O Sn. DANTAs:-Deixc o ministcrío por si mesmo 
declarar o (}UO prn~a. ... 

O Sn. LEITÃo DA CuNUA:-Já tlcdarou., 
O Sn. D.I.NTAs:-Aqni não. 
O Sn. ComtRLI.:- No rclatorio. 
O Sn. DIOGO VEr. no: -E a e0mmissão proredeu 

tle accUrU.o. 
O Sn. D.\.N'fAs:- Deix.em-mc proí>egnir. Eu já 

rlcclard n minha opinião nesta Ol[ltcrin; susten
tei-a c continuarei a snstcmlttl-a. 

O Sn. CorrnErA:- Is lo lwnra mni1.o a V. Ex. 
(Trocam-se varias apartes.) 
u Sn. rm:siDRXTE: - ALLençi\o l 
O Sn. DA?'i'TAs:-0 rrue me admira é esle zelo tios 

nobres senador~·s qLlC me ·tem interrompido com 
npartes; n:. nobres scnaUores tHlrr.cr..m mais extr~~
mecidu~ p~ln mini~lL·rio llo que eu. E' realmente 
Uc notal'-se esta circumst<IJteia. Eu :.~paio frnnM
mentc o ministerio; si o não fizesse, todos sa
lJmn qur~ U1.claral·ü·ia. Apoio-o c continunrci fl 
apoiai-o, mns, com os principios que trnho, nchu 
tJUe o ministerio não dcnrr fazt'l', c realmente creio 
que não f;lZ, questão de cunfian~.n nesta ma.tcria. 
DL!,scjo ouvir a rc."pPito a opiniffo do ministcrio. 
Creio fJllC' não faz (}Urst:ío Ue confiança, nom é pos
sivel fazei-o Uümte do S,matlll, 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNG\tnLí (fll'r·sidente do con
selho):-QnanUu u mini~terio tiver de falia r sobre 
esta mataria, rc;-;pondcrá a V. Ex. 

O Sn. DIOGO VEtJno:-0 minislerio est[l lwl1i· 
tuado a ser aqui vencido nas rpJC~tões pf\lns qnnes 
5e intcmss:~ com o voto de .-;ou~ :rmigo:>. 

(lia oati'08 apal'tes.) 
O SR. PRESIDENTE:-Attenção I Ao Sr. Dautas é 

que cabe a pnlavra. 
O Sn. D.\.NTAs:-Peço au nOlJI't.~ scnarlut• prlo 

Amazonns que me tlcíx0 pro:-:cguir c niio se nf· 
flijn ... 

Si n missão do J1nrlamcnlo em m~tE'rias desta 
natureza Re restringe unicnmenh1 tt deixai-as 
passar sem rxt~mr, smn cstullu, [ll!rgunto : a que 
tiea reduzida 1 Não 6 o mais import:mtc assumptu 
o que se refere it distl'iLuir;ão tlos dinheiros pu~ 
Llicos ? E, si prlo doutri:w do noLru ~cnador 
pelo Amnzona5, que quer por fOl'Çfl d<.rr ás minhas 
illéns carílclcr differentt! do qur· cllas t~m. chcgas
:5emos no ponto tHn qnc nm senador do ImpP-rio 

v. v 

n;io pudt•ss.; discutir n lkspc~a pulJliea, não pu
dt·~se npreri:d-a e critical-a, <10 que se reduziria o 
nof:.:;o pnprr ? 

Sr. prPgid~nk·, pela hisLm'in bi:m conhecida da 
Compnnhin tln navegaçfio do Aultlzonus se :;;:nbe que 
ella coml'çon com o capital de 1.200:000~; sabe
se que PS-"l' L'<'lpiltJI fni ."-f' clevanUo ntt\ nttingir hoje 
o valor rle cerca de 9.000:000i$. Pergunto: umn 
comwmhia que nnsce rom o capital d1~ i.'ZOO.OOO~, 
c .se elC\'<l ao ma.ximo de cerca deü.OOO:OOOb', sem 
exrllicar cg.::o au..;mento pot• um reCtl, ao menos, do 
novas entradas, mas tilo st'llucnte pelo~ recursos 
daU.os por ~nas sohrrts e por :-;en fundo rk rcscrvt~, 
uma companhia que cstú em semelhante~ condi· 
ç.õrs, pódr.-:-:e <qm~.<~entt~rnn <'Ol'flo Jcgisl<~ti\'0 como 
ncce::;sitalla hoje ílns me::;mos fafores de fllLO gozou 
durante o longo prvzo de 2D annos 1 

0 8n. L!·:ITÃO DA. CUNHA. ;-V. Ex. jü tove ex~ 
plicação de~sc augmcnto Uc cnpita!, 

O Sn. DANTAs:-A explic:1ç?ío é nenhuma, desde 
que niio :-c dcclar.'l que entras~C'm capitnes noras, 
dt'SílO quo é o rc:;ultatlo da prosllOI'idatle dn cm
preza. Como responder-se á objec~ão L1:1quelles 
que impngnam a contimwção da Subnm':IiO n.:1. 
mesma escala'! 

Altenda o SennUo a qut~ a Cumpanhin flo Ama
zonas entre ~~s sulJvcnçõe~ gcracs c prorinciae3 
goza de ecrca rlr. 1.~00:000~ por :mno I 
-O honrndn senador pelo Amnzon:1s no seu dis

curso que tenho pre~cnte,_ referiu-se no Purús, no 
M:-H]Pif,'l. o ao Rio IS"egro. Para. c;::sa nnvcg':JÇão, em 
virtude do dt'l'reto n. :~~~98 do 2'3 du Junho llc 
1867, se k~ eontl'ntu, concedendo 06:000;5 nnnuat's 
por c:<par;o de 20 ntmos. Es.-.e decreto foi rcfl'l'l!ll
dado por mim. 

O Sn. ,LEITÃo nA. CPNH.\:- Essa nr~regação 
pc·rtenell a C.omp:mlll:l do AmazonflR. 

O Sn. DA::'iTAS: -Digo qnc :re~mttl eum ro
ducção d<t sul1Veução <Jctual não pcl'd,; n compô"l
nhia os 96:000~, dt_\ qnc c~tâ goznnc11) p:•rn o ~enriço 
c.sprrial d:1 nflvc~nç5o do Malleirn, Pnrüs c Rio 
Negro. E' llfl'r:iso que o Senado attcnda }Jern pnm 
Ubsip:w LlS nm·ens que ~c inL1•rpoem nesta ma teria, 
afim Lle que, por um <Jrgumento rul Ü!J•t·vrem, n~o 
se ohlcnbum votos que derrm sel' dado::. por 
cfi'eito Lle convierão firmallu na yerdn11e. 

A Comp.Jnhia élo Atnazoll<:l~, ,'l]ém do~ 7:W:0008 
pnrn snhv(·n~ão das linhas de que hei Ue tn1tar, 
continúa a recciJcr n de 90:000~ até o anno de 
1898 para a navegação dos rtos indicado.~. Ahi c~
t~o os honrados senadorc,.; 11nra conllrmarem í}Ue 
a su!Jvençlo dada em 1867 tem llroduzh1o os me· 
lhorc:; fruetos para aqurllns províncias, e,port<:~nto, 
lHlra o E~tado. O desenvolvimento tio Madeira 
c llos outr-Js rios navegados, em virturle tlcsse fa
vor, é extraordinnrio. QuanJo finUar o prazo de 
vinte annc•s, si cu e o honrado senador estivermos 
Vi\'Os, como lho desejo, í'Xnmin.nemos si devemos 
continuar com a subvenção Uc '36:000#, ou si de
v~mos rcduzil·a ou supprimil-a. Ini\bto, pois, em 
dizer que a companhia, recebendo n sul.Jvenc;5o 
annual de 720:0001~, é ainda auxiliada por favores 
provinciaes que cheg-nram ao ponto de que you 
tratar, sirtlplcsmento cum a leitura dl! umn lei 
provincial com que se procurou entorpecer n mar
cha dos c~fnrços individuaes, do cnpital pnrticu~ 
lar empregado no custeio aa navegação tlCS!".:lS 
paragens. 
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A lei provincial n. 30(1. Uc 18H m[lndou que 
peln::; camaras municipncs fo8se arrecadatlo o im
poMo de 300S por yapor1'S pnrtiruJarcs emprr.ga
dos em qualquer commcrcio t:,tnc navegassem 
dentro dos lim1tes de seu municip10. 

E' po~sivcl, Sr .. prp:;:idenle, que neste seculo 
com ns idéas que tl·mos~ se comprr.hen1la que em 
vez de dar um prf'mio, se multass;:m tão consi
deravelmente aquollcs que, reunindo seus capi
taes c construindo V(lpores, auf('mf'ntas~cm a nave
gação do rio Amazonas e seus uffiuentes 1 

Do que se tratn hoje, senhores? Diz-se qu1~ a com
panhiil não tem dadu mais de 6 ó/o cm seus divi· 
dendo~. 011! que fe-lizes 6 °/0 ! Si, não oLstantc seu 
capital primitivo ter sido do 1.200:000~, não 
obstante ter cllc dado p:ua tudo <J.Uantu a compa
nhia tem feitu, para :::eu custl•io, para nngmentar 
seu ma.krial.parn construir arsenal e armazcns de 
qut:· Plln mesmo faz garl.Jo, c prtril augmen tar seu 
proprio funUo sete ou oito vezes, ninda o .rendi
mento d.n totalillalle do capitlll nctual tJ de G 0/o, 
considere o Senado qunl seria o rendimento :-:i o 
dividendo, em vez de ,s(•r soLrc um capital de 5, 
6, 7 ou N mil conto ... , fos-:e do c:~pit:1l primltívo de 
L200:000,)000 ? 

Mas levantava-se um muro diante Uu (J_Ual a 
compnnhia devifl recuar, c por estfl grantle diffi· 
culdade é que seus divitlendus não podiilm ser feitos 
sinão assim : o decreto !lo 1857 dn que tem co
nlwdmcnto o honrado senador JH~la t~roYincia de 
MattoGrosso c tamlJern u Senado, determinava que, 
CJE.ando O dividendo e"'\.CCdf'SSe a· 12 °/t,), a SUlJVell
ÇUO se reduziria ; eis t1 clwve da abaLada. Como 
fuzer um UiviLicndo (Jlle não fos~o ~inão menor, 
desllc que, si a compnnhit~ ultrnpnssnsse esse limite 
a que mo estou referindo, a su1Jrcnç5o teria de 
reduzir-se ? 

Nada disso, Sr. prc::-i(lente, ~~ tvHwdo om consi
der3.t;ão peln honrada commisslío. Eu julgo que é 
de prudl'ncia ter m5o na solução definitfv.1 desta 
matcria c exigir csrlarccimcnto~ indispen~-nreis 
no meu conecito,indispt'n8aveis tamLem no conceito 
do honr:Hlo senador pela província de Mattu Grosso, 
aliás su5tentndot' da su1Jvcu~5o. Mas sahir <le 
300:000$ yara .180, pnra 500, par<1 720 simpios
mente a o hu, é o que não pos~o comprcl\(mUcr. 

O Sn. Droao VELHO:- N~sse ponto sou minis~ 
tcrialista. Veja si seus amigos cheq·am a um 
accôrdo, que cu votarei com o ministerw. 

O SR. DANTAS :·- A companhia é altnmonte :::.ulJ
vencionnda; quer ll continuação dbto; a com
missão lb.'o da por 10 annos, clln pf'din por :!0; 
pois IJem, convenç-a aos poderes \mblicos de que 
carece da suiJvenção, e meu voto he será dado. , 

Convença-nos a compllnhia por documentos ir
recusa-veis, de que srm aigumn subvenção, maior 
ou menor, se não póilr. fazer o serviço, c cu dar
lhe-hei meu voto. Mas assim por a ]lo não é pn~
sivel; não posso dt~r-lhe o meu voto, ~nrque nma
nhã, Sr. presidente., ou com meu pt~rLido no podf'r, 
ou com o meu partido f1írn do pode: r, ou, vindo 
sustentar idéas differentcs desta:;~ niio terei dirt'ito 
de ser acreditado (apoiados). 

Comecei dizendo que não era contra o servi('o, 
e assim é. Sou hOilll'lll de alguma prnticn dos no~ 
gocios publicas, tenho algum couhccimcnlo da 
administração ; não sou um poC'tn, um sonhador; 
gosto de ser pratico, de conhC'ccr as cousas terra a 
terra ; não quero ser\iços de grDça, ning·uem os 
farr1; tambem não qtwro qUJ' os cmprcznrio~ caiam 

na miscria deixandO em troco ao Estado a riqueza 
c a prospC'ridade ; mas onde a. prova tli~so? 

0 SR. SILVErRA LOBO dá Um apnrll'. 
O Sn. DANTAS :-Os honrados senadores meu:;. 

amigos, meus co-reli.!!ionari~1s l10ntem, hoje e 
am.:mhli, infelizmente estão ern posiç5o dilTL•rente 
da minha; t'U sou ministerialista. Hasta-me, pois, 
istu pnra ver que nem sempre po;;,;;n !'01' ilgradavel 
a meu;: ami.--ros. 

Quando pMa o rUem das cou~ns nôs nos aeharmv.:;, 
como nos havemos de aelwr, uniUos semprl', como 
estiremos LatalhanUo em nome dl' no.ssas idéas 
c de no:::sos J1rincipios, vinculo que não se pôrle 
qnehrar entre homens de Len1 quo se con.sagram 
ao serviço de uma idéa, cada um do nós se poderú 
encarar sem constrangimento o apC>rtar a m5o do 
mesmo modo por que o llzrmos sempre. 

Si essa di-rcrgcncia os colloea cm situação dil'
ferente da minha, respeitem minha posir:ão, como 
respeito a d!•lles. O senado( muigo de um minis
LeriO, ó um conselheiro naturJl dos seus amigos; 
este é u pap~l dnqnclles que sé aclwm na minhn 
posição. 

Aceitem ou não nceitem o conselho, ó Uesle<d 
o amigo que não tem a franqueza de o dt~r. Estt! 
é o pnpel dt~(JUel!P.-< que, prt->'ltandu seu 11pnio a 
uma administraç3.o, prestam com <~ lealdi.lde de 
suas convicções, do modo Jlor qUL' nprrcia ns ques
tões que correm pr.la rulministraçiio. 

O SJ3.. SILYEITI.\. Louo:-Apj.JIÜJU. 0 osse prin_cipio 
aos maf.ls Mtos do governo c e~tarnmos de accordo. 

Q Sn. DANTAs:-Sr. ,Presidente, t'Sta matl'ria 
dt>:;de tiUe se quer di:-::cut1r de certo modo fati::!:<L 

Ma::: p.'lrl'ce que a discussãn prosccruirá. Pelo fo
giml'nto cr0io que nesta discussãO já esgoh'i as 
minhas vez e~ de falia r. 
Ma~ outros collcgas, pt'ovavclmente, dAscjoso.'o, 

rorno eu de serem esclarecidos solJre a materia 
h~o de nccupnr n trilJuna e l1ãu de tr:ucr no Sena~ 
do oliü'a:- rnzõcs além das qu·~ t~ulw trazido prlril. 
most.t'ar que a votação deste contrato, tal qunl 
não pt')dc S('f feita pelo Senado. ' 

Tia um ponto ~olJre o qual ttunLem chamarei a 
altençfto do Senado. 

Pelo contrato celebrado pdo t•x-ministro dt~ 
ngriculturn, o illustre. Sr. conscllwiro Thum<.~z 
Coelho, se declarava que, approvndo o mesmo 
contrato, o E~tado se olJrigaria a .Pagar o ~erviÇ'O 
desde agnella data alé hujc. Si 1stu prevalecer, 
temos desde logo umr~ despesa de cerca de 
1.000:00015, atem dn rJUL' se \'::d fazer dn ora cm 
dianto. 

São decorridos dous annos (' si n ~orpn legisla
tivo arprovar o contrato desde logo, o governo 
terá de indemniza.r a companhia de 1.000:000/) e 
d'ahi pnr dinnt1J continuar a sul~Yen<;ãu. 

·Eis aqui a rlaumln (lê). 
0 SR. LEITÁO DA CUNHA:- Então a companhia 

haVÜl Ue fazer o serviço de graça'? 
O SR. D.I..NTAS :-Não digo isto. Estou apPnas 

chamando a a. !tenção do Senado para isto: f!Ut~ o 
nosso or(;amt•nto ha de ser soLrecarregndo com 
uma despesa do mil quatrocentos e cincocnta a 
mil c quinhentos contos desde já, e estt~s mil e 
tantos eontos hão de pl'~ar sOJJre o exercicio. 

O Sn. SILYEIRA Lona:- O tempo •! de farturul 
O Sn. DANTAS: - Ora, si jfl nos nchamos em 

tamnnhas cliffieuldades, Uevemos reflectir sobre 
ffi[l.iS e-:tf' pes<1clo unns. 
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Não digo qn~ a condição niio devesse ser inclUída 
(attcnda Lemo honrado senador), estou chamando 

..a attenção do .Senado para o seguinte facto : esle 
contrato IJUC depr,nilc da nossa a.pprm~r~ção, ha 
dous_annos que a companhia tomou a si cxcental-o 
e, si f0r hoJe approvado prlo corpo legislativo, 
dará á comp:mhia o direito de enbolsar-se im
mediatameutc de cerca de mil contos. 

O SR. l'TIESIDBNTE: -O noLre senador ha de 
pcrmittir-mc que lhe lemlJt'e-t!UC a hora destinada 
para f!Sttl tliscussfio estú finda. Não interrompo aO 
nol.H'IJ senador; pe.ço sómcnto que attcnda n esta 
olJservação. 

O Sn. DANTAS:- Sim, senhor. 
No parecer do honrado Mmador o Sr. Saraiva ter

minava por este modo ... Attcnda o Senado para 
ver cada um dos alvitres. 

« E' autorizado o governo para estender até Ma· 
·náos c outrus pontos da5 provincias do Pará e 
Amazonas o servi~.:o postnl actua1ment~~ feito pela 
Companhia Brazileira de Naycgtt~ão a Vapor, con
tratando esse serviço com quem mais vantagens 
offcrL•ccr e por tcm110 que não exceda de iO nnnos, 
e su1Jvenç5o nnu.ual que não ultrapas:--e a l!Lwntia 
de 300:000~000. • 

O Sr. Saraiva, cxplicanJo n bLlse sobro (JUC deu 
o seu parecer, rlisse o seguinte: 

• Quando principiei ã estudar ·a· LlSSuínPtO iwdi 
até ao nosso collcga que é LlfmirLlntc o calculo da:s 
milhas; fiz a conta. do pre~o de cada millw. na
vegada cm alto mar para podf'r razr.r o desconto 
de mitlw navcg&da e.m rio, c habilitei-me nssim 
para nronsclhar ao Senado uma subvenção equi
valente a isso. I\Ias de1wis descobri um processo 
mellwr u mais precio:;o, porque achei na vida da 
cornJ?anhia, contratos por ella feitos com as pro
~incms do Pará c do Amazonas para uma terceira 
viagem de Bul~m a I\Ianó.os. Pois si ella fuz uma 
terceira viagem de Bd0m a Manáo.:; por 80:000~, 
porque n5o poderá rnzer as duns viagens do .go
vcrno por 100:000~000? • 

Estn base u1e pnrece que satisfaz a âqu<"'lles que 
não querem de todo t\Xtinguir nem conservar a 
""Jhvençõ:o actual. 

D !lonr.1do senador pelo Rio Grrmde do Norte res
~Jjldeu-mo :(lerguntanLlo qual a differença que 

havia no suJJsidio miliar feito a outras companhias, 
tacs como a Br<.~zileira de Paquetes, a Nacional do 
Sul, etc. 

Em primeiro lagar. Sr. prc!'.idente, a simples 
analysc mostra qw~ <1 comp<lrnção não é favora
vcl a companhia do Amazonas. 

O Sn. DIOGO VELHO:-Nam desfavoruvel 
O Sn. D.\NTAS:-Tratarei disto de outra vez. ; 

mas quero deixar um ponto liquido. 
ToU.os sal.Jem que uma subvenção não é regu

lada u não pl•d1.· ser considerada (l"randc ou pe
quena só mente pelo prc~ço miliar. ~. 

O Sn. Droao VELIIO:-E' um dos elementos. 
O Sn. DANT.\.S:-E' um dos elementos, não ha 

duvida; mas ha muitos outros que derem entrar 
no calculo e qnc determinê"lm o preço da sub
venção. 

Nos sabemos, por exemplo, que as difficuhladcs 
a vencer pcln Companhia do Amazonns na nave~ 
gacão daquciic rio franco,nB:o são imacs ás que tem 
de vencer a linha LrazUcira cm d~rentcs portos 
cuja~ Larras não s5"o boas, ao norte e ao sul. 

O Sn. DroGa VELHO :-.Não apoiado. 
O Sn. D.\.:rrA s :-Não são as mesmas . 
0 Sn. VIsCONDE DO RIO ilRANCO :-Não apoiildO. 
o Sn. DA ... "•OTAS :-nem; V. Ex. me responderá ... 
O Sn. VIsGONDE: no Rro Bn.\.~co :-Si puder, hei 

de r~spondrr a Y. Ex. 
O Sn. DANTAS :-Para mim, Sr. presidcntl', isto 

é intuitivo; quando nós t1•mo.-::. d.ü :;;ul.Jveneionar 
uma companhia que haja de atravessar o alto mar, 
de entrar em portos cnjas barril<> são difll.ceis, em 
um percurso mais longo, havemos de attcntler a 
essas condições; a subvenção hn de consultar es~a.s 
maiores difficuldnJes, porque dellas resulta que o 
mnterial do :-;eu serviço ha de custar mais e lw de 
cstr:Jgar-sc mai.;; dopr~s.;,;a. 

Eu quero ver como o honrado senador peia 
provincia de Matto Grosso, com seu reconhecido 
talento, mo ha de demover disto ; me h a de provar 
que um serviço feito cm condições muito mais 
Caceis deve ser pago do mesmo motlo que um ser
viço que é rt>ito em eonrlh.~õrs muito mais diffi~ 
ceis~ pn.ru conclnir contra o que eu estou dizendo, 
que. simplesmente o facto Ue mais alguns rcaes 
do prf\ÇO milinr com qnc são subvencionadas 
ou_tra:-;_ compnnhias, em comparação- á do Ama
zonas, nlio basta para dizer-se que a suúvcnção á 
compnnhia do Amazonas é menor. 

O SR. DiOGO VELHO: -A navegação fluvial 
sempre é mnis perigosa que a do alto mar. 

O Sn. D.u.;TAs:- Está cnganãdo; tenho a upinião 
de profissionaes. 

O Sn~. Dw.;o VELHO:- Eu tambem tenho<.~ opi
nião de prl)[issionaes ; o Sr. Darão da Laguna 
pódc dizer. 

O Sn. DAI\TAs:--V. Ex. me oLriga a ter isto ... 
O Sn. DI•JGO VELHo:- Os sinistros lá se sue

cedem. 
O Sn. D..L'\TAS:- .•• que vem no pnrcc~~r do 

conselho de Estat.lu, em referencia ás condições di? 
differonles mnprez.as (lê): 

• Entretanto, as condições de quaesqucr dessas 
empn•za!'> ~ão muito menus favoravcis (referia-se 
á Compn.nhia nrazileira de Paquetes para o Norte(' 
á Companhin Nacional parnl\Intto Gros.so). A Com· 
panhia llrazileira, além de fazer serviço mais peri
goso, soffre formidavel concurrencia dos pr~quetes 
tr<"~nsatlantkos. A Companhia Nacional, atem de 
porigosissima navegação entre :Montcvidéo e tt foz 
do Paraná, que obriga a desvrsn!'> mais nvultadas, 
vi~to que as condirões de segurança dos na.vios que 
têm de fazer o trajecto são de todo o ponto defi
cientes das que exigem as vias que têm de per
correr, de onde a neeossidarlt~ de baldeação de 
ca"rga e pasE'ageiro, e de mais numero de embar
cações, tt•m trafego muito Iiruitndo por causa das 
tristes circ'~mstancias a que ficaram reduzidas a 
província de blatto-Crosso t~ a rcpnblica do Pa
raguay. • 

Aqui estit, sem ir adiante, como poderia fazei-o; 
mas guardo para outra occ~sião, :-ustentado por 
outra opiniRo aquillo que acnbei de assegurar, 
isto é, qnr a sui.Jvenção é maior ou menor não 
simple~mentc p0la comp<'lrtu:otío do.prrro de milha 
navegada, mas tendo-se em attençiio as diffi('.nl
dades (b navegar;ão, o material maior ou menor, 
mais ou menos custoso, que se tl'nlw de adftnirir, 
os estrago.:; mais prornptos ou mnis lr•ntos J.osse 
mesmo material, a.s grandes accommoda~ões exi-
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gidas cm uns c outros vapores, e toUos sabellltjUO 
os vapores dn Comp~nhia de Nnve.;<~ç5o do Auw
zonns não têm sido ntú lwjt3 Ua caparictr~~le dos que 
navegam entre- o norte c o ~ul do Im1wrio ... 

O Sn. LEio V CLLozo:-são maiores. 
O SR. DA.NTAs:-S5o maiores ? 
O Su. LEio VELtozo:-Poi:; uão 1 
O Sn. D.\.NTA::~:-Bem ; não qnero insisllr. Mas 

quanto á parle do custeio, não dL"Vü St'l' !Jo cara, 
pnr exemplo, a despe~il com o combuslivcl, o car
vãB, etc. :Mas, não quero cntmr agora ncstc ponto; 
cntrDrei depois, c uma vrz I'}UC o~ nobres sr.nndo· 
rcs me eharn<Jm p<1ra ahi, tntnlJem me hão tk cm
contrur lá; ireíoppnrtun<:1mcnte. 

Sr. presidente, cu querin citar umas pnlnn.:ts do 
meu honrado e particular amigo, hoje au~ontc, o 
Sr. ~en::u1or Sarniva, nesta discusstlo, pílrn com 
cllas terminar o meu discurso. 

O Sr. Saroi\rt,rcsrmndPnUu a <lli~uns npartes como 
os que Iw liOHC'II me rnrarn 1lndu", lli:-4se IJUC cli~J 
nesta matcria tinha .sua opinião segundo o estudo 
que dclla fuz; qno l1nr [!}Ji não se podia (o nobre 
sen<:~rlor por MaLtiJ·ürosso ha de Sü leruLrar Jisto) 
aferir a confiança ou não conti::mça; que, dl\SdP 
que a qurstão TII_~stc assumptn fo!:'S8 levada parn 
esse terreno, podia ar1ro'vcitar _:.:(ímcnto nos inli;w 
ressadus, mas não <1proycitnrin n.o ministP.rio, não 
aproreitaria ao Thcsouro Nacional. 

A minha preocrupnç-ITo 6 a do beu1 pulJlico; a 
quem dcs(•jo servif é a pntrin; a qurm neste mo
mento apo1o é o minlstcrio. Ellú não {'óde _querer 
.sinão istl) que tamlH'm quero : servLr a p':ltria c 
diminUir quanto pnssi v r• I os encargos tlu TbL"souro. 

Si ainda ha puUI'(J~ di(ls, com applnu..;o::.: de totlos 
os Lmúlciros, Ucntro c fór.'l do p.:~iz, o credito JHlw 
JJlico subiu a tam.1nha :1Itura, como Yimos, no 
feliz Ul111restimo contr<tlddn JIPln ministcrio flrLnal, 
tendo á sua frente, como ncgociarlor, o muito 
haLil e tlistinctu mini::;tro tla fu.zcndn; si isto no.:> 
acreditou c elevou no interior C no exterior de 
motlo a nos enciH~r de desvanecimento, porqnc 
esta é a grnndc politica; ~i por i~!o no:; devemos 
ufanar c vangloriar; si, por outro J[Hlo,i~tl) Jttostt·il 
que ao Brazil ainda não faltarnm rccur::;o" põlra 
servir-se a si proprio, põlra ddent1or ..;ua honra, 
para f[)Sgrtr dia a dia horizontes 110\'0S tlc ::;ua gran
deza c de sua prn~periflndc, não ::-rjnmos pro1ligos; 
saibamos por isto mesmo enrrllspondl'r n essas fo· 
licitlndcs, poupando o contri!JUÍ11te IJLWillO f1\!' 
poo::sivei, porqne assim, Bemprf' qnn apwllnrmos 
pín·a cllc c de!Ie t'.:<lwrnrmos noyil~ contriLui!~Õ(':<, 
n5o nos ha de voltar o rosto. Assim 6 que go
vcrno5 se sustent:tm, assim r qtH' ns sitm.\1"•õe~ se 
consolidam, as5im ó qnc os partiàos se lcgitimctm 
no poder. ~Muito bem~· muito bem.) 

A discussão fica. adi.:~dn pela hora. 

SEGUNDA PAf\'l'E DA ORDEM DO DIA. 

OUÇ.o\.MENTO 0.\. AGRICULTLTRA. 

Continuou a 2. 11 discus-;ão rio art. 7. 0 do pro
jecto de lei elo orramrnto~ prtra o cxorcicio d, 
1879-1880, relativo ás Je:-pl':sa..; 1lo rninisl8L'io da 
<:~gricultura, commorcio c obras pulJlicns. 

O Sr. Correia ;-O nobl'e prPsidrntc do 
conselho proferiu cm seu ultimo discnrsn c~t<ts 

palnvrns que desagradavclm0nte me impressiona· 
ram (lê): 

~ Eulhu:;insta do IJl~m, tló·'le .-:.1:11' qno, suppon du 
realizat-o, ou me tenha vlguma vez esqnrrirlo Uo:--. 
prccritos cscriptos: delíburadamente, porr'm, já~ 
mais me propuz a cakar ns leis. , 

Que estranha idéa f<~z o nobre pn•::.identc Edo 
conselho Uo enthusiasmo pelo hem l ! . ."· 

Um illu~tec V<lrão, cuja memoria as gernções. 
de tantos secuios t0tn reverenciado, Socratcs. 
verdudeit'O cnthu::~iast:l do bem, profrflsnva dou
trina mni diiTercnte. 

Cow1emnado injustamcmlD a tragar <1. cicuta, 
tJtwnUo nas vesper,'lfl dr s1w. morte os amigos e 
diseipulns lllt~ Jlrrparm·Rm a cntsfio, Sor.rales tra
tou de dt~monstrar-lhes qn1~ não seria nnqueH<l 
occasiiio, cm que a lei o feri i!, rJur conspirarü1 
contra ella. Preferia sellar com a vida ns sen.s 
principias. [st•.J aconteciu 4uantlo Sot:rates acha
va-se cm idad.o anno apenas mais adiantatla 
que a do uolJI'ü vr(·~iJt'I1te tl•J cou~l'lho. 

Nilo desejou aqnclle grantle homem, t•omo o 
qualificarnm os conlCmpornncos, que a sua me
moria soffrcsse na postt:rill!uln. 

Peço no nobre r1rrsidente llo cuu~elho cpw _con
Bulte as uLras de Pliitão, o disri1111lo dileeto ÜL' 
Sorr11tee. ... 

0 Srr. MBNDES DE AL;\IEWA :- Jú cst.·i muitu 
adiantado em anuo:; paril r.slllllilr Pl:lt:io. 

O Sn. Comu:JA :-... porque~ muito npreriarei 
ver o nohn• pn·:.;itlrnto tlo t'OIBclho ap·lrl:u·-se d:l 
doutrina fJlH~ tem sustentado . 

S. Ex. confessou nesta casa que violar<"~ n lei(' 
po(li\1 r~cn:::n p~lns f'i,rcurn~ta_ncias, ~uc- n is~o o 
fOI\'aram. 

NRo pretendo rccorrlar ao nobre [H'I•:-;id1•llt1· Uo 
conscllw o que n su·1 dcebrar:ão importa ,.m fnc1· 
da lei da responsallilirlade dos mini~!ro..;, de 15 tk 
Outubro ÜG 1827. O que d('.sejo é l'illJlCUllill' cs
f,m;os pilra nfastnr o nohre prrsidente rl·-1 c~~n"clh() 
do t'rl'O cm que l<l.lJora. 

Estinwri[l qnc o nobre prnsident~~ Uo con:::c\h1' 
partillws~e a opinWo do i\lustr,' chladão, t[LW 
actu<dmentc C\MCC nn Fr<ln\<1 o T111:smo cnrgo <[llf! 
S- E .'i., par<l com cllc rcpRii!'-f}llC fi viol<-n:ão da 
lei é um at!('ntado contra n pntl'hl. 

Sccrntes, cuja autori1ladr- nesta matcri:-1 citO,,('Olll 
a maior con!1ança, r.nf"onlr:lndo Rt'U antigo ca
maradn Ilippins, c tendo do l''lnsidPrnr urna lJUC~tãu 
por rl11~ prupo1>tn, prrgnntou-Jlv-~: ~ Niío .::!dJei:
porqueLycurgo deLl supPriorirlad('. :_\ LneN1emolli:l 
sobre totla:; as outras rcpnblic::ts? Foi porqnc in
stiluiu o princiJliO rio religir1so re:->peitn rls lei:;: • 
~ !\Crcscenlou: a Os E~tntlus não Uen·m ronOtu' 
a sua dirorçilo Mni1o :'tqttCIJL·~ f!nr. salJt•m rcsp.:ibti' 
as leis. • 

Xenn{lhunte, nas memorias dr ~ocrato...:, rcft'fl' 
qlll', consullaJu u or:.u~ulo snbre <Jillll I) mdhur 
m··iu de agradar DOS llenscs e de l'CYCI'L'nciar os 
manes do;:. Dnh•-pa:o:~atlo", res1;nnduu a Pytoni.<~sn: 
• HcspeitrtnJo a lei. ~ 

Nos pnizr.s livre~ soLt'L'tudo, cm cpw a lei tt·aduz 
o juizo collcctivo Jos t•cpre.st->ntnntcs da nação, não 
pó·lc nenhum riiladiio, por JTiêli;;: 'minentf':qu~ srja 
a sua poBi~5o,antepnr áqnl'!!e o :-;eu juizo indiyi
dunl, e pnstergnt-a. 

Nn. mtnhn obseul'idmh:_• L'U i;ruíllmente amo o 
LeaL e nUnliro aqLH:llle.s IJI!O po1lem rr.alizai-o. 
Mas, contrariamente ao Il>JIJre prc~idenL· du con
scllto, julgo tJ.l!C' 1'!ll no'-::<1 [1:-ltt'ia o principi:) (Jllf! 
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devemos sustentar nós os enthushlst<Js Uo iJem, não 
é a vinlar;ão, mas a observancia dí.l lei. O rcspeilo á 
legalidade lw de produzir granllcs Uencficios, tal
vez maiores qun OR quo o nohro presidenLP Uo 
ccm~cllw cspcm do seu pl'Ojt~Cto de reforma dei
torai. Quando a nnç3o se convencer do que a lei 6 
uma força viv<~z, J.cscjosa õe que se façam leis 
que contribuam para a publica ft:licidade, zelnrá o 
direito <lo escolha dos represent<mtP.s da nação. 

'Si a lei pouco on nada vole, o que iffi!lOrta a 
eleição, seja ou não feita pelo systema directo'? 

N5o im:istir~i ll<l dcmonslração de qua o nnl.Jrc 
prosi(lcnte do conselho violou a lei" pois quo S. 
Ex. lealmente o confessa. 

Do qu0 n:'ío pude com~encer-me foi dn prore
dencia das r.nões que o nobre ministro inyocou 
em sua defesa. Algumns das provinrins do norte 
eram flagelladns peln ~<'ccr~, cujos effeitos -nin1la 
sentem. As nossas Ieh, cm oiJcJ.icncia a preceito 
constitucional, bubilítam o governo com os meios 
preci~os p:~rn ::H'nflir á cn.lamidadc .• 

São ellas insuffi.cientcs 1 O 'nobfe presiden t~ Uo 
conselho nunca o declarou, c menos o demon
strou. 

Não ó a primch•::t vez que o flagollo do:~; sôcea a~
soia alguma provincin. Os antecessores d·) noLre 
presidcntc~do cousElllw uUo cnknUeram que, para 
comUalcl-o, era preciso cnlcnr as leis. 

Attentla o nobre presidente do cnnselho a que 
mui Ui verso seria o juizo drJ historia acerca do sOLl 
tJrOCI'dimcntiJ si, cm vez de tl'merariauwnte saltar 
por cimn da lei,vics~e, no cr~so tle julg-Hl-a insuffi
cicntc, demonstrar ao poder competente a nccPs
sidade- do providencins novns, res::rvando·a exe-
cução de seus planos pilrn depois de o:Utor a npprn
vação do poder lcablntivo. 

Aru~o seria rc•rcl;ic]u com o fct\ or com quo o foi 
por nacionnrs c estrangeiros n mcmornvcl lei de 
28 de Setct11Lro de 1871, em virLudc da qual 
ningucm mais nasce escraYo no Drvzil, si as pro
videncins que contém, cm vez de serem votatl::ts 
pelo podrr Io"gislativo, fossem promulgadas por 
decreto do pod{'r executivo? Seria o mesmo o jnizo 
da posteridaU.c ~i o g-aLinetc do 7 Uc Mnrço hou
vesse procedido r1o mm! o por que procf'rlru o nobre 
prPsidcnto do conselho, ao decr0tr~r a constl'ucçUo 
de trcs cstradtts U~ ferro no norte do lmprrio 1 
(apoiados/. 

Eu tin w a honra de fazl'r parle tlaqHolle gaiJi· 
note r]u::mdo deli!Jc•ruu napr1~sentação da lei. Era 
a continunção de tra!Jnlhus logi;:;btivos a que me 
havia cntreguo UesUc os primeiros dins em qur tive 
asf:ento na camara dos Uepula1lo.o;. Si cm Yl'Z de me 
convidarem pnr.'l smkntar wrn.nk as cn.mn.ras a 
ndopt;ãn d::~ modidn, me houvessem CO"Q.Yid[Ldo para 
tomar~ rcsponsnbilidntle de ducretal·a llO!" acto 
do podl'r executivo, en recusnria o me-LI fraco 
concurso, comqunnto eomrc·ncido da urgente ne
cessidade de .:ma adopç?ío. 

A gloria do noúre prl'sidcnl~ do conselho ficou 
marcada, e cu não desejava qne o fosse. E, si ainda 
agora empenho-me por persuadir ao noJJre pre~i
dentc do conselho de que a sua doutrina não é 
vcrdadeiril, o fa,_;o para. ver se consigo que. S. Ex. 
a modifique em IJem Ua no~sa patria. N5o tenho 
cm mira magoar a S. Ex. 

Para merecer o assentimento do no!Jrc pri•si
dcnte Uo conselho <is minhas ponduraçõc.", citei o 
exemplo de \ValltÚuglon. Invof'nrei tnmbem as 
mcmoravcis pnl:rvrns de Burke <liante de mC'didas 
semcllwntes : J"'tão torneis impopular a liberdade. 

Pois ha de Sl)r o chefe dn partido lilJet'itl quem 
torne a lilwrdadl.! impopular no nrazil ? 

lnYocarei a propria autoridad1• Uo nol11'e prc•si
dente do consc!bo para pOr S. Ex. do meu larlo: 
recordando palnvrns rlo scn discurso nct scss~o do 
~onado de G Uc Outubro de lR77, qnando mostrava 
a pouca fl)rça da lei do orçamento entre nó~. OL
servou então S. Ex. : ~Podemos dizer seriament1· 
que vivemos so!J o reglmen leg-al r ~ 

DeVI' riamos osprrar qUfl tão tedo o nobre presi
dente do conselho e~qtlece.~se essas socraticas pala
vras, c viesse ostentosamente declarar no seio r.l1) 
par ln mento que vioJ;\ra i'IS leis? 

Vejo com satisfaçito que o no!Jrc prflsidentt• d11 
c~om:elho estU mui distnnto do seu colieg-a ex-mi
nistro da fnzlmdn. E-;te proclnmou altamente: (( O 
poder é poder, e as leis eumpr~m-so omqmmto, no . 
juizo do governo, não contrariam os intcres~es 
geraes da nação. ~ 

O noJJru ltresitlt>nhl du conse\hu não se cxprimf• 
assim; diz que nunca Uolil.tnt·;.ubmcntc po-:te1'ga as 
leis, que ás vezes, nos arroubos pulo bem, estlUC'· 
cc com pcznr os prr•ccitos csc!'iptos. 

O nobre pre:-;idt~nte rlo conselho cst<i mais pro~ 
ximo do Lulll caminho que o noLrv cx·mini-.tru 
da fuzcnda. Besta que t:i. Ex. <lê m~is um pns~o, 
e faP.n em SLHl 1luntrina a modificação de que aind(t 
caro·ro, para obí'1~rvar na prntic<J. o regimen por rJUP 
suspirava cm OutuUro de 1877. 

O Sn. CANSANsio DE SINJMBÚ (p1Ysidentf do con· 
sellto):-Só pr'~O que tenha rm attcnçfio <.JS eir· 
cnm::t<.~ncins em que pr~tiqnei o~ netos flUI.' rrm
surn. 

(!la outros apattes Jos Srs. ministro da fazenda 
e Jv•To .~l{redo.) 

O Sn. ConnEIA: -Já attendi a i~so ; jâ rnfuri qu1~ 
o nobre p1'1'sidcnto do consellw 11edit1 escuo.;a ;i,;; 
circumstancias c ponrl0rri qnfl riJa; ni"ío o juo;.:tifi· 
cam, pniR que :l f'"'\.Pf~UÇ'"~O da lc>i lJ~1~!.UVU {J:H'1 O 
governo cumprir os devores fJUE' lhe impunhn a ca
lamitlade ela S<~Ccn, r]lW S. Ex. n5o de\"Ül nggrnvar 
com os actos diclatnrincs que praticnu. Foram dom. 
males ; riqueJ!r, ~om qu<; n Providencia nos fPria o 
nobre IH'C~idcntc do ronsrlbo ncrt•.scontou outro 
de qne nos podia allivinr, p[lrn n~o rntristec~r o 
col"nção Uus qtw prof1?sgn.m o prin~ipio dn te:.mli
dade, aniquila.nLlo-o em tão doloro~a slttW<:ão 
(apoiados). 

CGnfl'sSo, entreluutu, que tenlto <linda algumn 
hesitação rm afagar a cspcrnnçoa de qne o JliJIJr(• 
]1residcnto do const•lhu <·ntrará nfinnl no re,qimen 
da lr.gnlidado, vendo qua S. Ex. agora mesmo olha 
indifferentemcntc p:1ra a lei, e para as formula~ 
legaes. 

O i!lognl decreto, pl'!o qunl o nolJrt~ prr.sidenlo do 
crmsclbo determinou a~ obras das trcs rstradas de 
feno de l3aturité, Camocim c Paulo AfTonso, tem 
a dnta do 1. o (h: Junho de 1878. 

Com esse deert'tu podia Q'iplicar as <icspPsas rp1e 
fez no oxerclcio que terminou no u1tillll) d1~ 
Junho. D'ahi por Utnnto as despesas estão .::cndo 
feitas 110r sirnplr.o.. avi~os. Nem sr.qncr um outro 
decr1•to, emlJOf<l t~o illegal como o primeiro. r~ra 
explicar tacs dt~spe..,ns no ex.crcicio de 1878-1879 ; 
as propri.'ls formulas pnra actos dependentll..; dt· 
úill <lo indomni~.lar"lfl: são esquecidas. 

O Sn. CANsA.~ sÃo DE SINIMBÚ (presidente do c~m · 
selho):- Serla um:-~ calamidade mandai-as ~us
pcn1lor. 
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O Sn. CoRREI.\ :-.Mas a minha questão é outra. 
O Sn. TEIXEIR.t JuNron: - A da Jegn.lidadc. 
O Sn. CouREIA:- Não estou agora indagando si 

o nobre presidente do con~elhu fMria :Ul\m em in
terromper n!' olJras dns estradas de ferro, o qu~ 
estou perguntando é- cm vírtude d_e quo .:-elo 
S. Ex. mandou continuar as dcspesas'tOndc está, 
ao m-enos, o decreto illegn.I como o do i. o de Junho, 
para e'\plirt.tr a continU<lÇão das dc:.:pesa.~ no C"Xer
cicio de 1878-1879 ~ 

O Sn.. C.:lNSANsio DE Smnmú (prl'sidente do con
selho) : -São ronsequencias deste decreto. 

O Sn. C.oRREI.A.: -Mas os creditas, mesmo quando 
concedidos pelo podt•-r Icgi~lativo, não se appliram 
a mais de um exercicio. -

O Sa. TEIXEIRA Jumon:- E' ostent[lção de ar
lJitrio. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do COn
selho):-E' a logicn do acto. Censurem como en
tenderem, mas é a conscqucncia logica do acto. 

O Sn. TEIXEIRA. JUNlOR :-E' a logiea do arbi-
trio. -

O Sn. CoRREIA:- Nem na illegalíd.adc o nobre 
ministro tem procuro.do snlvar as formulas. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINlMBÚ (presidente do con .. 
sellto) :-E as causas continuam ainda as mesmas; 
isro é facto. 

O Sn. CoiUlEIA :-Ainda mais : depois da reso
lução proros-ativa do orçamento, não sei como o 
nobre pres1dente do consollw explica a conti
nuação das oJJras. 

O Sn. CANsANsÃo DE SrNIMBÚ (presidellle do con
selho):- Por meio do credito especínl. 

O SR. ConnElA.:- A resolução prorngativa eli
minou o credito especial, sondo approvada pela 
camara dos depul<tdos uma emenda do Senado 
neste sentido. 

O S.a. CANSANSÃ.o DE SINIMBÚ (p;-esidente do con
selho):- Porque se devia tomar conhecimento 
disto depois. 

O SR. AFI'ONso CELso (ministro da fazenda):
Declarou-se exprrssamPnte que o Senndo não to· 
mava conhecimento daquclla questão, s:.inão na Ici 
do orçamento. 

() Sn. CORREIA:- Si houve esta dedflraç?io, clla 
foi feita em commissão. 

O SR. AFFONSo CELso (ministro da fazenda):
Não senhor. feita aqui. 

O Sn. CORRELt :-Na resolução prorogattva não 
ha nenhuma decl<Jra~ão neste sentido. 

O SR. AFFONso CELSO (ministro da {aZt'nda) :
Foi feita v qui nté pelo nobre relator da commissào 
do orçamento : e isto n~o importava a condcm
naqão do decreto. 

O Sa. ConnEIA :-Recordo-me Lêm da discussão 
havida : mostrei então que não era passivei conti
nuar a fazer as obras si o credito fosse, como foi, 
eliminado da resolução prorogativa. 

Mas, cm tudo caso, o que ímportavn qualquer 
declarnção fcitn na discussão 1 Qufll a lei que rege 
o actual exercício? A resolução prorogativa do 
orçamento ; c esta não autoriza a despesa que se 
está fazenUo com a construcçii.o das tres estradas 
de ferro decretadas cm o i."dc Junho de 1878. 

O Sn. FERNANDES DA CUNIL\.:-De certo que não. 

O Sn. TEIXEIRA Ju~IOR :-E' um precedente fa.t~l 
que fica na administração. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):
Devemos esperar que ns R~ccns nfto se rcproduznm 
muitas vezes. 

O Sn. P&nNANDES DA CuNHA :-Era 11rcciso decl.:t
rar explicitamente na resolução prorogn1iva o 
modo como havia de fazt':r a despesa. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):-E' 
.eru virtude do decreto que abriu credito t!Xtraor
dinario c que esttl sujeito á decisão do r.;orpo le
gislativo. 

O SR. ConnEL\.:- O credito só tinha de vigorar 
no exercido em qno foi aberto. 

O SR. ArroNso CELSO(ministro da{a::erula):-
0 crodito era extraordinario. 

O Sn. CoRREIA:- Os creditas cxtraordinarios, 
quando pn.:;sam de um t'xercicio par.'l outro, tomam 
o cnraclcr de creditas es\Jec.iaeF-. 

1\Ias, não foi só osta a i legalidade em que ninda 
IlH!'istiu o nobre prl'~idPntc- do comelho ; foi tam
berrt a de manter o serviç-o da navegação entre 
New- York. e esta cid1.1de, sem olJservancia da lei 
que npprovnu o contrato com a clausula t.le tocarem 
os vapon•s no porto do Mnranhão. 

0 Sn. CANSANSÂO DE SINDlBÚ (presidente do con
selho):- Já expliquei este facto. Eram precisos 
exames. 

O _Sn. ConnEIA :- A expliearão não foi satisfa
ctona. 

O Sn. TEIXEIRA JUNIOR :- E' a logica do ar
Litrio. 

0 SR. CANSANSÃO OE SINIMBÚ (presidente do COn· 
selhn) :-E' a Iogica da observancia ·dos contratos. 

O Sn. ConnEIA:- O nolH·~ vresir'lente do conselho 
diz que eram precisos êxamcs. Mas a lei não 
tornou a sua execução dependente do rcsultndo 
de taes exames, nem mnnJou proceder n. elles. 

O Sn. CANSANSÃo DE SINtMBú (presidente dD con
selho): -Foi o governo quem mandou fazer os 
cxamc5. 

O Sn. ArFoxso CELso (ministro da {azt>-nda) : -
E a vontade da nutra p3rL~ contralanto não se con
sulta 't 

O Sn. ConREIA:-Estas razões não servem par.'l 
justificar a susprnsão da lei por arto do governo. 

Si a outra parte não se conformasse com a lei, 
o serviço cessava até que o poder Jr,gislativo de 
noyo dcJii.Jcrasse sobre o assum11to. 

A IC'i não torna deprndente a sua execução de 
exame nenhum no porto do Maranhão. 

O 8n. TEIXEIRA Jmuon :- A companhia que fi« 
zcsso o exame. 

O Sn. C.-\.KSA::'{s.to DE SINIMB"Ú (presidente do con
selho):- Não; ella dcclar0u que não pndiCJ e.ntrar 
alli e nós é que tivemo;; necessidade de pro~·ar 
que podia. 

O Sn. ConnEL\:- A verdade é que a camara 
actual votou uma resolução, npprov~ndo o con· 
trato com a limitação que indi!JUei. O Senado con
formou-se com a resolução da camara, e a pro
pn:>ição foi sanccionada por c.onselho do no!Jre 
ministro da agricultura. 

Entretanto, no dia seguinte ao da promulgação 
da lei, é esta suspensa, e por um aviso do mesmo 
nobru ministro. 

----L 

__ :à::.._ 
-, 
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A' vista. dostL~S HCtos não po~i\O dt•txar de sentir 
algum osft'Ülmcnto nn minha cspornn~a ile e:hamar 
o nobre presitl(~nte Uu con.,clho ao principio da 
Ioga!illade, que tanto r.Ie~cjo vN-o profef;S:1r, par<1 
glorw. sua. 

O Sn. Rumos DAnRETO :-Nesta porte é incorri-
givcl. · 

O Sa. ConnEI.1..:-Poço ao nobre prei'idente do 
conselho que se conven\a de que o verdadeiro 
enthusiasmo prlo bem está no religioso respeito á 
lei. .. 

0 Sn. TEIXEIRA JuNIOR :-Apoiado. 
O Sn. CorutErA :-... que maior nome torú S._ Ex. 

na historia si consegUir o Lem pelu~ caminho~ 
legaes. 

~i S. Ex. queria construir c:;tradas de fecro, que 
recorllem seu nome1 conseguisse prtmciro nas cn
maras n adopç-ão do pNjcctu. 

O Sn. CANSANS.to DE SI~IMflÚ (ptesidente do con
selho):-Niio fui por isto. 

O Sn. ConnEIA:-E' um noLru sentimento ... 
Mas, sulJ.::;tituir-:;~J <i lei~ tomar por si um poder 
que ft con:;tituir;5o Thc nc;..:·a, lrmçar dcSpt:$as con
sideraveis sobre o orçaml.!nto do EstaUo, durante 
cxcrcicios cm que Deus pP-rmitta que não haja 
sêccn, isto, permitta o noLru prc.-;idonll.! Uo conselho 
que dig~, tcrú outra. qualificação, não a de onthu
sinsmo prlo Lem. 

O Sn. Tm~rm:tA JuNwn:-E' enthusiasmo pelas 
despesas. 

O SR. ConnEIA :- Conbl.!Çú alguns escriptores 
que saLr:m fazer essa gymna.stiea de pa!nvras, que 
escarcccm com beHos tt>rmos e exprC'sc;ões ngrada
Yeis idéas (JUC, exprimidas descarnadmnenle, nem 
ellcs prop!'JO!> ousarinm cnuncinr. 

Si S. Ex:. cm vez do dizer, que o enlhusiasmo 
pelo bem o .lConscllwu a saltar pela lei, ti-v-esse dito 
-cu cntentli,Gm presrmça dr uma cr~lamidade como 
a dn sõcea que affilgitl o meu pniz, que, p_ara mi· 
norar seus cffeito::;, devia por mim fazer novas 
leis, embora violasse preceitos constituctonacs, 
talvez hêsitasse t~m prorlamnr do alto da tribuna 
do Senado o seu acto como exprrssão do onthu
sia.smo pelo lJem. 

Em um paiz vcrdaddramentc livre, o bem pu
Llico não pódo consistir na yiolaç~o das leís, e o 
enthusia~mo na facilidade de Uccrctar novas, com 
annullaç5o do poder comprtcmtc. 

Xenophontc uttriLuc os erros de Alcibiades a 
seus triumphos {aceis. 

Não podemos inquirir si do mesmo modo se cx
plirnm m: erros c dcservicos do n6Lrc presidente 
do conselho? 
· O Sn. TEIXEIR.t JuNIOR :-Os governos absolutus 
quando opprimem o povo é sempre r>m nome do 
lJem puLlico. 

O SR. ConnEIA :- Ao terminar estas observações 
que faço pelo ~~~~sejo de ver o nome do noLre mi
nistro recordado na hbtorla com nurcola diffc· 
rente daquclla que elle prorura ... 

O SR. CAr-.-s.A.NsÃ.o DE SINil'IIBÚ (presidente do con
sellw) :- Obrigauo a V. Ex. 

O SR. CoRREtA.:- ... recordarei a S. Ex.. que, 
quando as des()"raças financeiras da França, no 
tempo do Napo(P~O III, furçaram o imperndor a 
chamar Fould á direCção dos negocias da fazcndn, 
o no r o mini.~tro dí'clarou que o ~eu primeiro r>m · 

pcnhn era t·e(i'eial' o mais legitimo dos armstmnottos, 
o das desprsas uteis; ao g_uc Casimir Périer acres
centa, na sua obra Polit1ca e finEtnças, que todas 
as despn,!;ns parecem faeilmonte uteis :í.quellc:; que 
as ordenam. A ulilidnde p~1'a despesas com obra5-
novas não é a que como t::ll se afigura ao espirita 
do nolJre presirlentc do conselho; llO\'O ser aquella 
que S. Ex. conseguir fazer reconhecer pelo poller 
legi.:;lativo. 

Tantu ussim e que. autorizando nossas leis o rc
for~o por decrc.to do governo de certas verba:-; 
com f]Uantias snppleme-ntílrt'"• não o pcrmittem 
quanto â verlJa-Ol.tras. 

Advogo a causa da legnlidade pernnte o nobre 
presidente do con5clho com o desl.!ju do ver si tri
umphn no animo de S. Ex., pela vantagem qLle 
o pniz l1a llc colht·r da adopçfio de taes principios 
por uma pessoa tão nltamcnte col!ocada. 

O Sn. CANSANSÃo o.E SrNIMnú (presirlen{IJ do con
selho):-Muitl) oJJdgatlo; V, Ex. quasi me tem 
conquistadl). 

O Sn. ConRErA:-Este quasi é que me ar..'IIJruuha. 
Não prr,tond·) esrur~cer n gloria que o nobre 

prrsidcnte do eonst<llw colheu com a reunião do 
congresso agrirolu. 

0 SR, TEIXEIUA JUNIOR:-De onde sahiu a missã~ 
chlnl.!za? 

O Sn. CAN.SA.NsÃo DE SrNTMBÚ (presidçnte do cunse
llto) :-Não ha de ser das peiores cousas do nosso 
paiz. 

O SR. ConREIJ. :-Mas o proprio nobre pre-sidt•nte 
do conselho notou que foi um pouco atruprdlada a 
convocação, qur• fr:z, cm 12 de Junho, Uo um con~ 
gresso do agncultorc::> de Yarias provincias para o 
dia 8 de Julho. 

S. Ex. não queria que a reunião se complica:'!Sc 
com o vrocesso ·~leitura} que e~tava proximo, FI Cm 
deixar t.lc fazer o seu progr11mma antes das elei
ções, que havia marcado para o din 5 de Agosto. 
Era nccessario que os grandes proprictario:-: agri
colas, pessoas influentes L'ffi suas loealidndes, não 
deixassem de intervir Uenc.ficamentu no pleitn 
eleitoral. 

Li immediatnmente o dü;cursn do no!Jre prl'"-i· 
dente do con~clho, ancioso como estara por conhe
cer o programma do governo prlo qual suspirnva 
dcstlc 5 de Janeiro, csperan~a que não vü1 reali
zada. O nol.Jre vresit1ente tlo conselho, ao assumir 
o porlt•r, foi, em manter o silencio, mais peixe quG 
o nobre ministru tla ft~zenda. Nada nos indicava 
o caminho quo elle tinha de trilhar; tudo 1•ra 
duvida a respeito dns intenções, do prO}lclsHo do 
governo. A mudança de politica tinha-sec Olll'l':tdo; 
outros L'rnm, como devia acontecer, os agentes do 
governo. Quaes ern.m, porrm, as recommendaçõcs 
que o nobre prR.sidentu do conselho fuzia. a seus 
dekgados? Qual a. politica qur lleseja\'<"~ seguir? 

Todos os dias folhL'aVa cu aYidamentc o Diario 
0{/icial ; mas mtda encontrava que me porle . .;;so 
guiar. 

Eu via que o nobro Jlrcsidentc dtJ c.onsdhu uUo 
hesita\·a em expedir decreto autorizanUo a emiss:Jo 
illegal do Ilaprl- mocdn ; em justific<~r com a ne
cessidade desse JCto a tardia dissolução da camarn 
dos deputvdo:-;, que a constituição so reserva para 
caso cm que a exija a salvação do Estado ; em 
dispi'tr do l.!ncou raça do Independencia; em ordenar 

I o scrvi{'o dns nrmas sem a preciM lei ; em dl.!tcr
minar, por der>rt~to do L 0 de Junhu, a con:strucçíio 
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de tres cstr<:~das Ue ferro; c naturalmente queria 
conl!cccr alé onde iria a politica que se f<tzin an~ 
nuncia.r por netos desta orllem. 

Era o discurso do nobre prc:;idcnte tw. nbertura 
do Congresso Agricola, que me podia trazer algu
ma luz. SoffrBgamcnte o li; c, senhores, grande 
foi a m.inha sorprr.zn encontrnndo nesse disctlrso, 
depois de taes actos, as scguintus palavras: 

.. Em nosso programma· de governo c adminis· 
tração nada se ha de ante pôr i:í consoltdação da 
lilH..'rdadu politi~fl e no . .:; meios do cvit3r a dcca
dencia dn grande proprkthtde. • 

Pois, em verdade_. a comolidação lia IilJcrdadc 
polilica está cm emittlr Jwpcl-mot.'lla com um ma
nifesto que foi um orchutc, qunntlo n:1 nr()pria lei 
do orc;amenlo vigente se determimm/ o resgate 
d _sse papel, ~i o exerci cio deixasse saldo? 

Pois a consolidu~ão d<1 lilJerdad•~ politica con
siste Cm torilar ::\ dissolução da camnra dos dcpu
tndos acto sirnplosmrnto administrntivo '? 

ruis a con:;ollducão da liiJerdaJe politica ostcí cm 
decretar, por propria :mtoridatlc, doi'pt1sns com 
que o pai r. tem de carrcgnr longnmente pnra !:.e 
construirem tros estradas de ferro, duas no Ce1:1rá 
e uma nas Alagôas ? ! 

Pois a consolidtu;ão da liberdade politica consiste 
em irupôr an cidadão o serviço das armas sem lei 
que o autorize 't 

O Sn.. CANSANSÃO DE SINIMUÚ (prr>.<;idenü' do con· 
selho) :-Já ostaYll volaUa n I Pi Uo orçamento. 

O Sn. ConnEu :-Mas a constituição, o nobre 
pr~'~itlt•ntc do const>lho :-;r~Lc, manda votar nnnnal· 
mente tai!to n forçrt pnblir.'l, como M tlo~pef;as; c 
nunca ninguem cntend~u f!UC a I ri do orç:amcnto 
disp0nsn n de fixnção de forçv.s, o vicc·VL'rsa. 

O Su. CANSANSÃO DE SINt!llBÚ (prrsidentu do con
selho) :-A. culp~ não foi do governo de não a ler. 

O Sn. ConnEI.\. :-V. Ex. não pódn dizer que <~ 
conslituição foi redundante; mas, si foi, nlío au
torizou o governo vara o dednrar. 
~:;o nobre prcsiUcntu du conscll10 sabe até, porque 
se trata da historia d[l Inglaterra, que n5o foi 
sinão pnr:1. consolidar verdadeiramente a liber
dade politir:1 qu(' os inglmcs exigiram que 
hom·essc anuualment-• a volaçEo pelo 1mrlnmenlo 
Ua llCSJli"'Sa do E:-;t:~tlo c du Jlutiny Act, que se 
rcfel'c a força pnhlicn, porque isto torna Vil indis
pen:::.avel a reunião do pnrlamento cm cada anno. 
e com ella a negnç5o de meios ao governo, si este 
se apart[lssc das regras da legalidade. 

E1s como se justifica polilica c historicamente a 
dispns1c:ão dn c0nstituição que o noúrt: prr:.idcnte 
do conselho julga que é redundante. 

O Sn. CANSANSÃo DE Srl\nmú (presidcrlte do crm
sellw):-Não dfsse tal. 

OSn. CoRnEr.l.:- Mas é como se trnJuzrm suas 
palavras. 

O Sn. C.\KSAN:-:Ão DE SrNIMOÚ (presidente do cou
sellw) dú um apnrte. 

O Sn. ConnEIA:- PL•rd.Oc-mc, nilo é c:ucto; a 
lei de fixnçilo de fori_'a!'l Ue te1Ta ainda nã'o tinha 
sido definitiYomente npprovntln. prl:1 ramara. dos 
depulatlos ; foi npprovacln na legblatnra actual. 

O Sn.. CANSANSÃO DE Srxittmú (presidente do con · 
stlho);- Estava na 3.n di~cussão. 

O Sn. CORREIA :""""":!\las quando CISsim fo~so ... 
O Sn. C.\NSANs.to nn: SrNrr--mú (presidnLte do cou~ 

selho): -A culpa nii.o foi do ministcrio. 

O Sn. ConnErA :-... quan,Jo tives:::e já a camnra 
dos dcpn!atlos approvado n rt•dacção tlos projectos 
de fixação de furças de m<~r l' terrn, Clinda "stavnm 
elles d0{1cndentL·S do voto dt> Senado, s~lvo si o 
noLre presidente do conselho entL~nde que isso 
pouco importa. 

O Sn. CANSANsÃo DE SIN!ftiBÚ (presid~ntc do con
sellw) dá um npnrtu . 

O Sn. ConrmrA:-TamlJem não póde servir de 
escusa a razão que invoca o nolJre presidente do 
conselhu,isto é, que não rui culpa do actual ~·nbi
nete, si as cousas ficaram as!;im ao enccrrar~sc a 
sessão d{') 1877. 

A camara dos Ueputado:; podia ter sido dis
solvida logo em Janeiro. 

Mas S. Ex:. retardou cs::;a medida {lOliticn Ilflra 
dias de Abril, resultando d'ahi quo cm Julho 
achou-se o governo sem lds J.e furç<1. 

O Sn. TEIXEIHA JuNwn:-si elle fui vencido 
ncstn pnrt<', .. 

O Sn. CANSANSÃO DE SmBmú (presidente do con· 
selho) :-Quem o di~sc a V. Ex. r 

0 SR. TEIXEIRA. J FNIOU :-ParBC('. 
O Sn.. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (p1·esidcnte do con

selho):-Eu nunca dcclí~lri tla minhil rl'~ponsnbi· 
lida de. 

O SR. Commr.\.: -O programma fiUB o nobre 
prc.--idr~·nte rlo conselho unnunciava :10~ abastados 
e numerosos agriculturc;; f{ne se reuniram em 8 
de Julhu do anuo pns~:tdo devin causar-lho~ estra
nlwza, pelo modo por que S. Ex.. entendia :1 couso· 
lid:tção da liberdade poli!ica. · 

Na pilrte cconomica dú programma, ent5o aprr
scntaUo pelo nolJr~- presidente do conselho, lw 
pnlnvrns que podem cncnrar doutrina exactu, ma~ 
que carecem de cxplicr~~i'ío. 

Sib t'stns (W): 
~ Est.::mcada a fonle à o tralmlho t_>.-;eravv, dn. qnal 

se nviventavnm os grandes estabelecimentos t'n
raM, seu vnlnr_ deprimin~sr, e com C'Ilc o ereUito, 
rom o que ma1s se r~ggr,waram as cirrnm~tr~ncias 
ilnaRc<~iras de muitos desses estnLelt•f•inwntus.J 
cujos proprietM·ios só pnrl,,rfln cximir·Sf' da crnsura 
de impret1idencia em sua., despesas pela confianra 
cfga com que se entregam aos azares da {ol't"lW.» 

E' po;;s!vr.I que o r~,mamcnto f!eja correcto; 
mas nffo sei eomo se plido e"'"imir de ccnsurn o 
ga:;tndor imprevidente pela f~onfian~·n eega no3 
aznres dn foi" tuna. 

0 Sn. TEIKEIRA JUNJun:-E' O que fez O no!Jrc 
prt,sirlente do conselho t·mitlindú o papcl-mocrla: 
é just<~mcnte isto: abrir credito.-:, confinr na colo
nizaç:1o chim, etc. 

O SR. ConrmrA:-Ante:; de <lissolvcr·~c. o Con
grússo Agricola porlin nomrar uma commissão 
permanente, orgão de sous interesses p('rnnto o 
governo. O digno secretario, o Sr. Dr. LacurUa 
Wcrneck, mostrou então que não haviu ncrL'::>Si· 
dade Uc~su nomca~.:.ão, e acrescentou: 

• Creia o nolJre presillPnte do consclhu que, si 
até este momr.nlo as provineias do ruo de Janeiro, 
Minas, S. Paulo c Espit"ittJ Santo lêm os olhos 
filos no Congresso, de lwjc 1'ffi dianle estas CJU[ltro 
Ilrovincias c o Congresso t~m os olttos fitos cm 
S. Ex. ' 

O Sn. Joio Att'UEDO :-E assim ficaram. 
O SR. Connn:rA :-O nobre presidente do consc

lllo agradeceu; c, encerrando o COagrc.;so, pro· 

I 



testou que :;e occuparia ::~.ssitlu::tmcnte eom as me- 1

1

_dades em que se vai ach<~L' no caso d1\ serem eii·.:s 
didas reclamallas pelo estado Ua lavoura. cntreg·ucs no gonrno cm numero consideravel. 

Nesse proposito cstavn ainda S. Ex. (fuando se E-;tc assump!.o trrmlwm muito me tem pt·~~or-.cn-
alJriram as camaras~ pois que rm seu relato rio. pado, e creio que o governo dOV!lanimar a crcação 
no artigo cm que se occupon com o Congrcs:;o de eolontas orpllanologicas como as IJUO o ex~jnil 
Agricola, lêm-se estas pr~lnvn1s: ( Sui.Jmettel'·YO~- munici11.:1l tla Estmlla nlli crcou, ate fJUC t1lgurnas 
hei ns propostas que mais adcquutlas {1ar,:ccrcm á. mcUitlas ma i:.; cJflca:r.e3 se po:;sa tomar. 
soluçãe pratiea das questões qnc intet'e.-::sam ft la- O no!Jre pre::identc Uu consellw jnlg;a conv~e-
voura. l nientc que se rruoyo a disposiÇ'ão da lei de Ol'Ç<t-

Esqucccu-sc, pnr~~m, o nobt•c· prr:sidcnte do menta vigente, ~lUC 5;.l1!·~tinon 2:S.0 (o do prndu~tu_do 
conselho da IJI'Dmcssa feita )lOs rrprc:::entzmtcs da fundo tle ern~m·Jp.'lçao pnra ?nxtlwr as as:-30CJaço~s 
lavoura c ao llarlamrnto . .At1~ I!Stc momento ni'io I ou estaiJc!et~IIIlento;; o~g<.tn!z.:"tLlos com o fim d1_! 
me consta qut~ o uo!Jre llre<>idenlc du consclh1) attendt!~ a sor.t~ dos mgenuos; c ~crcscen~a: 
tenha julgado oppot'tuno apresent~r propo.~Ln pnrn c Assxm ltaiJdl!ad.o o gover.n~J com m;n crc.rlttn, 
solução prntir'a d.1s questões que intnrc.s.sam â Ia- que, 1~n fim. di) w~~tual excrctcw, cswra elevatlo 
voura. Não aprovritou 0 precioso tempo de Uuas a cerca do ;,~0:0091)1!. c.spce~ qu~. decretada. para 
sessões Iegislutivas para chu raalce :í g·Ioria dn 1879-1881} ~~Ispos!c:no tdent!Ca a d.aquell~t let, llt~
l'cunião do Congresso Agrícola. nhuma com:Igrw.ç::~o da_ renda gc~<.d scrn por cm-

No dia 28 do corrente mcz complcta. 5c o oituvo quanto l!:eccssn:-I<I para orcorret' as despesas com 
anno depois da promul0'1:1ção da lei do elemento a etlucnç~o dos ~n::rennos._~- • _ . 
servil. Nesse dia p1idc o 'noLre prc:>iclcnte do con- O_rJ, llêl.O lia r:unda na.let d~ orçarw'nto ~r~c dts-
sclho ter a noticia de que alguns dos qur. tl'ntnram cuttmo3 nenhuma [lrovrdenera ne;-;te setltiao. 
da criação dos ingenuos desejam cntre~a.l-o:-::, re- O Sn. CANSANs.\o DE SINniBú (presirl,•nte do con
ceLcndo a apolicc que a !ri eonccde. O que farft selha):-IIa um projecto creando eolonia.::; Dgricol(ls 
então o nol.H'C minist1;o? Que providrnrin:;; rem nas provinélas. -
tomado ? . . o Su. Conm~J.\.:-Não ba:;ta. Espcr.1va cnconLrnr 

O illOLro. pros1dentn rlo ronselilo mam festa e·n neste orçamf\nto, e não cncontt'O, a provi1lenria 
seu rclatorw. a ~s.pPra.nc:a, que cu ta~Lem ~utro, que s. Ex.. jul;;a nccessaria para occorrcr ft~ des
de que a mawna dos _senhores das míllS dos. 1!1ge- prg;:t~ r.om a cduCCI('ão dos ingenuos. 
nuos. não os entrcgarao ao governo; [Jrefl'l'Jrao os Lembro a eouvenicncia de uma providencia .... 
serviços dcllcs. · ~ O Sn. CANSANS.:i..o o~ SINIMBÚ (presidr:nta do con-

0 Sn. llAimos BARRETO:- Entrcgarao por ex- selfw) · -E eu aceito a lembranra com muilo 
ccpçí'io. prazei. • 

,o Sn. ConnEI.\ :-Mas cmfim o facto d1:1 CJ?.trog<l O Sn.. Cor-:HEI.\:- -... no sentido da renlizaçJo 
pode dnr-se; ~? verda~o é que o n9:Urc prt;-"Jdentn das id(ías que v. Ex. m~lllifc;;ton no relatorio. 
do conselho d.evta mumr-sc do crrd1L:J prPetsO para O nol.Jrc presidente do conselho tevr. larga dis-
occorrcr a esta despesa. cn~são com o honrado snnnUor por Matto-Grosso 

Estamos qu::~si no 11m_ da 2,. u discussão do orç~· acerca de çontratos do colunizaçi'io. espoc1almente 
menta das des}•esas c nao veJO qnr .o .nobre prr.q- do contrato celeLraUo com Cautano Pinto, cuja 
dent0 do .conselho se apres-so n .::o!Jcit::~r qunlquer execução o nobre president1~ do eonsellw su~pcm~ 
provalencra. deu. 

Os juras destas apoliccs não correm j:í.. QLwndo No relnturio S. Ex. enumera entre a~ razüe . .; de 
o governo tiY~'l' de png~l~os estarú YotaU.a. ~ lei de 1l seu a c tu a de não ter sido cxplicitauwnte appro
orçn!Ucnto; c e necessarw allentler desde Ja a este vado o cotltrato lll'lo porler Jegislath-o. 
SCl'VIÇO. Sobre t~stc punlo farl'i duas o!Jservnções. 

O Sn. JA.auAnmE:-Apoiado. A primeira é que as cmnaras approva.rnm em 
18i7 o credito aLerto 11l\10 decreto n. Gíl3 Ue 1 i: ile 
DezomiJro d!~ 187G, para d~'-"PCSRS relativas a _e.sse 
contralo. 

O SR. ConuErA: - O ·nobre prcSidõntc do 
co:nsellw diz no relato rio que lwvcra no funrlo de 
cmnncipnei'ío o saldo provavel de -LI89:1Uí,.)~83 
até o fim do prim<'iro semestre' do nrtnal exerci cio. 
Não se podrrw npplicn.r parte dcslc $::tlrlo ao p<tga
mento dos juros das apnlices? 

O nolJrc presidente du com;dho calcula quP n. 
desprsn tola! com esse pagamento será aproxima
damente U.o -Lüü6:0008. O fundo Ue Pmaneipn{'ãO 
pcidc hnslar para tod:~ n df's[ICfH1. 

O SR. CA.NSANSÃD DE S1Nnmú (Jwrsidentl' do con
sellw) :-Tenho csperanÇCI de que o numero dB 
ingcnuos não cx.ccdt:rá ao que ct~lcuto. 

O Sn. ConRE!A :-.Tá disse qnni é a espcran1:t~ d,~ 
V. Ex. a este respeito, c declt•rei que nutria a 
mesma esprrança. 

Entretanto cumpre não YOt<Jr a lei dt~ orçamento 
sem o credito prcci~o para occorrrr, durante o 
excrcicio, ao pa.p;nmento dos juros das apoliccs de 
que trata a.:lei de 28 de. Se~ernúro de 1871. 

Quanto á':'"educaç5.o Uo:; ingcnuos, o nobre 11rü· 
shlente do _çonsclho com razüo scnle ns difficul

v. v 

A outra é que S. Ex. n:Jo pediu a appro~'<"IÇ?io 
explicita rio JlOdcr lcgislati\'O pn.r.'l. o augmonto 
da subvenção que concedeu a Companhia Coloni
zadora de Hamburgo, nem parn o contrato que· 
acaba Lle celd.Jrar com Francisco Pereira de Mo
rnos, pdu qual, demnis, o Estado obrigou-se h 
abater nos pnrticulares 20 "/u das despes<~~ foit~~. 
nos termos do art. 7. o das condições incluidas no 
aviso de 15 de :Mar~o c.Icsrc anuo. 

O SR~ C.L\SAr-,-sÃo DE StNLMBÚ (l>re·.~iàente do cou M 

sel!w) :-E' um cns~io apenas de colonização. 
O SR. CoRREIA :-Pnsso a traÍa I' Jc 'um assnmpto 

que intcresSJ ú pro·iincia. que tenho a ltont'a de 
representar. 

O noUre lH'Csitlente do cono:r\ho tem esquecido 
que muitos profl,.:sionaes cnlcuUern que para a e~~ 
traJa du rerro par<~ Malta-Grosso deve pt·f'krir-se 
o tt~rritorio do Paran<L , 

X as instruc~ões que S. Ex.. d~.:u elO engenheiro 
fJtle ma.ndOll a M<1tto-Gros3o ha uJguma cousa ele 22- -----
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que pôde rl'sulkrr n sDlução ind-irect~ da q_uc...;tão 
em sentido eontrario. 

Entretanto, no relatorio da ultüiul. oo~mbsão 
nome.ada pefc governo para e:-tudar os differcntes 
traçados da estraJ:J para Matto-Grosso, propõi'-R-e 
nma .solu~ão provisor:is., que tem n rantltgem de 
não prrjudicar a sorucno que definitivamente deve 
ter este assumpto, depois âe bem estudado. 

A dirceção que o nobr~ pr-e~idente do etmsclho 
tem tlaào aos negocio.c:, de estrndJ~ dí' ferro dl! 
S. Paulo .... 

O Sn. CANSANsÃ.o DE Su\'nmU (pt·esitfenu do CVll· 
sri/m)~-Com rclacão a S. Paulo n?io so t!!m feito 
si não deixn.r a iniclntiv:p. psrticular dcsenvoh·cr-se; 
nada mais. · 

O Sn. CunnmA:-Nas inEtruc-çõcs que\". Ex. deu 
no engenheiro Pimenta Bueno, a quem cncnrrC-l-:·ou 
de uma commhsãci em Matto-Grvssu, ha uma 

O engenheiro Antonio Rcbow;as entendia que a 
prcft'rcnds devia ralJer ;i provínc-ia do Paraná, f' 
npr~Mnton razões dignas de eonsld-eração. 

Em l:Sôü o nuLrt! sena.àiJl' pda &hia o Br. D:lnta5, 
então ministro da agrleultur~. ouviu a este res~ 
peito o nobre senador por M~tHo Gro:;~ e o Sr. ge
neral B-eaurept~ire fi{)han. Estou iuf(lrlllttdo de que 
o p:w~cer que deram é no sentido do que mani
festuu o cnG·cnhciro Antonio Rel!ouças. 

Porümlo, r.ele,·ará o noLrLJ presidente do eon • 
selbo, si insisto em que nno precipite a solução 
da g:uestão. 

St já estivesse construi da a estrada Uc ferro do 
·paran<í, estudar-w-hia o Eeu prolongamento ao 
mesmo 1cmpü que o das estraJ.as de S. Paulo. 

Não seja 1sso emL<iraço no nobre 1H'esid~nte do 
conselhú par~t mandar e:uminar o a.ssumpta -rumo 
si aquolb estrada já estiresse feita. 

Gomapplau::.o daprovincia do Paran:i, S. Ex. tem-parto ... ~ . . se esiorç.ado pela realização dCSM cstrada.Louvci jâ 
O Sll. CANsAN~.~.o DE Snnnmtr (p1·es1.dr.>nte do co_n- a S~ Ex. neste ponto; apenas faço restrkç:io 

sel~o}:-E' 11re~·mmdo que ess-es mc_snw .. -; prO})tle• qmmto a J.cgalidade das mt.~didas que tomou. 
tnn9s, que. h(uc Ic\','IID a .estrada a Aral'tlqu:~ra, Demonstrando-se q;_ue foram iilegae.s~ap.artar-mc· 
quetr.am mms tarde le\"al- a a.Sttnta Anna do Para· hei nesta partt\ e insistirei p~·J.a al1provação legis
nahylta. llativa, esfv.rçando-ru-e o mal~ que puder pttra qn~~ 

OSB.. ConRI:..,:A:-Ora, nós não !JOUewos ter tJuas. a provineia do PJ.Nlllá tenha qu:mh) rmte;:; um 
estradas de ferro parn Matto·Gros.w; L', si V. Ex~ mellwramenw qu~ lhe é essencial, e pelo qual 
proseguir no systema que tem adoptutlo para re· tenho iuccssantemenle pugnado at~ CQm-o um tri-
solver a questão àas estradas de fe.rro du S. Paulo, blltü à gratidão que lhe devo. _ 
11óUC' d'ahi l'~ultar que se venha a d-or ã estrad.:t No estudo da questão da estrada d.e tenú pan 
p:mt Matto-Grosso direcção que os estudos defini- Matto·Grosso, poço de novo :w noLre prMi-dentcdo 
ti-ros nJostrem n~o ser a mals convoni~nte. consC'lbu que llrDCt•Lla corno .si j~í estiVt'.'Se feita a 

O Sn. C.wsAN'SÃO DE SINIMBL~ (presidente do cou~ do Par:mti. -
3~lh_o) ;-Deqlaro que até agora só atteudi ã ini- O Sn. GA..N.s.A..~~<sÃO DE SINI.YüÜ (fJJ'eilide:ntc do (';.Jn-
Cla'tn'a rmrt1cular. seUw): -Eu .a considcrv jã Jci1a. 

0 Sçt· C_~IA:~Fa5o esta? ollscrraçõc~ parn O S:a, Con.nEt1: -Con::.iden.nílOwft já f~ita, re-
~~ld ~~d~:o deu.c e consrdcrar a queslno por solrer<.Í com mais segun:m-ça a qn~st::io. 

ú SR~ CANSA.Nslo .DE SL"nMnú {preside~ltt• do con~ 
~o): -!::omprellendo que a questão é m!ilw 
serm. 

O Sn. ConnEu :- Como llarnnácnse rociamo o 
estudo tla questão, não para insisti!' a todo transe 
com o governo que prefira a linha do Paranu 
pois que, tomo brazilciro, o meu -dL'sejo é \,llC tã~ 
r~nportame ~strada de ferro _.siga a dirceço:w que 
fur rccontit'Cida n melhor, depou: do mais ~eeurado 
estudo. Não possü, por~m. deix<lr de rcdamar 
vendo que podem seq)fi'Cii!ittHlnm~nto saerificndos 
interesses tanto da provincu.1 do P-uan:í, romo du 
Est-.IdO. 

ú engenheiro Antonio Rcbouçt!ls~ em um rela
'tDrio QUe avrescntou em 7de .Mnrç-o de !867, an· 
n~xo ao rellltorio do minísterio d:. agricultura 
dnqncJl.e anno, lntou da m~lhui' direcç-ão da es
tra_da de ferro de Matto-Grosso. J\"ão querendo 
faugar a attençâo do Senado 1cr-ei siimcnto parte 
de:::se relatorio. 

:.:~'entre as Vias de oommunicaçlio de que o 
BNZJJ mais earecc p:J;r& tin1r pMV·eito das imnnn
s;s riquezas n2rur.aes qu.c em seu SGlo eontém, : 
Di'!!?- umD ha de .Ip&ior alcance poBtlco, admínis~ . 
tratiro e commerczal do que as que, ramüi"Cando-se 
do prolonga.rnenlo da estra-da d.o. Graciosa_, Yão bu~
car n navegaçãQ do rio Paraná arim.t e .abaixo da 
cataàap.1 tla:; Sete Qw~do.s, e slíD de>ti!)adns "apro
ximar do lltoral do Imporia .a Jonglnqua tworincia ' 
de ll~tto Grosso e as fronteiras das r-epulJiica:; ar· 
gentina e parDgunyn. » 

O Sn. G.lNSANs.ÃO llE SlNL\i.BÚ (presidente do con· 
stlhoj dá um ap:1rtn. 

O Sn. ConnEIA :-Eu t.lcscjo qu~~ V. Ex~ rc
solra a quest3o sem pressa; n1ío rL"Ceio que dei\ r 
o seu et~rgo. 

O Sn. C.lliSANsAo DE -S1NlMDÜ (p1·esidente do cmz
sellw) :- Não? 

O Sn. ConnEI.\. : -Tah'cz mesmo dc:;cje que: V. 
Ex. eontinuo, um::~ vez quo entre resolutamente 
na senda da legalidade e da modernção. · 

Nesse caso, sem embargo da!'; modific:~çõoo feitD;.:-; 
pelo nobre senador o Sr. Thmtas ~o programm.'l 
de V, Ex., com algnmtJS -das qnaes tenl10 eoll-Corw 
dado, porr1ue assentam no respeito ã 1el1 talvez 
não me aparte do c-onselho d:t velha de Syra. 
C'OS'tl. 

Sl, qmmto ao 1•rognmmra d.1 1e!Jafida:de1 o nohre 
pre~identc do const!lho dis::esse, mnda mesmo aqui 
em particular: ~elimino o quasi;" cu reflectiria 
soLrc o que, cm tal tirenmstanci~, mais eon,em 
ao pniz. 

Sr. pre::.iUentc, não JlOSSo ddxar neste momento 
de tomar ~m consider:Jção n re~posts que o nolJrc 
pre~identP do conselho fez o falar de dar ao meu 
prÍffi('ÍfO disClll'SO llCSla disCU3.5âO. 

O Sn. C.<NSA.NsM DE SiNJMBt [pl'l'sideu/c do eon. 
"'llw) '-Era do men dt'rer. 

O Sn. Conru:u:--8. EL nliocon.tcswuncnhuma 
das }lroposiçõe.s que (•mHti com relação á cDloni. 
zação russo-allcmã, nem modifieou em coUS'3 
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alguma o alc~nco du_s documentos que tive a honra 
de lêr ao Senado. 

Assim pois S. Ex. rcconht·cau riue os ru:-:.so
alleml'ies não se dir.igirum ao nrnzil no inlu.ito do 
fazer uma viagem de rccraio; rrconhecru que só 
motivo podcroso1 occorrhlo depois que, com muito 
sacrificfo, se acnaram no interior da provincia 
do Paranâ, induziu muitÇij delles a abaudonat·em 
seu primeiro proposito e a_ nstu·ero de suas uHima5 
economias pnra regressarem ft Europa. 

Por conseguinte, aos pontos c<~pit::tes daqucllc 
meu discurso nn.da O[lpôz o nobl'c pre:;iden.tc do 
conselho, c cu não tenho de considerar sinãQ a 
al!egação de S. Ex. do !JUO os terrenos comprados 
no Paraná o foram 1wr solil'itnç-ão dos colonos. 

Em que pôde esta considcru~·ão servir de jtt.:<tifi
cação para o qna se rez 1' 

Pois esse r~~ctv~ mosmo admittiU.o tal {1ual o 
apresentou o nolJ~'c.prcsidcnle tlt2 conwlh?~ jus~
fica o que a admuustru~·íio f(~:z; no P[trana ? Na_o 
era antes rigorosa obri~ação resistir a prctençõcs 
desarrazondas? Diz-se: ~ Ponderou-se u_os colonos 
que os torrenos não prestavam, elle.:: insistiram, 
e condescendemo::;, • 

Mas, scnlloros, n5o julgo que :;;em.C!lhuuto mo
tivo sirva pnra defesa do governo. 

Sr. presidt•ntct v. ::x.. se rccor1lanl .. ~aqui 
Qst.i o meu Jiscurso, do qae eu não di:->se que to· 
das as compras de terrns que se haviam feito no 
Paraná t•rum as indicadas no n_l_t;tppn que orgnni
zei, e sju.l ns qur; const'l.Y:!Ul das cscripturas ~1ue 
havia poditlo t1bte1' e que rnmetti :i mesa, ,Era 
me:;mo meu desejo f\ue viessem informa~ões 
novas completnr o trabn ho que eu não potlia fa
zer sin5o c,1m os meios de que dis11Unha. O 
governo farin os a.dditum(~ntos ou __ f!lodiflcn~ões 
que jnlg-.~sso necc~sarias parn cabal eonhecLmento 
tia materw. 

Ora, ficamos saiJenJo que " dc~p~~sli com C'OIH
prtls de terra~ é maior. 

Mns1 em QUL' apro\'eittt i~hl ao juizo c1uc. o ex-pr0-
::>iLleutt: deseja que se form<' de so.n admini.slraçãu 't 

Eu creio que. si ~nto:i do cx-prosidonte do Pa· 
raná tomar conta do ndministroção taes rlespt'SI\S 
se havhtnl fdto com c{)mpras do terras, devia isso 

I 
iuduzil-o tt não alargar assas despesa~ sinfio {-'Jll 

I 

c!rcumstnncin.s muito cspecfM~ e plenarncnt\! jus· 
tificadns. 

Penso que esta observação é pro('edent1~, 

I 

Quanto ao mapp<l orgamzado pela Tlwsuuraria de 
Fazenda, não o vi publicado, nem sei si chegou ao 

r conhecimento Ue alrr'lqm dos nobl't.•s souadon•..;., Li 
uma referencia a c. I e; e possivcl quo knhu sido 

O Sn. C.rnsANSÁD nE S!NIMDÚ (pl'tsid~nte do von-- pubileado, mas não o l'Uc,Jntrct. Si o n_obre prt"·si
selfw):-A commiss5.o que foi escolh!.•r terrc:nus já dente do conselho 0 po~su(' ... 
os tinha. designado, quando os colonos fornm para 
lá.- Tenho e H 0 rclo.torio desstl commissão. O Sn. C.u·;sANSÃO DE SrNI~IlJÚ (pt·esidente do con-

selho) ;-Est:t uo rolv.torio ün d_irc_r:_t•)l' espefial da 
o SR. ConnEIA:-Não importa. O que o nobre coloniza~i\o. 

pre~idento do conselho di~s_e encontra-somais ou o sn. CoRREIA. :-Não estú publicado, pot•tun.tu; 
menos no rl'latorio do honrado insprctor geral c como havia cu dn recorrer a clle? 
das terras publica~ c coloniza~ão · Não foi por desejo do omittil' cou~a nlgltUla qu~ 

Não acho, porr.m, que essa ox:plicnclío proceda. o meu mapp1 uno cont~~m VJdos os osclarecltncntus 
Si os colonos russo-a.llem5cs insistiam Qm esta- que uli8s estimnria podP.r fürn~;ecr para habilitar 

llelecli!:r-sc cm torras, que os agentes do governo 0 Senado a. furrnar 0 seu juizo com a ma._ior scgu-
conheciam que eram menos proprias pnrn a ngri- o d t • • t i 
Cultura, não deviam ser <Jttemlido~. Menos deYia rança. governo o cer o mrms rara qnaosquer outrrJs informações qne n:5o pude oiJter. 
attender á dt)sarr[lzoadn pretcnção o ex-presidente Eu tratei do Uar a infol'mação tlll qual a t~nlw; 
do Paraná, quo tinha cm mcrnorin, como dcc!aru e vê-se do mapra que a primeira osoriptura é
em seu rclatorio, a infor'!lHIÇão dc;;favoravcl que uc Agosto de 1875. Agora o Senado tem os pro· 
a._eerca desse:;; colonos obtivera do msp<~~tor gorul cisos l:Üume_ntos para apreciar a questão. 
das ~cr~as e cotontzn~!'ío ante:; do parlJr para a : Antes de terminar, pedirei explicações ao .nobre 
provmc1a. _ . . . . . ·~-, _ _ ; .presidente do conselho a respeito Uu actQS Ut• S.. E.'L, 

A_defe:m nao é sa1lsf<tctorw' a a~mmt:'tl.açu~ nao com os quaes creio que n nobre ministt'n rl.n f:t· 
deYHl COf!de~cçnd_cr com um cappcho IOJUStlflra- z;cnda não con{'ordnrá. 
vel e prCJUdJcHtl aos cofrOtl pu!Jhcos. 

O ex-presidente da provincia do Puraná fez uma O SR. Ax.'FONSO CELSO (ministro da fazenda):_-
publicaçno nos j_ornaes dc$~a cidade co_m :rcfcr.on,· E' difiioil. 
c~a no que cu d1ssc no Sena.~o acerca dtl._~Olüll_l~a_- o Su. ConRmA:-0 noLre. prt'Shleute do conso
çoao russo-al.Jcmã.~~ Não vo:o nesse. arttga smão lho expodiu dous uvisos ao mlnist~rio d:J faz;endaJ 
a. parto ~JUt' m!ere-,~o ao sen iço pubhco, (> !Omo:a um dos quvcs mandando pi\gar u Coctouo Pinto 
em considcraçoo por trntor-so de um lunwonurw ' 500:000~ por conta uc maior quantia. 
que procura csclorcccr os geus actos. _ · __ _ 

O que o ex-presidente do Parunâ jnlgou dever O Sn. G.tN$.\NsXo o-B ST~IMRú (JJi·esiiFi-ite- Jo con.· 
declarar é o seguinte: selho):-Estr: é do anuo passado . 

..- O Sr. Correia omitliu no ~1a.ppa que illlrf'.sen- o sn. ConnEIA.:-E' de 20 Uo l\I<lio clt~ t~78. O 
tou 27 compr?s de terrns, renhzadns ~2 _cm 1~76 e outro é do 30 de OutuLro do mesmo _anno, assim 
i5 em !877 ;_Is~o é, durante a a.llmm1::;truçao de publicado no Diario O{ficial (lê): 
g:uo se com:tJtum drgno e a.gradcC!do J:tatrono, na . . . 
Importancia de !08:1~~$087, deixando Igualm<•nto • Pelo crcd1to da k1 n. 2~o0 de 2> de SNemiJro 
de accnsar .~3:-i36-~3b0, vnlor de terras~ no mesmo de 1873, comhmudo com o ~rt. 30 da UQ o_rçr;un~nto 
periodo compradnS prlos colonos, e cujo Jlllgmnonto em vigor, solicitou-se que, por conta dos J.~ro.;; do 
tive de ordenar., i." sem~o's.tro Uo corrente anno, a que tem Pu'(!l h> a 

Acrescenta que nu devia ter recorrido a um r.ompanlua da Etitrada <10 feno do _Cnra.ng9Ia, ;;.c 
roappa organizado JWla The:--oUI'<Jria de Fazenda. entregue a qnan1fa do ~·:S:OOO~ á ri)Sl)ect~va d1recto· 
Nada mnis. Os documentos em que me fundei ria, sol, ~ua rcsponsB;Lll!dadtqwssoa},,vu·\tO depen~ 
ficaram sem contestação. dermn os cr-JII;t9 de 1Hpllf1ação definJtlva. • _ 
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O The::~ouro pnga cont:ts liquidadas; es_ta é n 1e-~ das tenlleuciõl.S naturacs dos governos para os es.· 
gblação ; o Thes·u uru não f<~z pngamcntos ror ront_a banjamentos dos dinheiros pu!Jii!·os. 
da nwior quantia. c A scgundu c::msn, e essa é .<:iP-gnrrtmcnfo .aJJH~IIa 

A directoria da Com}Kmhia da Estrada do ferro 1 cm que confio, é a livre escolha dos mandatarias 
do Caran;;ola a quem Ucvia dirigir-se pnrn oht1·l' do povo. ~ 
a quantia, sob ~ua responsnhilidride lK~ssool, era n Não sei si o nobre presidtJUte do conselho julga 
algum estabelecimento de erctlito. ou não I'JU su<~. conscwnria.,. que foi fnllnz a cspc-

Si a liquid,trão dns ronta.s estava tlemornda, r;.mça no caracter dos nobres ministr1}S como gn-
eumpria nrtivâl-tl. rnntia p:1ra a realidade da execução da ld Ue or~a~ 

O Thesuuro tem du fazer examrs nos documen- lllL'nto. 
to:-; parn se eíft~ctuarem llD.g'amcntos scmellwutc~. (Muito bem; muito bem.) 

~is o :n:t. 12 du dL'Cfl'tO n. 2313 de 29 do Ja- A discussão ficou adi.:~da 11ela I ora 
ne1ro de 1809 : < 1 · 

« A' Directoria Geral da Cunt:-tbilidade 1H'ftt•!lt'C' O Sn. PHE"IDENTE deu p.11'tl orJt~!ll do dia ·16: 
a verif1r,1~ão pr~-r-ia dos: Ci'1lculos arithmeticos de 
todos os docUmí'ntos por virtude dus qua('S tC'nha 
de r~ntrar ou sahir qualqurr :-ommr.~ dos cofl't'S da 
thesournria geral ou tl:.~s p<~gadori:.l:' dn the~ouro,» 

O ER. AFl•'ONSO CEL~o (ministro da (uzcnda): -
DJssa fôrma uão se pôdt! realizar um contrato com 
pagamento :mtrcil'l3do, como se faz sempre. 

O Sn. C.\XSA.N:;1o DE SJNIMn(; (presidt'lllr! do cvn~ 
selho):- As contas cwtntm li(jUillJr.li::s; o que fal
ttn-a era Hquhlur outrtl~. 

O Sn. ConnEu.:- Os contratos regulam-se por 
outras disposi~õc;;;, 

O Sn. AFFONSO CEI~so (minis!l·o da {azenJa):
A dispo.-;f('ão que Y. Ex. citon r:-: tá nltel·nUa pela 
reformo de 1868. 

O Sn. ConnEI.\.:- Nã'o se modificou a mnneirn 
de cffoctuar o }lagomcnlu das contas aprrsrmtnrlns 
pelos credores llo E:-itnUo. 

- O Sn. CANSANSÃo DE Su\1.\IBÚ (pJ·rsidf'nte Jo con· 
selho) dá um n.partc. 

O Sn. ConnEu :- Xão importa ; mnndrm -se as 
contas tiO Thesouro. 

O SR. CANSA.N~Ão DI!: SI1\Bil3Ú (prl'sidente do con
sellw) :- E foram. 

O Sn. ConnEL\_:- Não se mandou conta ne
nhuma; oftlciou-sr ao Thcsouro {l<t!'ct fo,zcr o pctga
mcnto solJ rosponsaLilidad1~ JlPssor~L 

O Sn. C.U'(sANsÃo DE "Smnmú (p1·fshlente do-con,· 
sellto) :-De. conta:) que já t'stavam nrs secretaria. 

O Sn. ConnEIA:-Isso não altcrn a qnc~wo. 

Ptimeira pa.l'te (at/ 1 hora). 

As matcl'i:ls já dcsignallt.t-5, a saber: 
2.11 discussão das propnF!ir:õrs da cnmara dos de· 

pu ln dos do corrente anuo : 
N. 1$G, [lpj)rov:mtlo o contl'atu celclm.1tlO prll) 

governo p:tra a navcga~ão o vnpor no rio Ama
zonas e outro:;. 

N. 152, dPterminando que os exames de prepa
rotorios, feitos no Lyceu da Da h ia, sejam aceitos 
pnril a matricnl<l nos cur.sos superiorf'::; do ltu
pcrió. 

N. iGO, concedendo diversos favores á em preza 
que lavar a cm_,itn o prolongamento tia avenida 
Viiia Is31Jcl até a rua do Senador EuwLio. 

N. f51, iUem á cm preza que se organizar p:ira 
o arraz~mcnto do morro do ScnaUo. 

2.a discus~ão do parf'cer da commissão de cm
prezas privilegiadas So!Jrc o prctenç:lo de Morris 
N. Ko!m. 

2.a dita das propo~i(;'ÕC'S da ram<~ra dos depu
tados: 

N. 230, do corrente anuo, concedendo a Carlos 
Agostinho llo Ln~mrrit'~rC'. priYilegio p:trn falJI'iL'<Jl' 
e yendcr sóda artlficlal c addo sulpltnrico. 

N. 51:!, de 1873, d.:!tcrminando que a leg1titna
{"1'ío por snb-:crJucntc matrimonio comprC'hendc os 
11Ihos eS]Jnrios. 

Atcrcsccndo: 
A hora está dada ; vou pôr termo á.~ lllinlws 2. 11 discussão da:; proposir:ões d<~ mesma camarD, 

ob~crnu;ü3:', pcdintlo Pmprc.-;bdas ao nobre pre- do corrente anno: 
sillcntc do conselho as palnvr.:ts finnc~. N. 117, autorizando a C[tnw.ra municipal desta 

S. Ex. Uissc no ~cu di~eu;•go ele G 1lc Oufu1Jrn citlo.dc a contrahir um emprcstitno at1] a quantia. 
de 1877, a quo já me referi (lê): , de ~.OOO:OOObOOO, a juro tk G o;.. 

« Ousará nlgucm ~ffirmar qnn rntrc n1'•s p1írl1' ter l\s. 201, 206, 207 c 32, eonccUcntlo disprn:'D. aos. 
algum valor a discnss1'io da lr·i Jc orçnmcnlo? c estutlautcs: 
que esta lei, ainda quando votada Pt']t) coq1o Ic- Antonio Mordra da Costa Rodrigues, Pedro 
g·islativo, tem alguma importancitl real~ Vcllo . ..:o Rebeiio, Carlos Eugenio St.:lling e 

« Peço Jiccn~a ao Senado pnra manifestar-lhe Uyeroilio Eloy Pessoa. 
francamente a minha opinifío. Não é das rostl'ic-
çõcs cscriptos \(TIO c::;poro a fiel Pxcrnção do orça
mento. São utets mas, :tprz[lr <l(•llns, n:ío pn::;.~n ter 
confi<~nca cm que as attriLuiçõcs do poder legis· 
lativo sejam rcspr.itadas 0m ma.torla. de orçamrnto. 
Só duas cou~:1s me- pódf>m servir de gor:mtin pura 
a re<llidadc da execução do orç<Jmento ; uma o c a
racter dos no!Jrv.s. mi:-1i&tros, que se Mharem ft 

· freutc dn [~Jta administr8ção, mas ainda qlwnto n 
e.5ta digo qnc é fall<~z~ pnrCJUC pr'tde acontecer QUL', 
ainllo. qmndo pos.-;uido~ tlns l1l[IÍS pnrns intl_'nr:-ões c 
desejos de !Jem Sl'f\'ir<>m ao paiz, podem ~rr arras-
tr~dos p<'lDs cirrnmstaneias, e impotentes diante 

St'gundct pa1'te (ti i hom, ou antes até ás~). 

C::ontinuação da 2. a tliscussão do nrt. 7. o do pro
jecto {le ki do orçamento de 1879-1880, rclntiYo 
ils despesns do ruinistL't'io da agricultura, com
mercio c obras publicas. 

Leí'antou-se a sessão :ís fJ. hurns G 20 minuto::; da 
tarUP. 

-.--
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'91.0 Scsaii.o CDl I6 de Set.entbro 
de 1879. 

PRESIDEl'iCIA DI) SR. VISCONDE DE JAGtrAnr. 

SUMM.ARH_l,-E:.:L'lW!t::.t'c.-Trcs propos!o:~ns Ja camara dos 
Srs. ,deput:tdos, sendo uma sobre o mt>ntcpio das irmãs 
soltcun:; dO$ officiacs da armada, outra sobro as cmcnJo3 á 
proposta do um crot!ito aborto no ministorio de estran· 
gciros po~a as despesas com uma missil.o cspccinl [L Chirya, 
c a torcClr.l sobro as emendas à proposta de um crodtto 
ab 11 t'IO .lO mi.nisterio tla. marinhn para a$ Ucspesas das verbas 
-For~a naval, e Rofot•rna.tos.-Trcs parCCI1l'OS do Son~<!O, 
sendo UouJ lia commissiio Uc ostatistica soliT<:l a propo~1~ão 
da CfLmara do~ Srs. UepntnJos, fi"tando os limite>~ entre as 
prnnncias do I'iuuh\' o Cear:\, e o outro sobre os cstuúos 
tcclwicos nccassarioS para tl(>tcrminor-so a linha dh·isoria 
entre ns provindas do Santa Catharina o Paranti. e o terceiro 
d_o. commissão tlo orçamento.sobre o roqu<"'rimcnto :lo Lau
rt~no Jo~ó l\fnrtins Ponha, Uo~!lnlli~La li:: R_ep:HtL<;ão) rrr
dtographH"-"1..- Redacçãe úa emonUa suhstLt.llLLVIl do Scnrll o 
sobro o contrato para a limpC7.11. e irrigar.!l:o 1la cidadc.-Pni• 
»~mA t>.AnTE LJA onor.~t oo I.HA.-Navcgaç!l:o no rio Amazonas. 
Dtsenrso do Sr. Viscontl1~ do Rio Brancn,-SEGu:-;o.~ l',IRTr: 
D\ onPEM no PI.L-Orçamonto Ua a.~rricultur:~.. Discursos dos 
Sr.11. FcrJLandes tla Cunha o Tl!i:tch·a JunbJr. 

A's H horas da manhã fcz~sc a chamada e 
nchnram-sc f11'csentrs 28 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dlas de Carvalho, Crnz ~In
c1lildo,Bilrilo do Mamanguap~,Godoy ,Antão, Barros 
Barreto, Visconde Un Nicthoroy , Visconde do 
Abaeté, Correia, Luiz C<~rlo~, Barão rla Lnguna 1 Vis
conde do Uio nranco, Paranaguá, Mendo::; de Al
meida, Junqueira, Tcixeira.Junior, Dt1ntas, Fausto 
de Aguiar, Vicirn da Sitva., Bariio d1~ 1\Iaroim, Leão 
Vello:w, Pacs Ue Mendonça, Diniz, RilJ~iro da Luz, 
1\Iarquez do Ilcrval c Leitão da Cunha. 

Deixaram de comp.'lrr•cer, com causa particip:1dn, 
os Srs. Nunes Goncnlves, ChiclJOITO, Bnrão eTc Co
tcgipc, Bnrfío de Pirapnma, Silveira Lobo, ConJe 
de Bacpcnd\', Durruc dr. Cnxia~. Oct:wiano, Snraivn, 
José DonifvCio c Visconde de Bom Retiro. 

Dcixart~m ele comparrcer, sr.m eansfl pnrticipar'la, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz c Visconde de 
Suassuna. 

O Sn. L o SECnETAmo dá eonla Uo scgnintr 

EXPF.D!ENTF.. 

Officios: 
Do minist~~rio da ~gricultura, commercio c 

obn1s publicas, de 13 do corrente mcz, infor
mando em respor::.t:'l r~o do Senn<lo rle -13 tlo mcz 
proximo findo, aceren da indPmnização dos se
nhores dos escravos decl~rado3 Iivreg, por conta 
dCl funUo de emancipação, no município de Ig-ua.s
st\, prnvincia no Rio de Janeiro. -A I}UCffi fez a 
requisição. 

Trcs do 1. 0 secretario da. camara dos Srs. depu
tados, de i5 do corrcnlc mc-z, t•cmcttondo íls se
guintes 

Praposi[Õe~. 

« A assemLléa geral resolve : 
• Artigo unico. As irmãs solteiras tlOs--Officiacs 

da armada tôm direito á percep('iio elo rc::;pectivo 
montcpio emqunnto Yh'erem, ninda que mudem 
de estado'· revorradas as disposiPões cm contr<lrio. 

c Paço 'da cá'mara dos dePntnllos em 15 d.'e 
SctemLro de !87ü.- Visconde dt• Prados.·- José 
Cc:satio de Fada Alt-iln.-ilf . .rllus de Al'auJo, 
S!l.o secretario. •- A' ('Ommissão dr marinlw c 
guerra. 

• Emenda:; feitas e approvadns pela cnmara dss 
deputados ii proposta do poder executivo que 
abm um crt~dito m:troordinHio ao ministcrio de 
estrangeiro.; vnra occorrer ás despesas da missão 
especial á C I una. 

« Acrescente-se no lugar compC'tünte: 
'A nsseml·lén gerai decreta: 

o Art. 1. o (E' o artigo unieo da propo.sta.} 

• Art. 2. 0 (additivs). O ministro c secretario de 
Estado dos negocias da fazenda fica autorizndo a 
effectunr, na falta do recur:;os ordinarios, as nercs
saritas operações de credito para execução desta 
lei. 

• Art. 3. o (additivo). Ficam revogadas as dispo~ 
sições em contrario. 

• Paço da camara dos tlepu~ndüs em !5 de Setem
bro de 1879. - Luiz Felippc de Souza- Leão, 2. o 
vice-presidentl~.- José Cesario de Faria Alrim.-
M. Alves de Araujo, 2. 0 .secretario,,- A'-com
missão de orçamento. 

~ Augustos o dignissimos senhores represen
tantes da 11ttção. 

1: Na proposta de orçamento, que lem de l'l'"er 
no actuai exurcicio de 1879-:1880, pediu o governo 
iffil)Crial : 

Parn a verba-Legações e consulados--532: 650~000 
a dc-,\juda; de custo- .. _ .... 70:000~000 
a dc--Ex.tmordinarias no ex-

terior-.. ~~-,_,- ..• -·--_ .. - .... =50:000~000 
c Acamara dos Srs. depntndos, emendando,dotou : 

A primeira com ................... 026:1506000 
A seguruh • ... _ ... ___ ......... iO:Ofiú$000 
A terceira • ................... 30:0001~000 

c A illustn: com missão de orçamento da camnra 
dos Srs. senadores, adoptando estas dtHts ulti· 
mils emendas .. propôz que se concedesse parn a 
ruúrica - Legações c consulados - sómcntc 
389:500~000. 

c Tenào, poróm, o governo imperial de enviar 
á China uma missfio especial, não encontrará por 
certo no orçarnrnto reduzido pela f1'n•ma <lcinw 
indicada os recursos de que carece para fazer face 
ás dcspnsas que tem de occasionDr aquella missão, 
c quo são or~·ndn:; cm 120:000;5, rrenrsos que lho 
fornccerinm ·as tres varhns-Leg<~cões c consu
lados-. -Ajudns de custo- e - Extr<IorUinnriilS 
no exterior-si fosse mantido o algarismo d~ cada 
uma dellas mencionado na proposta. 

« A' vistn do exposto, venho, tlo ordem do Sua 
Magestade o Imperador1 submettcr it vossa appro
vação a seguinte 

Proposta. 

« Artirro unico. Fica concedido ao ministerio dos 
negoci{)s" estrano-e.iros um credito extraordinario 
de 120:000~, ao co cumbio de. 27 <l.i!Jhciros estt:'r
linos por i;). para ser appiwndo as. des1~e~i'ls. da 
miss1"io especial, que tem de ser envJada a j-;\llna. 

• P<~ço em 25 de Agosto de 1879.-Antonw ~~fo
reira de BmTOS. » 
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• Emendas approvadas pcln camara dos deputa~ 
dosá_ proposta do pod(~r executivo quo concede 
ao ministerio da marinha um credito de ........ -~. 
ii0:07!1,)677 para occorrer ãs despesas indispcnsa· 
veis ás verbas- Força naval- e- ~Reforma
dos - do exercício de !878-!879. 

• Acrcsecnte~sc no Jogar competente: 
~ A assemLléa geral decreta : 
• Art. i." (Gomo na proposta. ) 
• Art. ~." (Supprima-se.) 
• Art. 3." Passa a ser art. ~.o 
« Paço d~ ramara dos deputados em 1ü do Se

tembro de 1879.~Yisconde dr? __ Prado_s.-José Çr!· 
sario de Faria_ Alt~im.-Jf .. Alves de A mujo, 2." 
secretario.~ -A' commissão de orçamento . 

rnorOSTA. 

• Aagustos e dignissimos senhurt!s representan
tes da nação. 

• Os creditus concedidos pela lei n. 2792 de 20 
de Outubro de l877 para as despesas das verbas 
-Força naval-e-Reformados-do_ oxercicio d_e_ 
1878-!879 são insuffidcntcs, como vereis das 
demonstrações juntas apn~"entadas pela Conta~ 
daria da marinha. 

• As causas determinntivtts des~a ínsufllciencia 
são, quanto á primeira daqueilas VL'rLas, a ele
vação dos preços dos gcncros alimenticios, da 
qual resultou a impossibilidade de manter-se a 
tiase de ~00 réi> que rôra tomada no orçamento 
pars o calculo das rações, e, quanto ~ segundn, 

as reformas concedidas na fúrma da lei a ofli
cmes e praf2'as, e que não podiam ser previstas 
no mesmo orçamento. 

• A quanlia neccssaria para coiJrir as despesas da 
verba- Força naval- é !8~:997#086, precisando
se de 27:0771)591 para- Reformados. 

c Entretanto, como vereis do quadro demonstra
tivo do estado dos creditas votados .vara as des
pesas do ministerio a meu cargo Cl, exrstem sobrus 
nas outras verbas, na importancia de 1.093:.}H~1183. 

c Assim, concedidos os creditas alludidos de que 
carecem as duas verbas supracit<~.das, na impor
tancia total de 210: 07~.%77, ficarã nm saldo de 
883: 399,)806 sobre a totalidade do credito conce · 
dido pi'! o art. 5."' da Iei jc.i mencionadn n. !792. 

« Nestes termos, ê de grdem de Sua Magestude o_ 
Imperador, [lpres.ento-vos a seguinte 

PI'Oposta. 

• Art. 1. 01 Fica concedido ao ministerio dos ne
gocias da nwrinlw. um cr~dito dG 210: 07-!1~677, 
sendo !8~:997$086 para as dcspe;as da verba -
For,a naval- c ~7:077~59! para as da verba
Reformados-do cxercicto de 1578-1879. 

~ Art: 2. 0 E' autorizado o ministro c secretario de 
Estado dus negocias _da fazenda a fazer as opera
ções de credito que forem preei.-:as para a renli
zação destas despesa~. 

c Art. 3. 0 Revogam-813 as disposi~ões em con
trario. 

• Paço cm 28 de Julho de !879.-Jo<io Fen·cira 
dr ~Houra. ~ 

DEMOrtSTRAÇÃO DO ESTADO DA VERBA - FORÇA :r-.·.1\ VAL- DO EXERCI CIO DE 1878- 1879. 

Credito votado pela lei n. 2792 <le ~O d" 
Outnlm> ue 1877 ................... .. 

Thesuuro Na.cional (Segundo os pro~ 
cessas remcttido~ até ::1 presento 
<lata) : 

Munições de ltocca ................... .. 
Ditas navaes a lnzcg .................•.. 
Ditas de guerra ............... ·-·-· ..... . 
FardamPnto .................. ,,. ...... . 
Expediente .............. ~ ....•. T ~ ••••• 
Medicamentos ....•. -·.-•.•.. ·~ .......•. 
ComLustivcl. ......................... . 

Ad.d~ciona-se: 

A despesa provavei até o fim do excrcicio 

Delegacia do Thosuuro em Londroi> 
(até Abril de !879): 

Acquisição de brinzão, lona e cabos para 
a corveta Guanabam e canhone-ira Pat·
nahyba, aviso de 3 de Deze-mbro de !87H. 

Addiciona- se : 

A despesa provO!'lvel até o fim do excrcicio. 

(~ O qu(l\lro será publicaJ.o ~om o parecer em avulso. 

2.351: !85~2W 

Despesa 

M3: 8G01j8i;; 

11>:151~59~ 

8:86~~880 
23:016~172 
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Rio da Prato (até Maio de 1879) : 

Gr<1tificações dos officiaes ....... ~ ....... ~ 
Imperiacs marinheiros .........• -..- ..... . 
Datal hão naval.. ............. _ ........ . 
Foguistas, cnrvociros e criados ......... . 
Munições de Loc.!!a .................... . 
Munições navncs ........... ,_ .....• _. -~.--· 
Expediente ............... -............. . 

Adlliciona-se: 

A dcsjlcsa provavcl ak· o fim do cxercicio. 

FlotHha ~o Alto Uruguay (até Abril 
de 1879): 

Gratificações dos ofllciaes .......•....... 
Vencimentos dos imperiUN! marinheiro:'!. 
Ditos Uos fogui.:3tas 3 can·ociros e criados. 
Munições de l.weca ......•. _ ......... -._ .. . 
Ditas na v aos ..•...•...•..•............ 
ComLustivel. .........•..•.......•. ~· -~. 
McUicamentos .....•..•..•..•. ~ ._ .•.•• --~ 
Fardruncnto ........... ~ ........••... -~ 
E::tpedit~ntt• .........................•.• 

AdUiciona-se: 

A Uespesa pr€1vavel até o fim do I.'X.ercicio. 

Flotilha de Matto-Grosso (até AIJril de 
1879) : 

Gratificações dos officiars .......•.. ." .... -
Vencimentos dos imp9riaes marinheiros. 
Ditos do L.:.~ talhão naval. ......... ~ .••... 
Ditos dos foguistas, carvoeiros c criados. 
Munições de bocea ...................... 
Ditas n~vaes .... _ ...................... 
CombustÍ\'Cl ......•........... ~- ··-·-· .• 
Fardan1ento ......••.•..••.•... ~ .--..•..• 
Medicamentos ........ _ ................. · 

Addiciona-se: 

A tlcspcsn provnvcl ató o fim do exercicio. 

Pa~adoria da marinha (até Junho 
c 1879) : 

Gratificnç.õcs dos oftlcincs ........... ~·-. _ 
Vencimentos dos impcriaes marinheiros. 
Ditos do batalhão naval. ........... r •••• 
Dito:-) dos foguistas, carvoeiros e eriados. 
~Iuniçõas de Locca ..................... 
Ditas navacs ........•......••• ·~. -~. -~ .. 
Fardi.lmento ........•..•..........••..• 
ComLustivel .... -.. _ .. __ ~~--····~-~~···· 

Addiciona-se: 

A dcspe.,a provavel ate o fim do exercicio. 

~[; 168~69 8 
8:6~ü503 1:081 708 
9:57 085 

15:159 ~ 37 
i:i30#138 

~~~~00 

137: 655ji72St • 
11 :923~226 
u :976n!J5 
38:899!1913 

(>;667,$711 
1:595~711 

232,l536 
!M.\105L 
66~700 

18: 
16: 
!: 

7 
23w89 

1:077 583 

~0:000$000 

137:161~725 

>5:720~575 

------ 120: 7 1>86538 

85: !9í,)Si6 

-- --- -

505: 771 ~G61 

58: 6M$!;8r. 

107: 058$770 

!82:882~300 

----------

205:91i3~3úi 

-------

56~:396,SSi7 
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Pro\l·incias (segundo os documentos 
existentes n~ nep<lrtiç1io), ::\ saber: 

Gratiflcáções dos offici aos ...•. ~ .....•.• 
Vencimentos dos impcria.os marinheiros. 
Dttos do batalhão nnvhl. ........•••.. ··~ 
Dttos dos fogutslas, carvoeiros c ~riados. 

- :MuniçõGs de :Uocea .................... . 
Ditas navacs .......................... . 
Di las de guerra ....•...•.. -· .......... . 
Mellicamcntos ........•....••.......... 
Fardamento ..•.....•••••.••.....•... _ ... 
Combustivcl ..........••.••.•.•..•••.. 
Engajan1cnto ... , .......••••.•.•....... 
PuiJlica~ão elo cdilJe:; ............•. ~ ... 
Objectos du expGtli•'ntc .........•••••.•. 

· Adtliciona-so: 
O resto da distribuição c dos c.rcP-ilos con

cedidos por diffL•rt•ntc:; avisos:···-·· •. 

268:883-<6QQ 
61: 6;>6$'653 
"' 100$519 

78:062~876 
!97:213~5!8 

32:3~~~~~8 
!:73~3'i8 
2:89í '231 

18:2t.ü) 7ü~ 
8~000 -

190;$000-
801,$:!63 

--- GGii:íG3~30:J 
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Despesa a annuliar ................... . 
2.601:i8!Eiíl5 

Gí:'l_g9J)!l9 
---- i.537:!8l530G 

Primeira secção da Ctmt::uloria dil marh1ha cm 26 de Julho de 1879.- O cvntadol', 1tugttsto Cesal' 
de Castro .Jlenezes.- O chefe de secção,. Francisco José Fe1-reira. 

DE:\IONSTRAÇ.\0 DO EST.\.00 D.\. VEl\BA.-REFORM.\OOS-DO EX.EilCICIO 

Credito ,·otado p~la lei n. 2792 dc20 de Outubro de 1877. 
Despesa. 

Thcsouro Nacional (até Maio de 1879): 
Soldo dos officiaes da armada c classes anncxas........ !lo: 783~915 

Addicionn-se: 
A despesa a fazer-so até ·o encerramento Uo exerci cio.. 23: Hi6S783 

Delc~o.ciado Tlwsouro cm Londres(até Abril de 1879): 
Soldo de um officiai rcfOL'mo.Lto ...............••...... 

.A.ddiciona-se; . .. 
A dcspe:;a a fazer-se até õ. encerramento Uo cxcrcicio .. , 

Flotilha do A !tu-Uruguay (ató Abril de 1879): 
Soldo d0 um ca!Jo de infcrillrl2s •...................•... 

Addiciona~so: · 
A despO!=;<:l a fazer-se n.té o encerramento Uo cx.ercicio .... 

Flotillla d,•. Mat LO·Gl'OSSO (até AIJI'il de 1879): 
Soldo de prnrns reformadas .................. ,·~ .•.• __ _ 

Adtliciona-se: 

216~000 

216~000 

fiii,$070 

31~000 

22.5$000 

DE !878-1870. 

202:69Ia7G2 

!38:9'10~698 

132~000 

96~070 

A tlcspesa a fazer-se at0 'O cncerrnmcnto do cxOl'Cicio ... 99JOOO 321~000 

PJgadoria dn marinlw (até Junho Ue i87tl) : . 
Soldo do;:; uwchinistas: olficiacs marin1wiros c praças 

de rret .............•••..•••••••.•••.•.••. ··-·--- !7 :510b3ii8 
Adtliciona·sc : · -.. · 

A Uespesn a ftlzer-sc até o encerramento do ex.crcicio. . . 2: U:1~72.7 1 tl: 632~085 
Provincias (sC!;Undo os documentos existentes na 

repartição) 1 a saber: 
_Soldo do~ omciacs da r~rmada, class(•S annex.as c prnças 

ilc prrt. ....•.•...•.•...•...•...•..•....• -···~· •• • 3G:879~7G;; 
Adtliciona-se: 

· A dL•spcsa i:l fazt•r-sc atú o encerramento rlo tJ.'\.crcicio... 33:~6'1~679 70:_'3'1i~íH 2~U:7Gn$297 
------

Deficit ..... ~ .•••••••• , •• _____ •. . _ __ _ _ -27:oi7~~zr 
Primeira secção lia ContaUoria da uwrinha,em 2G de Julho dt; 1879.- O .::ontullor, .:iugusta Cesw· 

de Castro Jlenc::cs.- O chefe tlc sccçtio, Francisco José Fcrreint._ 

'• · • .;T" ... ~ '- •• 



SESSÃO EM IG D8 SETEMBRO. 

nu p.rcsidcnt,J da provinda do Rio Grande do I 
Sul, de 2G do mcz proximn findo~ remctleudo um 
cxcmpl~r da falia Uirigitln á D.ssem!J!éa :r~~ral t~~~ 
gislativa daquolla provincia, pelo Dr. FclislJL·tto i 
Pereira tla Silva.-Ao nrchivo. 

Da mc~a parorhial d,l chl:ul0 Uc i.Iinas Novas, 
rcrncttt!ndo cópia autlwnlirí:ltlo resultado úa doição 
que alli se procedeu no dia 10 du corrente Ulr)z. 

Da mesa do collogio eloitural t.la r.idaUc Ua Chris
tina, re-mcttt.•ucl.o CÓitia das actas tl<~ eleição a que 
se proccr1cu no dito collogio no dia 7 do corrente 
mcz.-A' commissão de constituição. 

Tendo c:omparccido mais os Srs. Cuniw e Fi
gueircdo c JaguariLe, o Sr. Presidente abriu a 
sessão. _ _ _______ _ 

Leu-se a acta Ja scssna antccctlcnte, e,_ nã1J ha
vendo quem soiH'C cllo. fizcs~c ob:s~I'V<H:U~.s, Lleu-~c 
por approvada. 

Compareceram dep•,is os Srs. Silveira da trlotta, 
Affunso Celso, Dfógo Velho, João Alft'Cllo, Fernan
des da Cunha e SinimiJú. 

Foram 5Uccossivamcnto Jidus, posto..;; em di:;
cussão e approvados os rt~rjn('l'imcntm: offt:rccili;ls 
nos seguintes 

Parecaes. 

...\.. commissão de cstatisticn, a quem foi rr~·· 
sente a propo.-:ivi'io da cmnam rlo::.- drputaUus de 
5 do mcz corrente, n. 271, fixando os limites 
entre <~S provinda.-; Uo Piauhy e do Conrú, re(1uer 
que se envie ao governo, pcln mini.-:.tcril) Uo l!ll
pcrio, crlpi;"t da mesma proposiç-ão, afim de que in
tcrronlw seu p:~rcrcr c rcmcttR quaes11lll't' cscla
recimcntui> que pos-;:a dnr ~obre o a::.1;umpto. 

.. Sala das commissões cm i6 de Setetultro de 
i879.-C. Mendes de 11lmeitla.-Ba.1·tos Barrrto .• 

• A commissão de cstatistkn, a qnrm foi pre-
sente a propo;;içfío ela camr~ra dos dopntHdos d(~ 
5 do mez corrente, n. 276, nutorizando o governo ::1 
mandar proceder, desde j:í. 1 por nma com missão 
de cn~enheiro~, nos cslu<los h~chnirus nccos~arios 
para dctcrminar-~c a linha Uivisorin. rntro us pro
vindas de Snnta Callwl'iua e do Pr~run~í, requer 
que se enYic ao governo, prlo ministorin du Im~ 
prr·o, cópia r1n mesma proposiç.iio, n nm r lo qnr1 in
tcrp~)nha seu parecer so!Jt•e a com·cnicncia da re
fenda mcJida e rcm~ttn qu<1osqner csrlar~·ci
mcntos CJUC possa dar sobre este assumpLI1. 

• Sala das commissõcs <'m iü de Sctem/;ro Uc 
l87U .-C. -.1It'lt'les diJ -Hmâdo.-Da.n·os flil.l'l'fto., 

• Foi [Wt~scnt~~ <Í commi.:são de OL"Ç,"<Hncn:o o 
requerimento de Lauriano Ju:-;é ji::u·tin.-; Penha 
Junior, dcscnldsta da lleJwrti~iío HyU.rugraphicn, 
cm que pcUr n grara de sn inclui!' no credito que 
se trata Ue U.ltr an governo pnrn pngnmrnto dus 
gr<"~tificat:õcs d<1S cmprrgndos da rcferi(la fil'fJarli
ção a som :na pr<'dM p<'trrt II! c -"Cl' n!JOll«llo u ven
cimento a (1ue se julA·a com direito. ~ ·-.- ~ 

( Allega o suppli{'anto qu~~. sC'ndo desvnhl:::t:t tb 
Rctwrtiçõo Hydrogrnphica, f(Ji Uispen~auo llu seu 
emprego p:1r aviso do L'· d(\ l\lRrt•o de !878~ cm 
conscqucncia do nfi'o t!'rrm sido consignt:~dos no 
orçamento os fundos rn·cd:-:;os Jlara o ~~t'll jl:lga
mcnto,c flUO continuou a servir na mesma Hctlar
tiç~o som rctriLuic;i'io alguma, como lilt• foi per
mittitlu por rtviso d1~ 7 de Marro Uo mesmo anno. 

• A cotnmiS!-ãO YPI'ifkou que cxbki'_cre<tllu na 
I\CJJ<Hliç5o Hydrugn1phic::~ o lugar _dç. ~let:cnldsta 
com o vencimento annunl de 1 :800~, qtw o sup

v. v 

-_.,.,._, ...... :;;;;;,.._.. 'hoitli-~~- ··~-"'.=-:..=o.:-~~ 

plícante continuou n sorrir afJ_nclle lagar ainda 
dl'ilois de disprn.::ado, comO lhe fui permittido, 
com zelo e dedicação, e ltem assi111 o de porteiro dJ 
mesma Rcp:tt'tição, c finalmente llllC jit foi votaio 
pPio Senad.o em ultima discussão o credito sobre 
os vcncimcntu;o; Uos empregados da IlyUrographia. " 
Port:mtu, ignorando a mcsmr~ commissão qual o 
motivo real IJUO influiu pnrn o actu tio Lllimstcrio 
da mnriuh~, que Uisllrn:-;-on o supp!icante dores
lWetiyo cmprc-go c si conycm a continun('ão dos 
seus sc.rriços na Hyllrographi<t, Ilrecisa de in
fornwçücs sob!'t~ e:-:ta pretenç;1o, e, pois, ~~ <h 
par(~cer que se as r eram ao governo por intcrmcUio 
tlo ministrn e scrrclario de Estculo dus uogocios 
dn marinlia. 

li Sala Uas commis.sUus em 1:5 de SetendJI'u Uc 
1879.- J. D. Riúeil'o d~' Luz.- J. ,~:lntilo.-Bar
ros flf!rteto.-Dioyo Velho.-Leitclo da Cnnha.~ 

FOi litla c Ocou ~olH'e a mr .. ~a pnra rntrar na or
dmn dos trahn.lhos n. segllinte rcdac~·ão parn 3.a 
discus55o: 

Emenda Sltóstitutiva. 

A asscmbléu gerai resolve: 
• Art. 1." Fien o governo :mtorizallo a contratar 

no ~odo ou. por.partcs o serviço da limpeza e irri
gnç.:w desta ctdatlc com quem ffiC'lhor serviço e 
mmorcs vantngcns offererer,p!·r·rc(leudo orçnmcnto 
Ua dCSl-JC~a I' c.onrurrcncia puhlira. 

c ArL 2." Emquanto nfi:0 sc cJTertuar novo con~ 
trato, na fút'lLLU Ucterminalln IH'lo <~rt. {.v subsis
tirá o contrat•J p!'nYisorio, que cslú seud() exccLt~ 
ta do pnr A. Gary. 

« Art,. 3." Ficam rcvogndas as disrlosiç>ÕC'S em 
contrar1o . 

« Snla Uns commissõcs cm 15 de Setembro Ue 
!879.-.J/. F'. Curreia .-Pausto de A{Juial'. -Leiti7o 
da Cunha. b 

PniME!RA PARTE DA OHDEi\1 DO DI.\. 

NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZQJI.TAS. 

Continuou a 2.a discus::;ão do art. 1." da prorw
sição da camara dos depntndns n. 18G do correu te 
anuo, ~pprovnndo o contr:~to celebr<1do wlo go
verno parn r~ naYe;;i.'lção a vapor no rin Amoz011a·s 
c outros. 

O Sr. ,Visconde do Rio Dl".aneo 
pondera qun o nobrc senador 11ela flaiLi<l, que 
lwutcm fallou segunda vez sobre este projecto, 
em toLlo o :;eu discurso dirigiu-se cspociaimrnt•J 
ao orndor. E, todavín, trala-se }Jresnntemcntc de 
um acto do ~;overno, praticado soh a administrnção 
de 25 de Junho e aceito pelo gabinete actual com 
inteira ise.nrão de espirita; trata-se, cm summa, 
rlc um acto do goYcrno, já npproyado pela cnmora 
tt•mpornria, que de CPrto niio t\ :-uspeita ao nolJr~ 
~~·nallOr pl'la B11hb. 

Entra o orn1lo!' no debate, não só pr•Io r.nnvite 
do nuLre senador, a. quem se tem referido, como 
tamiJem usando do mesmo 1ircito de qnc dle 
mou, t(•ndo pül' diante o mesmo 3lí"o-o interesse 
pulllico, c movido por uma convicção t~o sincern e 
tão {lrofundo como a de S. Ex., mas a ella intcira
wcnte opposla . 

Esta quc:::tão devi..' ser nnsidcrnda c resolvida á 
dsta dos clenwnb.s, que naturalmente devem in~ 
fl nir parn o :tcerto com que a nsse-mJJléa geral h a 
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1i8 ANNAES DO SENADO. 

do profPrir n :-na ultimp. pnl<1Xf<t cm twgocto de 
t<tnt~~ imlWl'tnni'i<'t. . 

Seuundo o IJ.OLreS~...·na•lor IWlrl P;llliH, a uwt•~tw. 
não é'st't u~m estudada, fi.dtalll co:clarc~cimentus; 
Jõra prc('i~:o adiM' tl ~oluçlto até IJUC MJnelle~ re
quisitos ~c prern~hessPm e as cnmaras com per~ 
ff'ito conhecimento de causa po(le!'srm atloptnr o 
rr.elhor alvitrt', considcrantlu toüus o . .:. intt:l'e:o:scs 
que- eslüo cnvolridos nesta questão. 

1\Ins, ~i estn obj,~cção prPV::tlPcr~sc, então pmlP
ria .-:cr tam!Jem allegada contru todas as outr:t;; sub· 
venc;'üt·s concedidas poli) gorerno e. o.pprrwnrl.d!' 
pelo P•!dt-'l' legisl11ti1-o. _ 

A verdade 0, porém~ qu·· uão lw sultvençao 
dc:-.ta natul't'Z<1, Wu tliscutidJ, tão ex.;lminnllil como 
a da Cowp;mhia do Am::~zonas. 

A üupurtar;~u e exportaçfto tl::~s pr<n itH'!US do 
Pani L' ~\.mazon::~s são conhcdtlas; os pr,•sH1onh•-: 
de amLas fur;:tm ouvido~ 11rlo ministerio tt'utl~acto, 
cotJlO seriam peln <~ctual; o assumpttJ fui dl'lJatitl.o 
pró r• enntra nns du::Js ranwra.s cm 1877; as opi· 
niões d[Yergiram, mD.s o que se viu':' 

Que um nobrt~ dq;ntadn, qn'' ('J'[l rnuitu infl'Hsu 
ao contre~to, qtwl havia sidu profJn~tu, <lC:dJuU lHH' 
o1Terecer pn~ccto concedendo u.ma su!Jrcut;:'Yo de 
500:{i00J e tn.ando o pri!Zo"l dt• Clll.L'O annos. A ca
nwra. ontle tiulw assento, qnanrlo :-;(' iniciou o 
pr0j('cto, o illustre rt~lJft.':=:entante prl:1 provinch 
do Amazt!lla:>, t'l falleeido Dr . .:\lareira, es!'a cnmarn, 
de aceõnlo com o.parC'cer de~sc ii\u~tro de}JUtado, 
_,·atou o projrcto tJUe veiu c.u Sent~do. . 

Aqui a commi;:.sJn compctC\ntL' exélmtnou n 
prnpo."irf'io d~ outra camara. 

O nolírc senador pt~ln Bnhin, lwje an:;ente, o 
Sr. Saraiva, com qunnto não fosse favurarel ao 
projee!o, !l~pni;:, de aturado O\ame, concluiu con
crdcnd•) Ulllíl suUrcnção dt) 300: 000~; mns para 
que? Pura que os vt~porr." dn componldn llzc:::st:'m 
o serviço Ue correios e pnra o tl'an~porte cve.ntuul 
de tropa~. serviços estes fJUl', a :-;eu Vt'r, de~ cr.rLo 
não justificariam n sulJvenç~o ._ . 

O rolo sepnr:~d11 dt~ comm1ssao de <~mvrczas pri· 
vilegiadas não concedeu n suLrew;::-lu votacl<t na 
outra crnnara, de 700:000$; mas concctlcu a de 
500:000-5. O gafJinNe actual, L'Ujn npinii111 nfio e de 
fórmn alguma suspr-ita ao nobre s~:matlor, c cm 
cujo zelo S. Ex. confia, temlo Jn accttnr ou de re
cu:'nr a res.ponsabilitlade llo D.Ltu tle seu t~ntL'· 
cE:'ssor, do contrato firmado ('ffi 29 d~ Dezembro 
de 1877. corishlerou sem durilla a quest:To att~n· 
tamente ; e o resultado foi prl'stnr sun adhe~ão n 
este acto nos termos mai:~ ex:plieito3, por~uc o go
verno, no sen contrato, não só ficar~, t~qncrn da 
subvt•ncão votadn pela camarn dos deput~Hlo-., e 
ainí.ln da que ftlrn propo!'t11 lH'lo voto SUJlitrado da 
commissão do Senado, mt~-", além tle reduzir por 
este modo n snln"cnçJo, tinlw ac-rescentado novos 
s~rvico:'. 

Vefanw" o quo diz o noLrc minbtro tld agri
cultura, commercio c obras pnhlicas. Ellc não se 
enunciaria nos termos rruc pass:1 n ~~~r, sem ns ue
cessarias inform::~ções qrrc o haLilitusscm a dar 
juizo tão cxp!irito e po~itivo. 

Depois d4' ler um trL•eho do relt~ttJI'io do nolJn~ 
ministro da ngricultura, O orador l'r:•Hera fJUO 
S. E'x. não se cxprlrnirit'! asstm som dados se
guros. 

Parece, pois, no orador flUe a quc..:ti:io est{l as:;az 
estudatla, !':'o rp1(' tonnm <' tlnr-1111' nuw soluçllo 
definitiva. 

O nobre- senador r,eJa BnlJia chegou iJtt~ ao ponto 
de e!'tl'anhar que o governo cclebras:,e o contrato 
com a. dausuln de Gear dep·~ndenle dn õ1fllH'IIV<.l~·ftu 
da assembléa g<.:ra.l. . 

M<ls, ainda lw pouco approyou-~~ um ~cto tde~
tico, subrencionando o emprczarw da navegaçno 
entre os Estados-Unidos c o Brazil. Foi igualmente 
acto do ~-ovcrno, sem auturizacão exprP.sfH1, f}Ul' 
ficou sujtCittJ ü approvm;Uo tl3 assemlJlé<I gerai~ qUt' 
o ::~r.<'itott. 

Nf'io se infira d'ahi que tluva Sl'tn]Jre o ~overno 
contratar servir,os, que tr[lg.tlll de:;pp_.ws a_o~ cofres 
publi!-os sem autorização legal; ~nas, SI ha con
truto prÓrio justificav(-1, ~~sem duvrdn estv, porqu~· 
trat<JVU·se d(~ um servi~o da maior importuncin, 
<JLle (~m muito_ in_tcres:;a ú reç;üio ?nwzonica, i~to 
P, 3 d.u:1s provmctas do Im11Cr10 c J.s suas rclaçocs 
curn V<lrios Estudos limitropÍlL'S. 

O negocio ostcy~ suj('ito às camaras. Depoi~ ~~· 
·Jnrgil. disru:-;sfio na camara dos deputa1lo~, veLU 
parn o SP.n~do ; aqui foi lH~m L"Xaminudo e diseu
titlo, mas não houve temvo vara r1ue pu.s:ass~. 
Entretanto findava o prnzn do contr~to entao \'I· 
gente, e era prcd:so proyir.J.endnr pnrcr que uão 
fos~t· a eomp::mhia comrH•IIlda a r.le . ..:"Jrganizar o 
s~rviço, ou a contimw1-o soL non.s condi>ões c 
rom nhab par:1 todos os interesses pnldri'os I! 
particulares. 

Fui, }loi.o.;, o governo olJrlg-atlo a _consitler<:~.r o 
uógueio L),, lonwr llllUl rcsül uçiio. ALUU.a nenhum 
gorcrnv, pon'm, u fL·z eom nwi.s respdto ii.-. Mtri· 
.Uuiçõcs Ua <~ssembléa g-eral, porque contr<~tou 
wjPitando a comp:mhia á conlingencln de nadn 
l'l'CclWl' pelo St!rViÇO QUC prcc.taSSI' atê Ú tl~eisão 
Ju poder lo~islativo, si esta lhe fo:>sl! contrari~. 

ULHcrvando o Sr. D:mtns, em apnrte, que> nu o 
tinha o governo outro remedia, porqnc nJo podia 
pag~r :;cm au!orizaçilo legal, o orador responde 
rtuo tem o governo celebrJdO contrato:> analogos 
~em e.-:~a clausula, ni'io poJendo agora tlemorar o 
deLate para referir fael<J~ que ~stão no conh~.::ci
mentu Ue todos; m~z :~.ceita a tluutrina do nohrt' 
5CUfHlor, com e:s:rcpções qun~como f'sta~ • .-:"fio UlllitO 
rnzoaYeis e alé indcdinaveis. 
Hccorr~ndo a dados, gue e?tilu ao alcance . ~e 

toJ.os, vm o orador cxammar s1 o proposto auxllw 
du E~tndo ú Compnnhin do Amazonas é excessivo. 

A !JUL'sliio ptídc SC'r tl'<ltada à priori c à postt?· 
rim·i. Cousideral-n-lta o orador Uc um e 0utro 
modo. 

A' J.n·iori, derc ulhar-sc para a li;.; ta lias compn
nhias de nnvegtH_:::io suLvcnciotwdas Pf'lo Esti.ltlo_. ~' 
pe.rg·untar ::>i essa immensa lista de companl11as 
suLvoncionadas de navcg-a~ão, uma:; mnritimas, 
outrns fluyiaos; estas dC>3tliladas ao commcrcio iu
tl'rrwcion::d, aqucllas súmcnte ~o comrnerciointer
pmvincial; SI todus el!as, r1ue do longa di~! a sUo 
Duxilindas pelo EstaU.o, Jiüo podem prescindir dc.-;te 
auxilio, c sómcntc a Companhia tlo Amazonas estft 
cm condiçUcs tão prospt'ras que o dispense? 

O nohrc senador pela Bahia rlisso rrue, por 
exemplo, n Compnnhin Brazilcira. de Paquetes, que 
faz u. navegação entre o portu do Rio J.c Juneíro e 
os portos do Norte ut~ ao Par::í, tinha a concur
reneia dos }Jaquetcs estrangeiros. 

Mas essa concurrencia C pcqurna qunnt.o a pas
sageiros, c mesmo a respeito de cargas. Os paque
tes inglezes não currcg·am, nem descarregam 
nrsses porlos, por via de regi\1, sinão as merctJ~ 
doria:S que trazem do c:...t.::rior, ou tlUO lcvatu 
com o mesmo destino. 
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51 todo o Brazil tul11 pl'Mp('f[1d<\ si suas princ:i- 1 o nobre i!cn.Hlor J azer o m~sll}o n seu turno; 
pnes cidades maritimas progTidelll, porque é quo mus , p0.r ora, TI:lO tem o d~reJto d~' SI! da.r .por 
a Companh ia Br~zilcira de Paquetes não tem po.. melh~f' !nfol'mado, porrtlle a1!\da nua exllllllu a 
dido dispcnsnr a subvenção, c, mrds de uma vez, supcrlOnJadl' de :>eu::; ~sclareclmcnto:s. 
se tem aclJauo em circum~l:lllcins criticas 'c reCOT- Es.sas duas companhias nao pud erll m mankr-I'e. 
rido a auxilias cxtruol'dinarios. do goYerno~ funJira~l-se com a d~ Amozon as,. pn~q!1() a con-

O ru~mo ,Pódc dizer-se de latlas <1.; ouLra:, com· currCDCI;) 'lue se, fazl3In e ríl pr<'JudICI:l1 a todas, 
panhias, CUJ.1S sulJv('uç-ües, lo~gc de di~linuir~rn, ([ouve quem dls~csse Cjuc esta r,usão ~eu:,~e por 
tõm sido nugmcntadas, inclnslvê, O dL1s ltnhas In~ esfort;ú~ t'ell .mrayOt::i ua companhI a f!.lii1..s Impor
tcrm<.ldi.1rla~, Assim ti quc, entro estas, a <lo Nnve· ~ tant~ I'1 do Amal~nas. mn~ <l aprc~w\:'IO de pes. 
!mção Dahiana não só telD recebido sul}\<oür;ãú ' SO:1S do h)ga r mUIto competentl-' . ..: t1nrcl'g'c desse 
ger~l, como sul.Jvenção pr9vincial i c a imt'Ort~nciD. jl~izo. Como ~1'0..Y,'l~ O orador lê o fJUP a tal l'c5j)I'ito 
destas sul.Jvclll'tíes é rC'latl'l:1lI11lmtc :mp~rlor a que aISSf"! u commlssao dn pr[lC'o. do Para, 
o proj~r.to conêedc & Comp:mhia dó Amazonas, O.:) ~nc:; V:'l{lore.;; Jlnrtjcull!r~ .s mant0m-se r:l Z~nUO 

A Comp:mhia de Navogação Nacional, que faz ,o ~~P?el :l ~me<:nle, o com,me-rclo , ~«: ~eus proprlp.ta
'erviço desde o port:l di) Rio de hnciro até Cuyaba 11OS, nuo _nhtn~o do., porto, .. .. lllaQ qU3udo trm 
~ecebe avultaua SUl.J~'cn çãO, hoje Stlpcririr ó. fIu~ Ó :~rg3.~ p~H:s~~Olr.os , e l~ês conY~l'm. S:us fretes 
projecto concede á do Amazonas. _ __ :.ao ~als elc, ,Idos do que O~ que, receul a Com-

Não ceosura o orado I' O ~ ::mxilios prc~t:Hlus Ji pa'.!~II 1'1 do Ama7.0Jl:S.. ~ , ~(' . 
Compnnhitl de Matlo~GI'o~so: achn-oil bel!! upp}t- i , E~t.il, qU2 :~m, so;rvlÇO!:i. traç~dos I!0 ICS pL . tIVO 
cn.dO:i' mas ntio póde ueseonhcl:er que o 5ü rVH;O ; contratu, l!sl"da:-; .IIeterllllnada:.. pet:iOdo.s CO rlos 
nno p' resta n-I) é ' l"rior nO da Comp:lDh ia do 'I rara 0.m ~C1U;t r :lS Yl,tgen" rCllondas, nao IIOd~ r,lzer 
'l a ::-U II_ , com (Ine seus vapores toquem em toJos 05 p()nto~, 
Amazonas, . , ' - '.' __ .__ i onde lwja commercio no Dxtcnc:.o valle do Am8· 

A' u.m .ap?rt.c do Sr, mimstN da gucrra,nlludl~1dn ionos, nem navegar pOf todos 0" afDuellll's do 
ao~ pa,zc~ l,.mltf'opl~,'~, o~ra~orpnn(lcra qu~ S. Ex., grande rio, Ha sempr,,, [Jortanlo, traualho, ha 
CllJ3.S opl~lõr~ multo rO:-;lH!ltil , m6rmcnt(~ ~oh ,este sempre !'crvi~o para T'1l[10rCS ptlrtirnlnrc:;,'j 110rém 
ponto .d~ Vista, dcy-u taml.l ~1 1l ~t~l~ndcr n ~Ll(" ."1 te-, ~ lllai.~ impo~'( :tIlte, o que tem dado pro~pnl'ída.de 
mos Vlllllhos do lado du Sn1 1 IgualJE.q~t1l 9~. temo ::- uquclla::; rr'glões, que tem clovado consrdcl'aycl
do 1:1110 do Norte, Não são estes [uo IJlCOOlJ!lod?s Illcnte:l f enda da provincia do _\mazi)nas o [I do 
oomo nqu('!fcs.; mas sua.~ rC!<1CÕCS commcrcJ:lc!':J~ Pará, não ao tri[do, nem fiO CJundruplú~ nws em 
têm algUl~13, Impo!'tancl8 c porlel~ tOnlflr gf~~ e 111'oporç50 aindtl maior ; o ~cryiço rt qU(' ~r. devem 
d~senvolnmenlo, :1 que o Dr.ui! lHIO rlrvc ~cr m· em grnnd.~ pnrtc CSSC:'i factus lllW atlf~lam v pros 
thIferen ll!,. ._ . peridade d.lfJIlC'lle l::Ido do I !I)p~ril), é sem duvida 

E o gaLlUcte aetunI mrsmo, segumdo .os pro- o feito peln Clllllpan!Jia do AU1azona~ pnrf]l1C é 
ccdentos_ do Sl'~ ont~~c(>ssor, trata de e~talJ l,!lot'er a um :;L'rviço corto, l'l3gular e pr>rfeito , ~éu~ vaporrs 
navcç-uçao do rIo IÇ.n, por (mdo podrmos cntalwlar &ia C'x.ccllcnlc.s, c S2US freles, graças :i sulJ\"cnçao 
rclaçoc!' commcrciaes com os povos dos E st,ulu:) · do Es tado 3:;0 barntos . 
U?idos Ul , Columbia, O vropr[o prnjccto (lue sç Di5SC~ sá orn aparte quo rom 1'.;la suhYC' nção 
dl?cute- abrIga a .companhm fl n~vegar o no Ir:a outra c<J JLlpllnhia fari a o mesmo serviço . Não can
ale no porto de Urah y, . __ _, tesla (IUO a uaralcza dos frllte-s niio seja dCl"ida l'lO 

. E', portanlO" :lqucllc servIço, sjn~o mai S. ('on- auxilio tlu Es tauo; rnns o que €liz (~<IU " , fêduzido o 
slLleraYcl e mnrs ens toso, ~o' mcnos 19unl ;'lO qun auxilio dn ;joverno, os fretes subiriaLll, c o com
d'~se~pcnhn a CO,!IlpanluD do .MaHo-Gl"n~50, (', mercio não r.olhl'ria iguaes 'Ç'antaftc]H:, de_~de quo 
todavi3,.a $uLvcnçao dosb é maIor. não hou v(l~so n:wcgação tão rcgctT:tr e mo p~rfdla 

Examluc·sL' o flue se ,tqm p.as~ado no vtlH~ do como a actuClI. Entito Os interesses. daqurlla impor
Amazo~as, para. ~aher S!.:,ll llJ' iO!:l p~df\ ron chl1l"-se t:.mtis~ima rogião do Imllerio s.o ITrcrillffi ('ol1 >i[cTer<l-
que ~lh os <1UXlllO.~ do J~!)t.1du JU ~ ilO ue:mf'~i",,,.il. I'l- '\'chuc.nle, ' 
rios fi sua navcga~fio, A um aplrttl 110 Sr, senndor D<:tnltis . o or.ldor 

fieCcl'iu I) nobrc: :;,:nndor pI'h níltlia que. na- acode lIue não fJl 'lIi d ser mnis fr<]fico, úem argu~ 
rjllclJc ponto >ie es;abelereu u~a conrurrcncJa,~c mentor rJo melhol' fé do qlW o está,fazendo, Stm'i 
vaJlorp~ do llr0l)r lr.d:.rTt) J)(H·tl(~nlar, se:1l1 <lu:t1ho venci tIo com as ,1rmtlS da r:llão' C si '\"encc-r será 
do Estado, coneurrcneia muito impnrtnJltl', 1JUO com j(Tuacs nrma~, ' , 
tal~·ez. tivcs:w tOlnado dC5cnvolvÍmcnLn l'0 lJue Es'~ consiu'erando a queslffo à. priori, como lhe 
hOJ.c~ t1J!;rrn~nssn (~l' ~or1o ~Iufllqu,~1' :,UbV'~;I ~'ao rJ ~:, ensinorm1! ~cu:; m,estTes de geoI!lotria; . ~epois 
c.oJres puhlIco", ~l nao fO::-5 t~ :l (,()Olp:mllla mn.l- a encarara a. pnsllJi'lort. O nohl'e s~' nad(lr fll~cor
lJada, reu pl'i neip:,lmcnh~ (} priori, porque querio. con-

Antl!.s do aprpdttT os~n concnrrencia, il quo ro- cluir que fosse o projeclo ;,diado até as kololldas 
fOl'iu-sc o nO!JI'c 5cnador, soJici,la I) o('DQ.9r a nttc!I-. gre.s-0s. 
ção do Sonado p:lra a existenci<l rio cutras duas Disse o nobre senador flue os intt'l'cs~adn:;. . (JIl<' 
cOmfittnhin ~ muito importantes do AOlazona s, sttlJl'm Hlai~ 110 sru 0.0 que o avisado no al ht'io , 
que foram sub\'L'nci.on~tda$ , ('m i8fi7, sendo mlnis- pum r.ão rOJlC'llir o provorhin !1011111:;r , qu.e é muito 
tN o mesmo nobro senador, fi Comp<tnhi" Flu\'itd vulgor, manlf~slal'lHn-se conll".:.!. 1135- 0,-- intcrr',i
Paracnse o n Flm'b l do A!lo Arntl7.0nilS, AmlJ ll ~1 ~ados,que merecem fI: ,.lO nobl'e ::it' lwdor Ill' la Hahht. 
apozar dn !'n bven ~rll) gcrnl e llos aux.i1ios que tam~ s50 unicamonte os repre50!1tallte:~ da pI'W.'<l CO lll
bem reccullram díl~ proYincias do Am:'zolHlS e do lUcreioI de 'Mnnúo$ ; contra os tes, porém. lia os re
Pará, não podcram m"drar , trcttarai1i tkd<tzc'r fusão present.antes da pra~a lIa t~id<ldc do Bf:"lt.'m, muito 
com a outra, mnis importnntr., 

Em aparte (j Sr, MCiltlcs do Alt.neiltu .diz que o A um novo aparte elo Sr. ~e nallol' Dantas) diz o 
orndor conhece ponco este negocio, c <'ile rosponde ora,lor'qne hn sempre attennflntcs, lIa motivos de 
que e-slá e:xpondo no Senado o qu~ sabt', podenclo suspoição para a(]'nelles qUi' dcf1'udem ('::t" COnl-
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pnnhia: prf'~t<l·se, pnr(>m, in!f'il'a f!í o ltw:mt<lm-::;e eio nos termos em que se acha sujeitO <Í apprOY[I
Iouvorc.-; no patriotismo dos que n cl!a SP <~pporm. ç5o do Senado. 
O orallor n~o póde ncompnnh:n nem este upfi- Não H' dL'U ú que a companhia prC'tr)ntlia, rctlu-
mismo, nem i1fJnrlle prssin1i;;;mo. ziu-se a subvenção, c o qur a ella se tirou deu-se 

A commissão da prt~ça do Pcmí. rcprc~flnton á cmprczn elos Estndos-Unillog, 
contl'n os intentos da praçn vizinlw; }ta rivalhbdt' Aug:mcntou-se-lhe, port)tu, o serviço, túio oh
entre <JS Unas, por i:;.so que os negociantes rlo Ma- !'tanlc reduzir-se a sul.Jn·ncão; e esses sen'iços 
náos querem conccnlraralli o commercio do A! tu r~dllicionacs, muito importnntes, trazem á com
Amazonas. pnnhia o onus de umo navegação de mnis !8,1H 

Não só a praça do Pnr;í reprcsl'n\«ln ('ontra a~ mH!Ja~. Seus vapores são obrigados a subir até 
prl'tençõt's defentlitlns prln Uc Manáos, sinão IrJuitu~; c tem de cntr:tr em outros portos do:-: 
tamLem muitos ncgocinntes importnntcs tlns m:Jr· riOs que j:I :::uleayam, c de naycgnr pelo rio Icú 
gcns do rio Purú~ o das do rio Negro. nté Urt~llY. • 

O que l'l'prr·:.::rnlnrn os Y<lpnrcs pnrticu!Drc:.:: de Mas, 1iondcrou o nob!'e s·~nador, qu(:m sabe ~i 
que nos fallou o nolm.: scnntlur? A sua tonelagem a companhia n5.o pôde dar mais de 6 °/u, por ter 
totul não C'I:Ccde do 1,5UO; os da CúiHIJIHlhia do cxngerarlo o seu cnpit:-~1? 
Anwzonas têm 8,911 tonelaUns. Si o nol.lrü senador podes:::e convencer o Senado 

O rcl:1torio do nolJrc miuisti'O Ja afTricultlira de que o raJlital realizado da Comp:mhin do Ama· 
aprescnl.:t no rc:Spcc-tivo qnallt•o a" Uim'Cnsõo~ Uc zonas não corrcs:pondc no immenso nwterial que 
CtHla um tlos vapor0~ Un Companhia tlu AnHlY.On.'t~, clla pos::;ue P consiste om Hl vnpon·g (antes eram 
a denominacõo dc~tc.c:, stw tundngclll, sua fm•ça 20), em ofllcinas, armnzrn5, vontes, Uiqnc fia· 
dynnmica, c os demais rrrjnisíto-; f.i'H' p•H1eln ca- ctw:mle e mnchinis~os para o:- rr.pnros de seus 
rr.clerisnr um mrdo clP.c:~a cspt'rir. vapnrr~, p;11·a o scrvtço acttYO que clla mantem; 

Só o Jiarajó, de 1,'~71 lúlll'l:rolas. vak~ m:d:-> Uo eslalJeleciml'Bl?.:> cs_tes cm _tncs condições, que al
qu~ todos o~ untro;;; tleS:'n::: t•mprczas particulares gumas vezes lc'm Sido ntc1s ao Estudo, fazendo o 
ou indiviàunes. · que se não podia fazer no Arsenol de marinha do 

Os vapores particUlilrl'S transportaram cm nm Pará; si o nobre senador potle.sse dizer isso, teria 
anno 5)000 tonclaUns mct!'icas; os da comprmhia razão nn sua duvida, porque nesse ca~o hn~ 
30,000. Não soffre, pnis, rnmpnrnção uma cousa veria um C3J1itnl simuladu, e í:sta exagcraçtio teria 
com a outra. dimiJ,luido lllaxn do rendimento da companliin. 

Passa o orador :i demonstraç~o à postaiori. 1\Tas, o ca]litnl da em preza do Amnzona~, si a 
A sulnenção por milhn r1a Companhin Uo Ama- principio erri. do :1,200 contus, naturalmente foi 

zonas é de 'r.~325; e a da Com11anhia nrazilci!'a de crcsrcndo com as novas condições que os- con-
Paque.tl'S, de 5;5i97, tratos Uo governo foram estabelecendo. 

A Companllitt ilo Amnzonns tem. umn nnvcgação Fizcrom-se differentes cflamadns; c a campa-
de 227/172 milhas. São Llatlos qn1.' se encontram nhin teve a previdenciade fazr.r um bom fumlutl1~ 
no reluturio do ministel'io tia ngrícultura. r,serYa, c Uc economizar no segtu'ú de t5CUS va

Nn Inglaterra a milha .suiJyencionada custJ 8 porPs, tomnndo-so clla o proprio segurador. 
shelling:s, ou.i". Nos E::;taJos·Unidos custa a millw E (jU[lnilo lwuve neressi.Jade de nu·•mentar o 
1,85 do dollnr, ou 38'700. material, pnrndesempenhnr•JS cn-'~argos

0

dos novos 
Si o nobt'l! SL'nad'or compnrar o prrço rln milha conti'<tto.-;, deu-se o facto, <IUC a a1guns se m1gurou 

subvencionada do Anwzonas com os dns outras mnl, mns deu-se com autorização do governo. A 
eomp:mhias hrazi!eiras, verificará que 3 dnrptella compnnhia, qnc tinha de eulitt1r acc:õcs, pediu ao 
não é excessiva, que }lelo rontrnrio é muito redu- governo que nquelle fundo dB reserva, que era 
zida. o fructo do truJJaUw, da economia e do risco do~ 

A Comprmhia do Am.nonas, prlo que ermstn. de arcionistas do então, não passasse a ser propric
tol1os os documentos pnlJlicos o nlgun.-> o!licial's, llmic de novos accionistas, nus fossedistriLuidocm 
apre~entou 1.10 gorcrno o b:lianço t.le sua rc:ceila e ac~·ões pt'lo:; que tinham constituido c::;se capital. 
dtspe.;:;.a, franqw;ou·lhe u e\n.mc de ~l~Us ii'l-ros. E' O governo conveiu, c o capital foi applic.ndo, 
uma comprm!Jia rcprr:senttlt.la pnr hutllem :>crio::;, como t'ra ne.essario, ao serviço exigido pelos ROYO:' 
por homens Uc bem, os <Iuaes não era flOSsivcl c.ontratus celebrados rom o mesmo gorcrno. 
l[UC, em presrnça dns leis e dos trilJu1wes deste Demais, basta considerar fLUO os vapores qur o 
paiz, convidnndo o goVl'l'llO p[tra o rxamc dos sl'us rclntorio mcnci.ma, 19, rcpresentnm cêrcrt de 
livros~ exhihis~em uma escripturaçJo falsificada. 6.000:000~. São vapores de granU:e tonolagom o do 

O r;ut~ consta de.ste~ ~~ucumentos e que n com- grande ft~rça dynamirn. 
JHmhw, cotu a maior sulJn~nçiín f_[llr. tinlw não A compnnhia teve de fuudir-so com a Fluvial 
pôde dú.tl'i1Juir a sons accionistas mai.--; tle 6 "/o; Para.ense c a Flut'iat do Altu AHw.zonas, as quaes 
c, suspPn~n !'"orno foi .'l snbrençilo tlesdL' Novembro I entrnl'<lill pnra a nova associa~:lo representando 
de i877, não tem poditlc. 11btl'l1Juir a sem; soei os um cnpilal Ue por tu d0 2,000:000$~ ou de 200,000 
n~m um shelling:. lilJros, cus lo ao seu mnteriàl. -

Orn, póliO duv1dnr-sc de que os rdet'idos Uorn-1 E~ tas duas p:trccllHs dão ns 850,000 libra~, que 
mentús, ou c.stc1s allegaçõcs da comp~1nhia 11 elle~ rcprPsent<nn o cnpital effectivo da companhin 
funll<Jtlas ~ejam Yf'rdatlciras? (Juo lwmcns l·omu us , actual. 
que representam a cumpnnhianoimpt•rio c cm Lon- \ Houve quem not<~sso quo em Londrês não se 
dres sejam enpnzl"_o::; d~ f.tltar as;dm :í vcrda_de ~E cmit~ipun no-ras ae~õ~s. mus transferiram-se _das 
não tem o gorcrn~ mcws U.: venpc,a.r a re~llda(l_e~_~ que J::t c.::tnvam _cmittJdas. O que, porém, ha nrsto 

Deve crer rtue Sll!·l,_ c flll(' os mm1stro~ so 1le!tDis de cemura.\"Ci, S! n trnnsferencia tinha justamt!ntc 
de eslarcm convencidos de que a.s alli~gar;Ucs Ua por fim desprcnllcl' eapilaes nrtcionaes, que podiam 
emprezn do Amazo!JaS crnm vcrd;;.dciras, foi que 1 ter outro destino, c attrahir ertpitacs estrangeiros 
lhes prestrmnn ouv1dos, c resolveram vstc neJO· para Dquella empreza? 
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seja pa'ra o importantis.si.mo valle d? .\maznna:; 
que C'SC<~sscomos os auxilws nccessnrros. 

As intençõm~ da comr1anhia, quando não se via 
assim tão su~pC':itarla c Uio contr.ariada em seus 
propositos, ora ::llarf:rar cxprmtnnC>amenle J;lquel!e 
serviço, c cstalJclccf'r fazen(bs-modl'IO dG culturn 
no valle do Antazonas, nos terrenos rrue lhe per
tencem. 

0:; accionistas ingiuzes entraram com um en
pita! t:io import~ntc, rJU('; fez aceitflr a condição de 
ter a •lircctoria sua sede om Londres. 

Si, pois, v~-5C_CJUG tantas outra::; companh~as J!il· 
cionacs sulnencwnadns, desde !on:;a dnt:1, nao tem 
podidu emancipnr-sc dc:3t<l tutela; si duas com
panhi[IS f!UC existiam cm concurrencia com a do 
Amazonas, c, tamlwm suln·encionndns pHlos go
vernos f!C':ral c provinciacs, não pncleram man
ter-se; si os dt>cumcntos da aUrninistra~·ão dn 
compnnltia 1lt~ que ora se tratn, demonstram que 
ella uão podia d.islriLuir, mesmo com a snhvcn
ção antiga, mais de G 0/ .. ; si actualmentG nem um 
real distl'iittH', desde tjllO f0i suspenSH n subven
ção, como ptidc admittlr-i-:e quC' um auxilio assím 
reduzido .sej~ demasiado? 

E póde acaso dizer-se que a comprmhia, porque 
tem accionistas em Londrc:;, é umn sociedatll: es
trangeira~ 

Fui uma propnsit;i'io qnc n orador ouviu na sr~s:i'io 
an!crior, que j.·í tinha ouvitlo cm 1877, c contrn a 
qunl protestuu então, como devo protestar l1ojü. 

Precisamos attrD.llir capitaes estr:mgciros p11r:~ o 
progresso d1) nosso paiz. Não é companhia estran: 
geira, disso o orador r ~ustenta, aqueHa que est~ 
sujeitn ii~ leis c aos trilmnncs di) p;liz, quo esta. 
prP~tn.ndo um SC'rvico ao Jmprrio c dentro do 
Imperio. 

Os ~'apores U.c~ta companhia são todos I.H·azilei
ros. Entre os seus McionistflS lw muitos Lrn.ziki
ros. Aqui mesmo yein ha !lias ao orador um brn
zileiro 11erlir lH'I:..\\'hlmln eul nome de uma famillr~ 
brazi!cirn, qne rs!ava privada da r('nàa de suas 
ncçõos da Compnnhia do Amazona.,, seu prinripal 
ou nnico recurso. 

O Paril e o Amazonas tt·m prosperado, mas 
quem tem noticia daqudlas reg·iõcs ( o orador· 
não é dos que ma:s fiS conhecem, mas tem procu
ratlo informar-se, e desde muito tempo que ~ppli
ca tnm!Jem sua nttençfio áqucllc~ int<>resses), 
quem conhece esses immensos, ricos territorios, 
salte. qttP I!Jcs fultn. pnpnlnção c fJllC o~ seus po
voados estão ninda em grande atrazo. E' por ISSO 
que os gm'crnoa provincia0s, qnc estão mais pr-rto 
das nccesshltHles, cm Yl'Z tle usc:..~sscan!m sulJYcn
ÇÕC3, a~ estão renovnndo e conccdcmlo }H'\1':1 no
vas linhas de navcga.ç'ii.o c para o dl!SGnvoivimento 
existentes. 

E' Gsta a raz'iio prla qunl o corpo lr,O'if'lativo, 
além da Companllin. l1o Amazonns, alCrn das duas 
outras que com clla se fundiram, aiGm dB varias 
outros vaporrs qnc a.lli rcccbrm auxilio tios go~ 
vcrnos provineiacs, subvenciona uma cmpreza 
esprrinl do Tocantins, posto qne os Yaporcs du
quclla companhia jft chegassem até Game tá, c agora, 
segundo o IJrojrcto ·cm discussão. de\'am subir 
mnis acima, até nnyão. - ---

As margens do Amazonas encerram em si thc· 
souros, que ainda não conhecemo~ bem. Limita
mos alli, por um Indo, ni'io fallando nn Guyann 
Inglczn, na Guyana Frnnceza e na llollandcza, com 
Venezuela, com os E~taUos da Columlli<~, com o 
Equador c com o Perli ; c por outro lado, com a 
Bolivia, pelo rio !\ladeira. Cumpro,~ pois, que não 

R~sa linha de vaport~s. ou outra !]Ue a su!Jstitua. 
vem a .:.:er a linha fcrrea daqnollns rrgiõos; e 
quando tanto dispenrlemos com linhas forrcas que 
muito promettem no futuro, mas de que actual· 
mente n~o resultam sinão onus ao Tlicsouro, não 
:~wja ::.ómcnte para o Amazonas todo o rigor das eco
nomi3S da época. 

O nobre scn:uJor vota contra o projecto, porque 
e~t<i convencido de sua clesnceessidade, pnrqric crô 
que a concnrrencia particular pódc fazer nas mar
gens do Anwzonas os milngres que não tem con
seguido noi outros portos e por toda n costa do 
Brazil. Pois bem; é com a mesma sinceridade, e 
com igual convicc;ão, mas em sentido contrario, 
que o orador vota pelo projecto, rntcndcndo que, 
si o Senndo rejeitasse o contrato já celC'Urado prlo 
governo c approvarto pela outrn carnnra, causaria 
um grande damnoáquolln pnrtr_~ dolmprrio, aban
donaria gran•lr.s interesses nacionaes, e, dia virio, 
muito proximo, cm que reconhecesse, como ao ora
dor se aUgura evidente, que não teria feito si não 
sacrificar capítt1es avultados, jtí applicad•)S a um 
serviço utilis~imo, part~levantar em prezas que ltn
viam de succumLir, ou exigir maiores auxilio~ do 
governo. (Apoiados; muito bem; muito bem.) 

A discuo;;são ficou adiada pela bom. 

SEGUNDA PAnTE DA OnDE~! DO DIA. 

ORÇAMENTO DA AGniCULTUR.\. 

Contil'luou a 2.~ discussão do art. 7. 0 do proJecto 
de lei dn orçamento p::~ra o exercicio de 18i9-1880, 
relativo ás despesns do ministerio da ~gricnltnra., 
commercio e obras pnhlicas. 

O Sl'·. Fet•nandes da Cunha:- Sr. 
presidente, o men prolon~aUo silrncio nr~ta casa, 
já uma vez o expliqnci,é devido n. consciencia ín
tima quG tenho da meflicacia dos meus 0sfor1:os e 
Ua incompetoncia de minha paL.wra (não apoiados), 
para illuslrar os varias e compiir::~dos assumptos 
que prccisnm dC> solução do parl<1mcnto. Assim, 
tl'nhu-mc Iimitndo a ou rir os sahios, o~ rom~ 
prtcntcs, os cspecinlístas, os esclareeitll)s pcl::t 
sciencia, e pela experiPnri<l no longo tra.to Uo 
serviço pnblico, unicos qnc podr.m não só clucülar 
as diseussões das ma terias graves, mas Irval-as á 
melhor e á mais proficna soluçfio, como tanto urge 
o paiz. 

ConsideranJo o Brazil cm um estado gravr, c 
de• longa data, 110r assim dizer, p[lssando por uma 
plw.sc de tt·an~formtll;ão, de elucubrn~;ão lenta r 
penosa, para sahir das rliflicnldades economicas e 
financGiras em que so dcLatc,-prrsnndo-me que 
a crise que mfluc no eslado do paiz não é 
simplcsmGnte financeira ou economicil; mas sim 
tam:Lem-~ uma crise soci~l. 

Paiz noyo, carecido do grandes llesenvolví
mcntos cm todos os serviços publicos, em loJa a 
ordem de relações poli tiras, sociacs r. cconomicas, 
sobretudo no grande ramo dos interesses rnate
riaes,- da viaç:lo publica, c Uo desenvolvimento 
da instrucção em todos 03 seus gráus c esper:inli
dades, e principalmente daquella') quG 1'e des
tinam a promover e multiplicar o progresso da~ 
riquezas do paiz, á augmcntar sua potencia social 
productiva, unica chave o solução lGgitima, 
eficaz e solida do grande problema que agita o 
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paiz,e revolve sua.~ entranha~, isto é,a deflcicncia de J 
producç~o-a crise-do trabalho <.~gricola n<:lcional; 
eu, Sr. presidentr>, que não tenho o~ttlllos com
pletos, mas apenas ligeiros, supcrfici~es, e, pnr 
assim dizer, de oc_casião (nrio apoiados), que não 
sou e3clarecido poln ex.pert~ncia do gov~rno c da 
administraç5o>-nfio tenho o dc~vanecimento ou a 
pne.rqidn~~o tJrcsumpoo~a de CJ.UC'rcr resolver c 
demdtr t<Jo graves nssumptos. -

Limito-me, pois, a estudai-os eu pond1•rar, pn.rn 
conscientemente regular meu voto e auxiliar a 
meus collcgas, embora fracamente (não apoiados), 
naquillo que entewlor que é a bem do meu paiz. 

Não sou, portanto, um preguiçoso e me.nos um 
<'goista ; Deus me livre dessa pcfha ;-não a tenho 
em minha vida; pelo contrario, .-;tnto-me com 
pro;pcngão pnra o trabalho e pnra o sncrificio ; e 
creto já ter dtHlo algumas provat:l. 

Reconhecendo a nccessidnde urgente da soluç~!) 
dos arduo:o; probl(mtas que agitam a patrin, solução 
de qu(' dep('nde o seu pro:-::pcro porvir, prn~o. 
Sr. pre~iõcntc .. que a primeira necessidade, !fUC 
o dever do patriotismo c:;clarccido impõe, é can
ccllar c prnscrrvP-r essa politicn bastarda e en
rezada, de ollios mesr1uinhos, de vln__gan\as igno~ 
beis e de riYt~lidados p•~ssoo.o'-: ( apoiaaos). 

Já é tcni[lo de comprr.h•\n(l(~rmos, senhores, a 
cxccllencia o n. ncecssidaUc urgente de rondomnar 
e proscrever essa pnlitira. 

E' tempo dfl sobra de convcnrcrmovnos Ua este
rilidade c da malcficencia do otlio politico, rom a 
miserabilidadc de suas vingnncinhas ridiculns, 
assim como da cx.cr\lcncia da ju:>tiçn c Jn omni· 
potencia da nlmcgaçilo c do sacrificio. 

E', com ('Stes sentimentos, é rom csL<! pensa
mento, Sr. presidente, quo eu ou~o tomar a palnvra 
no ~ravc assumptn da discussão do orçamento do 
mimsterio dil agricultura, commcrcio c o!)ras 
publicas. 

Sr. prPsirlrntA, no meu humilde juizo, o Brazil 
carece sobretudo de instrurci'ío (apoiados), de luz 
diffundidi:l c derramada por to1ltts il~ classes da so
cic~iade, parn qtiP O"lm'lziloiro s1~ haúilitc a exercer 
todos os seus direitos, e a r,umprir Lodos os seus 
deveres, romo o exigem n.s instituições livros -do 
regimcn constitucion~I o roprr.sr.ntatiro, om que 
vivemos, rcgimen, no qual todo o cidadão é factor 
e agente responsavcl pela solue:t:o dos prn!Jiemas 
sociacs c pelos destinos dn p~iz. E' este o principio 
liberal : confiar á rcspon~ahilitbtlc o á libL'rtlade 
de cada um c de torlos- 0 d~~~tino e o progresso 
J.as instituições nacionaes. 

Conhecilla a necessidade d.c insll'UCdio, ncccs;si~ 
dade vilr1i c urgente, porquo nolln está" encarnada a 
causa pnblicfl e a vida e o progrest:lo socinl, e 
npplírando o principio ao frrandt~ ralno dos tra
balhos tmhlicos no paiz, no desenvolvimento das 
vias matcriacs do communica~ão, 6 neccssidaJe da 
ntrregaç-ão, ás do trabalh(t agrtcoia, da industria 
commerc.ial, c da extracção dos minerac::;, c de 
modo a ttrar de tutlo a Jtwxima nlilidudc o proveito . 
para o pniz, comprclH'ntle V. Ex.. o complexo 
de estudos indispcnsavci~. cxtensus, profundos, 
variados, que é prrdso reunir p:~ra assentar cm 
segura base, e escolher com reflertido critcrio os 
meios: mais apto:~. r itloncos de des~Jnvolver c an
gmentílr essa potencia social productiva. 

Consequentemente, Sr. presitlente., devemos 
de~de j~ com~r.-ar pela ba~~"·, e não eçntinunrmos a 
viver de expedientus uplwmerus c rumosos, ll_lGros 
c inefficazes pniJiati\ros, que ap('nas prcstum no 

momento pnr11 occorrer a difficuidndes passage-iras 
provenientes de causas de ha muito accumula
Oas, mas que não dr.iX('llll rPsnltaflos solides, -e 
fundamentt~es para o futuro. Qual o ensino que 
existe entre nós, e qual é o elisfno do quê mais 
necessita o povo brazilciro pr~ra viver, para des
envolver-se, pnrn prosper.:1r, para não continuar 
~ ~Pr, ramo tem ~ido, umn especie de ilóta 
dentro do seu proprio pniz, não podendo exercer 
se.u trabalho e stw intiustria, vivendo nc.sse lutar 
o !Jatalh<lr constante fH~ia snh~istencia-até morrer, 
dependente sempre do raro capital, que na rnaxima 
partl~ é L'~tnmgeiro, e que se não prrstn a auxiliar 
e proteger o trabalho e o serviço naeional,de modo 
que o !Jrazilciro vrgcta triste e íl!Jorrido, na pro
pria prttri<l, sempre de,<;[llentado e sucrumLido, n 
il.-.sim caminha para a morte, sem esprrnn~a de 
mudança de de~tino, nem de legará ramilia c in· 
fP.liZ rrole uma cxistencia tranquilla-, ou um fu
turo risonho o osper;:m~oso .... 

r~to ó tluro (lo ver e dr dizei' nestro pai:;;, onde 
pisamo.-: :;obre ouro e (Iiarnante~; 6 duro d(1 vêr c 
de dizer ( mns é a triste e dolorosa rraliUnde) 
porque nós Lrazilciros 1levemos ter a convicção 
pl;"tti~~itnn r, inrontcstavd de que sMllü'S u ·p1T· 
mcira nação do mundo, relativomcnte ao:; tli!U·s 
nutur.:10s com que profusamente nos Uotou a 
Divina Providencia. 

Mtlterialmrnte f<tlhmdll, nem rt grande RC'pnblica 
Uos Estados~ Unidos, nem ns tt!rras marnvilhosas 
da Asia são comparavcis ãs terras LrHzill'irns; 
faltum-nos, porém, Sr. presidente, os elementos 
necessarios pilra o rapirlo desenvolvimento dessa 
riqueza, C\ pnra o augmcnto progrcsshro dessa co~ 
Iossal potencia social i.Jraziloira, ém toda a ord0m 
de prodLlC'C,:ão e trai.Jíllho. 

Us economistas o que <3nsinam, tedos nós sa
Lemos; não C mister, nesta casa, fnzer vrl'leeções 
do princípios normaPs. 

Carecemos em primeiro Jogar de sciencia; care· 
cornos de sab·.·r o que devemos fazer, como pode
mo . ., f<t2ll'r, c quando conV(!ffi fazer; o flUe se deve 
f<tzer; cm que tempo :::;e. derc fnzvr; e t·omo convem 
fazer; i~to é, qual o melhor ensejo e opportu
nidttdn, e qual o mdlwr meio de fazei', e com 
menor desposa ou sncrili·-:io. O que, o quando P 

o como as cousas caber,n. H:sla e a sciencia tlo 
estadbta ;-prever, prover c desenvolver os rccur· 
~o" do pniz, rlo modo m::~.is e:;chtrccido, c~?onomico, 
prud~·nt1• •; opJ?Ortnno. 

TL'mos um 1mmcnso c<~piWI-n terra; nlü", em 
grande JHlrte, inhaLHatla, inlnmsitave.I, cheia de
perigos, c onde não se póde IlN:llO'{rr trnh:_llho 
ttJ .. ·um om razão de tu(1ll:4 e~sas rircnmstancws e. 
o~.,t:Jc~Iu~, I·JUC imprdem ou difficulttuu :1 activi
datlc la!Joriosa do homem na terra. 

G~rcrcmos dr capitHl. Um paiz no1o, por 
m[l.i-.: rico que fosse, nunca o teria de ~obra ou 
n!Jundaitt\• nem mesmo suíllciente piirn o de~on
vol'v imcutà de ::;u:.t.s neccssidnde~ t~ promoçfio de 
:ma immen~a riqnczn. Elle não aLuurla rm muito~ 
pfiÍZ•'~' da Europa, quanto mais no Drt~zil ! Ellr 
csr;)s;:;Da mesmo na grand1J Repn!Jlir:1 dos E~tarlo.;
Unido~. l!UC, sendo riquissim!.l, não n'o tem suffi· 
cirntemcnlr. ai nUa pnrn o desenvol\'imrnto de scn~ 
vil.sto:o; rerursos. E as grandes cri:;es que por 1~ 
Him hayido, ca.us:Jdas. mesmo pelo desenvolvi
mento do.-; trabalhos mar.eri;w::;, dos caminhos Ue 
rerro c dos canaes, tlemonstrnm cvidentt~mente 
que esta é a verdad0 real e eeonomica. 
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Não temo::. popnltH.'iio, cm rei~ç-Z\o com n ~nper-~ 
ficic territorial rlo nosso vn~to lH'Ii7.; c e~~a mesmrs 
que temos é nmn popnlaç1ío disseminadn Ill!la im
mrnsn ftrcn , c ,c;cm homogenrirtade, compn~ta de 
livros e c~cravos, de brancos, de mestiç-os r indios, 
grande llflflc Ua qunl, afnd::t mrP.mo querendo tra· 
balhnr, muitas vezes nflo acha recUI'5o~,notn sabe 
como e ond(l o podrr<i. fazer! 

A constituição tlo s(>Jo e a dirisão dn nossa pro
pricdflde são dous gl'nndcs obstaculos ao desenvol
vimento do traball1o nncional o 6. rtpplirnção pro
veito~a dui; for\as de cada um, a bem da ptodnrt;ão 
c da riqnezn pnh]k<l e particulnr. 

Nós salJemo::. qnal scjn n constituição c1r~ nossn 
grande propricdadn agricoi:-1 : clla occupa os me
lhore:5 lognres, os tcrrt'no.-: mais productivos, ao 
longo da costa muritimn, on ii margem dos rios I 
navc:;nvcis; tudo, em fim, qnnnto é JJom. Em 
conscquencin dll constitUi(,'ãO da proprirdadt~ no,; 
tempos coloniacs, das concc:ssõcs d0 gTanU.e~ 
se~mnrias, que aLrangir~m quasi que provinciils 
intc·iras, a donatarios que se estnbclcccram c 
usurparam todo o dominio do .sr'do, sem IH'con
cherom quasi srmprC'c ns condiçÕc>l'. dos alvar:\<; 
dr. conces-são, sem demnrrar as h'rrn~. ~cm po
voai-as, ecm cultiYnl-ns o entretanto ::tf':=:.im se fi
zeram do.rw.-: do p~iz. nn sun melhor :wna; torlfl 
a popnlnçTio flUE'· nilo foi hcnlcirlt dc:-;ses donatfl
rios, que não tnm enpital tlisponiyol, ou nào t.t•m 
brtlÇIJ!' p.'tr[l tr<Jb<~lhar, Vt'gctêlm, srrn pod('r tirar 
recursos, nem pnrn a snn subbhtcnda, neste p<~iz. 
quantn mais parn augmcntar-llte n riqurr;n d<~ 
agricultura, do commercio G da indu~trin. 

A divisão e sul.Jdirisão da proprir,datle terrilorinl 
lJrnzileira, o seu melhur <-lprnvritnmonto,a povoação 
o cultura dos cnmpos, r uma necessidade vital par:1 
a qual os estadistas hrnzilciros, ;.;olil'itos n dili
gentes, devem lançar sun.::. vistas. 

Anos-.:a lei d<:tS Lona:' pulJHcas, que sem pro foi mal 
cxoeutnda .. encontrou constnntemento tliffictllrlados 
na extrrmação do Uom1nio publico do parti-cular. 
Es:m lei doye ser ro1ista c retoeaUa para encetarmos 
a obra ncccssnria do de::envolvimcnto do tr[llJalho 
:rwcional, romo fez n granUe naçií.o do:s Estados· 
Unidos, con~c;:ruindo assim promover c aprrssnr a 
sua povoarlio, cultura c riqueza, nltrahindo a JJna, 
activa c mornlisad:1 imrni2;rnção, dos pnizcs da EuM 
ropfl pnrn o scn sein, tle. 1•nlonos uteis, qm'. dcse
jav:rm ser prnprictnrins, o aspiravam ã lilierUad1' 
politic<~~ de flUl' não gozavam na mi'ii pntl'i:t, mn 
luta com n mi!;eria ... 

A nossa ll'i concede tet•rt:t~ aos nacionncs, por 
urn preço muito alto, f1"•ra do <llc:mee dos min
gu::~do:; recursos do pobr1•; exi~e pag-amento~ ii 
vista de grandes lotes, Uepois de medido~ c dl'\
marcndos com muitn morosidade e com muitas dif
ficnldatlcs (}t>.mandnnrlo um rapitr~I, quf'. s1') póde ser 
dispcndido peJos ricos. 

Ora., quando n lll.voura, á falta de capitaes e de 
braço'\, nfío se póde sustentar, c muita<.> vezes o 
propríetario que po~~Ufl uma legua de terras não 
cultiva um quarto1 c outros que possue-m quatro, 
cinco c mais Ieguas, ni'ío tiram deliM provdto 
corrcspondc·nto; ~ realmcntl' uma grande prrda 
poro o p•tz. 

E' mister, Sr. prc:-:idr-nt1!, que ebtu grande ca
pitnl não tique immolJilisarlo e morto; é urgente 
que. seja aproveitado e que a terra seja cultivada. 
As terras pulJHc:~s dCVL'riam, port;:mto, ser conre
d~das, ou gratuitamente á popular;ão livre, na
CIOnal, que nellas ~c quizesse estabt·Iccer, prlo 
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menos para o d·~st>nvolviment•) da pC\quena lavOur .. l, - -~----
da plantação d•Js cerr•n.es e de outrns pl~ntas ali-
mentidas pnr.') o abnstccim('nto dos mcrcndos u 
para a proprin su!Jsistcncin dos n::tcionaes quP 
eonsomem tnntos ::tHmcnto~ im_portallos do l'S-
trangciro; ou deveriam ser conrcdidas ii rm1zo, fi 
paga::. prlas calhnitas, ou medinnte nL'rendamento 
ou f1'n'O, o que tJOderia constituir a baE<c pnrn o 
assC'ntnmento, no fnluro, do impMto t\~rritori<~l, 
si c:::to houvN de Sl'l' estaUeloci1lO no paiz, depoi~ 
(lo call<t,.;:tro d.:1 ·"llPPfficir. tenitorial do I!lllll!l'iu, 

Os capitae~. :Sr. presidente, :-.ãu raro~; obtêm·:-.c 
por alto tJreçn; ~~o timido:-. c rotr<lhem-se ; no paiz 
não os ha suffirientes para o dcsenvo!rimento do 
trnllalho e dn ri(}lH'ZU ; do estrangeiro nllo é nos
siveltJUe o Brazil os obt~_•nha artnalmeutc," •!-m 
condiçõe~~ -vantnjo~:b, r j<'t o tem lentado inutil
mont._\. Nr'•s nflo podt•mos vinr c<1dn dia dL•.-;se::. 
cxpedi1~nte~ ruinmos, que .só trazem !'eeursos pre
cario::: c momrntanP0S, contra o deficit da receita : 
ma.s que cada yez mais nggravam r> dífiicultmn :1 
situação tlo paiz. 

Nl'sL:~~ eircumstanebs, Sr. prrsi·1<.'llte, dt·:o:rr.~yeu 
o ministPrin :tctual-o vniz em um estado culami· 
to.s,l, qnnsi cm ruinas~-proxim0 á hancLlrota. 
Entretanto, H[ll'Zrtr de L\s;sim desrriptu, o ndnis
terlo lJUC' tinhn por programnw a economia do~ 
dinhCll'OS pnUico~, n rrprcs~ão de toda a de:-:p;._'..;.a 
que não fo~~e urg·ememente nocessarin; o minis
terio-qw~. 0xpelliu l"los ar:-.cnaes e das ulJras pu
bliclls-essa multidão du pohr1•:::; hra:dlciros. •]UC 
vivinrn do i'tt~hrio dn Estado, prestando ~erYiç-os, 
<1 prct1•"\ito dl' rj!lt', ou o paiz nfio tinha rPcursm:, 
ou 0-:ses empregaR r grntiOcarõcs eram illrg-ne:-:; 
este ministerio, que a!'sim comcçou,--ungusti~ndo 
n tantns fnmilias, M p~sso que-prnmf'itia nma lira 
de regeneração c dv momlidUcle; -enceton
n sun arlministra~ão- por emittir nllOliCQ~, por 
rmittir papel-moeda, por nng-ment3r :1 rircula~ão 
do~ !Jilhelt•-.: do Thc . ..:ouro; c não lhe ht1::>tando 
todos esses recurso=-, r_rnt• or~:1m sem duvidn por 
150.000:000$. segur;)mcnt0,-eil-o que ainda qnPr 
mais gravar de impnstos a um paiz flagellaUo pelo 
sêcra n<ts provincias do Norlc, cujos famintos noi' 
têm custado cJJais de 50 on 60.00Q:OOO~, metade 
da rt1 Uda do Imperio I g-astus improductivnnHmlc, 
é verdade que pOI' <~Ito st·ntimcntu tlt' religião t> 
hum;tnhlado: ü venlmle que todos nós, que somos 
Lrazileiros e christãos,uão vnrlemos L'egatear üs soeM 
carros publkos~ que a conslituiç.ão gar:mte; mas, 
Sr. prcsiden1c, est. modus in rebus; é mister que 
e-sse enorme dispendio e sacri!ieio aproveite real
mcnto ás misl't'and.<t;-; victimas do flngullo, u não 
~cjam dosyiaU.os do seu fim humaniktrio e eari
tativo, para lornplntat' n opulentos I Xi'io havemo:::; 
dtJ tributar n 11<1Çii.O, já tão ~·~ravad<J, nem ~acriíic~1r 
loucamente to·-Io o Drazi a llrl~texto da lll."lnU· 
tençi'io do~ famintos da sêcca llo Norte! ... 

Não havemos de gastar-:só com tlnatro proviu
cins.-p~la yerba- Soccorros publico:::,- m.etaJe 
da renda annual do Imporia ! ... Urge que o go
verno empregue o mnior cuidado, exerç-a a maior 
fiscalisar;ão, tenha mnis regra. DispendeHIOS jii 
600.00:000.5, e sabo Deus si teremos mais tr.1rde 
recursos .. d\.nde possamos haver os meios neces~ 
sarios para o provimrnto de~sa despe~m enorme e 
espnntosa I.., Cumpre prevenir c olJst<Jr ao es
banjamento e punir a de!apitlnção l Não lJa~tnndo 
tudo is tu, Sr. prüsidente, e o rninisterio pi.sandn 
em terreno falso, e~landu o paiz á beira de l:llll 
abysmo~ o noLre pr9sideut~ do conselho uão 
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cumpre o seu programma; não rcspcitu [IS IcL.- do Eu não caroço de entrt~J' no dc:;envolvimcnto 
paiz, não obeUecr. ao regimcn da legalidade; mas, tlnrticularisado do ossumptll. Bastada ptlr[l isso o 
simplesmentE"_,vislumbrando qualque·· intcre~so de Lom ::;t.mso c a cünscicnr.ia publica. 
supposta utilidatlo publica, cml.Jora de nenhum O nolJrc presidente <\o c.Jnsclho, Sr. prúsidcnte, 
momento nem urgencia, ou necessidade, uo pru- seria o ffi.:iÍS halJllitado pDr t proceder deste modo, 
sente ; S. Ex., com um rasgo do pcnna cxp0dc c !I c que collalwruu para a lei do 1873, g-arantindo 
decretos, ag~;ravando ainrJa muis do CJUe jft cstit a esses auxilias ás provincins pnra podel'em tlcsen~ 
situação melindroso. do Eiit<.tU.o, c promoycndo volver n sua vincão fcrrea? ello que csíavn de 
cada vez mais·n bancarota proxima e imminente pos~r dos ro!"Ultado:l do inqur;rito manda tio abrir 
a continuar tão dictatorial politica!... cm Londres, e fdto pelo nosso mini:;;tro, n.cerca 

Sr. pre-~idente, o governo de um paiz con;;;ti- das causas que impcrlinm •JU rctardnv[lm os mc
tucional, de regimcn pn.rlamrnt.ar, é um governo lhor:~mentos promeLtidos pnr (':S!'a Icgislacão e~pc
sujcitu :l regras c limites prestaLelúcitlos n::t con- cial; rllequr. sabia qnacs as causas que oinOuw.m 
stituicão c nas leis do P<lit.; não govr.rnamosnossa no animo dos capitalJstas inglezes para se rctra
casa, nem a nossa fazcndn; o o-~ dinheiros e capi- hlrcm ou se.e.~quivarem do acr.itar os promessas 
tacs dis1letHli1los nos diversos scrvi~os pnlJlil'os do Estatlo c a garnntirt dt• 7 °/o, ou a sulwonção 
são o pror:lncto di:l contri!miçli:o Uos impostos Ian- kilumotrica para a con~tn1rcfio dr, vias fern:>as no 
çados sobre o paiz. Brazil? 

Por con:.cqncnri\1, r.ada um d1J nós é um con- S. Ex. estava !Jom informado, seguntlo consta 
trilJuinte, c o governo a quem confiamos a g·cstão do seu rclat~_~rio, de que os capitali.<:ta~ inglczes 
dos negocias publicas, não pórlc dispondo r n sou recebiam tncs promessas com dcsconfiunça, não 
talantL', sem lei, sem medid<l, ~Dm necessirladc ur- só porrJUC não contam com um juro remunerador 
gente e impr~scindivcl. dos seus capitacs, como ramlJe_m porr1ur. não se 

Mas é cxactumcnte o qur, tem fcflo u mlnisterio satisf:n~m com a rcdueç-ão do IH'ar.o da concessão e 
actual. ào gozo do privilegio a triuta annos. Além disto, 

Nós tinhamos, Sr. presidente, leis sobre cstra- ás compnnhias inglczas não convinha ter a :ma 
das de ferro: a do 185.2, a de !860, e a de -1873; ..-éUe no nrazil, Uebaixo da fi~cnlis.'1çlio do governo 
estas leis dellniam, limituvom a acção c o poder brr~zileiro ; nem tão pourn s~rem as e~tmdns 
Jo Estntlu na decrcta(,"ão do vin~ão pulJlica, sohrc- construidas por engenheiros TJruzileiros ; tinmdo
tudo Uas cstrudos do fc!'ro. Exigiam condiçõrs se assim ao senhor do rt1pitnl inglcz D. fiscalisoção 
indeclinavei') para a resolução c d.eercLur5o dr•s'3as do mesmo c a direeção da.« obras da construccão 
despesas; exigiam o estuUo do krreno \lrtro onde da via; privondo-se olérn dbso as companhias 
se projectavn uma via ferrea ; rxigiom p antas, or- inglczas do proveito e b~Jwficio qnc poderiam au
c;amcnto:;, dndos e.=-tutislicos, e:tlculos d:ts dcs[1esas ferir pelo fornecimento do m<~tL'l'ial, pe!11 emprc&'o 
prova veis dn conslrucção c explorarão da linha, de um grande pcssool tedtuico, seu proprio, ae 
c si cst~ podia dar do renda HfJUida Tf. (\/". engcnhdros e traiJallwdon·s, que tr.rinm rlc pro-

Então o Estado docretnvn a vwr;ão,gnrantindo ou curar no pniz. Sobretullo as companhias in-
7 °/o de juros do rar1Wtl ernprrgatlo na execução glezns, rmwidcntes c nc::tutcladas como são, e 
da linha, c pelo pr~zo do 30 anHos, ou uma sui.J- altamente domina lia:< c guiadas pPio espirita 
venção kilomctricn. mercantil, não ~c ahalan(:nm a emprC'zno:. desta 

Isto, Sr. preshlcm!t•, era uma ncccs~illadc vital orllcm, cm pniz cstr:mg(~iro, sujeitns a aller
parao nrazil; rra ao mesmo tempo um corrccti,·o nati\·us c contingcnrins de m8uexito, si não fozcndo 
ao nrLitrio do g·ovcrno rnra Uispcnder dinheiros orçamentos muilo largos, qur, cm toda e qnnlqucr 
puhlicbs, qtlC r-llc niio J;Odia fixnr :i sua vonta<le-, hypqtlti'SII, niio possam dur-lhcs projnizo. Não 
e que devia. submctter u approvo~ão drl rmrlnmcn. confiam nos trabnihus dos engenheiro:> Lrazildros, 
to, poi~ que cleslwsas cxtranrdinarios. e tão avul- nem nos seus orçamentos, nem no lcvanto.uumto 
tadas, como são as dC'stinaUns ú vinção ferrca, do suas J!hlnt:ls, e llJ calculo cbs ohras de arte; 
necessidrtdl'· vitnl Ua no~.:ãn, nfio püclL\IH ser decrc- querem fazer c superintender tudo 11nr si mrs
tadas, sem audicncin, discussão c voto (lo parln- mo~. l::~ta é tolvoz um::~ das c::tusns, sinfio a prin
mcnto. Não ó o governo qncm, a uma sim pios ciJl.11, t 1Ivez uma U.1s mais prcponõ.ornntns c 
solicilução, ou ponruo lá Hw pnrecc com·cnicntc, ~~sscnci::tes, porque n lri de 1873 ficou sem oxo
manda logo füzcr tacs oUros. O nobre mini!'tro com- cur,:ão. 
prrh.·ndc Lem qnt>, nn.s condi cães do nosso regi. Ora, qnando o nobre pt•esidente Uo conselho 
men, édiffirilimo, si não impo:;;sivcl, prori(knciar devia concentrar seus esforços parn rr~solvcr estas 
acerca desSl'S t1ctos, um.:~ vrz \waticadns; C um im- difficuldadc~. parn tornar nmn realidndc a cxo
possi"~tel suspendei-os, ohstí"l -us, reparai-os, ou cuç:io pr<ltica Uessa Jd salutar, feita na situação 
tomar outrn 1gn:~l provirh'nrin. F.:' o rpe nrontcce. conservadora, c indi..-prn~:nvci para o dl'senvo!-
01'o, Sr. prcsi1lente, r.m uma situar:ão p0nosn, fla· vimcnto do Im/1r,rio; o nobre.Jll'esidrmte do con· 
gclbdn JlOr um:1 P.~cca, cm qne so tem dispr.n- sdho, sem eles azer o:; o!Jstaculo . .:;, nem cortal' os 
dido tanto copítnl om soccorro da poUr~~sa dos clifficuldade:-; que monietam a acção elo trahallto o 
famintos, cm que o governo tem sido oLrigado do capital, em um Uel!o dia, arlJitrariél.mentc, de
a emittir npolices, pnpei-mocdo c !Jilhutes do creh.lll trc.s e~lraUas dt~ ft~J'l'u, dizenUo npenas:
Thcsuuro, augmcntontlo consideravelmente a Ui- Facam·se I 
vida nacional p11.r<1 podrr occorrer ás despn~os O nobre nhinistro vibr1-.u apcnns n ma miracu
dos diversos scrvieo:; puiJJiros; havia ncc.l'ssidudo losa vara magica, c novo :Moysés, cil-o que fuz 
ou urgencia. do dccrctnr S. Ex ... c ao mesmo !Jrotar ~ua viva do l'ochcdo esteril!. .. Estradns 
tem11D, tt·cs estradas Uc fel'l'O para o Norte do Impe- pnra o Geará, que levem á sua misera popula~ão 
rio, sem lei, sem os eondiçõcs csscnciaosc~talwlo- faminto dos aridos scrlões dveres e agua! ... Es
ciJas para o bom oxit11 dessa viação, c indispcn- tr0das para PalliO Affunso!. ... 
savcis pnrn o prndentr~ <"<llculo da justa mC'llida c I OnUe. vamos ter, Sr. presidente? Isto é scicncia, 
avali:tção dos sacrifieio3 do EstaUu 11... C administração de estadista'? I 

~ 
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Quanto á c5trada de Daturité, Sr, pr('sirlcnto, 
limitada ii. serra, c prolong:rda talvez por algumas 
leguas, por terreno conveniente, scril uma lwn 
e neccssnria estrada ; poded f;C'f rendosa. 

Mas o que é CPrto é que essa estr.:~da fl_)i cnc(lm
pnda pelo governo sem lei; o que é certo é que n 
respectiva romprmhin, dn muito pNJUrno ct~pifnl, 
não acrorlitou na renda pruvnvd da cstrnUa; c 
não tenU.o o cvpital prPr.iso para pro .. eguir nas 
o!Jras, pcrliu o au"X.ilio do Estado. O qLIC é n.'r
dade <'·que não passou o projrcto que o conccrlia, 
p-ois ficou, segundo me pi'lrf're, prnrlontc do 3.a 
discuss5o no Senado. 

Si o voto parla mentor j~ tinha sido ronsultarlo, si 
o parlamC'nto jii estava tomando conhcdmento do 
assumpto, S. Ex., na. auscncin do pnrlamrnto, 
contra o seu voto expresso, nl'io por1i:t der.rr•tnr o 
prolongnmr.nto da cslralla de ferro de Baturité,
ncm tão pouco cncampnl~a. 

Eu não quC'ro cntrnr mais na discussãO da 1o
galidado, porque de solJejo tem sido debatida e de
momtruda. Além de que, confessada, como jã foi, 
essa illegalidadc Jll'lo noLrn pre:-.hlcnte do conselho, 
parece ser essa nmn questão mortn. Não devo in
sistir, portanto, cm um assumpto, jó tão del.mtido e 
vencido: seria ocioso abuso da attenç5o dos meus 
honrados collcgas; a este rc..:p1'ito~ pois, nenhuma 
duvida existe m· is, nem pódc Iwvcr. 

Sah'a a questiio de lcg-alidatlo, que é substrmcial, 
si della fusso possivcl alJ~trahir ou prPscindir, 
eu absolnria ao nol.Jre presir'lentn dn conselhO_fJO\' 
mandr~r prosPguir na crmstrucç-ão da estrnda de 
Baturité, limitada, por~m, nnrna errta. :-:ona, ma.:; 
não qmmto ao seu prolrmgnmonto nlém da mr\sma. 
Sol.Jre isto qut~ro primPiro ser convencido prr:mte 
o orçamento o as plnntas com a estâtistica rc:-pe
ctiva: tenho a respeito muitas duvidas. 

Qur~nto its c~tnHlas de Cnmocim a Sobral, o de 
Piranlws ao Jatobá, isso Dgora é que foi dr ffii'liS! .. 
Não havia moti\'0, al.isolutamBnte nenhum, Uc in
teresse pu!Jiiro, que pndesso aronscllw.r a S. Ex. a 
decretar rssas duas rstrv.das de ferro. 

Tem sido dcmonstt·ado, Sr. prf'!siclcnk', que a 
de Camocim p11ssn pnr terrenos cstereis, _srccos, 
-áridos, arenosos, onde niio é po~sivel lwvPr :lgriw 
cultura, omle apr.nns ha mras fuzenllas de gado, 
pouf'o productivas. 

Sallcmos todos que essa estrada é apenas de mero 
interesse local; que os terrenos percorridos prlo 
traço desta estrada não sfio prodncttvos; que não 
lla população agglomerada na prox.imirbde d:~ 
linha, ou na zona adjacente. Sêmellwnte r~trad:t 
não podia ser decreta !la, e ainda mais quando ni'ío 
conduz a um porto, DJ-'ffi a um grande rio, nem 
a uma cidade commrrcinl ou industrial impor
tante. Nestas cond1ções a viação ferroa é umdcs~ 
perdicio, um esbunjamcnto de caflital, não so deve 
fazer. 

A estrall:l de Cnmocim á Sobral se achn nestas 
circumstancia~. conforme jti foi demonstrado alé 
por fillws do Cor~rã ; accre::cenrlo que segue rumo 
diffcrcnto do que devia ter, sendo c~se rumo entre 
SoLral o Granja, deuwndando a Serra Grande, 
ou da Meruoca, corno o noLre senador pelo 1\Inra
nhão tão bC'm o demonstrou. 

Em que se fundou, pni~, o nol1rc presidenti~ do· 
con~elho 1 Que phmtns viu, que cstmlos teve pre
sentes, y::~ra resolver a construcção em taes con
dições 1 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:-A' olho I 
v. v 

O Sn. FErrNANngs nA CuNHA:- E~11erava S. Ex. 
encontrar alli Dlg,!lm thesouro cucubcrto, protlU· 
c tos mincracs, pr<~ta, onro, diamsntes? Para isso 
seria prreiso estrada de ferro?! 
Nó~ só temos um exemplo UPs~cs nas cm prezas 

gigante~cas daquel!c pniz fabuloso, que se clwma 
-os EstnU:os-Unidos-, na citrada de ferro que vai 
de Omalw a S. Fr.:~ncisco da Califomitl, Jig::mdo o 
Ocrano Atlantico llO Pacifico, e <1 bacia do :r.JississiJli 
á California, atravessando as solidões desertas da 
America Central, e da Serra Nevada, passnndo plll' 
dt·sertos árido . ..:, tr:mspondu montanhas inaccessi
yeis na alturn Jc 1,800 até 2,.JOO mett·os, <~traves
sando terrenos infcst~dos [101' sei v<Jgcns, cnrreg<~n do 
alimentos· e al(! agua parn sustento dos trabalha
dores, e alimento das Iocomotivns. Assim se 
abrtu essa coJo~snl via ferroa de mais de 500 leguas, 
(ou 3,080 kilomelros), no f!rriodo de trcs annos e 
poucos mezes, menos sete nnuos do tempo preciso 
para :l construcç5o, sogundo marcava a lei da 
concessão. · 

(lia um apark) 
No rela lo riu llu Sr. Malezieux, salJio engenheiro 

francez, qnc cm 1870 foi pelo seu IWYrrno comw 
missionado par.:1 estullnr os tral.Jalhos pnhlicos, es
tradas, f'ilncw~. pontrs, portos e os caminhos de 
ferro dos Estados·Unitlos, rclatorio publieado em 
1873, se acha bto pcrfcitmncnte. Ucmonstr<~do. O 
E.-:tadn deu terrenos, concedeu pela prime>ira vez 
suiJy_cnção, nlém d:1 exploraçi\o das minas de 
carvao e de ferro; fêz outrus favores, (JUC ante
riormente nenhuma lin.ha fl!rrea dos Estados~ 
Unidns havin eonsrguido, Parece que havia in
tcnçiio de aLI'il' um llO\'O caminho, atravéz do 
continente, ao com me reio da Europa com o Jap:ío 
e a CIJina, para a importaç~o do- chá, das sedas e 
m11is pror'lur('õr . .- da India. 

Este I'usullodo nfio está conseguido; não parece 
si' r esse o melhor caminho para a Enropn; mas é 
certo que n estrada alravessa terrenos, em que ha 
muita" minaf', de <Duro, prnrn, ferro, e até carvão 
de pedra, etc. O que não serei pn.ra o futuro, cm 
um prdz habitado 110r avultada popnlr~rão, cujo 
espirito cl('. c>m prozr~s vai até a temeridade'? ! ... 

Ainda a~sim, a razão d€'- Estado, (JUC rc~oheu a 
ompl'eza cnlo . .::st1l, foi a qur.st5o politiM, a guC>rra 
da srct>.ssão. O caminh" de ferro do Pr~cifico é 
poli!ico e militür; e foi r·esolYido para ligar os 
Estados do Nortr, por via dit't'cta c rapir'la, com 
os E:::laUos nnsccntes do P<~cifico. 

Diio·SJ', porl;m, os me~ mos motivos no nrazil? 
Deixemo· nos, pois, de Camoeim c SolH·al; ha· 

vemos de p:1g:ar .sem pro, em purrt prnltl, o juro 
dPssc capit~l ewpr~tnilo, ou Uefih<lralaLio, imprn· 
dr-nle e esfl'l'illl'ente I · 

Ag-orn, Sr. presid>?ntí', prts.sarei á estrada de fer
ro de Pirr~nhas ~~o Jntol.J<i, dcstinnda a levar o com
merrio direrto do rio S. Frnnrisco, só na opiniiio 
do nolJl'C pre;:idcnte do conselho, desde a sua nas
cente até ao porto do Penedo, o satisfDzer assim 
não só ás nrcrssidades de~sas 600 á 800 leguas de 
navegação tluvinl, tanlo do S. Francisco, como dos 
seus lribntilrios,que banham a zona de cinro pro
vincins do Impcrio! P:lrn isto se destina o porto de 
Pencào,pequrna cidade de pmvinrin,dei2 â 20,000 
<liTIJ<J:;:, quando muito. porto prssimo. cheio de ban
coc; de nrcia, onde não h a navegaç-ão franca, 11cm 
poderá hnver já mais r,ara navios de grande cala
do. Como alli ehcgarão os producto~, prrcorrendo 
essa longa linha, onerados de varies impostos e 
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mil outros encargos, llo a.vultaU.o:; fl'etes., o de não 
me no:-; de tres ::í quatro Lalllt•açõc;; snccessivns, antes 
de clwgar a Penetlo, como vou dcmun::tnlr csprc.lnl
menW('Ofil. o rl'fatorio do Sr. Halfl'ltl. 

E' o que posgo dcmonstrnr, cspocifieadn o cir
cumstanciadnmcnt(\, l'i S. Ex. <\Uizcr, legun. por 
lcgua, com o relatorio do Sr. I alfelll; mas ulio 
alJUsnrci da puciencin rlos meus collogns ; pu 
summa. capita dir1•i o qne conrc-x. dizer de mais 
esscncittl prm1 a jus.ta solução da qnestlio. 

Sr. pre5itlento, n protcnc;ão do noLrc pi'ositlentc 
do conselho, de sath;faz~r pela vin·fl)rl'ea Uo Pnulo 
Affonso as necessiUa!.l.es da navog~u:no o do com
mercio do médio e altu S. Francisco, é não só um 
desideratwn impossivel, mas até é nllla lournrn. 
Um estaUistn que consulta, nn r~lta admini~tl'fl~ão 
do Estado, os Jllteres::.cs reno:; c legitimas Uo :rt~iz, 
não decreta uma ol.Jm dessas; o nobre minJstro 
foi illu<lirlo I 

Eu não suppnnho S. Ex. lwllucinnUo st'nnente 
pelo s~u csprnto Ue patriotismo, ou de bnird:;mo, 
querendo prutcgcr o favorecer, á tudo transe, a 
sua provincia 1\atal; acho que S. Ex.. fui indu
zido á erro por confiar do mais cm trallallws d.o 
algum engenheiro, que soff1'enl muita critica e 
completa refut.::tção. 

Senhores, a estrada Uo Joaz.etro é umn estrada 
infl'lizl •.. .Klío é tle hoje 11U0 a representaç-ão 
bahi::ma luta [lO! a construcç::io dessa Hnhu .. , 

O Sn.. D.t~'rAS:- E ltuv~mos de lei-a. 
OSn. FERNANDE.S DACUNHA:-Linhn não só n~~ces

saria e urgrn!c par:~ a província ila llahia, ma~ 
neccssaria e urgente pnra totlus as pf·ovincias lla
quclle ]ado do Imp<'rio, o at6 para levar soccnrro 
prompto á população dOS Sl~US !:'Ol'tÕCS aridOS, 
estareis o flagelladus por ~alecas pPriodicos, qnc 
tantos s:1crifictos improductlvos t0m cus.tado ao 
Estauo I 

O Sn. DANTAs:- Nem umn per.tnnnn n(lvc;rnç3:o 
temos ainda, apezw da província ter mantbt.lo um 
vapor. 

O Sn:. FEnNAN'DR~ D.\. Cul'iJTA:-ExnmincmiJs a 
qucst5.o plnritlamr·ntc•, Sl'fl1 p.1ixiln,nem pre·,~cnç-ão, 
alheios c isentos tio csptrito do inter~,.;,.;cs lucaP;:;, 
ou de provinciali:::mo; roçamos olH·n do ostadif'ta, 
de longa mira e de. previsão do futuro simples
mente. 

Senhores, quando se decretarflm M primr:-fras 
vias-ferroas do Brazil, em J8:J2, conlle mn pnrtt
llla á miuha provincia 20 kgn:F:, á partir da capitnl, 
mas com o pcn~amr.nto tl'l:o dn rtuo a linha l1e ~ll'O
jecçüo c de prolongnm(•uto futuro iria terrnwnr 
â margem do rio S. Frnnctsco, nn cn~Ho villn do 
Jonzeiro. 

O Sn. D.\.NTAS :-I!ujt) cidnd0. 
O Su. Fr.:nNANDES DA GUNJL\. :-Esse fni o pen

samento originario, e:1rdeal da lei. CnnccJrm-sc 
outra cstraUa a PernnmiJ llCll, eom n. mosmn linha 
do projec~ão á t1•rminnr nn villa dn Bua-Vístn. A 
Estrada do ferro D. PctlJ'O II Lr1mbcm projt'rtnYa cs
tender~su até Sa!Jad, descer prlo rio tias Vellms, 
confluente do S. Fr<).ncisto, atO entrar neste, em 
Pirapdra, que fica nrima da vílln do S. Romão, 
e do porto do Salgado,lwjo cidaUe da Jauuflrin, pro
vincia de Minas; e dlahi, dl'Srendo a corrcnt~ do 
S. Francisco, até o Joazeiro. ntc. 

Todas cssns linhas, portanto, prorura,·am o 
grande vniio central du S. Frnnciseo1 com oxcel
lente via fluvial, em grande parto dosimpcdilla, 

' franca e livre r'1 nnveg-aç1'ío, vnlle complntamf'nlc po
voado, J:O:'-i'l nido e 1:ulti v:~ do ~m toJn a snn oxtens~o 
e que não é, portanto, um llüserto, como al!.!uns 
suppõern. ~ 

O Sa. D.\NtA.s :-E si nJ.ais nJo se faz, é P·W!}UO 
não ha st~hitla. 

O Sn. F~::nN.tNDJn n.\ Cu:..u\ :-O relatorio do 
Sr. Il:!·lft•l(l, que oslUU.ou c(jm•l nin~ncm aqnelln 
linha f1uvinl, o que levantou um m(lppa rircum
stnneiado de lodo o luito Uu rio c do ~cu cannl 
navc~avel. .. 

O Srt. DANTAs :- O melbvr qnH temns. 
O Sa. FERNANDES D.\. CuN!L\. :-.. ~como nenhLtm 

engenheiro vai fnzcr nctualmenle, nem melhor, 
nC'm tii.n ho!Ll ; tt'flhnllw 1;(jnsciencioso, dn inYe.-:.l[. 
g;1ção laburiosn, como só sabetu fCJzcl-o a llP.CiC'n
cia c a porseyornnra dos snl.Jios nllcm~os ... 

O Sn. D.\.NT.ts;- Milha por milha, circumstan
cia por citcumstuncia. 

O S1~. FEnNANDES DA Ct:NnA:- ... o Sr. Halfeld 
tlt~sct·eve a linlJ::t navegarei, lt•gua p0r lt'gua, men· 
cionnnd1) todo o cLu'so d.1 rio, as p·n·oações si tas 
cm uma e outra mo.rp;em, as fazendas, o.-; rios qnc 
drlSCilll.Jnr~nm, as montanhas proximfls, a popnlflção 
JH'rl\'nvol dn5 uitl:.ulL'S, vil la,; e m·raillo.~, o volume 
o o nivDl du,; aguas no cnnal do rio, a fur~a da3 
corrontezns, n nltitudn da~ c~~hoL'irns; tnrlo emflm 
lpwnto pó1lA guiar o eselarcr.rr o fldministratlor, 
ou o cst:H]i~la p<:ll';'l formar umrt opinião segnr,,, 
um juizo eonscie"ncioso, o decretat· cem sogUl'rtnç:-n 
t{Utdqtwr tt:d.Julho pnUiieo imp.wtante, como ó 
sempre n viacão-fen·e:l, ou a nave~llção :i vnpor, 
isso ti rrue é estnllo teehnico~ o complt•loJ 1l0 cng·e
nharia; L~~o ó que é trni:Htllw sério c consciencio:;o, 
flUG lllflfCee fé. 

Pois JJelll ; en trago UfJUi, f"l'<tl'llrt.'ldo e tt·.:tsl:tdaLlo, 
todo o rCl.'ltorio dn Sr. II:d ff'lrl, em tutla,; as 
suas pnrtP.:;;; r:;o::oncinrs, l:'ffi tnrlo qnnnto e rnpital 
pr~rn n sGlnç-5o da !JLtCsli'io da U:.YCg;llJiliUaUe â 
vapor dn nio S. Francisco. 'l'rn~o tamlJcn1 os es
lutlos do St·. KrnU!B; t.rn;.;-o os rstuflos d•l vi<1j::mtc 
Burton ; traa:o mais a d '~cri!l('iiD dn vi.~gcm que 
fez pelo S. Frnncisco o llr. Th. G. P. 11outeno
g-ro, alr;m dos relator1us da nn.vcg-fl{'Ko foi ta a vnpor 
pelo~ rlOllC: ollir,i:I('S da BlflriUhfl b!':tziJCil'll, 0~ Sr~. 
1. 0 tenenk F. M . .AlVni'!'S Ue Ar<~u.io, ({lW cli.~sccu 
lltlstlu n vil!a dn Gunit'uhy, no rio das Ycl!w~. 
prü\'inc:a tlc Minn.", nté <1 vi lia d11 Boa Vi:;tn. na 
proyinria de Pt>rnnmUur·o; e o do Sr. 1. o tenente e 
conslructor Emlli11 .\1\•fnl. Llesrleu por/o rlo Snhmdo, 
em .Minag, at~ a vi!h Uo Cnpim GJ'O'~"O, na n.11tia. 
TPuho n.qni tambcm o rebtorio do Sr. Em. Linis a 
respeito da navrgn~~o do rio das Velhas, at.~ Pira
pórn, ctr~., o rp.wl dnsceu cm l'ljon.fn de cnnôa~ ilté 
a Yil1:1 r1a Dar1·a do S. F.r;mci..;;co~ hqjc cidntle, onde 
fui hospr·datlo pelo Sr. Dr. Montonrgro, digno juiz 
de dit'OÍtO {ÜU!Ul'lia COffi.'H'Ca. 

Ora, o que dizem esses relator ias? O que é o 
!li o S. Francisco ; qnaes a~ suns c-ond içõcs de n~
vigaliiliihltle, qnar.s os ohstnculos que obstruem 
seu !l'ito, e imprdem a ~ua nnvcg<1ção franca c 
livrt', cm tud:t"; ;1s c.:;t::~r;"õe . .;; dCI anno? Por que es~ 
pr.r~ifl de embarcn{'ÕPS SCI faz es3a nn.vegn('ão, 
quando prrr lJ:tl'CtJ..:, qunndo por crmõnf\ Oll njonjos? 
•rurlo isto é mister conhecer pnrn fl'lf\olrer o dir
ficit problema da viaç~o ferroa, que demandar 
u S. Francisco, c d~ navegat;ão á vapor do mesmo 
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rio, visto ctnc nma cotFn é o complemento inUis
prnsnrel da outra. 

O Sn. D.\NTAS :-Ni\o s.c 110dom s0prmrr. 
O Sn. FEHN.\Nor.s nA C11~nA :-Pois ltl'm, Sr. 

prc:-:.idcn!t•, o Sr. Li~d.-:, rqull~mtlo o rio llns Yo
llws "l'11nU.0 contlu('utu tlo ~- Fnmci~ro, de HO 
Iegu'n~ de curso, inni1Vrl,'..':':lVPis dmanlc n st~ccu por 
bnreu~. quanto mnis pnr vnporr~,-di~::o que c~~e 
rio, pnr:t .c;r.r ~nvrgaJ1o 11or lJarens nn J:lor pPqnr.nos 
vnporc~, rnrrctn tle tnt!J:dlw:-: hytlr!lllltciJS conS!Ile
rnvPis, c não sómcntc tle eolT•·cç;~o <lo st•n IL'tto; 
trn!Jullw~tJllC el!o oP~nn rm 2.Güf):QOO;), c os tlo 
Hio S. Francisrn, de Pirêtp{.rn 6 haJTíl do Paruo
pchn, cm R. 700:0001) ou fl>H' tmlu: lt.:!Oti.OOOf~· . 

ÜI'il, rio~ pNgwnns não c.nntlaes, rnos, cs~ret
to.::. como siio o rio d:1s Ycllw.-:, G o S. I'r:tTICI:-'r'o, 
mú'es th; Pir<tpórn, rim: 0mle ."0 pntli:-~ lrnlJ;d!JUr 
totlo o nnno, c sob!·etntlo na sl'cca, tlemnnt.hn"nm 
C'!!Sa cnormissima dtl~[Hl3il .•• 

O Sn. n.u\TAS:- Jh qurm pense qnc nem essa 
qunnlin seria lJa:-:t:mtc. 

o Su. FimNAl'iDRS D.\. Cu:-m.\ :-O proprio Sr. Lia is 
M8im prmn, c opinõ1 que si fo~~c ulisl•T. alar
gor mais o rnnal,-nC'.m com o UujJio-~t' f:1l'lillll os 
traLalltos de Um;olJ.,[rurç~o n correcção du Idlo 
dos Uous rios. Entrl'trnHo o Sr. Kl'l.H.l~S cnll'ntle 
fiLIO nn linha t•ncn<"llnllil'ntla, qno vai d:1 villa tla 
Dou-Vista, nr~ prodnei<~ <ln Pt•ruaruiJuco. mnr~em 
csquf'rila, 21, le(.!;ttns distante ~ln r!rlad.u tlo .Tunze:ro, 
nlé á CuchuL'il'O. tlu Váu, cordilhCII'i'l u.~. rnchoel!'<lS 
pcrirro~ns cnmpostns tle lJ;nwn~ tio ~nmito, que 
110r "'yezc~ ntr:Wrf:!"nm o rio dingonfllmcntr, f11t'· 
man1lo ~altus IJ p:mc1I.1~ forllliÚa\'eis, PI)~ esJ:nç>n 
du 32 legun:;:, ellr~ p1Hlt'l'li1 n:~1nvnl-a~ e IWO. st_m
plcsmcnk• dest.•mL<lf<IÇttr o lt•ilo do rw, cnrrrgtr o 
cnnal, mn~ razrr snlt:1r fl:l. pPilrM_ e os \1a1tcos, 
tlt'soL~trnir complrtnm,'llt\; ('nrlt~H·Irns t~;(·~ qtl~, 
Iilteralrnnnte f;d]::~ndil, f:Cm rcc~·10 de cnntt~stuçuu 
sérin, crnpcdrnm o IL·ito dn rin, r, o fltra\'C,~s~m 
muit.1~ yezrs Uc Indo ~í latlo, dn mnrgcm dtrcJtn 
pr~rn n r~qucrd.n, c Yico·v~rB:l. _ 

O Sr. Krauss orçn n d1'spo-:n dn desnbtitt'UCÇIIO 
dc_;;stt cordilheira l11~ ench,Jcirns, nm numnro ele GO 
principacs qnc ma\iznm o rio nMS;t g-rande ex
tensão de :32I~~~uns, nprn;'l::: cm l.125;000SOOO L .. 
Sú por f'Stf'; moti\"0. Sr. prt'Siclentc, tH"Hin-se. rc· 
pmvc1r, in limiw o orçamcnt0-Kr<:!ll""' porrrne, cm 
JJydntulien, Sr. {H'c:-;iJeutt\ iôlo é um nht'LHtliJ!. .. 
não ha um sf1 engcnhdro esc1nrccirlo qnc sus
tento tal ot'rDmcntl) ... 

Ora n((orâ, Ycjnmos o que diz o Sr. IIalfl'.ltl, 
qnc dt'..-:~cu nn rigor t.la ~i·rc<1, o Hio S. Franci_sco. 

O rio de S. Fnmdsco tPm 1ltHl~ plin~PS, L;d'\fl e 
nlla úas [lguas, cnchcn!c e \·a~antr·, C"nda u_nm de 
SE\Ís mczcs, p011r0 mai~ 1 ponromcnnt1. A~ ~hPW.~> ~o
IDC\am àL' Ontu}JI~O ltflfia Novembro c _Y<lO ntt~ fms 
de J'tlnrro ou Alml ; as vasnnh·~ rlo l'lO comC\tlrll 
t112 A!JrÚ <Ht~ 1in1) do Srt··mlll'u• ou principio rlc Ou-
tuLro. • o Sr. Ilttlfelll à••sci'll no rigor da s~ccn, c des-
ceu como, Sr. prr•siil~nle'? . . • 

Não dest·cu cm canr•:-t ou 0m aJOUJO de cnnoDs, 
dl!~rPu cm umn grnnJc b:trcn chnmntla Princt:ta 
do Rio, n qtH1l Llt•man(lara cinro pP~ 0o calntlo du 
agun. Nrstn barr<:lo Sr. Irt1!fel1l VlilJOll 2'10 lc
gn::~s, dr. l'irilpór;'l alP- êl Cacllocirn do Sohr.:t~linlw, 
livre-., frunrns a [orla e qunlqnrr nnYc'g'3';1'io, por 
grandes lHtrcns e mc:::mo a vapor, cm qualquer 
estação, sem nenhuma cncllOeiru. 

E' um rio, port:1nto, o S. FranciscoJ lnrgo c }Jro
funllo. fl'ilHC'<Jn1t'lltl3nU'i'rg·::n·cl por nulis de 210 lu .. 
guas, com triLutari0s do 3l1, 50 ::t!é :lOO le~]nus; 
rko Ua contlu~Cntes Ucs!n ot•tJem, cheio de nwtlas o 
de ilhas, Ue terrenos de agricultura, rle fnze!1Llns 
do l!nJo c !otlo pon:ado por uma c outt·a mnl'gem. 

E' <i e~:;a mrrcga~5.o de um rio cnudnl o fl'<lnco 
por ~HO le!l'nns que se J.u~llrczn pnrn Si3 ir fi.lzrr 
um,1 r:-;tmdinha. de r~~rro prohlolt!.'llirn, aL:dxo da 
cortli!htdra Je cnclwcir.1s, no intuito de attJ·~ddr 
o a!J:::otrcr u commcrcio c n nnvegnção Jo IHI'dio 
~~ nlto S. Francisco, dL·:winndo-o da cillndo tlu 
Jo:Jzciro c da !iuhn ferr, a d:t Dnllia ! ••• 

Ess,'l utupia ou Joncnra, no prc~Clltl', :::ó srrvir:í 
de tli;:sill.'lt' um avnltu1lu cnpifni, que não temos, 
Jl:l!'fl th·spcrtli~·:tl-o ou laJl~<Jl-o n'ng-un, c·m pro
jt•etos pli:lntn..:tii'OS, r'! e cro~ç:io imnginnsa.! t 

O grllnde CliJstnculo crcatlo ú uarcgnçilo do 
S. Frnnciseo, Sr. pl'esill~~nt~, fJU antns a guerra 
:;nrthl e 11 lto:3tilitlflrlc enrohtH'In á via·ft•rrca Ul) 
Joncir~1, (porque é prt'.ci."o diz~' l-o st.•.m rr!Juço .... 
(' fr:mCO.tlll'Tite) e a tnl famosn Cflrhoetl'<l do SoJJra
tlinho, 110 llorto e ilha de Sant'Annn on da f:a
c\to('[f;'J, ti mnr;rcm csqncrdn do rioJ e á 7 legulla do 
UHnncin dn ciLlatle tlo Joazeii'O. 

o Sll, n.\NTA~:-I:;tu não valu IHltla. 
O ~,n_ FEil:'-i'ANDF.S nA CuNrL\:- O que é a Ca

choeira do Solmntinho, cm comtlnrn~i'lo das C.'l.· 
dweiras dn Bu:.t \'h; ta pnra lwho? E' uma simplL'S 
COl'l't'Hle.a. 

F.t'a como cm outro tempo o ohstnculo inven
('ivr·l da S('rra da Itiub<l, qw' impAdifl. a cstt'ntla 
tle ferro dn cnpital da Dnltia no Jonzriro, n~ Olli~ 
nilí.o dns ~rus nppo~itores !. .. A grande scrril, c o 
rio das Queim:tUcts rrnm os ol.Jstacuios com que 
úl!jcC'ti\VitlH os ndvcrs~rios da linha tlo Joazoiro. 

E:-:tú \wjf\ \'criflcndo, rl'til cstuUnd11, c.~tá demon
strrdo q uc não 11.n ol.J::;~acu!o algu~n; qne é a .Jinlw. 
tlo Jonzciro a rnn1s f:H~Il dn lutjlCJ'IOJ e a llHlJS ba
l':lt.t Jo todas n~ g-rnwlcs !inh:-ts, si fôr feitn com 
economia c com bom traço, como tanfo urge o 
(;QJlYCin. 

O Sn. D.\NTAs:-Apniado ; o cstà sendo fdta 
com economia. 

o Sn. FEnN'ANDES DA. CllNIL\:-Andt'lmo' nssim 
mesmo, fctztmdo r:irrnitos sem ll('('Q_.:,sirlrtdo, o 
nlnuganrio a linha,. cujn directriz r9cla ao ponto 
torminal no Joazc1ro e.ra a qno mms convmlw. 
Senhoi'<JS, qncr1'is saber o que é a Cachoeira dn 
So!Jradiulw, na opinião de todos o; que t('m pns~ndo 
viflj;tJH]o o S. Frt~nrisco ? NRo dcvositl'is fé, nem 
confbwa nt1:: minlifl~ infnnnn~·õcs, si Lum qur. 
st:OlJire'·~eriio prrstadn~ cm boa fé, cmn sciencia c 
comciencin da verda1Jo; mas não o quero; o meu 
tesft•mmlho t)l'\dL\ parecer a algncm suspeito; 
cu son fillto f10 Hio S. FronciscoJ cmlJora n5o 
tla ci:l[ldo do JmlZL'iro, mas sou tla mesma comarca. 
Niin mo ccgnJ porém, o nmor íl.'l terra nntal. 

Ora CJllf.iram Yel' os nnhres scnndore:< .... per
UUcm-mc do lt~t· alguma cousa nrs!e a,gsumpto ~ 
cnrc1;o rlo auturizar c fundamentar a.s minhas as
sevcroções. 

O Sn. DANT.~s:- Convrm muito; porque ha 
õl.inlln muita g'Pnto r]ne ignora cstllS cousas, V. Ex. 
c~tá prr«.tando um relevante serviço. 

o Sn. Ft:ttNANDES DA CuNHA:..,- Na opini?ío do 
Br. Halfe!U, eis o quo é a Cachocirn do Sol.trtt· 
dinho (l<'); 
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« Nn. lcgua 239, (ti contai' da Cachociri'l t1c Pii<J.· ' {J'estl·Júro da volwné d'agurt~ o q1u pm:lttzil'ri o lf~ 
p1'1rn, attS o Orca no Allantko) n1 m~u·gcm ~3f}\1Ct',la, I feUu tle cltl.'a'· o nlvd <hs ay1ms nc3ltJ b!YtpJ-ab.liJN 
ficam as po~·prtções du S:mL'Anna c dtl Sobradinlw, i 1h Caixtr'J-e nug1;umttu· a altum no l;afxio 1'/Upf.
e na illn da CadwciriJ, fronteira ás mesma.-;, a I drado n0 l.Jgar derwm!nar[,) C!tclwelm cr/m{nosa. 
povon~ão tlo Canal. I (Hclatorio dJ cmgl'ntldro St•. flenriqne Guilhcr· 

(No começo d:1!egua 2:10 está" Caclweira Jo I me FernnnJo HalíciU,ápa:~. 33.) ~ 
Sollr~tlinho. O c~úai li pn~ ~n~rt' doll;; roeh(~ilo\11~ Agora vejamos oulrns opiniões. 
gramto, ~leaomnw.1lo:-; -C:tiX.<W-:-- (pl:Hit-1 A). lot O Sr. Dr. Tlwmaz Gal'ce.z PJI'<mlws Muntonegro, 
este estrl!.Jto pa~sam as cmbaycar:oes .. A largura J.e- : ex-juiz de Uirdto (1a com:u·c:o. t.lo S. Ft'ancisco da 
pende d:t altUI'<l ~m fJlll! estJ\'Cr o 111\'0l rla~ :t'.!lUIS, I Barra, provineia da nahh, dcscrndo o Hio S. 
conforme~ e)~aç,to, sôcca ou ('huvusa. Dnrantc a.s, FI'<.tiH.:isco, cm uma barca pcfJncna. rl.:l cid:11lo <l:t 
a.gua_:; ordrnarras, p.:~::;snm t1S Cfl?twrcncõcs, tendo ·

1 

llnrra até a vil!a du Du:t Vista, ahi dcü:ou a Uart!n, 
de orto a ,dt'Z pnim1~s do espfli,.'O livre d1 ~ Cflllrt Indo. tornou c:J:nôns cncllas desceu até a Yarzea l{odon<hl, 

c Na~sE:cca.é rnmto r:ncnor. •\S lJoJ'dus das cm- na mar~cm cqucrda, duas Icguas arimil. do porto 
um:e3ÇOCS 11~<1101\'f; !'11Stcpm flUa~ a face do~ rocho- do JatuLá. D9Sti! p:mto viajot: por terra, a C~\'.'l.lln, 
dos. U d~ l<.tdo esquçrdo tem 1 .. palmos (]ij altLlr<l ';2;2 !o;.:·uas ate o porto d.c P1ranlws, no lJ;JJ xo S. 
sobre o mnl das íl~UilS. • Francisco, além da Cachoe;ra de Paulo Affonso. De 

c Por entre us roetwllos rt:~Cnctonr~dos prretpt· Pir.mha:; desceu em vapor da Comp:mhii:1 llahiana 
t:un-sc a.s nguas com a --yelocnlaLlc de 0,.75 pnlmos até a ciUarle Uu Pcnetlo c~ tlcsta até a caritnl da 
l)Of srgnndo, ou lj.,17 m.Jthas ew UHla hum. llahi:J, tl'ondc ecgnin a tomar conta da nuva co~ 

• c A alturfl da Ca~IJOet.ra tc_rn nr~te ponto do. sem m:trcn, pnra ond~~ tinhn sUo remo,'ido. Yinjoucom 
mvcl snprnor a~ mfl~l'tor cmco pnlmos; porem a familia, mullwl' e filhos, Jlrimeiro em uma b11rca, 
sun altur~ tl_)bl e Ue novo pnlmos .o CI~talro polir· I dL·pois em c;môa, cm seguida por tL•rra e finalmente 
gaU.as, ate a burrn do L ruço frontc1ro a fl.lzentla do â vapor. 
!:;olJraLlo, e _SrJra do me:: mo nome. . . • Durnnte a s0cca, ou baix:a da:; aguas, diz o Dr. 

c. Do Cwxao seque-se o canal, proxmw n margem Montenegro (á p"g. 1 i7 do seu opuseulo-Pro
da tlha da Cachoe1ra, rntre gmnd.·s roclt~dos, com a vincia e a mnrcgaçãó do Bio S. Fnmcisco -1875-) 
corl"Ntteza de G,75 palmos ror segundo, ri'! o lagar df'- tlc Maio a Outubro a caehocira do SobrDLlinho 
nominado Cach~eira Cn'púnosa. Esl(t nà'J apresenta offer~co ~rn oiJsta~ulo á livre Twrogaçiío. Nn. 
catadupa . ..-1lJtuxo do nwl'l da agwt l~a 111n1ta jlf'dra cheirt, porém (dt~ NovcmLro a AIJl'ii)~ a Uifficu!. 
qtt:' tem r:n.n.~ado a pada da l'tnb:n·caçoc~. _ d"de consisto sómcntu em veneer a correnteza 

« O canal que serl;e .actu'1.llwnte a navegaça0, das ag-uas, no accrl:Hlo dizer de Burtun. ~ 
tali(.IJ em todo o compnmento dP.~t~l, ~t·m como _n.,a , .Mesmo na sfcca_. nrfo c' um emperillw qne r.'l:tort:e 
ult1ma partt' dn z,·gua a~tradente, a VIsta. dos pen~~ ou intenwnpa a nave(Jilf'i.o ; caus:1 npcnns alguma 
gos edlflicultladr'S qw'_lcm devl'llrer-sc e a que I'Slrr.o Ucmor.'l, por srr prcci~o proeurar-1<e um piloto 
expos{(~S a.s em{J(ti'CU.fVi'S no seu _carso_pl'las carlw_n- pratico e descer o su!Jir a barca por mrio de: cor
ms extsientr's 1U?sta j!(tl'll! do rw, l'XI(fe sem d1wul~ U:ts ou espias. O engen!winJ Halfelrl, no 1·igat' da 
um ca1Tectwo, do qurcl 1·es11lte wnrr SP[JErc& e {ac1l sêr:ea di'SCette subi1t na sua grande barca P1·iw:eza do 
passagem. Rio. ) 

(A correcçlio do erma!, continUa o Sr. Ualfehl, Para a remoção deste olntaculo fez este engc-
póde conseguir·sc por tt'í's modos: nheil'o trcs or\amentos: são csquo já rercri c es-

' i.° CanaiJz.ll'-SO o resprcti\'O Lraço do rio, cuso Uc rcpl'Otluzir. 
dcsU.e o ponto do p:1rti<ln, ft·ont~iro it ('alJt•ç:t tla O m:·smo Dr . .Monlenrgro, ii pdg. 2!6, cm re.
ilha da Cacllodra <Jté o pontallb mc."'nHl, c nssen- loç5o á Cachoeira do SolJ!'a11inho, tliz:1inUa: •Pouco 
t01r no canal duas ec!uzas:- umn, no logat' dns abaixo da pnvoa~fio de S<lnl'Annn (cinco kilome
prdrns do Caixão; c a outra; pouco :teima do [lOD· tros}, estâ ll Caclwciea Jo SoiH'<lllinlw, o lll'imr.iro 
tnl Ja mcncfonarln ilhn. em!J<Jra~o que cnrontra a navegação do llio 

, Orço a rle . .o:.pc,;:.,"t que todn.q as oLrus ox.igirom, 8. F1'ancisco, desde Pirap·ira. 
em ,r.~,~O:OOO$. A conservaçfio do cannl c ele suas ~ São 2·'10 [i'!J1WS denaveg1ção {!'anca, no rigor da 
oUras, bem como o s:1Inrio do pc.'lso;d qnc dc\'o palrrvm, q11e se pód.' (i!Zfr jri, sem dispendio alugm, 
ser cmprcg<Hlo no gcrriço dus eclu;;as, orço an- na maior baixa das U'Jltas, o (]UI' podrmos a.'i~egurm· 
nualmr.nte cm 3:!100!)000. sem 1'CceirJ de set· seriamente cont slado. 

c 2. 0 Excavar:ão Uc um conal_JII'In ncinw indi- c Tomei piloto, cm Saut'.\nna, pnra pa'>5:nr n 
cado JJaixiu. ao lndo sept:\ntriunnl rlo Lt','lÇO, 0 ns- cachoeira. 
sento Ut\ duas cclttzas no mesmo canal, nos.pon- ' A's 2 horas pas.;;fli o rr.i"xão. Sttppuillta, quando 
tos mais convC'nicnfl·s. otwia {allal' nesta rrtcft.,pft·u, que fosse gmnde o pai-

' ÜI'ÇO as oUras etll 670:000~ c a despesa an- go; mas, depois qtu: passrnnos, e ainda mais, dfpois 
nual do sei'Vico da~ ecluzns em :l:iOOEOOO. que t•imo.o; as cachoeiras da Boa Visttt ao Vau., 

~ 3. 0 Desobstruir as rochas, tcúu.ixat'·se o fundo convencemo-nos d(~ que não pas~a de exagerarões 
do leito J~ 1'especthw úraro ~lo fiO, drsde ~sua e1~· 

1 

o que sa. tem avanpadrJ a. este respf'lto. 
trada ate as Jlr'llras du Ctuxrm, onde tf'ra. o J'l'ba·~- 1 c Ilavendo um piloto, p(•tle.-~e tlizrr qur n?ío tem 
xo na sua maxima altum, 10 palmos em rocha risco nlgum. 
viva de granito e d,'sle _(Caixtlo) até fronteiro ás ' Ila no meio do rio dua~ p~drn:;:, scnrlo mais 
casas denominaãas Cachoeira, alargando-Se o ca- alta a Uo bJ.o e:::qul•rUo de qlwm dPsce. Disse
nal onde {ôr 1/eCt!SSal·io aü; 5'1 palmo.>~ d'.! sua lar- n{ls o piloto quC\ na sCccn pnssa-se entre cllas, e 
gura 1m suprr{icic das aguas. Orf'O a despcs·l com havenrlo ndiante out!'ll, <t qnc chamam cnixão, 
estes trabalho-; nn 3 0:00Jl!, sendo este ultimo cvr· desvia-se a Ciubarcar;:lo para não cncontral-u. 
rectivo em todos os casos pre[airel, não ,<;Ó porqne c Não pd!'~r~mos pr.lo meio, mas ~im pPIO Indo 
dispensa n gasto annual du. conservação do canal ; J direito, aproando depois o piloto a Larca lJ.ara a 
mas lambem porque encontra nellc (vide JJcné) margcm_csquerda. _ _ 



Segncm-i'o <linrla a:; cachncirnc: rh Tlacutinr:l, 
lln V::lrzca nellOtllin, do Itnp~rien, Oo Paulo A!fon:-:o 
e dn Garganla, no todo {jQ cnr·lHwirns t ••• 

No porto da Vnn.ra H~_·tlnntla, n:1 le;..rU:l. 3H, 
dc:<c<1rrcgam os lljnnjo~ o c:mõn~, r: lcyrnn n" cnr
g-as por terra pnrn o pnrtn de Pit•anhas, por can!'a 
das cnchueiras invcncivcis rlc Itn1m:·ira c Paulo 
AiTuuso. 

Diz o Sr. ITnlfe\~_1: t Até c.;t;-~ Yilla (Bnrt Vist<l) 
chog:nn :•s Jwrcnf'; d'DfJUÍ parn baixo nté a 
Varzca Rr!lonrlil Si'lllii'Utc r~joDjns c cnnàn:;:; e 
estes rnc~mos~ eom mnita 1lifficnldarll', c expostos 
él immiTICTI[O lH'fÍg'O dCS~C'lB, C nflo CIS lli\l'CHS, 
em const>qucncia dr começar d'aqni a ll'i'S quartos 
lle ll'gua ct r.rtensrt cm·dilllcira de crrrhntJms e 
voltas curtas a agudns no canal do rio, q1w 
se presta. d narPgariin, r i ,çemprr. mui tnnemt'io 
pas,1;a~· por r·llf!s, . .sem ~m1(iw· a cmfwrcar,io a 
um rnlolo }liYlli('O i/n.o;; lO(Irr.rt?íi, 

« A:;sim cu fui obrigado a dt:ixur n minha 
Larca no porto dn. vill:t d;t Don Vislll, a mudar 
o tl'l'Lll U1•Sla p.'\r:t lls canôas, c tle~cel' nclln,; atô 
a Vorzf'a llt•ll'.IUtl:t (lt'!Hl<l 3H). 

~ Aqni dt•scnrrcg:~m as ranõas c ajoujo·_!, cm
prrgados no rommcreio llU\'inl. de~ccnrlo junto 
.ao Larl·ancu da margem c~11nr.rda. DL•pni~, t'tn 
cavallus c hois com r.",ngalha-:~ tt·nnstlnrt;m1 a 
corga pnra o porto u~~ Pir::mha,;, ... nbab-.. o dn ror
tlilbeira ilc cnl'itt;r•iras Ue It~t[llll'iea c Puultl Af
fonso, invcnrivci,; JHlffl a navegação. 

~ Da YtlrUa Hednn.lil prl01 mnrg-rm r~qnrrtl<l 
lKlrtem M o:;;trftdns: rio ncim:1 parn n vi!ln da 
Boa Vi.:;t;1 c rio ah:tixn pr~r:-~ :--~ vilh til: Tnr·flfatú 
c para o n.rrninl das Pirnnh:ts (Hst:mte. 2-:a 1~
gu:ls:. 

• Sã o paragrns âeu>r[r:ts e 71ottCo halJitadas ; crt/ 
lt 1}('~ crr é quasi nrnliunw. 

« DtHl,; il'gUas nl.Jnb:o da Varzra RPtluílda ncrt 
o porto tlo JalulJdJ IW lPgua 31GJ na proximi
dadt} .J.a~ :::erra,; .da C<u:h!!l'ira~ tla Ingazeira~ lic 
Itapnr1ca. • 



HlO ANNAES DO SENADO, 

Pir.npóra nté o Jonzeiro; (]nCro dizpr a r.ncluwirn 
do Sobrat.linho! ... Essa simplrs concutez:'l Jo rio, 
ou peqnoua cncltueinJ, vcncivd n;t Yasanto, me~ 
dianto cautela e piloto pratico, ó r.,cilmente stB
ccptlvci de dcsobstmcçlio, ou do corrcccão Uo 
letto tlo rio, fazoutlo~so um camd profLln1lo c 
largo, com de~pi'Sil infPrinr a l1.00 contos Uc rclj,;;, 
na opinião scmata c cscbrcdUn Ua scicncia 
tcchnrca, a do con~cicncioso o illustrn.Uo Sr. Ilal
felu. 

O unico ohst:lcnlo, pois, a ohjrcç:'ío CJUI\ k~;·ant.'lln 
os advers.'lrios dn estrrtd1t de [erro da B·~!tia ao Jon
zeiro é a Cachoeira do Sobmdmho !. .. E' essl! o oU
staculo considel'Mio in n•ncivl'l, comn opinou o .Sr. 
engenheiro Uulliõc•s, com missionado p;•Jo go\·crno 
para cstutlar n linhil tio Joazeirn, o quo n orçou 
cm uma quflntia fabulosa I ... !\ii.o po:-:so coml;ro~ 
hendr~I as funllarnentos em que nsgenLo.m as cnn~ 
ciu~õcs dcsso engl'nhciro, o qmll, ou. não r.stullnn 
a car~hoc.ira, e l<'li·rez nem lã fn::;:;e c npr.nn-; se 
guiasse por inJormn~·õcs de intcrr~sados; ou se 
afastn UM IPis dnhyilr:mlicn, c da opiniãn g-crlll, c 
so!tretuJo do:; esturJos ronscicnciosos e do orcn
mento complelo e pnsitivn tio !:'ngcnhciro Sr. Ilal~ 

. fehl, que reptlt:l essa obnt fnril (~ pone:n 11i~pcn~ 
diosa cm Nlar;fio ao ~eu immr>nso alranr(~. 

Nunca pude I'Onlllrchcnrli'l' .1. !Jr~sr• cm qne se 
futHlon o Sr. engenheiro Bulhtíc::; JHlr:t rli1.1'1' rpw 
n Estrtula tlrJ [I)I'!'O da B dli:t n:t S. Fr anrisco não 
Ueria ncahar no Jonzeiro, c sim pns~nr JHlf fúra tb 
cidaJo c prosPgLlit, -;;or nwis Uuzo lc~ua~ nc.inu, 
para ir tt·r ii Cas:t No.,.·a, on a togar fronluim :í. 
mesma rr~zrml:l, on IWVMH:~o, qtw :diiis !ira na 
margem csqncrJa, c a C'idn.Uc elo Jouzciro :i Ui· 
rcita !..~ 

O Sn. D.\KT.\S:-Fui r~peans umn hlt1a. 
o Sn. FrmNANDE') D.\. Cll:!'lHA:-Nfio; é umn rrlr'Ja 

infeliz; uma itlén pPrnicio.-;(l c fak;t I ... lttlpnrta 
matar uma cidarlc flure~c,·ntc, a rliavc t) o ~~mporio 
du commcrcio dr> rill Iinc ~~ naregowd; centro dr~ 
operações commcrciõlc~, p;1s.<:ngcm n;dur;d t' via 
dircctn de co:nmunicn~·ão tlc cinco provir.ci.Js in· 
tcriorc:::, p:1ra ir fund:tr umn nova vi !la cm uma 
fazenda ou em nm nrrainJ. solJ o mero o flltil pl'tl· 
texto de que nqnfdla Cachoeir.1 ( n do 8olJrnriinho) 
é infranr\Ht•;tvcll ... rltWJH1o o rio é fr:tJICiJn11'Uic 
n.avogavc, tl'.1!ti nH Minfl~, r r~;l1 o!J~!acu!u ~ti 1! 
t.'ll na vas:tnto do rio pnra grnndes Larcas rarrc;r.1~ 
das, que dcnumtlem dnco píllmos t11J e:datlo, e ntio 
na cnclumtc, em (jtW l1a~s11m livre c ft'<tlH'~tmcntc 
toJ.as, ninrla as do mnior lotiJção ; c soJJrctLlllo 
qunndo, mesmo na vas:mt", e:::::;o o!Jstncu!o se re
move, c n rlosoh:-;tt'llt't:~o tb c·acllMÍI'il ~c f•pr!1·:• mo
diante a de~pn~11 tlo 100:0001), ohtl'n ln-tiu n~rvc
g:u;:5o fr.m{'a cm ttl'l<ls as cstaç-4Jc; ..• 

Or.t istu, Sr. presidente, nJu lemhril ã cngl'nha· 
ri::~ csclcm•cid.r ! .• , 

E niio lcmhr:t, .scniwre:;, soltrctndo por,,np 
qnrm nas('rn, ou trm Jlíl~~mln pr!o rin dL~ S. Frrm· 
cisr:o e con'ttw~ o:~ t1'frnn;-; tio lo:tzeiro c Sontn-Sé, 
!\;tiH' qnr~ nas gran1les f'tll'lwn!t•s :tt{llüllt> rin r'i <1la~ 
g.·wt•l; qtw mhc ftí:·n. r ln ~cn ]l'il() n ;tural, tmns
põ.l tts margrns, c r·rm.1 \';'!~tos ala.g111liro.~, rJiW 
innn1l11m as tcrr:ts ll'~h:~r~, P fo!'llwm l:1g.",a·; por 
nma c outra Ill3rgcm, por ~.;;rn~o rl.~ nm:t r m1is 
lt•guas; C]U:tn•ln o cno.rcnhciro tJlhl (ez o·~ m·enmr•n· 
tos e lembrou c~sa itli'·a !lc transvinr a cslrtrda do 
Joazeiro, si c.~tLHlOtl l.Jcm o.~ li!rl't'llo~, JJ,1n Jl 'tdo 
contt·star tJU'I t'Xisti)Jll <tlli n 1'orta111 "' liil!ta p: o
jactada !lara .a Ca.-;a Nuvt~ ü.5 S!'guintes rL~elt(J,.,: 1.", 

o rínclw tln Snlilt'e, tle mais Je :30 Iog·uas de cur~l). 
conf1n,•nlo do S. Frnncisco, qnc se lan~a nc:;:te no 
Porlo tln La.;;·Uo, r]lwtro leg"uas nci!lla da cidad1~ do 
Jonzciro; ::e. 0 , o riacho llo SilcnrnlJctó; c :3.'\ o 
riacho <lo T<ltaully; nl1~tU dos <:~la:;aUiços prorcnien~ 
t,~s da endwute rlo rio. 

Ora, ralcnlacl<IS as g!'andes!le::pesa~ dcnttcrro de 
terrenos nlng-íl\'r.is, e n~ o!Jr<lS do nrte n<~cc~~ari<ls, 
llc. ponte.;, e!f· .. , é l'VidL·nte que umn c:-;tnula pnr 
nbi 1!:1 de ser dbspcnrliosissima., c vat eu~tnr tnh'l'Z 
muito HHJis do que a dt'soiJ:-;l,l'ncçfio, on :1 correr:· 
çiio rio lt•it" lln fiin S. Fnmcisco, sr~nndo o cnlculo 
c urç.nm•nto llo engenhei~·o Sr. Hulrelil, torna!Hlo 
t'ranrnmrmtc nrrrc.::;·rwcl to~lo o leitll rl•l S. Frémcisco 
clt•.-:du Pit•npórn, n lignntlr) a cidarle Jo Ju<~Zt'iro, 
prim('iro ponto comm~reinl ll:l linha rle S. Fcan
cisro,ós cid:tdt•8 hnuaria e Pnrncatú,em ~limu; Gc· 
ral'!'l., C tuJo O r'OnllllCl'Cio diHpielJa r~:XIOit:-;a linha 
flnvinl, f{lW intct·cssr~ n muitas provinrias do Im~ 
prrio, n snbcr: .Minas, Goyn, Piauhv, PcmnmlJUco, 
Uahin, Alng-ri:'l'i c .:lt'r;.dpc. • 

O Sr. Jl;tlft>ld ft•z esses rstudo:s ~m 18;)2, 1803 c 
1H0~, c pn!Jlicon o seu rc!a!urio cm lSGO. Enti:io 
j;'1 o Jo:1z~:.iro ora: de gnmllc importaucir,, qnanto 
mrd ~ httjc. 

o Dr. à-[ttntcnc,:ro, a JW:~. 217, apczar ll:l sua 
prcllikr·,·51l JH•la rirl:tdP rb Hnrrn, rr.cnnltcrc o Jt)n~ 
zcirn n lrlr·;r!idntl!• mnis import·1nte dt• totlu o H.in 
S. Frnncisco, depois r la Bnrr<t: ronfe~:o;anllo a L\ tJ tu:~ 
u Jll'imtiro pnut;; commcrci.:ll do !Uo 8. Franci::;ro, 
é supei ior mrsm0 6 D:trr:t, no rommcrrio r"ffi gros· 
~u ~~ nn n·tHln de grand~_~s pílrtidas p:1ra frír11. 

l\In~, Sr. we.:itlt•Hh\ istn, qui; está nssim claro c 
t11'tnonsll':1tlo, jü rst<Í t<mlf_tcm vaijicarlo,r·.;_'pt'l'imetk 
t•tdo r' t'O!I{it·mru/'J pl'la prflti,·n. Ja não é o calculo 
simpl:•Sittcntt~ du c:tgr.nlldt'•J, CjUC p:~ssa o rio cm 
nnn ~Tnndc lJal'l'cJ; j:l nfioü o cone(~ito c 11'sletnunlla 
de Lllll g\:O~l'<.t[lhO C O tll: Ulll juiz dP Llit't~i!O, tjllO 
:>l';.;nntlu a~severa, prrsumc ter rstu,l:Jrlo, e co· 
nlltWI'l' u Hio S. F!'anr.iscn, como lJcm potwns; quo 
pa-;,c:on r•om ~ua f:rrnili.'l c·m h:,rca C'lH ln1'IJOS de 
moia enchente, pel<l Cal'hooira Uo Su1radinho. E' 
o t(_\~teuutnlw o!licinl e solclllno de trrr1H~.-:iumc.-:, 
('ornmis..;i!lnaUn.; 11elo governo, isto l\ de ofllci~cs 
de marinha da nrm::~da n<1cion::~t nmiJo;o; jü falkl'i~ 
do.;:, infl'!b:mcnte; os que navegaram. SllC'Cl:ssi\'.1· 
mcntr: um tiJ107. on!rO,IlnrHnU>~ de. punt,JS nppo•t11.". 
o Hio S. Fnmcisc.n, c nmlJ,"J:.; atk;t.<tJtl coacurdo. 
1nen!c n IWVI'g<l!Ji!irlar.lc a vnpor do mc::;mo rio 
(inclmi\'C a Cachocirn do So!JI·adinlw), cs::e snp· 
pnsto ub~ltwulo inYcnci>i·cl, cr(~nJo pd<1 maleYIJ· 
lcncin ou prla rivalidade de iuteressl's dos aNlaan~ 
nislrts e (/1/Vr>rsru·ins drt }lrnjn~rrlo da .. linha {1'1'1'ca dtt 
Cllpilal dr1 /Jahia á cidade do Joa::tiro. 

E:-;sos nffi•·irw..; tle marinlw fnr;un os Ln·• tt•nctt!.:•-.; 
Ft·anei co l\Iano•_·l Alvui\'S Je Arctujo c Eu!llio 
Alvim. 

O prinlf'iro ftd manrt11lo l'lll IS7l, rla proYinria 
ele 1\1in:1:-;, pi' lO enlfio prcsitl1~nt~. o con.scllwiro S:1l· 
danh:1 Mnrinho, no v.1110r 1lo mesn~o nomr; o ontro 
}Wlo d ·tlbltia, rm Hl7i, no \·apor Presidmte Drwf,ur 
transportntlv l~')r terra. l'!Jl pc~·ns, ;'t{rl o S. Fr:Ht~ 
ri~co, c !ú tnrmt:ulu, tlttra.nte ::t :lll!ninistrílç.~to Ue 
S. E'{. o 11rimcirn tleP.~n~ ynpo:·cs ,·~in tlr•s1le tt vi!b 
dtl Gn~yetlli~'. :ttéa v:llt~ daB1ra Vis!tt, ntt prn\'in
riíl dr~ Pet'nJmbtli~O, 2't: lcg-uJ:: alJ:Iixo do J\Jfi.ZL'ir<l. 
Pur eonsc'tLWncio, ll1S'Wll o vaw1r n:1 C·JChltCira 
rb 8o!J!';ttlin!to, se11t sOl' n;~ec;.;sario nem escaYar o 
]Pilo •!o rin. llP!l1 f.tr.l'l'·.·t' n tl1•:n!J.~tnw~·If~, de pc-· 
tl!'tt&~ ott r{tW[fftll:!l' IIUtl'J ut: J. til' arte! ... 



SESS.\0 EM 16 DE SETEMBRO. 1\H 

O Sr. 1. n tenente Emilio Alvim, apezr~r dos 
c:;tuU.os, m~npil"> n relataria Ja commi~s?to H<11-
!elú e do ~~·u pare(:{'r mntiYfHlo com ~olução fa
vorável, ntndn tlcpois di.::so rui mnndado pnfn 
presi1knria rla D11hia, em 1872, verificar Uo novo 
!'i n Cadweír~ elo SolmHlinho, c todo o Rio S. 
FI':mcisco dc.:5Llc tl citlaJ.c do Joazciro ai é a cidallc 
JanuariD, cm MinM, crn navcgavel n vnpor. 

O Sr. tenente AJ,·im navcl1,'uu o rio, á vapor, 
<lc.!:itlc a eidad.IJ J:1nu:}rin, cm :Mitws, nté a vílla do 
Cnpim-Grosso, nn Bahb, vinte kguas abaixo c.b 
citinde do Joazciro. 

AmlJO.S estes offir.ir:es do mllrinlw, port:mto, vc
ritlrarr~m a navcgnbilitladt~ n vapor flo 3'· Frnn
cisco, inrlnsivc n C"ehocinl do So!Jrndmho, prln 
fJIHll p::~:-:swarn nmbt'tS. 

o Sr. IInlfdlltuli'Cgou c!"!l.lJ rio desde Pirnpóra 
nté n villn dn Tiu:t-Vista, 2i leguns ::~baixo do Ion· 
zciro, na !'na grnndc hnrcíl, fJUC Uemnnllnvn cinco 
palmos do agua, o nfio cncnntnm ollstaculo tllgum 
qnc impr.õi~se a 1zrtrrgnçàn. Ora, o!J rapol'tS rt(e· 
rid0s que o JWI)f'[Jaram, dr1Jwnrhwdo aprnas tres 
palln;s, Kegue-se que o S1·. J!al{l'ld lambem t•erificou 
tl sua JUr'te[Jrrbilitlade rt rapar. 

Portanto, ::;cnhores, eu tenho n tlircito Ua Sl~S· 
tentar contra a <Jffirnwrl'io de fJUCm rJncr que ~WJtl, 
que n' Cnchorirh do .SÜ!Jrad.inlw, nilo~ sti nffo é 
um ohslacn!o que ('mbtH'acc a nnycp,-nçno a vnpor 
do llio S. Francisco, mns ft[ndrt, c muito menos, 
qnr- nã~l 6, nem p;\dr. R<'r, u:m olJslrrculo ilwencit·el. 

Os dons Ynporcs n::to pnR;;Harn, é verdade, na cs• 
tar7o da sêcca e vrumnte do 1'io, mçts cm. menos de 
mria encfltnf(! de 01':rtmbro a lllwlro, porque os of· 
ficiars de mnd1~hr1 que os romnuwda_vam rf'Cr?i~ram 
atTlsccn· os nav1os na wrsrrnlr do no c com Jttsf!L 
1-a;;tio. 

Estes vaporrs r,x_igiam ;\fit'TI<l~ trrs p:-~Imos de 
agua; eram da ftm(lo c1l.! prnt•l, 0 a il<tr(~:l do Sr. 
IIalfdd comn to1Ius as grandes !Jarc:ls qne nnvc
gnm o S. Frnnctse-o e {rrz·rn o co.mmrrcfa tom rr. 
prorincia de Minris,dnn'-m.rirn•a mmnr calado dfJ que 
os vapor1"S. A. barra rm qw' rlescttt o ~~·. Ilrrlfdd 
carecia de cinco prrlmos il.f' calado_. Pms be~n; ntm 
mrsmo na rstnl'àO da ·vasrmtr' do no c do r1(Jor da 
sêcca, rncont1:on o Sr. !Icrl[dd olJçtaculo atyum á 
naregrrNTo. 

Entietnnto ns cm!Jnren~õc~ pr-fl:ndns rn:nl OlJCLlc· 
cJm an [('1!\P 'n<'lvr,.,.nm o rio f:Cm ""Ç'C!n. <11• sortl' fJHC 
muitns vcw~ ó imrn.~sivrl na;; raclwc1rns domint1r 
a corrcnlL'lfl, A forçn dt~ braça humano. ou de cnrdas 
e espias, qw~ quasi sempre:-arrl'lJeuram na l!.assagr!!.' 
da8 raclwf'iras. Ora, si passarf!m a Caclwrwa entao 
oflic:acs de mtrt'il!ful c l'l1[Jr'n.hciros, a t'f!P1JI' e cm 
úurr:a, qunnt.n mais dcp~is dr feito o 81'n'i[O da. des· 
v{1M nuwio da lritn do no, Mt o drr cMTrcrno do ca
lwl, (niradv I' lll'[ado zmliJ Sr. cnacnfteil•o Ilalfdd J. .. 

o Sn.. D.\xr.\s:-Não ha tluvitl.:~ al;.guma. 
O Sn. f'Eíi!>..ANDES n,\ CuNHA :-Isto é sNn qi.lcs

ti"io. Ma:--;> tão infeliz !<'m ~itln a p~oYincia (la_ B11~ 
IIi i!, que contra n c.:::tr~rhl do Junzt'tro. lta _ mms do 
2tl nnr.ofl, ~A knmw .'·omrnte c:sln ohJrrrao 1 1!. .. 

O Sr.. 0.\NT.\s:- E ::tl:~11ns tlizrm qnc ~omos 
muit•1 PX1::;~>nl1'~; f) CJll('. :;::rJmosé muito p<~rif'ntrs. 

o Sn. FU\N.\"\\TtF.S n.\ Cui\""HA:-A linkl não rr.o
gri(l!' ; ns (.lJrus c··l:i.o Jli1ft1dao;;; ~p~~ar do cr~·.(~l to 
"Votado, o de~euvulvum~ntn Ur~ rC!5WO d~ S. l~1at~· 
ci~co não aug:mC'I' ta ; o !,cm nnc10nal c pr(•Judt
catlo, a riqtif•za pnhli•~•~ não pc'ltl(~ crc&CI~r nas 

-· ._.- •. ,-.. ··.o.~,-.,. , .. ~_·-~•'''"" ·-~1'"-o"'·-c~~,~,..,,..-r-:',..,.,_';!'o.~<;:-,-vri 

marg-ens do S. Francisco c do seus affiucntes, llD· 
vondn~ por mais fie. um milhão de lw!Jitantrs. .. 

Segundo a rstati:üica do Sr. Halfcl<l, h a um 
quarto de sccu!o ... 

Ur.r Sn. ~ENAoon:- Faliam de fartos. 
O Sn. FEnNANDr.:.:: nA CuNHA:-, .. o san~ne c o 

dinheiro bnhhno que rr:;pondam, na historia. d11 
Bmzil, ~i nós fall~lffiiJS do fnrtos. Si hn provincia, 
n quem :::c rcgat(•icm serviços indispcmsnvci!>, é 
n provinda dr~ Dnhia; c a gcncro~idarlc e longa· 
uimitlatlC' da al·negarào· br,hiann, dispondo de uma 
grande rcprcsentnr;ão no. patlamonto, subrnelte~se 
(JU COndt'SCCJH]C ! . , . 

Quereis ~<thet' o que é o S. Francisco, cm todn 
a ordem do clenwntos neces::arios pnrn merecer 
uma via-fcrn'r,, c uma. nnvcgnçfio a vnpor? Eu 
tc•nho u!H'igcwlio de forlll'C<'r esses cselarccimcntos, 
cs~as fontes d1) informações, esses rlcmcntos dn 
certeza, pnra que o Senado 110~sa clclilwrar com 
maduresa e J1CJ'f0ito conhecimento de caui'a. 

O Sn. D.\N'f.\s:-E' um :::;erviço quo V. Ex:. ostá 
prcstan1lo á nos.'la l11'lwincia, c quo merece-nos 
muito m<1is do que isto. 

O Su. FEnNANDES DA CuNHA :- ú Sr. Ilalfc!U ~ 
quem c~:; fornece; é um e~gcn_hciro iilust.1·a~o, 
illljHll'CJ:il, rf'ílCClldO C CO!lSCtellC1050~ COtnffil!;SIQ~ 
nado l)t~lo governo central, som rclnçõcs aiJsolutn
mcntc ucnl1umns na proz;incia. da Bahia, quem cm 
!852, !8.53 e 1H5i (e: essu serviç() notam·!, rrigno 
t](' toclo o api'Cfo e elogio e da aratidão dos bahiuJws 
h11bilantes tio arandr• Rio S. Fr-ancisco, foi o Sr. 
Ilrtl{l'l!l fJI!Prl"l. leranlou rsses mappas minucio.ços e 
circwnstanciad!)s, esclfln!cidos e explicados por wn 
longo e bem elaiJOrado relataria, os qual's todos {urmn 
puúlica.dos em 1860. Não é documento Uc fonte 
lJahiana c su:::.pPitn. 

Portanto, t"~ nm docnm~nto c.l13 toda. a confinnçn, 
tle tutlo o Y<Jlot·; não são cousas ageitildus prtra um 
pm · n(To .~ão tmhltlhos de occnsião pnra cohonP~tar 
Uef:Pt'~'WS impror!uctiv::~s ou tlisperdir.ios loucos. 

O Sr. JialfP!tl cnlenlou n popnlnção dn parfr sn· 
pr.dor ú cnchfll~ira Uc Paulo .AITunso cm 97-1, ~O 'I: 
haLit.::mlcs; c a dfl pnrte inferior cm 67,10'1~ in
clusive a popnlar,1io escravn. portanto, uma popn· 
laçilo tutal tle 1.038,508 habittmtcs. 

g ('tll tudu o rio, c nos seus confluentes, dc~tlc 
Pirt~pórn nté o Oceano, r-nlcnla em i.500,000 ha
!JiLanks. E í,:,to nnqnr.lle tempo, i85't., ht~ 2:> annos, 
um rgwrlll Uc sccu[u!... . . . 

D0·:m-II.Lc o ·Je~conto (IUCf!UiZ:crem; ntnda asstm, 
fieará popnbc;iio dt~ ~obra parn merecer:, um~ via 
ferrcn c a na"r.gnçao a vapor Uo S. l•rnncJsco. 
Pur(:•m, si o calculo ú cx:1gerado p:lra o nlto e 
mí"'tlio S. Frnncisco, deve ser c-xng-eraélo tnmlJL"n~ 
pnra o lw.i:-.o S. l•'rancisco, de P<Hllo Affon . ..;o nh~ 
Pt'-nedo c a sua foz no Occt1no, porque o :mtur fui 
o mesn{o c o prnrc;:so identico. Mas quer-se pre
ferir os intcns'C-" commcrciar~, índn;;Lrincs e cro
nomic·ns dr 67,000 habitnntes do Laixo S. Francisco 
aos dB 971 '1{)'-" hahitantí's que -rh•em dB Pnnlo 
Alfomo, 1wr~ rimn.nté Mina:;~ e-xnrrnuwnte arrnrllr,: 
(}111' f'~t::io llltli,; di~t:-mc·iado:-; du<; pnrtos dif Occ~mo. 
dn~ C1•ntrns rnn"".llmillon•:', (lJs prr~<_·n:o: rommerciaes. 
(lo~ grantlcs mere:1do:~ e tlu~' fú(•os tl1' civilhlç::io. 

() sn. P.\Es flE fih;:~DONIJA :-Mas ontlcest<i [t prc· 
fOl'l'ncin? 

O Sn. F~-:nNA:-iDt:s DA CUNHA :-AínU.a nJo ehegtu~ i 
l:'1 j V<JITII>S por }lilf!t•S, 
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O S. F1·ancisco Ucsde a cochocira do Pirapóra 
até á Varzca Redomla t1~tn H tl'rwcssias, que p<Js
sam pela$ seguintes villos e cidades (lê) : 

« Província de .l\1ínas Geracs : 
t.a De Pirap~·~ra á Villa Ue S. Romão, 30 Ioguas. 
2.a De S. Romão ao porto do Salgado, huje" ci-

datle Jomuaria, 21 1/.::l. 
3.• Do Sal~ado à Carinhanha (Bahia), 30 1/2. 
Província ttn llahia : 
'i:.a Da Carinhanha ao Scnlwr Bom JL"sus daLap<l, 

~- l/2. 
5.a Dll Senhor Bum Jesus da Lapa ao Bomjnrtlim, 

26 l/2. 
6.a Do Domjardim ~i. cidnJc Ua D11rra do lHo 

Grande, 29 i/2. 
7. Q Da cidade Jn narra no Pilão Arcado, 29. 
s.o. Do Pilão Art.:aU.u :i villa de Sento-81\ 31 :1;2. 
9.n De Sento-Só á cidade Je Jo::~zeiru, 18 i/2. 
10.:.. DJ ciUallc tlc Joazciro á villa de Doa- Visl<J,22. 
H.r~ Da Boa-Vista :i povonção da V<trzcn Rc-

don<lo, 38. 
Total 301le.guas." 
O S. Fr<mcisco tem os seguintes rios, seus.trl~ 

butorios (te): 
c Na província de Minas: o ParáopolJa, o Para~ 

catti, o Rio 1.h1s Velh~~s, o Urucuin, Acnri, Cnpivnr<J, 
Verllc Gr.mllG. 

N~1 provincia da Da h ia: O CarinhanhaJ Corrente, 
Paramirim, nio Grnnde, Rio Sa1li'i.n, nio tbs Rutls,. 
llio S<Jnto Onofre, Rio Verde Pequeno) ni1) Icatú, 
Hio Salitre i alem de oul1·os pe(!llt'UO:-\ e riv.chos.• 

O S. Francisco tem os ~cgninles rios sult-trHm
tnrim que desa!Zuam nesses confluentes (lê): ( O 
Rio Preto, nio nnmro, flio das Ondas, fiit) de Ja
neiro, Hio Formo .. w, Rio Arrojado, Rio do Cor
rente c ou!ros." 

Esses rios não são prqncno:; regato;:-;, como o Se
nodo vai ver (lê): 

O rio das Velhas tem 120 luguas, sendo na 
mór parte navcga.vcis por canôas ou por pc
qurnas barcas; o Paracatú navcgavrl alC o porto 
do nurity, 60 legtws; o rio lirucuin, nrwcgm"ol 
cm toda a cstilçâo, francamcntt', liOf 35 lcguas ; 
o rio Corrente, navcgavcl sempre, 20 IL'guas atê 
o porto d0 Santa Mil ria; o rto Grandt~, nnvegavcl 
francamente cm todas ar; estações até o porto Jus 
Barreiras, 52 leguas acima de ~na foz, c t8 it 
villn de Campo Lat·go ; ao todo 70 legt1as; sem 
cachoeiras nem correntezas, c com IG palmos dr~ prn
funUitladc; o rio Preto, confluente Uo rio Gl'<tnd<.', 

. á 16 legua.:; acima da citladc tia llurr<-1, nv.vcgavel 
.H lcguas até o porto Jo Jncaré, 28 da vtlla de 
Santa Rtttl do t'iu Pretu, e 1::2 do Arraial da Fot'· 
mosa; o rio Branco, tamLcm tributaria do rio 
Grande, perfeitamente navcgavcl, 8 Icgua.s ate o 
porto dns Pcllraii; o rio Sapilo, eonflUL·nte Uo rio 
Preto, muito prnfundo, nffc.'t'ece longa navegação 
ató ii Serra que diriJ.l~ o Pianhy dr1 B<tllin; c muituii 
outros, que longo fUrn rmumcr,~r ; os referidos bas~ 
tum p<tr.:t o meu propo~ito. 

A llLlhüt, pelos rios Grandc1 Prelo e Sapão, c 
pelo Joazciro, rstraJa de Üdira~, é, portanto, cu~ 
minho para o Pi:why. 

O Sn. PARA,AGuk: -Apoindo. 
O Sn. FEn~ANDES o.~ Cu:r·au:- A zw.vl'gação flu

vial, de que ft1Ho, nesses confluentes do fiio S. 
Francisco, -é a do lJurL·as, que carregadas do· 
mandom de t1·es a cinco palmos do agua de calado. 
Em canôas pôde-se sulJit• muito mais-~ corrente 

fluvial desses numerosos tributarias, muitos dos 
qtwe:; sem pedras. 

A's nwrrrens do mnge,toso S. Francisco notam
se como fiais salientes as seguinles ciJadcs, villas 
e povoaçi"es, a saber: na provincia de Minas, us 
villas de Guaycuhy .. S. Romão, e Pedras dos An~ 
gicos; a cida!le Jannaria; os arrl'l.iaes da MangA e 
do Jacaré, sem fnii<J.r nas dos seus confluentes, 
como são, Paracatá, Curvello, Pitungui, rio das 
Velhas. etc. 

Na rírovincia da Baltia, as cidades da BJrra <lu 
Rio Grande e do loazeiro; as vi lias, de Carinhanha, 
Urul.Jú, do Chique-ChiqLIC, do Remnnso, de Sento 
Sé, do Capim Grosso; os arraiar.s do Bom Jesus da 
Lapa, do Sitio do MaL to, do Bom Jardim, do Morro 
llo Pnrá, rla Snm!Jam!Jrüa, dos Cnm.tdos, do Purtu 
Arrgre, do MocatulJo, da Bü<t. Vista d01.:; Rsteiras, do 
Pilão Arcado, da Aldeia, do Rincho da CasJ Nova~ 
de Sant'Anna, do P<JmUú, do Altarl·, J.u H.odclla.:;. 

Na provincia de Pl)i'llambLlCO, as viiias Ja Potro
tina, d:l Boa.~ Vista, do C.:ll.Jtubú c o arraial da. Yarzea 
.Heduntla. 

Deixo de mencionar a.s vilbs, cidades, ou 
poYoi.lçõc~ (}lo Alagôas e Sergipr., its margens do S. 
Francisco, por desnccessarias á pr11n1 de minha 
intenção, isto é, :1 PXistencia dn populnção, c ri~ 
qtwzn no módio e. a!tJ S. Frandsco, pnrn rdimcn
ttlrcm o remunerarem a viação-ferrea tltl cnpitnl 
da ll:thi<l ao Joazciro, c a navcgnção a vnpor do S. 
Fl'ancisco do Joaz9iro ntú Mina::, seu indisponsn ~ 
vct complemento. 

Portanto, de navegação corrente, ou lin.ha fri.ln
camente n<tvcgavcl, por Y<lJlOr, ou por b:trca.o:, 
telliltS o seguinte (lê): • De Pirapóra á Cachoeira 
do 8u1Jrudinho, 2i0 ltJgUlls; do SolJratlinho ao 
Joazeiro, 8; do Joa?,ciro á Doa- Vista, 2i; total 272. 
leguas. 

Juutaudo~:.;u a extensão nav·cgavcl Llos seus con~ 
fluentes principa.rfl, ~saber: 120 do rio da:-; Vellw~, 
60 du Paracatú, 35 du Urucuia, 20 clu Co_t-ron_le,. 
i30 dos fiios Grando, Preto, Branco c Sap1'io, <tl11m 
de muitos outrus oJICllt~l'CS, tcrenws a cx.t~ns:\ li~ 
nlw 11uvit~l navegarei do 303 leguas, que _reuni~ 
dos ~s 272 do alto e mé,Jio S. Francisco da P1rapóra 
ii noa-Vista, comjJ!et<trn a de 037 legun;:;, prescin
dindu tia navcgn!Jilidadc arriscnd1.1 por cnnôa.s da 
villa lia I3oa- Vista á Cadweira do Vau, por a2 le· 
guas, e da du Piranhas, n!em de Paulo AITunso, no 
baixo S, Fnuwiseo, até ;i cidade de Penedo, ou até 
ii sua f1JZ no oceano : espa•;o de ,~~ leguas; o que 
tutlo re-unido daria umn extensão navegavel de 
via fluvial central de 800 a 1,000 lc;;:ua5 de nave· 
gação mais ou menos. ~ 

O Sn. DANTAS:- :Por tudu istu o Sr. Uolhmda 
Cavalcantt, ha muito5 anuo::.~, dizia que lá devia ser 
a capital do Impcrio. 

0 Sn. SILYEutA D.\. lUuTl'A : - Deyialll tit•al-a 
d'aqui, fus:;e para ondP fo.;sr~. · 

O Sn.. LE:n.to n.\ Cu NuA : -O ~r;mJncz de Pom
bal queria (jtlC fosse no Pará, o com C'!itas vi~trt.s 
mandou fuzer diver:-;os edilicios. 

O SR. FEuNA1\nEs nA CmmA : -Agora, Sr. pre
sidente, vejamos o que é ~ linha encadwcirilda d<t 
lloa Vista· ú cachoeira do Vau, onde .o:e quer fazer 
um canal, que facilite a navegação, linha cujn des
oi.Jstrucção é orçada pelo Sr .I\.rctuss em 1. ,}:2:5:000/f, 
mas que não se h a de fazer nem com dez ou vinte 
mil; c isto para. dar uma navegação escilssa, peri
gosa) e problematica, a pretexto de serrir <i rara c 
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di~seminatla popnbçiTn ribeirinha ck.;;sa margem 
esquerda, neisn região dilS cnclto1\ira::;, arida, 
esteril, 110 intuito de alirnentm· e desenvolvt'l' a. ri
queza no futuro, llt1 c;qJ!oração da estrrtlla de ferro 
d~ Pir.:~.nhas a Jatobú. 

Diz o Sr. llalfeld_. :.i png. 37 de seu rela tu rio (lê): 
c Da lloa Visla (na legun 269 do rio, descendo

se do Pirap(ll·a) até á Vnrzca Redonda, sómente 
do~c~cm :ljOlTjo~ e r.:màn~, c estes mo::;mos com 
muita llifficulllade. c expo,.;Lo:; a tmmincnles pe
rigos; e n~o ns barc::u~, cm consrqucnrin de come
çar d'aqui a tres q11t'lrtos dC' legun n cxtcnsn cordi
lheira Ue raclwciras, e voll:.~s curLas e rap'das no 
Canal du Rio CJUC sr. pr.~Rta :i navegação; de moUo 
que é sempre mui t •mera rio pnssnr p®r oll:~~, sem 
confiar a omLarcnç5o a um Jliloto {lrntico dos la
gares. Assim, cu fui o!Jrig:1dü a deixar a minha 
l.Jurc.:l no porto Ua villa da Doa Vista, a mud.')r o 
tl'Cm desta [l<lfa as canàas, c dosear ncllns atú á 
Var".ea Rcdonlla. 

• Aqui (Va1·zea Rcdonrla, duns kgnns acimn do 
JutoLã) Uesc:nregam as ·ennô:J.S c r~joujos, empre
gados no commcrcio fluvinl, tlc~ecnllo junto ao 
bt~rranco da margem CS•inerda. Dcpnis, cm ravallu 
c buis com can'2.·alhas, tran::portnm n carga pnrn o 
porto de Pir:...nlws, alwixn Ua cordilheira de ca
choeiras do ll:l'pnrica o Paulo Affun:;o, in-rench·oi~ 
para a naí"O.fíaç:'i.o. • 

Ei.-; o qnc e os.sc po.laço do rio S. Francisco na 
opinião do Sr. IIalfdU. 

Si cu quizrs:::.o abusar dl1 p.qricncia Uo Senntlo, 
leria nome por nome e levua po1· legua, com to, las 
as particulariU:1de::; oslwcificndn~, :1 situr~ç.iio cm 
qnc fica Cc1d<~ uma 1lL'SS<'tS cnchoeir:v; ;- cx.trDhido 
tudo desse minucioso c cornp]PtO rdaturio. - -

lln.sta dizer qnc o Sr. Hnlre!U ennta-rlo Juazeirll 
pnr<~ lrlixo, desde a cachoeira da ilha tlo Pontal, ua 
lPgua 2~8. até ii cachoeira da Gargrmto. no Paulo 
Affunso,60 cachoeiras, olgumas de~~ q uo.r.s t~m vo!tvs 
rapidt~s e agutla.s no rio, outr<H têm p.me!las, bo~ 
queirõcs, sorvedouros, ou rcdomoinhos, pr.riA"osis~ 
simos-dc sorte llUC, ni'io lwvcnúo pilot.o p1·.aHco r
cxperimentnllo, :JS canôas 5Iio o.ttrahitlas pelo vor~ 
tico das aguas, o precipit:tm-~c no ahysmo, prr
dendo-sc tLlllo, vidas e carregamento. Isto é eon
stmltC. lia lagares em que o rio é todo empP.drado, 
nem se pódc dizrr qut~ t\ r.ncnchoeirndo. 

Enlt·o as mais notavds c prrigosas dcssns GO 
cachoeiras, contam-se 3!' seguintes : 

Na legua 263 a grande cachoeirn do Gonipapo ; 
na Iegua 270 a furlosa cachoeira do Ferrete; lli'.l Io
gua ~73 u perigosa cachoujra da Panulln do Dou
rado; na lcgua 277 a grande c.aclwcira do Pt•rú
.A:;sú, que fumw catadupa de 7 a. 8 palmos, o 
onde o rio se divido em varias Lt·aros innor\C· 
gavcis por tt·ernend<~.s cn(~hol'ir.'ls; na logun 279 ns 
violentas caclwuir.'ls tla tlllUurana, o a De,.;;.~taca
Calçâo, nas quaes navegn-so entre cne!ll.lflO" c pe
ncdillS; na legua 280 a furiosa cncltoeira do Fer
nando; na Iegua 2:81 a e~punwntc car:hol'ira do 
Caclw.uhy, onde todo o leito do rio está choio de 
rochetlus. N e:->la lt~gua. fica a gr:mdc ilha t.la 
AHsumpção. r\n legua 283 tts grandt•s caehol'i
ra.s do Pamhü, Ptim!Juzinll'J, e Pedra do Bólle; 
na legua 28~ a forti~~ima caChoeira- da FaYcl
la, e succcssivnmcnt.c nesta mesma lcgu.'l as ca
choeiras do PorWo, do Velho Custodio, do Bom
Succcsso, do TucutU, do Cauan, c a da Portn; na 
lcguu 28.1 graut.l 'S cachoeiras pnra baixo e para 
cima da vil! a do Cabrohlt ; na Iugua 287 quatru ca-

v. v 

choeiras do Mocú, do Aloque, Caclwuhy e Crau;\; 
além de umn infinidade de cachúpM, que atraves
sam o rio diagonalmente em toUas a:. direct;ões; 
nas lcguas 288 c 289 as forLissimns cachoeiras c 
pcncdias do Brantlftü, d:1s Flore~. da Matt1:1 Preta, 
que fieam nn altura d1:1 ilha Ua :Mi:;são, pelas qnars 
St1 prtssnm pr·quenns canõt~s puxados por cordas. 
Na logua 293 a impetuosa cochoeira do Rosario; 
na legua :293 a furiosa cachoeira do Cantag-allo ; 
nn legun 29;), o faruo::;o redomoinho da Pane[! a; na 
legua 297 a cachoeira tle llodellas; na legun ~ÇJ8, 
~ caehoeims, entre as quacs t1 do Fura-Olho, onJu 
ha uma pt~nclla, ou rcdomoinho, terror dos na
vegantes. Na legun 2d'J a impetuo~issima e<J.Choeira 
do Espinho, e as da ·~ruuira e do Vau. 

E' uma serie, senhorc~. é uma cordilheira de 
cachoeiras, na ph1·nse do Sr. Ualfeid, destlc a villa 
da Boa Vista até ii cachoeira do Vau, na extensão 
de 32loguas. 

Esta cachodra (o do Vau) é a ultima Ua sorie, 
ou da cordilheira Uellas, que vem desde a villa da 
Boa Vista. E' formalln por um Uanco Ue granito, 
que atrayessn o rio, diagonalmente. Fa.z um salto 
de at;ua Ue 3 pnlmos. 

Ahi só se póde. pas~t~r rm c::môas, puxadas por 
cortüls, d:1 margem esquerda. 

Oepois segue-se a cachoeira !la Itacutiám, na 
Iegua ~lO, e é a tiO.• da cordillwira. Ahi fica a 
serra do me~ mo nome. 

O pol'ttJ Ua Varzca Helio nUa fica na Ie;.;·ua 3li. 
Hellro este:-:. ponto;; porque siio proximos da prujec
ção da linha rcrrea tle S. Ex. o Sr. ministro da 
agricullura, a de Piranhas <~O Jatohú. 

São 3~ leguas, pois, de cordilheiras de cachoei
ras, que imp.)dr,m J navçga(,'fiO do rio S. Francisco. 

Nn Vnrzt,a Redonda fica a cachoeira do mesmo 
nome, n qu:1l tem pane!Ins pi~rtg •• sas (jcí disse o 
quo são panei! a~ no rio de S. Frcmcisco). 

O Sn. DANTAS: -0 porto de Piranhas Je nada 
vnlc; é coma insignificante. 

O Sn. FERt>•ANDES DA GoNIIA :-E' estratla aLerta 
cm roclw ; C terreno esterilis~imo, despo\·oado, 
onde não lw IogJr nem ilha cm que se possn 
plantar, nem fazer cousa alguma. N<Io ha de que 
viver, nessa partr. do rio; alé o peixe é raro. 
Entretanto é para esse Jogar que se diz c se figura 
terem aflluillo os fcnnintos do Ceará li !. .. E é 
assim que se justiflcn a mcdid;l da decretação da 
via fcrrea de Piranhas ao Jato!Jú como meio mai~ 
idoneo c proficno de matar~lht!S a fome l ... 

Nesse caso, a ser o facto verdadeiro, mandava 
o simples úom senso fazel·os descer utti o Pvnello, 
cidade á margem do S. Francisco, a 8 leguas de 
sua foz, onUo acharium amplos soccorros, e outros 
meios de supprinwnto ... Mus qual fuLa puptllnção 
faminta, que fu[ os!Jarntr a JatoL{I, ou a Varze.:t 
Redondn c Piranh<:1s? l ... 

O SR. DAKl'As : -E' uma naveg<'lçâo pnra bar
quinhos, ou pNJllenos vaporrR, e nunra pnr:t. 
vapores de certn dimrnsão. 

0 Sn. CANSANSÃO DE 8IN1MDÚ (jn•esidente do con
selho): -Lá csti1 um vapnrrle HiO pés naveganrlo. 

O Sn. Frm.NANDES DA CuNHA: -Abaixo dl~ Paulo 
Afionso, de Piranhas paril o Penedo; acima: f im
po.<sivel (lê) : 

c A cachoeira de Haparicn tom 32 pnlmos de cata
Uupa, J.e altura pt•rpendicular. De.~twnha·~e com 
lwrri::;ono fr&gor, semellwntc ao estrondo do trovão. 
Tod:.~s as catadupas juntas desta cachoeira, sita á 
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le~na 3lí, tnlll 77 pnlmos de ·nltura, c n serra do 
mcs:mn nome t1~m 720. 

Na legun 3::H, fica a ilhn tb T:qH~I'<'l do Paulo 
AITuns•.t, c n:~. nwrgrm c~qncnln r.nlra no S. Fr.:1n· 
cisco o rio Moxo!t'1, di visn entre os proyinci<IS de 
PcrnamLnco ~~ Al;'lgtl:-~s. -

Nns Ic:.:naas 3*5 c 32G a gTflnlh'- caclwdra de 
Paulo AITons'\ fJUO se\ rlivide cm !1 Im11,~0~. tem 
3ü5 pnlmos de altnm, i20 tk prnfu iiUidndt>, rurmn 
uma vnsla Jnp:l fln ftM_l)Ulmns rh' P.xt~n~ão, com 80 
do altm·n, C'- íO de lnrgura. Dtl encltlwira do Pnnln 
Affunso nté o pf'rto n~~ Pir:mlws, 11.1 lcgw'l 310, 
correm a:; a~n:'ls rln rio nprrtnrln", r~ nncncllol_'ir:l.dn~, 
rntre rochedos nlcnntii:Jdos de ~mo n 800 pnlmos 
de allurn prrprnrlicut-Jr, dr tll!h:H1n:-; :1 pif[UI", fJll9 
inpcdrm ~ dP.sri~ln p:1ra o rio, c cstrcttn a largura 
do mcsmn, a ponto tl~~ ter este na rnehoeirn da 
Gargnnt.a, a GO.n da cnrdiihe.ira, ::~rcnns 85 p~Imos. 

Da Yarzea 1\L'ÜOtlll<i, on ::mtrs de Jtltubt'l (qlll) nrn 
dnas lcguns nbaixo), ntl} Piranhns, além de Paulo 
Affonso, cxtensfio Uo. 22 kgun~, niio h a l!lcliwra
mento po~!'ivrl no rio rJUr. o tiJrnc IHJv(~gnvcl.~ 

Rcrapitulando toda a l1JUgfl c. minm~iosn. rxpo. 
sição dessa sc·~~iio elo Hio f'. Fr:mci.c::co, ficnmo~ 
saUcnUo, Sr. prrsidcnt0, qnc dr~ Bnn Vi~t'l f1 c;::
chot'ira do Váu, r.u no pMto de Jritul:·t'l, ou dr~ 
Varzra nc(londn, 30 n 3~ kguõl~, cwnflll'tnC ft'1r um 
ou out!'o, h a nmu linha ou cortli\ltt•irn de c:l~hoei
ras inmn·cgnvcis por l.JnJTa" C' vnporrs; ~ómrntc 
naYC,..,.nvcis por r:mõns ou pequenos njoujo::: : c isso 
mcsffio com muita dilfi(~Hl<lndr, r risco irnmincntc 
de vida, IJlll'r nn c~t:tr;iio chU\'O.'!ll o n:1 cnrhcntL' 
do rio, quanto nwi~ na st'ccn 0 vas.'lntl' rlo mr•::mo. 

A desolJ~trnr.ção on n cr•rrN't_:.ão õo cnnnl do rio 
(a correcção nl'lo é po~sivcll)ilrn nnvrg-n~~o a npnr 
ou por I1arrn~), n dl~f:ohstt'ltC(;i'ío dl' grnn1Ic pnrk 
dcs~as rnchocira~, pr~rn nbl'it' um leito franco com 
profuudiUaUo f'nffil'iPnte a pcrmi!tir mvc~a~?io, 
franca c livr0 cm qnnlfJ.UPr rstnção, CJUrr na cn
chent~ ou nn vr~snnt~ dn rio, ó obrn tnl, que nem 
pó de f:Cf orçncb pPI."l r:·ngenhal ia1 no csttdo nctunl 
da hydrauUca entre n·J~. 

O Sn. DAKTAs:- :L"<rem fallumos ni.o:.to. 
O Srr. FEIH\.\NDES DA Cuml.\:- E o Sr. Hnlfdtl, 

snppondn isto impo::;!'iYcl, n,om fez .o calcnl_o; 
apenas orçou nm rnnnl pnr forn, dt·~vlrnl•1 o le1to 
do rio cm 32.500: 000,}000 I I •.• 

Ora, bem sn Vt\ Sr. pr~sit.kntt~, qno c:::.::o oldtrc 
c conclusão do Sr.II:dfeltl import01 evi(lt•n!Pm•·ntc 
(l f('.fll'OV.'ICiiO totn], :1 ('OTIIl(';tnll.'IÇiiO alJ~fl]l!t.'l da 
oUra do caflol latl'fai, C\Cinida ror impn,~sivrl, 110 
pl·esl'ntl! e nwsmn em (ult!J'O rem0tn. O nrnzil n:1o 
pódo rom tnmnnlln :-;[u·ri[j(•io; c. qu:mtlo pad1~ . .-.sn, 
nestes 30 <~,..tiO ;:tnno:; n~o haVt'rla <lB r.J!hP-r pro
veito nl;\·um de tlt·~J1:'S:l::l t~o :wnltada:-:. c sem rom-
pen!':lc;':ÍO rnonvel ou J;o!'siYl'l. , 

Pois bem, Sr. l11'C'sirlt•ntl'; sendo assim tnd1), 
não pnrnm nindn nqui r~::: clifficnl.la:Tr.s. Para trnn~
pC1rtnr~.c::r. qnnl!!lH'r c:~rg-n on ,pns~:lg'P.ir~, do porto 
Ga D1Ja Y1~tu nte o Pt·Ut'rlo, ou n foz do TI111 S. Frnn
ci~co no Orr•ano, tonwm-:<:r. indisprn:::nvris tllgn
mns trcA ou rpwtro lJ<dtlr:Jções. n ~alH'l': .r.:~ da 
Doa Vi~t01 no porln do lt1tulJ:l llU Yal'i'.f'<l 1lr11ontl:t : 
:i.n l!o JatoL~. ]wla projrrt;lll.l P~~r.:tln du feiTO, all~ 
o pnrto de PÍJ·anhn~. <ll6m d,'l <':tl'hth'il'fl tle P:mlo 
Aff0nso, nn hnixo S. Frnncisc~ : a~." ~utrn .Ual
der~rfio pnrn os vnporrs (ln Uwxu :S. i' ranwwo, 
dcsclc Pirnnhn::. o!t• a r:irladc ~1u Pt•iwd(l; 'J._n outl'::t, 
fiD~flntcult•, cm Pt'lll~dH (mrn O.IWI:ar o lr;1n;1•orte 
para qnai1Jill'r outra prt~vinci::t do litunl! o.o nurto 

ou no sul do TmpC'rin, ou 11ara o ostr[lngeiro I O 
qnc sondo nssim. prrguntu cu, St'lllaJres: Is tu não 
é <1!Jsurdo, n:ío C iuucm·n '? 

Qu<\1 ê n cstr:ula, ou :r.urvogação, qnc hn de dar 
prm'citn Clll <'ondkõr-s dC'stn ordem, qu:mrlo o 
tt•;msportc (\ tãO diffi1~il, c rH dt'i'po.;as tio encnrc
cirl:l~ ~o rrprn1luzcm n todo o momento, pnr c:-sa 
indbpensrrrcl o liF'C!isante b;tlUe:H;fio, vi~to qnc a 
nnv~·gnr:~o é a cadn p;1.;;.~o otHl:tdn, ~i n~o imp:1~~ 
sivcl, peb.s enchneir,1s que om cordiihcit·a o!J
~tt'ttelll lo1!o o leito do rio nrs:-;n :-ce1·iio? ! ... Mas, 
Sr. prCSÍdl•nte.ninda si fossel\lOEI tf'f.{l nma grande 
cidade l'apilnl rle pro·. inria., num omporio d'~ ri· 
qucza c com me reio, 011 n um llom porto, franco o 
livre á naVI\!.raç.~o no Occnno Athmtico, o no com
ffif~rcio oxteritw, :dndn cu condo~cenLll'ri<' c cn
lnr-mc· h ia : mas r10nde é flUO Y<HllúS riwg<lr? A' d
lli1Ut~ do P1·IH!llo?!. .. 

N;'io CJnero amcsrJUinhar o vaim· c a impnri:mda 
(la ci,lt1•1c do Penedo, CJ!lll n:ts ma.rg-ens dn .S. Frnn· 
risco é uma das mni:-: not::l\'!'iS: rC'eonhe~·o qun 
tem p11JHtl::u:~o, lem tommerrioo, tem indnstria, h·m 
:"Un lnYourn, tem alguma:; [;l!JI'icas, etc., cm fim, 
porn um:~ cicladc tlo Hio S. Fr<~nriseo está om Loo~ 
C11111lir}ür.s; mns nã0 é esta n qu.~slão. 

O Pt•nc•do firn a oilo l:·~n;JS tb IJnrra do S. Frrm
ci~co, Estü nqni m:ucndo no nv1ppa c1o Sr. 1 [11lfeld: 
tk.1 11:1 le.~ua :37!.t, o a barr:t do S. Fr~mcisro no 
Ot•r.nno AU::mtico, ll.'l~lcgua 38~ ; Jmrtnnto ticn n ri
l1t'll11' du Pl'ueUo a oito h•gtws da fúz do S. Frau
ei::.co. 

Mn:-: o qnc ~iro rstfls oito Ic:.:-u<1s, Sr. prc.c;idcnte? 
Vejnmol·o no rdatorio do referido engenheiro. 

( Ncl Icgua 37~-, firt:t n cidade elo Penedo, r, na 
Jc.;..:-na 3R2, oito legu:J.s a!Jaixo tem o Hio S. Fran
cisco su.1 fúz n lJ~uTJ no Ocr:mo Atlcmtieo. Nn lr.gua 
381, aLaix.o (la JJarrn. do pequeno riacltn Uo P~mttd, 
flca o ancor.1rlonr(.1 da cntnti!l do governo, que faz 
o sr.rl'i~o dn Jll'fllirng-cm dn lwrr::~, e gub as cm~ 
Lldrt'n.çiic.·, qnc a demn.1Hbm. , 

Jln dons C'Dl1:1CS J1ilfU rntr:1r !Jnrr~ n rlentro. 
Eu dar;•i .1 dt•scripr;i'io dcs"e~ e.1nac:::. O cnnal 

m:ti.:; profundo d<l 21 3/-1 palmos na pr~~n-mnr, 
c 12 p dmn~ nn mnl'é b;liXrl ; o menos profnnrlo n 
l<~rgo dá lO a 11 palmos, na yasante, c 19 a :2.0 3/1 
IW pri•.n-nnr. 

1 l•:nll'C t~mllos esse~ cnna.:s h:1 um gn.mlo l1nixio, 
ou <'OJ'1it1 d1: BfL'ié1, tjnc .so rstP!lllt~ 1ln L<JIT<l lla Pa
r.'lpnr:l, nro~imn ii mnrg-cm 11ireitu do rio até de
fi'onte tll) Punl'd dn Bon·n, na mflrgcm C'sqnerdn. 
Fruntcir•) no Pon1.1l da H:llT<J. fica 8 pov0~11:ão do 
CuLo·;o, na •n:J.rg·dn direita. No legua ::J82 eutL'U o 
rio no r.nnr. 

• nnnros de nrPifl projrcl:ml·SC pnra dentro tio 
mar IW. cxtt•ns~o rlc 1r.·zB mil pnlmo:;,- ma i:-:. <h 
nwin lr;:run. Os banco<: *'fio formflt.l.os tltJ ar<·in:-> 
gTo.~sn~. Entrt! um c outro pontnl fi('a o h:Ji:o...io 
rhomarlo - Cord ~o da Rn'l n. Em t1Hla a C'\lcn~ 
s;)o dn Jmixio rio Cordão, f]L10 Cl'l'C'a n !Jnrra do Rio 
S. Fran1~iscn- C>Rt:i o ma" qu1~i srmprt' ngitalli~
)!;imo. 1\ lnrp;nra Jc.~so h;Ji-..;io ~~de tre~ a (!l1~1tro 
mil pnl1nns I 

1 J\l11it:1~ rmklrC.1•:ii~'~ t,~m nanfl'[l~::illt) rn\1'1~ o 
Povna1111 c1d Cnl):·.·o e t) dn :~mnnueo. 

« A h:tiTfl t·nd;l- n·z nwi:-; nV<'lllC';l p:'lm dt•nlro elo 
nwr. Um Jlharol (jllO ~c eon~tt·ui"s~c lwj(~ no ponto 
mais l'<>nrcnir·nte,rlrntro Olll õO annos rstnria inu
!iti;atliL O LaL\.io dorr~ 1\ois ~cr m::~rcatlo com 
L,1[~1:,. " 
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Dest~ C.\tr.1rto fic1 1 Sr. prrsitlcntt\trnslnt]aJn do 
mnppn fl rPlntorio dú illustrncl1l l'ngrnheirn o Sr. 
Fernando Ilall'clU, rt•sulto~ JW rnniDr cvi<lencin, 
qnc o porto da c•itla·ln de p~_•nt•tl~> !1c.1 a oit•J lu· 
guas dn fúz Uo Ui o S. Frnnci~t~o ; qnc c.ntrc os 
dous canaus tl<t Lat'l"<t ha um extenso c lnr

1
,..,.o bnixio 

de aroin:;; movctlii•ns, qne mudnm c a LtTmn o 
mmul,scgundo os Vontus ou" mnrés; que o.s lwncos 
de arcins grossns entram pr.Io mnr mnis do mciu 
l·gua: qtw a burra t.lo 8. Frnnri.~t·o, cm su~ fuz 
c em toda ::textcnsão Uo Jwixio tlo cordão é perigo~n; 
c que o mnr ai! i or;.t;i ~cmpl'P <l;.dt:JÕ.tl o tOl'llll~ntos-1; 
qno s.i() numeroso.<:; os nnufrng-iosdas ('lttLorcocões 
qnc dcmnnrlam <1 lwrrn, c entram no cnnnl, outre 
as povon~Des do CnlJCCO e dn SalllOUCO, que a barrn 
carl:l voz rnnis ~o prnjN't:t G pt•nefi';I JWln OrcttllO ; 
que s.ó nnvios PN_Inrnos, lle Laix.r~ lotação c~ tle 
dimmnto ertl<ltlo~IHHlrm rntrnr pt•la hat'l'n, c êl5sim 
mC>smo rom risco ; que é irnpo!'si\reJ a narcg::~ção 
pnra grandes nnvios o \'<l})Orrs di' alt 1 lutu~,;:lo ; o 
EOlJrotuUo 6 impos~kel, <"lh\rn do onerosissimo, o 
serviço de mcllwranwnto du porto o da lJ<HTa, 
medi unte cscovnç:ão ou drngngrm. 

Pur cslas razões, pnis, fJil<ll tni1is ponderosa c 
convince-nte, é Ii tinido, Sr. pri"~~fdtmtn, qne o porto 
do Peuedu não reune ns concliç-hc" indi:->Jif'U<::nyci::; 
pnra ::P-r proeurnfln pot· umo linha ft'lTP<J·ccntra!, 
qnc llmnnntlc i'i<~ldda Jmrn o mar, c porto linc c 
fl'anco :1 drrulnç~o d:1s pc.:;t:.n:Js c Jnercadoria" de 
mais de um mil!iiio tlo haldt:wtt•s Un ualtl Vb.sta 
zona do vi:Js Huvlncs, cpto prmctr3m ató o coração 
do pfliz. 

Si isto é um nU::-nrJo I} nmt~ Ioucnrn, o que 
será n tcmcr<~rin [lrctl'nc;?io tle tli~Jtlltnr Climpc· 
tcncia c r,onC'nrrenC'in, t<mlo a da uatnrnl, f:t(•.il, 
Lnratncumais directa c cnrtn-rln cnpilnl tLl IJtlltúl 
ao Juar.ciro, qunnto ltl~t;s ao pnrto vn~to c fnm1~0, 
a úel!u,ri~onh:l,lll:lgo~tusa e seg·ura llailia U.0 ToJos 
os SAntos da cidade !)ti Salra:Jor ? ! ._ .. 

Do exposto, Sr. prcsirlnntc, YU·sc quo. por r..;;;. 
tuJos eomtiletos e tr<-tiJ:tl!ws aprerLmdaJo.~, c não 
pt~r improdsos, nem por c.rJlculus lll'O!Jlem . .,tíc.-,~ c 
conjrctnrnc:-' dt~ engenheiros, fllhos daqnrll:t~ llíl· 
ragens ou provincin, on rio int~~rp_;;sndos tw c\e· 
cuç:io Uns obras, ruino:::1s ao Estntlo, vl:~se que o 
Rio S. Ft·anci~co é perf1•itamrnte nayegnrci pm· 
Uarc.1s c vaporr,_, dt•stlc a vill:l tl:l Btu Yista, na 
província de PenHtmhuco, rio ncima até :'t cicJ~d~~ 
Januarin, na de Minns; que lta. GO r:w!Jodr.1s i tu~ 
portauto-:: ncs:-;as 32 ll'gur~~, Ua non Vista no Van; 
que n c~trnda Uo Jatu!J:: n l'iranltas scl'à fcitn 
qunsi Pm roehn vivn c em um [IPff'llrsn ele~ 20 Jcguns 
csterilissírnas c clf'~crt:u;, ~ tcrminnr nunlnwntc no 
insigníOc:mtc pnrtu dn PiranlwB, nn lJid\o S. 
Fnmcísco; r~ t.P.:~hi tlesco u snllir nn l'iUadc 1lu Pe
nerlo, oHu legua!'l di:•tanlt~ tln flJZ Uo S. Francisco, 
c de sua lJ.u'!'a no <keano ~\tl<mtico. Que cs.~ns 
oitn lc;.rtws não ~iio rlt~ frantrl nnVC'go1rão; qnr rlc~ 
pois rlcllas chrg-n·l'<' :í foz do rio, r~ h nmn barr.l 
sempre turm•ntu:-:.n, pnssi'ln,lo-sc ptlf um c1nul 
rno-rctH~·o c inq:.wd, n]t;lll de TI1Llito prrigo-iSO, 
prln •1u:t! súmrntn Jta.reg-nm prqm•nv:-: emiJ:!n·n
ções, rom prrjuim imminontt~ úc.· Jll'!'t1n U.· rirb:-:. 
c de carg.:1s. 

Ora, senhort,!', coiH'CtlPn:1Q IJllC o Pt•Jw;ln tcnhn 
l10jc :ZO.OOO al111as, uind:1 a~sJtll, n~o :;cpU,J um 
Lom c rastJ porl·l no ot~~~r~no, mns pf'lo contrario 
sendo um porto pnquenn c mnu, c ficantl•l nlém 
.dis o oito !o;.:u:.~s di.-;t.'llltl~ 1l:t f1'1z <ln Hin S. F1''-lll
ci3e01 arc-rcsrf'nUu &er uma 1Jarr.1 p1'rigoFa ~ 
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scmpr•~ ug-ilada, Ilavrnj porrontnrn cJlculo Onnn~ 
r.ciro, ou de philo~o11hia muthntuatica e ccouomica 
em rnatcria de viação pu!Jli<.;a, que vus~a aeon
!-'eltwr O :·-werificio d~ folZCI'·SC Um:l estrada {10 
f!tiTO naqudllts parngens invbs, r rogiõ1~s deserto::, 
n prclf•Xlo de C·Jnsnlt:Jr c ~orvir nos gr,mdL'S in
tero.'>ses das popnla\:õcs ribeirinlHlf:, Un UllHl o 
uutt'<t Ul:JI'gcm Jo nwgt!St<·SO H!o S. Francisco? 

/Senhores, ist•J L1 fc1ZL'l' pouco CílSD -do lHlm l'l'U:-;o 
n·:cion:tl, prrmitt.1~mo o S1311ad.o di::el-o franc.a~ 
mente, Nilo poderão ronvencl·r a nin~ucm, que 
t!slntlo esto a~stuupto, dn ulilitl:.~de do uma c~trnda 
C!lll t<tUS condi. õ~_·s; pa:'isnndo por umn rcgii'io dc
Sl'l'l;l c e~tcril, lJlHlsi toda cncaclweir<I(Ja. cm 
situnçfto lorr~l prssimn, rorn mnrgcns pouro hnbi~ 
ta1las! Como p•J·It~ um tl'rritorio dcs::H)S fornecer 
alim~nto ú rt·nda tla linha fcrrenJlrojt'c!o.tla, cj<i cm 
vw Uc 1't',:tli7.nçào, <1lém de juro rem nucrurlor p:1r:t 
o cnpitnl t·mpr1:gndo nrsso mclhor.1rncnto tlrohlo
mtttico c capricho:-;o, ~(í filhn tlo pndt•r dictaturial 
tio no!Jt·c tm~si~tento do const'llw "!I ..• 

Nfio é obra qnc se <lC<~rrtL>, sr.nftorrs, e muito 
lllt:'nO~ que sr det;l'l'le ~~·J jlelo nWl'H tlrLitrio e Lül· 
prnzcr do potior C\ecnti~·o, prescindindo-se do 
vvto tlo pnrlamonto !! 1 E i~to, Sr. prt•siUcnlc, com 
qno Jim 1 Si 8. Ex. se limitnsse :t di7.P.r qnr- que
ria Lenu!iL'i.'lr <Hrnclln-; pnpnlit~·!it'," tle s11.1 provinrh, 
o f[tiC <:~Ji:',s p1ulia faZL'l' I'IJIJI P.Hl muUo~\t) tmm· 
ll'll!J, um caminho dr, fl'rro ~L'cuutlario Uo intcrc~se 
local, que forntWC~So ÚIJliPIIn ropula~ào nmn Ioco
moç5o mrds rnpirla c arcekrada, vã; mas dccrctnr 
eR.!W o~ll'í11la de ft·rro, com a preten\ã"O gígnntcsca 
de fc~t.l'l·a monopr1lisnr o commcrcio c n naHga
ção 1lo médio c alto nio 8. Fl'Hnl:bco, ni'io ~ó dt'll· 
tro dos limites tl:l n I!Ji11, mns nté nos (lo Minns; o 
TI1:Jis <linda qn(! to1ltt.1 pr~JH!Inri'i.o duqucl]ils :100 a 
"-.00 ](~i-!:U:lS Uu Ui:sl•mcin hn ele f:JZCl' essa via.;!,'cm 
faLulo:;a 1Jnra ~alisf<.1z~r ú imag-innç<io porticn c <i 
ph:mtnsin cliim:Jrica. de S.!<:~ .• e, st) pat':l ir rOt• e 
contem r-la e ns ITI:Jt'avillws cl..1 rr,lehro cachol·iru dt~ 
Ptlllln Alf11USO; dizrr-sc., Sr. prl'sidcntc, que essa 
ó a ria natural do S. Frnnd.::co, c <tne todus o:; 
Jlrorlllctos tlnquclla va~L1 e ricn zona dr!YL'm cir~ 
C(tlar p0r esse r.a.nnl, at·~ chc:;r~r â ridnUo do Pc
nmlo, que é o suu rorto mtl.i." proxiillO no Oec~:~no 
Atrautico .•. di.~er c prcten<lt~r isso, Sr. prcsi1l1'fl I<>, 
é cert:\Lucntc o:.;rarnrcrr do lJOill semo bt'<lZileirü 
o dn illnstrnç:\o ela rcpr1':.-en1n~ão nnf'ionall 

Para qnc fJslas c o usos? H:1st'1 olhat' par.1 o mapp.1. 
A \'ia nntnrn[ rlo Hio 8. Francisco cu da cnpilal 
da BHhiu ú mdade Uo Jonz1~iro. Doixcm·sc de oll~ 
stinflção. 

O Sn. JLINQliBHtA:-Apniudo. 
U Srr. FEll.~AI'>DE:-l ll.\ CUr-ilLI.:-li;flr'f'lllO.--: do lJ~tlJ· 

llt;tJ', .Sr. prtdd~·ntr~, ltaYemo~ de pct·:-;cvnr<tr c 
wn·!i:1r ; m:1s l!~rc:no~ dP atin~d vcutcr; por1p1e 
não 6 dirt~ito de C"t!Llisln nenhum contrariar a 
nnturez:1 tl.:1s CiJLlsn . .;, nem con(ll~lnnnr n p;"oscrcvrr 
o intt>re_<::~c pnlJlico. Pdo CO\ltrnrio, deve cnnsul
tal·o (' ob~-'d-'crr <'t-;_ r.·clnmnçõ~s jn.;;tn~ do;-; povos. 

~. E:c. tli;-;~e: q.10 nnw. linha tle mnis de 100 
JPgun:-:, t•onw l't'a a úet e:1pitn! d:l B.-thin ao lo<J
ze!J"o, n:lo podi:1 sPr t't'mlo::n ü n:lo Si~ tlcvin far.eJ', 

S. F.x.. cnnr·cll:1 tl ltistorh tlus e~minhn:-;; tk fen·,, 
c:n tw1:t:-; as nn:;õr~s do muni};), Por este modo tlt~ 
nrgumcnt~tr st·t'in impossivcl Urcrt'lar-:so lillha 
ulgum:1 d0 100 ll'guas J.e L'Xtcnslio, 

gat;lo ~. Ex. conllül11U<l. n E,;trnda de fet'l'ü li<'· 
p,·~lt·n II; ~·on1lcmna :1 projrrh1b linha par:i ~I:~lto 
(~t·n:;.:;n; t•ondu:nna LoJdu;-;. a:> outr;l.-: liuhc~~ 11111.! du-
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mandarem o S. Franci!'CO; condcmnn ns 12 grnn- todos os ccrNws, é avult<lda e Uc tal sorte que a -
dcs linlws dos Estntlos-Unidos, das qunes 10 !~rn pnpnl:1ção !:'Prtancju do Ccrmí, de Pvrnamhuco e 
mais de mil kilomctros cada umn; umn, a rta Pcn- l'iauh~', proxima das margens do lHo S. Frnuci~co, 
sylvania á Pithllllrgo, mais Uc àuu,..; mil; e a do n::~s grandes sUcc<Js vem llW\'f'r-~e nos mercados 
Pacitiro, de Onwha ã S. FranciSco, tres mil c oi- do Joazeit'O o de Vil! a NoYa, de gencros alimcn-
tcnta ktlomctl'OS; condcmnn as q1wtro granrlcs tidos c de tudo qn::mto precisam'?!. .. 
linhos da Françn; condcnll~a as grandes linhas da Os nobres senadores devem ~abur que villas ha 
India Inglcza, as da Auslralia c as da Ru~~·:ia, rt1·. do Rio S. Francisco, algumfls das quac:-; pertcn<·cn-

E' preciso que a cngonharia de S. Ex. o infi_Jrmc tcs ~ prJvin('ia de Pernnmbuc(), qur nno se com-
melt~or. nmnicom com a sua r~SPN'tivn cnpital; o seu 

Sr. presidrntc, a minha politictl, cm matcrtn ele • commercio todo O cornnosr.o, com a Hahb; 110r 
estradas de fl•rro no Brazil, sobretudo pnra o norte Gxcmplo, as vílla::; da Dua· Vis tu, Pulrolina c C<l· 
do [mperio, consistiria rm ras~wr o interior do Lrobó. 
paiz, o mais economicamente llOssivrl. Deixemo- Só havia na Boa- Vista umn casa quc tinha re
nos de linhas duplm:, sf'nhorcs. de vias nperf('i- laçlies commercinr:s com a citlade d() necife; tudo 
çoadas, de gr:tnde::; oLr::~s de arte, de tunncis e via- o mais era com n Balda. 
duetos, de aterros e desntcrros; poupemo~ o m3is O no~so cr.mmercio r.om a provtnci:l. de Minns 
q_ue·fõr possi\'Cl na construc~ão c exploraçiio dns data dos tempos c.oloniac!'. ; vni nté :1 cidndc Janua· 
lmhas; mas elevemos quanto antes o commcrcio c rhl, S. Romão, Paracatú c Rio das Vellw::>. 
a industria, dcsenvolvnmos o lrnLalho L' a riqueza, O S. Frauch;co é muito pro,luctivo ; nffo ha 
facilítcnws a circulação da~ pcs~oas e dos 11rodu- margem ab~ulut[ltJtCntr~ ('::>tL'ril no IU0 S. Fr:mciseo, 
tos, promovamos e di[undnmos a civilbação c o p-olo monos no roé(lio o alto S. Francis<'o, o quanto 
progrt:sso pelo interior do pniz. mais par3 a provincin de Minas, muis fortil é o 

Depois de clcsrw.rulvid:t a popnbrão o a riqurzn, terren11. 
depois de assentada a cultura da:-. iert'~lS u molho- Não são insignificante~ as ilhas do Rio S. Fran· 
ratla 3 condi<;5o dns 1wpnlnr.õ~s elos centros, nós cisr0 ; al~umas tl·m I, 2, 3 e 5 irguas Jc extensão; 
melhorare mo . .; l•ntfio, :l mrdi(l::~ (jllP- sr. fril' creando ha myriadas, lw milh<JI'L'.'i de illltl.;; h<l lnguas cm 
capital e dl.'scnvolvendo a rir1nnzn, as vins de com- qnc se contam 10, 15 c ma i:=; ilhflc:, mati1.ando o leito 
munica~ão imporf('it.1~, consullnnrlo o mPlh1tl' in- do rio, que :'is vezes tem 1/:2: e uma legua de l<lf· 
tcrcsse pnhlico, c assim promoveremos obL'In c~tflr gura. Ess:1~ iltws são ui.JL'tTimas, são mananciaes, 
do 11aiz. Ml.ls deste m01lo nãt~ tirnrcmos re~ultado são celidros de uhunUanda; s5o cam:Hlas c~pessas 
nenhum, nntes re-tardaremos o progresso do pniz, tlc lwmus regl'I<Jl pnro. O rio é um Nilo fl'cnntlo; 
damnificrmdo-o. é o Mic:sis!'ipc~nrnzileiro. :\a cnchcull• que dura 

E na verllaUe, porlcndo fílZf'f muitr~s vezes 50 seis mczcs, alaga as margctB c qunndo 3S ng-uas 
6U 1-QO kilumetros de C<Jminlws de fl'l'l'O cm um descem, nas vasnntcs tuda a pbntfl d<i llem. A 
nnno, gunrdada severn economia r dando llfefe- canna d(' assucnr dii. pt•rfcit<lnwntc ; o fumo e o 
renda ::~os mnis urgentes c r('ndosos:., com ('Ste alç-odiio têm alli o .-:pu torrcno natnrnl r~ proprio, 
systema do noiJre presiLlcntL\ rlo conselho 1wdu ludo~ os cercacs, fl'uctos delicioso~, snlinBs abun
adiantamos o cm Calla nnno niio furemos nem ~O da.ntes c até nwdeim d!~ cun~1rttr.f'âo, Gcologica~ 
kilometros. Quem soffre 6 o puiz; quem padece é mente fallando, a forma·;i'io da serr;Í da Chapalla ê 
a riqne;:a publica. a mesma das do Xique-Xiquc c Assnruá ; é a 

Assim procedeu a grande nação tios E~Hados- mcsm.1 das do Salitre; é a mesma das d::~ Jacobino, 
Unidos ; assim fer. a sábin po1itir:1 coloni::l1 Ua ln· cm qnc ba ouro, pr:11n. e d inmantcs; nas faldas 
g!aterra na Judia Inglcza e na Austt'<·1Iia. dessas Sl'rras ha ve.rdadciros oasis, ele terrenos brcja-

Tramways, senhores, caminhos de feiTO de bi- dos. E' wumo no Ceará : o terreno bom do Cellr<i é 
tola estreita, lmratos, economico~, qnr. Iig-ncm os ao pó das serras. 
portos ~o Oceano ~os portos flnviars; nnvrg-nção, O Sn. JAauAnmE: -Apoiado. 
povoa~~o e cnl.tura dos nossns grand1'~ rio:::, ri;; o O Sn. FEnNANoF..::. D.\.. Cm-ai.\.. : -Es:,;as serrr1s 
q~te nos prccJ:-nmns pura o dP!'C\nvoh·imento <1D ficam ás vezes a 1}_ o 6 l•Jguas npcnas de distancin 
riquez<~ nncional c pe1ra o mclhorammlt•J lla sorte J.as margens do Rio S. Francisco. 
d?s infelizes brazilciros quo vegetam na pobreza, · 
p1sando o solo da nl.Junthmcia 1... O Sn. D.A..Nl'AS: -Tratutuos de .:1l)rovcitar IJUDnto 

Diz-se que o tL'tTuno qur. perr.orre n Estrada antes aqnclla regi5o rica c povoada. 
Ue ferro da Balda iil.O Jonzriro é cstoril ; íliz-se o Su. FMi.NANoEo; n.\. CuNiu. :- C<Jmo se diz 
que umn estralla de ferro 11ar.:.t alli não pódo sr~ r cnti:ío que não ha rl~cursns, que não lw fonte Uo 
rendos:n!... riqueza, que não lw. elementos para d<'senvol\'i-

Entret:u~tu, a:-; Hnlws ferrem; projf'A'tnrl:1s e Ul'- nwnto futuro ? 
crctada.s lllegalmcntr~ m1 auscncia e contrn o Uma vez qur. a linha ferrea Ua D<lhia chegue ao 
V?to. do ])rtrlanH'Ilto, pm·a Alagiws o Ctad, p1n- S. Francisco, no JoaZ('Íro, qnc a n.'lvcgnçlio n vapor 
VID~1a. fbgc}lada cunstantc•mcnte por sêc~ns dt~ tuUa arpwlla va"tn corrente nuvhll srjn umn rra · 
_pertodJCM, lwo ele 81'f proveitos:1s c rPmunera· lidadl', tt~rcrnos tudo isso, genliMcs. 
dora_s do ct~pit:1l res:pr~tiYo ... Esqurcem-se cntüo, o Sr.. D.ANTA-" : -Muito 1Jcu1. 
ou tgn?ram o que seJnrn os tcr1'cnos ria prnvincict 
da Bt~lua, nct~ comarcns das Du<'ls Jncobinns a.s 
mnttr~s de Jucuipr.,do flhlndo-Novo, da frcguezi'a da 
S_aude, Lnnhnllas por innumcras co!"'rcntes c prlos 
rws Jacujpé, l~t.Jpirurü, Gran1le c Pl'qtH'no, e tanto~ 
out:us, a Ly1ra tle ~l'rras fel'tiJis!:.imn_c:., onde a 
agricultura e aiJuudante,. onUe as plvntar;ões de 
canna, de fumo, de cafc c de a.lgodiio, além da de 

O Sr.. FEn~AN'DF.i> nA GuxnA. : -Para que Pira
nh<~s c Jt~tul.t:i, pttra que Carnorim ? . . . Orn, prlo 
amor de Or!u~, senhores, fallomos sério. sejnrr.os 
rcllect-idos. · 

Tenho eonclui tio. 

O SR. JAGVARIBB : - Allvogue os interesb~S da 
Bnllia, mas não ataque o Camocim. 
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o sr. Teixeli"'J.l. Junior: Sr. prr.si· d~l prctCI'irão de OUtl'US propMta-s, ~lufÇá iriãis 'ron~ 
dentL•_, estou comnmctdo tio que não posso tl'azer vcnienLrs no publitlo. 
ll!z alguma ao presente del><Jtc (wlo apoiados), as- Saúo u Senado que qunnrlo se doseuvolvcu nc~ta 
SI.m, como estou. convenci_do d~ fJUC n~o nprovcila- capital o prnrltlo deo~ganiznr comp:1nhias de car~is 
ra a cau~n pu!J!rca a luuunosa tlts~~:-;~ao a que tei~l Ul'lnmos, cstabelepeu-se a concurrcncia puL!íca 
dad~ looar o orçnmcnlo Ua agrwu1tur01. ( Nao o estas companluns procur<1ram ter prcferencia,, 
apozados.) . __ . . . promrtteudo gTandes don~1tivos á mnnicipnlidn.clc 

O no_Urc prcst~l~ntr. do con::;dho, 11Jg~o m1mstro c no Estado. A import:ntda desses donativos Ue
da ng~ICUitL;r~, Jn declarnn que rnt_!w.1ua.~uwdo Pt;lo tem1inon. a p~cf.->rencia Uatlu. ás companhias que 
úem :wo lrupula cm supplnntar o 1mperw <-h let 1 se orgamzaram. Sacrificou-se o int('rr•ss.o publico, 
(apouufns). o mcllwr ~erviço, cm attcncão ao maior dontttivo 

O SR. C.\_NSA~SÃO_DE SINrrrmú. (prPsidente do Cfln- qu~ se o!fet•ecia (apoiados).-
sellto):-Nao ftH assim: V. Ex. não interpreta .bem Mas, pouco d\•pois, esta~ mesmas comptmhias 
a verdade do t!UC cu Ui.,se. r.rocuraram ?Lter remissfio ou rcducç-ão das quan· 

O Sn. TmxEm..\. JuNion:- v. E:;:. não disse ncs- tws qur !wvwm doado nos cofres puiJlicos. 
tes termos; mas dis:-;o que violára as Ieii inUu- .o g~vcrno •. poróm, hesitou como devia. Os mi-
zido pdo enthusia~mo d1> !Jem. mshH'JOS d~ SIIU:1çã? p!l!->sn~a fl:<io ongarnm decidir 

_ ... , . í.ln Jlretr.ntlula c~s~mo de dmhett'OS que pPrtenciam 
O Sn. CA~bANS~o DE. StN.mnu (1Ji•e.ndcnf1? do con- ao E~'tado {ap(,iaáos); porque' do Estado era o qne 

selho):- Amda nao foi assim. lhe tinlw sido doado e !ta via <I COito. 
O Sn. TEIXEtnA Jur-a ou:- Para trnduzir melhor Consultou-8e sobre este assumpto no conselho 

o seu pensamento, direi com um dos mais cele· de E~tado, c Ll rcsprctiva secção opinou ummimc
bres c.sc~iptores da antiguidade que -a prntica mentf\ que ao potk·r executivo não cabia decidir 
do arbrtno no governo Uas nações torna-se inve- de tal prelr.nçào. O honrado senador 1." :secretario 
trr::tdn pela impnnidacle, e como qualquer outro desta augmta cnmara (o Sr. Diag de Carvalho), 
vicio armiga~se pelo habito. servindu du relntur da secy5o do con~clllo de Es-

Esto conceito... taU o, clnburou um p:trC'ccr que honra .aquella 

O SR. JuNQUELnA:-E' do Plinio. 

,0 SR. TEIXEIRA. J,UNIOR_,:- .•.• caract~risa prr~ 
feitamente a admtntstraçao do nohrn mmistro da 
agricultura. 

03 factos que têm sido rommentados perante 
esta augu::;~a .cam(l.ra demonstram á _cvülcncia que 
o nobre mm1stro, emlJura rompei! ido pf!!o entlm
siasmo do L cm, n~o ~odia de:::ri's{witur fi lei, tur
n:mdo-a méro lud!ln·to de seus caprichos que niio 
encontram paradeiro, assim como não encontra· 
raro emb<1raç~ nlgum .ns su:1 . .:; delibera~·õo,.;, pois 
que a sua un1ca norma de acção tca1 siLlu a sua 
vontade. 

Es.te procedimento, J!Ofl~m, além de impnrtar a 
mais flagrante violi\çao da no~sa cunstiluição, 
compromettenrlo gravcmo;;te as nossas finançr~s, 
tem a desvantngem J.e estaiJelccer um preccrlente 
altamentn prejudicinl á ad.tuinbtruç5o dos nerrodos 
puLlicos, collocand•J o nobre presidente tlo"' con
selho e os seus co· t•otigional'ios n:1 impossibiliUnde 
de censurarem amanhã u rratiea do mesmo abuw. 
Tem a desvantagem de suiJordinar a mais impor
tante nttr11Jui~ão do tmder lugislr;~tivo á vontade 
pr\poteuto tios ministros 1 quu nulllticam assim ao 
Ull!CO .Poder a que~, s~~guntlo o systema que nos 
rege..' mcum_.l.Je a lix.<1çao d.a despesa pn!Jlicn. 
. Nao desl'JO ~!Jusar da attenção do ::)en<Jdo repf'l

tmdo mal_ aqutllo que tão judicio:;amentu jâ fui 
d~senvolvrUo. Ape~n~ pn~t(mdo reotolltar na uber~ 
rrma s~á.ra de arlJJtrws, que ofl'ercl\e o ministt!rio 
da agncultura, alguns dos mui toa frueto3 uinda 
não aproveitado:; pnla messe que se tem feito. 
Facil é esta tarefa. 

Perguntarei, por exemplo, ao nobre presidente 
do conselho, cm que lei, cm que disposição sa 
!undoll para promulgar o decreto n. 70'2.7 de ~4. 
de Agosto de 1878, que r~utorizou a fusão Ue al
gumlls emprrzas de carris de ferro urbanas ce
d~ndu ou r~nunciando gr<Jnde pnrtc dos donalivos 
feuus ao ~StiHlo pelas fl?.B~mas cmprrz<Js, c qu:') 
foram ace~tus como mot1vus de prefl'rl'neia p:1ra 
as respectivas concessões, e portanto foram, causa 

corpora~·ão; ü a sua 1'lrgemcnlaçào foi t~o Iudtla 
c concludent·~ r{ue turnav3 problcnwtico o bom 
exi.to da rerer:d;l prc·enç-ão perante o potir.r legis
lattvo. Faço refert•ncia a esse importante t1or.n
mento por já estar no dominio da publicidnde desde 
tJne ::í. cama.r:1 dos dcpnt.;ulos fui pre~cntc umn 
cópin cm 1877. 

Ficou e\'idente quo :10 governo não caL ia a fn
eulJadt~ de enll'L1gr~r, ceder ou tloar nquillo que j:i 
pertl'neia ú municip:~lidade d:1 cl)rlL', e de que nào 
podia dispór sem :.:mtorizaç~o do poüt·r legislativo. 

03 ?l.ini-.teyios da situa~·ão prt$;Sada., á qn11l os 
co-rehgtonanos do nobrL· prcsitlento do conselhu 
incrcpnm prodi~alidade c arbitrio, n5o se jul
garam auturiz<.vJos n usLupar uma attribuiç:io que 
portencin. ao poder legislativo. ConseguintemontL', 
submctteu·st; esta qu~stão á cnm~ra dos depu~ 
tado~. c tlepo1s de ouv1da a rc.>pcct!Vn commissão, 
foi otfcrecido um projcr·to quu entrou na ordem 
tios traba!lw3 legi.-;l::Jtivo:;, sem que o governo 
ousasse intcrpôr-se p<lra prPj Lldicar u deliheracfío 
do pnJ(~l' competent0. -

A commhsão de or\::tmento daqnella Cflmara 
impu•.!:nav<l f•)rtementc n pretendida remisg<io dos 
donaLiYos feitos pelas rcfe-l'idn~ companhins c. a 
sua soluç~o era du\•idosa quando cncerrou-'se a 
sessão legisl<1t i \'f!. 

Parecia, portanto, qne, estando affecto este :~s
sum;:Jto ao pudct· Jegblativo, nnda se poderia 
innovar a tal resprito. 

Pois bem I Sem embargo do todas estns consi
derJções, o nobru prcstduntu do con.-:clho julgou-se 
cotupt>tcntll pnra nvocnr a attrilJuiçào de decidir 
essa pretençiio, annulltmdo a competnncia da ra
mara dos deJ•Iltad()s, já firmada, por t~star entregue 
a clla o negL1cio, e prndcr de volat;ão o rC'speetivo 
projecto I ... 

O pr~iz admirou a coracrem com que o nobre 
presiJcnte do ronsf~lho entfmsiasmado pelo bem ..• 

0 Sn. JoÃo ALFREDO : - P.tti'JOtismo i Ilegal. 
O Su. TE!XEHt."- JuNIOR : - ••• doou, cedeu 

áquellas companhias a maior parte dos donativos 
que. cllas se haviam obrigado a fazer ..• 



1 \l8 Al'iNAES DO SENADO. 
:.:_:____----~~~~~=~====-·~.-c 

o Sn. c.,XDIDO }lEXDES : - Cerca de 100:000~. 
O Sn~ TEIXElll.\. JPNLOU : -Ful aindn. mnis longo: 

annullou as prcrogativas da camaru municipal 
soLre n viação pn1Jlic:1 ; su]J,,titt,litt uma r,'nda an~ 
umll por um::t úunção unica; dh;tril.tuiu c~;;:; a Jouç:ro 
como eutcuUeu, alliriantlo us t'Ullllrnnhivs J.e com
promi:s!'OS que aceitaram qunntlo di~put:tvtrm m; 
concessões; crcou onus pC'rmancntc no orç:1mcnto 
do Est::alo, Uecrctmtlo fuutbs Ir<~ r« o Jlflgament:; 
do::> cngcnltl'irvs lisracs <lt1::> Uivets<~s littlws; l'l'Z 
tuJo qu:mto «f}JitrarituucntiJ quiz f~rzcr l . 

O nul.H'C !Jl'L'SlllL'ute du cunsclhv1 eut!tasutsmado 
pelo úcm, ~·cguttdú ~ sua propt•ia d!!clurucb?, não se 
limituu a tut.las as c_onccssõcs que conci~nmcntt: 
acalto de inUicar. Fez mais ainda : 

Prorogou o prazo J.u lluruçi'io !.l<Js Uiv~rsas c mM 
prC'zas de cnrr1s urlmnuf\, tlemoranJ.o assnu o gozo 
Lias coucessõ11s que dc\'Í<lm Ondnr cm pnncüs <mM 
nos. O nobre pro:-itlt,nte tlu consclltu fui goJilll~ 
rosa ! Proro.;ou p11r mais 18 annos <1lgum; Uos 
referidos pr~zo~. conccdl'ndo :is cmprOZ<1!' rcnniM 
das o prazo de .33 annos, o contaU.us J.o 1.0 Uc Ja
neiro de :1879 ! 

Tui é, Sr. prcsitll'nte, o fm•til as~rLJnpt11 Ju (,]e
crcto n. 7007 Ue 21 de ~'\.gusto do H-;78. 

Esse acto UQ nollru ministro da agricultura con
stituinllo a mais auJaciosu_ invn.sno de um poder 
nas raias de outro, ll.l~Tante menoscabo ú cauwrr; 
dos tlt'putadu:;, Ü tai!ILlllll l'lOíjUento te);;t~munhu 
do dcsrer:ramento a que prlfle clwgar a pratica tlo 
arbitrio ~(JtHmdo, como tlisse Flinio, torna-sú iu
vetertllÚ pela i,mll_@idndP, tl_'l lllt>:::>IHO muúu tlUD 
os vicias se :~.rraig-rrrtt pcJ,J lw.btlo. 

E' t:J.o fertil, Sr. prr.sillt·tttt1, fi f:e:ir.l ~lo a!'l.!ltrio 
nn actual silua~âo1 que p:1ra Pt'rrnrn"..l-n no eurto 
espaço dt: ll'lllpn IJ~F:_,rcst 1 ;í se:-:sü.n do hvj.e, n;1? 
lk \'O Llcuwr:.tr ·mo smao ]wnen cm C<HLt gv~ra; c, 
por i::..sn pns::.flr~i a trd:u· tla ~ex.ecur;fto l!lH' t~~~~ thlu 
o decreto n. 2030 tb 22 tlO :sot,.:miJru ~1e 18JtJ, fJ!F' 
autorizou o gorcrno a dispuntler itté 10.000,;000~ 
com aS' desapropriações c. nlJnt~ _llcr.cs.s:Jrws ao 
alJn~tt:CiffiOlltO <]_,~ ilg'Uà ;i ('i:IIJ~t<J! tlo Jlllpi't'iO, 

EsLus. uLt'Ll~, 'lue rlll'iJ!Jl COll{I'HtnJas,_ com o cm
Pfl'Z.'lrio G;-1 briel i, t'~ t:'to sewlo t\Xor.ntallas com ~ 
mais deplor<tvcl J,_'ntill;io. Si ~irc.sse h~tyiU~ n n~
ccssarin ac!i~,-·itladc, ,, pnpn!!11_'<to dt·stu cnp1tal H<JO 
estaril:l soffremlo, ~inJ:.~ !lOS ullimuB mczos tle 1879, 
as fLmcstêls conscqucncias da f;l!t:t, cada Vi'Z mnis 
scn::h·cJ, de um dc"!l!Cntu t~u inUbjJetlsnvel á -viJn, 
corno é a agua. . -

O cspcet~wulo que nffurccem os ellllfanzes C' .D! t•1r~ 
ncir.'ls publicas, OtHk, n toll:1s ;udwras tlo dw. o <la 
noite gr.::mdu ron:mrso ele poyo dl.'>JlUln um pouro 
dl~ .:1iu<~, é n provn mui::: clvqnenlt~ Uu YC\fllUO l!LW 
t~ffiige a pO[Hli<H;fio, ~·· u conU.emn~Ç~IO mrns severa 
da HwrosiUade com que se ex.ecu t<ttll as OIJr:1s conM 
tratatlns. 

Nenhuma c\pliea~ão pódc juslWcnr ~'Cllltlhautc 
incurb. F.:dta tlc rcr;ursos? N~o pi'ido s~r n!lt}· 
gndêl, porc1un o noiJl'(.l pr~~illt~nrc d() con~clllo c-:t;í 
haLílitatlu a fuzcl' a dc:::pc~a Tit'CC~~;~ri:'l, e o poder 
Jcgislatiyo dcu-lhc_os meios. Ma:-; tlintlu qu,c assim 
não fussc, nãO podia ~Cl' is.:o CllllJ:tr[lÇO p[lf;) Um 
governo que não l!c~ita em ~ra\·nr a des.p~..:n pnM 
}Jlic:~, compromr ttcnU:u :1:; flrH!nÇ'IlS do Jl:llZ, srm 
outra norma sinão u do mais desl'onHnnnnl nrLi· 
trio. 

Não cstã pntcntc a tutl:1s us inti·JlígC'JH;Í[15 qnr é 
possivcl trnbnlh:~r cm tli l'úr~os pt?ntos, e,;talJeJu. 
cendo cinco1 seis ou mnis tnrnws de tr::liH1llwJorcs 

ao Iungo U.1 linha que tem Je rcce1Jer a canalizaM 
ri'ío contratada? 
· O Su. P.ut'\.1\AGU.\.:-Tem-se feito isto, 

O Sn. 'l'EIXEifL\ JUNIOll :-_Não, llil csc~lla quo 
exige a urg:encia Ut:!sto HOf\'!ÇO, num em relurão cl 
neces;;itlutlu do al.Jreviar o lülll{io cm que se tomo 
olfectíyo o ulwstecimcnto J'ngu:.~, com gnmtle Yal}· 
t:1gcm pnrn us contli~·õ<·s IJygicni~as dust~ e!
dad~. O furto quo toJo:; dt·pl~>rnm c qnr nao. se 
tl'nhu tlatlu u cum·eui:~utc impnbo n um scrvtço 
em que llcvcriu haver a nwior prt,s~a. 

.M:1s, a qtw nggrarn esta morosiJ[!!}o 0 D. snn 
Jh'rnicio:::_;[l influencb sobre outro!'~ scrviÇ(IS que 
uüo illt:!t'l'.::s.:tm mono::; á saudc pulJlicíl, o e . .:tfio tlt'· 
[l•'llJrlt!C'S 11:1 nbuuda;tein d'ngtw. O scrri~·o tlu 
('llnlllnnhi!l City lllljJ/'()'I:t'liU!IilS J por cxrmrl!O, u:!O 
llótlo JWc . .:cindir rln grandu supprimento d'ag-un, 
sob JtiC'nn de eont[nunr a envenenar a Jlopnl<~cão 
cnm os min.-.:mns e exhul<H'ÕCS ddete!'ias quo 
cmunDm dus seus iippnrE'lhos·, mnchin"s c Vtmti • 
bdorc::;, tlbs1'Jtlinatlos por tollas as runs d~1 l'id:.~de 1 
(',o que é pdor, gunrdntlos no interior das huUi
tnçõcs. 

O Sena tio tom onvi1\1) o nv!Jre prl\sltlPnt~ (lo cnn
.sel!JO dedm•ar que o serriço dt:sta com,IHITI

1
hia 

Jt;t dt: continu;Jt' u ser feito com Jrrc~ulni'Jtlw_.es, 
ll''l.:l f[llta tl';J~·ua. Ora, si o noiJro prosltlonte llu 
cou:-;dhn reconhece qno n ngun é uma condi~·;-Jo 
cs!)enei:d Jlart~ o lJOnt tlesl mpenlio Uo F.C!'\'i~·o da 
cmnpanltin City Improretrtents; si rceonhcee que 
st•tn agua o syst1'tna tlt~ esgoto tJtliiJilatlo toma-su 
aJt:lmen(o lli'C'judiciul ú .snude llltllliea, e tão pro
jnlltd:d qut~ S. Ex. dt'darvu l'!ll .~m a\'i.;o fJUI~ 
man,!al'ia cortnr o_s enc:mamentos Ja Dssent;HJ.os 
para n scrvieo dos· predio;; m·!J;JtiiiS, :;;i us rc.-;ptwti· 
yus Jll'oprlclat'i!ls Oil in!Jullinos não tr;Jta::sem Je 
enc ·n::~r ;Jgun p1ra alm~li'Cl'f os dt'posllo.-;; como 
con:>enti u que,sem lwver agn:1,e no rigor do ver5o, 
s.e in::tldln~se o servi c o nos 1:.o-c :J.o-Jtstricto::~ uni· 
camonte llllrqne n wãiql?':f:rtrt·~ do:-. pre•lio_.; jó t'fõ· 
tavam prtwidn:-. do~ cóinpctcJlLt5 apparclhos '? .•• 

Si [IS o!Jras não estavam co'tlr·htltbs i si a fclita 
Je arrua cm cada ypz m:d~ scn:-irol, é eridonte 
qnr ~ llln;.:;c üe haver ur;.:-cncla cm Íllllccionar os 
app;rc!Jt,)s Jo !l,o c 5. o distl'ictos, havia J18lo t'OllM 
tr;~rio a m11ior convcnieucía em llçuJOl'Lll' o seu 
uso, t:iuJ[l mesmo que as oUras cstivc~scm eon· 
cluida'5 ... 

O .Sn. GAi-I"SAN8ÁO DE St!'o"r~mú (Pr•"Si1lente do con· 
scllw):- Achei cuntrnt:1tlu cs . .;e servit:o. 

O .Sn. 'l'E!Xf':lnA JUNIOn :- Achou contratado 
c . .:;~c fierd~o. mas ns oiJr<lS cstnv~m cm cxccn~ã?, 
c portanto uã0 tinham sido acctt:IS, nem consJ
dcratbs rm rstoulo de funccionnr. E tjnem o diz é 
S. Ex. me.:;tno, ó. paQ"inn HB tlo seu rl'lttlurio1 da
twl~J d1• 10 lln .:;ra:o tio corr0ntc t~nno (lendo): 

• Fu-ram innngurJdos a :f·l dt1 UeZl'lllLru ultimo 
o-:; sC'r\'it;os dos UO\'OS di,..;trieto.,, a qut~ f;;n refct·n 
o contrattJ u~ 18 do ml!.:\mo mez Ue 18iã, sendo 
rJne (noto o Senatlo) llfirn de nãu l'Ct<n:d.:~r o uso 
Uc.~tc me\lwramcnto cm nuJucro:;os prccho.4 já pro~ 
vitlo;; dos rompc!t·ntc:-; apparclhos, tt•r,"to (le ser ~s 
oltrn.;; ronsitlera•.las om (•stadl) (lt: funecionar, apt· 
za1' da. (alta df.! esgoto em algttns predio!.• E' 
textu,~!. 

Vê·SI~, J)tdS, (jlli} o !loLr~ presld~U!ü u~ consl'lh?, 
tentlo t1~suulido a tlJre~·çan do nllnJ:-;terlo da agn· 
cultura a ?> Uc Junclro Ue 1B78, bÓ n 21 de Dczcm· 
IH'O tlu mesmo anno é que mandou inaugurar o 

······-----······--------------
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serviço dos novos districtus; c pnrtunto iliio foi a 
admini3trnç5o pnssttdu fJUl' nutorizon a !uncciona~ 
rem cs.:;cs <li:ltdclo.;. 

O Sn. CA:-iS.\NSÃO DE: SINIMDÚ (presidente do con
selfw):-Fcz o contrato. 

O Sn. Tm:mmA. JuNIO!l:- Nilo me refiro no con
trato; refiro-me á :mtorizaçi'io nccessarin, nn 
fl1rma do contrato, 11ara srr inm1gura,Jo o Sl'l'Vi~o 
n_aqucltes <lbtdctos, e pergunto au nobre ministro 
SI S. Ex. cst:m:t eouveucitlo Uc qm· sem t~gua e;ra 
~ltalllent,• prej ndicial ú saurl(~ IJU!Jlica a in~trll!n1~Tio 
desse serriyo, porque autorizou ou consr-ntiu rjuo 
a companhia o fizesse funccionnr, npezllr dn falta 
de. ~gua, c np.'utr du f<~lta Ue- e~g·otus cm gr.::111dc 
pnrll' tlu~ predio~? 

A soft'CJuiJ<Io do governo cm [llJrir css<ts nOY<ls 
fontes U.e renUn Ua comprmllia City lt!lJ!I'!/fNnents 
é a uni cu rnziio qt~o p:l(le sPr inYornd, pn:ra rxpli. 
c~r a prrcipitnção tl.e uma tlelilwrnç~o, 'l,llC lll'ljn
dicava a sautlo pnLl!Ca, segundo a proprt(l eonYic
ção do noLro minislro da :J.griculturu, como 
demonstrarei. 

A suL\·cnr;ão da. companlliã p.-·lo serdço de 
esgoto~. B~O 11rinf'ipia a vm•·r.·r·SI', sini'iil trec-; me
zes Uepois dtJ havcr comc~~Ddo,a funccinnar o s:cr
viço; c pnr i;.;~o. quant1) "mais dept'Ps . .-.:t furem us 
obras t•onsider;_tJils em c~tr.do de funecionar, t;lm
b~rn mais dL•prcssa pt'f('.l'tHmí. a companhia n rc:::.
twcti\'<1 suLVeJH;ão. 

Esla coun~niencia pnrrcr. ter influi1lo tãu potlc
ros<lmcntc t!UC, aprzar da falta de ei!"·ot"s cm vl
gnns prot1ios, o <.la falta tlt) ag·nn; ::~peza

0

r tla e.-taçJo 
caluwsa cm rluo no:;-. nchaí'UlliOS; <lpFlun· rlo rl'co
nhecL'r o no Jl'e ministt'n tJUC, St'm nbuntlnnda 
de V.I:{Un, o scrvi~o llc t!s.:gotos torn;wa-sc pn'jOUi
cinl v. :-;aluUrhbde pnhl ic:r, apro~:-;ou -~e n lll<llltl:1r 
innugurar 0' serviçns do::. tW\'OS Jistrkto:::., uind:~ 
mesmo antes de cstaren1 hJllus us prcdios provi !.los 
dus comp~tcntt;:; 3Jlpnrl'llJU::>! 

SacrHicou-so nssim um dos m:ri~ importf!nfos 
deveres de tot1us os governos, qu.'ll é o Uu Vül:Jr 
pela !lnudc puLlico., c pnrn o!Jter tüo llCilillr;wcl re
sullallu antCdJrOil·Sr a dt.>SIH'S:l d.,? Est<H1u, npl·os
snnUo o vcueJmcnto tln sUJVençno da rornpanllia! 

A inconvcnicncin do ;crncllranto procrdimcuto 
tornn-sc ti.lllto mnis incxplicr.n~l, fJU~mtu é r\•i
dt:ntc tJUü no noUt'l.' t!l;ni.;;tro tln ng!'icultura 11il0 
~alt<.ll'Um avisos 9 C0nS•":JliO_$, parn lj UO JICiUpno;;so ;l 
lllC:lUta JlOplll<Jf,'M 1ln cnplt:rl Ju liUJII'i'lO O [H' fi r> O 
immincnt~ a qtll' n CX!)ôz. <:o 

O uuLrc mini~tro pre.sidl'nto tlu consnlho con
sentiu que runrcionnss(>m os rsgotos nos novos 
dh:.tricto~. scit•ntc e consdnnterucnh• _Ue CJU•' em 
tnes conUi~ÕL'S nl]ncllc sr.rviço prrjudicv.vo n snlu
Lrillalle pu!Jllenl... Ta_li n gravu rcspomnLiii· 
dado que o noLrc l1rcsitlc.nte t.lu conselho não he
sitou cm n.ssmnir. 

(!Ia L'ati!Ji apartes.) 
Scle~'ile e CMlseientemcntt assim JlTOCC!lOu i e o 

affi1•mo, porqtw, pnr:1 ISSO, fundo·nW f'lll docu
mentos offici:tf'S, e o qnc ~inlln é mt~is, fundo·me 
na propria dcrlnraçfio do U11brc ministro, como 
o Senado rcconbeccni pela leitura que pnil~O a 
fazer. 

Aqni tcnlw :~ ~orrospon1lrncia do cugc.nllcirn 
fh:cal, ns rcc~.:rJ!lilÇOCS d:J ('ljmp:mll ia c ns re~postns 
do noLrc mtnr~tru, flllO foram rcmctttJ<J..: a cstn 
nugu~t<1 conwra r1rlo minif:.tcrio da ag:ricullura, 
cm vu·tullc Uc um requerimento llUC aqui nprosC'n
tei e foi 3Jlprovnllo. 

Não Ucscj.·mdo, pnr1>m, nlJust~r. tla Dttl_•n~·ih Uo 
Senadu, Itwei atwn:r.';l <1lgnns lle~so.~ dücumentos. 

Principi~r.;i pelo rdut•Jdll dn rn,•!enhPiro fiscttl 
jnnLu ::i. rompanhia City Imprúl'eml'lltS nprt-.scn
tado cm 27 de D:.\Zêmbru de 1878, isto t!, let•s mezc~ 
untes U.t> noiJfi\ ministro mnntbl' in:wgurur o ser· 
vi~·o de csgo 1.os nos novo..: Uistrktus (!1:}: 

c AconseltlOU n commissfto com Jirrl'ei~n rnfro 
::r..ventila~·U? U.:ts B·alcrh1S qtloJ snn ar e agua po~ 
U!ntn~onst~~mr nao mel!tornmL'llto. snnilnrio, pn
ren: :::.1m Jq1:q de moles.tms contug,osas. Si a pri
meira condtt'~to de snmtl.:-nlt\ parn os cs•yot1·S foi 
stlti:>J't'il[l com a mcUida proro.stn r• la coÓ1miss.~o 
nG.o menos 6 Sl!ll:':iYd n digna Llo totb n <tltt•nr~ii~ 
tltlS uutul'ida·Jes at1tuinislr<rtiras n continnn(·fto \ia 
fidta tlo m::~i:.; esscneid clcml·ulo do pei'Htn "runc
eionamcnto do systcma ayua. Nüo cr.ssnrei de rcpr.
tir (nuk o St•n:rllo)-~em ngu:1. não tcrctnl):; Ps"·o
tos, e si me fu~:-:.e lictlo plW'."CI" rm éj:oc::~ ('ffi r'!nc 
na qtw!itl:it1o de memi;J'II t!flcluelln illu~lrad::~ conl~ 
lllissào on oíft~recia ~~s l.wsc:; IW.ra o;; nctun1·s di~
tl'icltJS (-1. 0 c i). o) qun ('fi fins ele 1878 niud:~ n3o 
~ivc:-~cmos ag:un p:1ra ns galet ias c app;1rel:ws no 
Illki'JOr Jos {Hl'dt •• ::;, }J'JI' cel'!o eu teria prop1'sto o 
adiamctlto âus uov,:s Ji.~tl'id"JS. 

• A cnnvicçiio dtJ r{tt:.:! JIOl' (lf'Casião tia comtruc
ção dos novos districtns já ,.c ~eutbsc•nl o-. dl'L'itos 
lJi.HlO!ko.; <lo um al.H1stel'ilneuto mais rcg"ulnr de 
agun._á. pn.pular~o, induY.iu-mo t\qucJLr tlpiniBo, e o 
que c ma!s, n ilCIIU~cll}a:· n .adon.·;lo (orFufa Ue np
p<irl'!hll!' tltu•lllros no Illtt't'iCil' d1•S predto:-:., , 

Atten1\il ognra o senr1dl) 6 conelrts;io de~! c !IJpicn, 
lJOrquc nnp ;rta a contklltnJÇ~O Uo procc<linu•nl•> 
ulteriur d11 nu/JI'l' IH'esi,Jcnte do t'UJl~(·l!w manJan
do ou consontinUu funcdonnr o survi. o de cs1YoLus 
nns noros Uistrit:tus. · ~ 

Contiuüa (• rc·hltorio (li): 
c No c.o::.t:td;) em íJUC ~c ;whnm nindn os oncnnr.

mcnlo~ IH1LI1cos com Lldkiendu d';rgun, no pnnto 
lle se cassar C'!J:Cf,~.~Dcs {citas li COJnj.(mhirl pnra os 
cs!!otv:5. l'lll nmn nre::t nmito limituú·t Hús tres db
tric\o~ Ua ci·1nú.~, nw:to i'l'l'Pio t[,;s inconreniente,'i 
uos -~wvos di~trictos Ll:.t-~ lJari:~s inmlorn~, as qunrs 
Sl'ln ay.ra f10dcm lli'OIW•t·er maiOJ'tS m·lle.~ Ull que 
rt~ dt~ ln:rrr•J que otltlllll'<l se i'ls~cntn.\':tlll. O que n5o 
seni tlos nu vos dbtrictos, si pu r ot·ensifio da .~t~~·ca 
cnmo ~o 1l<'r qnnsi :tnnnaiiiiCIItc ne.-;t<~ eid:h10, o~ 
e~ll'll.lHllli~Utfls Jlllblil·os n:'tu h\m 11gan llfll'D ns prin
('lp:ws mJ.s.t••rc . .., rJa \Í :n, si cuus(;tr:ll'em ~êl't'Os os 
llepnsil(IS do:;:;; S l'i'lllêilill'C5 C lm.!\'Cllll'Jl[Q !IJi}JJiJ
rcs Li·· k:ch~ dP p:Jtrmlt' ~ ...• 

EiS a i_UlPI'l'O~<H,'fiil 0.~1 zl'io~U nscnJ, ôl (jltC'IIl 0 nn
lH'l~ pr~·~ttlent·· do COH~nllin n~u a!tt•atlen n L"q:i)z 
os !Ja!Jita:JtÜs tlnL:'i citl;;de its gT<lYCS P filt~:cs con
.s:~q.ne-n_cios qm~ tdnJ:lJIOÜ.;•JJL rr·sttl!::il' Lla~rnl'!la pre

·ctpJt<J<;ttO. 
N'ad~ i.nflni,u a juUicio:>n ohscrvnçt.o feita Jlf!lo 

eng-rn.:t•J\'0 fl..:rnl-- ._ IJHC n ~·~c::~:::~cr. ilc n~Lt<t era 
tn1· tp!C Cll!':!<ÍI <1 V.O }lfmlo i}l' UlJt·i~•.nr <1 CnS:'<ll' 
concu ;~õ:'s j:i f..t!as ~, o n-:~ignrdo ost:r tlt•cl:lnu)'i.o 
porque pl"t"tlnllo t'ontr;tsf.:tl-a cnm n ordt·m úo uo
hrc IliC.~iilelltE'o t](l cOJt~t)lbo, JIOlH'u tHllpu dC'IHii!'! 
obrigando tC•dllS o;:. propritt::~rios U a!Jtrs!el'Cl't'lll tl~ 
ag:u:1 os ~cu~ prcdiiJs! 

O Sn. C.\K~t.K~Ão nE SINIMIH.Í_ (prrsitlrntc do cún
se_llw);- Cotidk~~o aconsclhaUa lJ•.'ill Junta Lln l1y~ 
gJL'llC'-. 

O Sfl. TEJX.EillA Jumuu:-Ma.~, s::rLent1o V. Ex. 
qne não h:win agua, como im11Õ~ :ws prrJpr11..:· 
tttrios que f<1~am o iwpossivcl? 
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Aconteceu o que eslava I)revisto. 0:; proprir~ 
t:Irios rcquf'ri:tm prnnn d'ngun, e tinham por 
desp:who-um ndir~mcnto uu iudderido 1 Foi urnu 
ridicula comedia a t11l ortlcm do_ governo. 

Pura que essa farça t Publica~ se estrepitosa
mente um aviso do noiJrc ministro, oiJI'ignndo os 
proprictarios n requererem pnnnns d'agua para 
abastecerem com urgcncia os seus j)fCdius, ilmrn
çando t1ü prh'al-o;; do gozo do:; apparcllws de 
esgoto, si não cumprirem nqudla contlit;:ão, e o 
governo snbo lJUC não l1a agua, o <tté ca.~srt con
cessões já fcitns !. . . Isto não se commcnta,trnduz-so 
na phr;-.se popul"r :- ~ mnndar cnrregar agua em 
cestus. • 

O Sn. G.i.NSANSÃo nB SINmnú (presid('nle elo con
selho):- Fazem t1s cousas sem prcvis'Bo, c qnem 
vem dcpoi$; r:t~rrcga com as conscquencins. 

O Sn. TEIX~>Ift.\. Jur-rron: - Si V. Ex. quer .. serei 
mais explicito. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINrumí (presidente do con
selho) : -Seja. 

O Sn. TmXEIHA 1uNion: -O governo .:Jctual, 
dcsattendcndu ao prudente conselho tlc seu prP.
posto, o cng1 nheiro fiscal da compvnhia !lo esgotos, 
ac.-:attendendo aos pareceres da Junta de h)gieuo 
publica, consentiu qne ~c inswllasse csBo scrvi~o no 
4. 0 c 5. 0 districtos, .scicnre o conscicntemcntP de que 
isso prrjudieava a s~luUI'idatle puUJica pelu falta 
d'agua, que cada vez tm'Hava-se mais sensivel. 
E o governo que assim procedeu .. expede logo de
pois um aviso ol.Jrigando os proprir~turios a terem 
agua, qur não lw, c ~til' o governo não concedo l 

Ora, o no!Jre prcs1dentc Uo conselho me }Jor
míttir5. fJUO cu pergunto !JUi'Ill foi o protagonista 
desta furça1 Do IJill'lll foi :~ r alfa de prevL-:ão '! 
Que culpa tt)lll o ministro que contrntoa o SN'Yiço 
de esgotos, que o st'U ~urccssor consentisse func
eioni'lr os novos dist1·ieto~ antes dr• t:mpo? 

!ácmSctcmlJro, o fiscal h<.t\ ia dito o quoacaltei Ue 
lêr, c isso foi conlirmmlo em outros ducum(•ntos 
que tcnl10 prcsrntc: Portunto, o HOlJt'e prrsidento 
do conselho procedeu colll pleno conhecimento de 
cama. 

Mas ainda outras conscqucncias ftmr·sl:l~ se de
'riv<rrnm ue~~a prccipila{lío. O nobre presidente do 
conselho não só prejudicou n salubl'itl:tdrJ pulJlien, 
e aprr.ssou inutilmente os onus elo Es11Jdo, como 
tamborn a!Jriu uma no~'a fonte do rec•lnm<l~Õ~s á 
sagoz adminístra~ào dn companhia-Cily Impro
vernt~nfs. 

A comp~nhia que <tYidamcntH annuira n fazer 
funcciont.~r os nppnn•ihns de csg(1to nos novos dis
trictos, porque nesse erro du g:overno \'ira não só 
a anteeip-a~ao da su!Jven~·üo, mas uma nov.a mina 
de rec1am.'l{'ões a explorar .. vcil:l logo Lll'f.DIS esta~ 
belccer as bases do seu ultcrwr procc_•t nurnlo e 
r~proveitou-s~: dD preci[1itd~~o do governo. . 

Em 27 de Janeiro do corrente anno, iog·o r:lopoJs 
de installado o seno iço no 5. o districto, dirigin o 
reprcsentantB tl<~ companbi:. ao Pngenlwit'u Jl,;cal 
um oficio cimcntautlo a p1·etenr,;'w de l'Xonerar·se 
da conserv<~ção dos .nppar0!IwS nos nuvos di:Hri
ctos .. em conscquencia da f<Jlta d'agua. 

Eis aqui a conclnsiio desse curioso documen
to (lê): 

"' Dcsdn 28 de SetemLl'O do unno findo rJUC o 
systr.ma de e:;goto funcciona no '-"· 0 districto (por
tanto, muito antes de 2~ de Dczc!lllJro)1 c até o 
prrsente, lJem poura~ casas, tanto neste como no 

5.0 districto, tt>m tomatlo providencias no scnthlo 
de supprii' tlc agua os depositas eollucndos pela 
comprmhia. 

• Este facto é de magna importancin (note o 
Senado) .. pnrqu:mto, comu V. S. sabl!, os app.'lre
lhus das lwcias de patente rxigem agua pt~ra bem 
funceionar, c correndo á companhia o dever de 
m<~n!el-os em prrf1>.ito C!"tado de conscrvnção, a 
talt11 Ueagunserrl para c~ ta compnnhin uma queo;;ti:io 
muito séria, nüo só porque es . .;;cs <~ppRrelltos não 
pode-riio funccionni' convenientemente. como por
que sua detedoraçfin srl'â pl'ompta.. Trata-se tam
bem tle uma questão hygieuica (ó a companhia 
ingleza quem o lembra ), }JOis que, sem agua d•'S· 
appnrer0rA o lwncficio qnc o governo teve cm vista 
<~doptando estes npparelilns inotloms, e que sem 
agua n?ío o são. Assim, p<wecc-mc de IJom alvitre 
que o gO\'Orno convide o~ proprirtnrios dos prc
dius a canali,;;ar agun ( I) para os deposito~ as.:tcn
tados pela compnnhia1 a !1m de que do systema 
adoptndo surtarn os rffeitos tlesPjRdos. Assig-nado. 
-Colin l}Iackenzie, repre.sont~nte da comprmhia. ' 

Feito este prepnrn, a rnmpnnhia quo est<i mnis 
soiTt ega por vêr-sc livre dil conservação dos appa
rclhos~ do que cs'avn o governo parn consentir quo 
funccionassem, nntcs mesmo rle oLtidas as condi
ções nccessarias á salubridade pn!Jiicaj tornou a 
susr·itar, poucos dias àepois, a mesma rlifficui
dadc; e, desta vez com todas as solemnidades de 
uma reclamação. 

Não !'e dirige mais ao engenheiro fiscal; é M 
proprio governo. Não dá tempo qnc ~cria indis
pr,n~:n:el p.1rt~ flttr•nUer ú eepre:-;ent:u~ão ele ~7 de 
J:meil·o; não espera ~oluÇ"ão: dirige ao nobrf' prC'
siUcnte do conselho a seguinle rcclam:\i'ào (M): 

• Rio de Janeiro, {5 dfl FC\rereiro de 1879.
IIIm. e Exm. Sr.-Em officio qne dirig·i ao Sr. 
engenheiro fiscal em 27 do JlasstHlo soL n. 86ti, 
que jnnto pm'eópin, chamei a nttcnção rlcsse func
cionario par.1 a necr~sidP.fle de a!Jl.l.-:tccirucnto Ue 
ngua aos depositos 1las b~1cias de patente nos no
vos districtos, o que é inrlispem;ayrJ para que cssrs 
appnrelhos possam funcciorlar, lemiJrando mPsmo, 
que o governo convidasse os proprietHrios desses 
pl'flrlios a canalisar a agun parll rsse fim. » 

Isto tlir. a eompnnllia a quem sr, ra"silra conces~ 
sõcs de penn11s d't~gua J:Í. foitns, e.que pnr isso 
tinha razão parot nãn ignorar qne os propriPt.'l· 
rios nilo podiam canalisar agua sem que a hou
vesse. 

Continúa a reclamaç-ão (lê): 
• Desde então para cn continuam as cousas no 

mesmo estado (isto é, npenas 15 dias dflpoh; do pri
meiro officio), e assim é do meu dever chomar a 
attenção de V. Ex., pois que, a menos que o~ pro· 
priet'lrios tunH'Dl qu:1lqncr medida no Sl'll1ido in
dicndo, é absolutamente nnpnssivel a l'SSa companhia 
mantrr a conseJ•vaçào desses apparel!tos, a despeito 
dus maiores esforc-os e diswndio. Sem a!:!'ua os ap· 
pai'Ciltos de bacias de p:1tente são impossiveis, suas 
peças em brt•ve ficam detel'ioradas, o couro rese
quido é roido pelas bBrntas (c nada disto ponrlr.rou 
opportun<~mcntc, antes de2~dc Dezembro), final~ 
mente toda:> as vantagem que deviam auferir-se 
desses npparelbos s1io dmarnidas, até mesmo 
prrdP.m a sua qun!idnde de inodora. 

~ Nestas cirr.umstrmcias não !'Ó o seu custeio e 
conservação serão onerosissimos, como em breve 
Gearão completr~mcnte inu!ilisados. c (note o Se
nado) uenkuma responsabilidade caberá a esta com-

•. _---2:;~~ 
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pm1ltirr, sendo cm pnra pcrdn o di~vendio feito pelo 
governo com a qrqui~ição dess<• mrlht~rnmr·nto, 
que c·m eondiçõcs t5o pr('rarfas deixará tlt• st~l-o. • 

Deste modo, portnnto, a compr~nhia prctenrle 
eximir-se dtJ.olJrigaç~o que _ll1e i111põe o seu c.on-, 
traio, de manter a conscrvnçtto dos apparelho~. 

Ma:=; o qne é sorpn:mdcnte, (• o expodir•n fe qne 
dla suggerc no governo 1!5o só para cxoncrnr-se 
daquella rcsponsabilid::ulc, como llflf:l isentar os 
cofres puOiicos tios prl'juizos resultante-" desso 
facto. 

Eis aqui o meio IenJLI·atlo llClo rcpresent~mtn da 
compon h ia ( l') : 

• O abastecimento d'agua tis Intrinas de [Intento 
srja o!Jrigatorio p:trn o~ propl"iC'tarioc;, sob IJI'na de 
ficarem rcsponsave.is pcl:.l detcrlornç~o dos app:t
rclho~. " 

Entretant1J, esta ir1l·a foi 3PJ:llnndtda IWIO digno 
engenheiro fiscal rla romp::mhw, qm·, tratando do 
assumpto, em oflicio d(~ 29 de Janeiro do corrente 
~nno, pcrle ao nobre nlinistro dr~ agricultur~ que 
obrig-ue os proprietarins a fazerem o milagre de 
cnnnlisar ~gua potnvcl para. os dc>posito-;; assenta
dos I 

Lerei este to pico do rl'ferido o.fficio ( lê): 
~ Pondrrn, porém, com r.1zão a comp:mbin, 

como cu já tive occasião Ue mencion~r cm meu 
re!atorio ultimo, fJlW as .IJacüls de patentC', sem 
agua, nBo constituem mclhorrnncntu, mas sim 
priommento das condiâks l!ygienicas. Rogo, pois, 
a V. Ex. de ordenar (Jne nos pn·dios em qut' srjam 
e:'tnbell'ridns lwcias de patL•n{l', 01~ prnpl'ietarios 
tratem de t'ffcctum· a canalisaçiió de ayua potm't'l 
prrrn. os depo8itM assentntlos, parr~ o fim do servir 
ils b~cias de pntnnt(_,, que, Sf'In agua, ufío pmlcm 
funccion:tr regularmente. , 

E' nottl\'t•l a grande modit1c~ção que rcvelr1 a lin
guag-em do engenheiro fiscal. No seu rolntorio do 
Setembro cl!e pnnrlrrnva ao go\'crno que, sendo tão 
sensível a fJlta 1lo agua, a ponto rlc· lt·r-~c ca~:;adu 
concessões- já foitns,ni'ío conviria "funcrionaros appn
relhus sem qui'. lwU\"(•.:.:se agu~ sufllciente parn esse 
serviço. Vendo, porém, fJUC a despeito deste seu 
pruclnnte con::;elbo, o no!Jro ministro cun~cntiu na 
inst~llação do scniço, c em faéc da rcclamaç~o 
da companhb, apoia a idPa du obrig.;u· os pro
prietarios a fnzcrPm o milagTl' de abnstcccr de 
ngua o~ dl'positos colloeadus pC'la companhia de 
esgotos I ... 

O Sn. J.\GUAIUDE: -Quando agua niio havia. 
O Sn. TEIXEinA Juruou:-.A. chaye d;·st<l preci

pita!_'ão é, corno já df•monstrei, a. convcniencia da 
comprmhil\, pnrqnr, quanto mais se demnras~c a 
instalbç3o do scrvi~o, mais tartlt~ comPrnrin a eon· 
ta r-se n subn~n~ão ... 

O Sn. CAKSANsÃo DE .SrNIMllÚ (ptesiâente do con· 
scllw) :-V. Ex. não emproga cnpital sem espe
rnnçn de tirar dclle lucro. 

O S3. TEixMnA JuNion. :-1\fas contado desde c1uc 
fOr devido, c não anticipadnmente. V. Ex ..• porl!m, 
não quiz que a companhia csprrass(' aquclla oppor· 
tunidado: não quer que e/la soJfra a demora ... 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNDmú (prrsidtnte do COII· 
selho):-Nào quero, pcmJUC contr~tei com eU~, c é 
meu dcvorcumprir o contrato. 

O Sn. T.EtXEHLI. JuNJon : - E não deixava de 
eumpril·o esperando a cor,c.lus5o d~s o!Jr~s c 
aguardando a po~8ihilitlade de :::ati5fazer a condi· 

v. v 

{"5o do alJaskcimrnto ll'agna, que a propri<1 com
panhia julguu inU.iSlJCnsavC'I. 

Por que au[,-)CiJlOH a instllilaeí1o do se.rviço quando 
alnd~ nem toJos ns. ]lrertios esttio providos Uos com
petente:; appnrelho~? ~ 

O eng•·nheirll fisNll jn tinha lliL•J quenfio havia 
ngua sullicicnte ... 

o Sn. r ... A.NS..\.NS,\0 DE SrNDillÚ (prcstdentc do can
selho) : -Eu não havia lle manllar fuzc.r ~p_pnrC'· 
lho:; lle~tUatorio~ 1mra fazer ngua. -

O Sn. TEIXEIR.\ JUNJOit:- Mas qncrqne'os pro~ 
prictarios façam t Y. F.x. n:io quct• r.nten1lcr-uE•, 
mas o Scnado está entendendo: n·tard~~se a instal
lação Uo ~erriç:o nlé haver ~:~ua, V. Ex. me.smo 
Uiz no sou relatorio, tjUC mandou inaugurou· o:; 
servieo11Uos novos Uistl'ictos) r1-11ezar 1ln não estarem 
~s oLrns complctHs ... 

O Sn. C.-\NSANSÀI) nu: StNIMBÚ (ptesidrnte do con· 
sel!w):- Con1~luiUo nn cxten:::V:o do districto. 

O Sn. TEtXEuu JU.NIOR:- Si não estnva con
clui(lo, e não havia agu<~, porqno mnndou func
cion:;r 1 

·Os proprictarios, pül'lrmto, estilo amcaçaàof\ L! e 
indcmntznr o prf'juizo d~ llestl'ui~:io do.~ nppnn~~ 
lllos_, qn.uulo a uniCfl causa C o nobre mi.nistro Ja 
ag-ricultura qn1', a deSJICitn do nviso prtHll'ntc fJlW 
lhe foi (]:tdo pelo cnp;cnhl'iro fi"cal, n lC'Spl'ito da~ 
o1J~e1Tações da Junta r1o llygiene pnlJlirn, n qun 
rdcriu-se ha pnuc<1, entendeu fJLW de\'in mt~ndar 
funceionnr os novns distrielos sem estflr a.int.ln n 
ciUal!G Dhastceida com n agua nccessnria. 

O Sn. Ihnno" DARRETO:-Apoiado. 
O Sn. TgJXEIH.\. Jcxron :--:-Aqui c.-:t:i a sol_u(;'lio da 

difficu!Undc c1·ead::t pdo nobre presidente do r~on
sclho: 6 o ccldJt'e aviso de 8 ~c Fevereiro (U): 

« Di.':'ectoria das Ol.H'a:; Publicas.- Rio ~de Ja· 
neiro.- Ministerio dos negocias da agrlcuiturn, 
eommrrcio c obras puhliefls cm 8 de FL"rereiro 
de !879. 

• Attendcndo ~o que rPprr•.-:rntou Joaquim Lc
Jlelle Pranç.'l e ás informaçõ~s prestadn.s por Y. S. 
e prla rompnnhifl City Impl'tn>emtnts,rrJativamr.ntc 
;í qUeflfio tlo supprimento de agun aós depos]!f};;; d:1s 
latrinas collocadas nos predios dos ft:." c 5." distri
ctos do esgotos, e consiL1crando que, nog termos 
d<1 clausul.1 2." do contrato de !8 de Dcz.cmbm de 
18i5, aos propricta1·io~ ou inquilinos dOs prcdJO..,. 
crtbc n obrig~çiio de :::upp;irem de agua os ditos 
deposito!', cujo for~ccir~:ICn!o c. ~sscnlame_nto com 
a comprtcnte canal1snç:~o c mais acccssorws com
prle :í compnnhia, declaro-llw fJUe eumpr_e tornar 
ciTt•cttro o referido snpprimento, iiltanrmdo os 
propril'tarios ou hi(}Uilinos a ligarem os dt'pnsilus 
dns lotrinas cmn ns permas d'agua de que gozarem 
os prPdios, solicitcmdo eoncr~siin destas, no caso 
de nf1o as po~snirem, soú peua de .~e!'em prit,ndos do 
uso das latrina.>:, t'isto totnm·em· se prcjudiciae . .;: 
á saluúridwh• publica, sem o pret·nc/,imento daqul'lln 
condiçiro. 

« D•"US guarde n V. S.-João Lins Vieira Catl_san
sãn de SinimTdt.-Sr. engenheiro fiscal jnnto :í 
Cornpnnhin City Imp1·nt•ements. ~ 

Eis aqui, Sr. r'~resillentl', o euredo dn {arça ••• 
(lia t'arios apaf'trs.) · 
N~o nlc occorre outra. denominação mais a prO· 

fll'iaU.n . .Mas, u~a é sômenlc U_l!lrt fntç_a ; é J udiLrbr __ _ 
n opinião rm!Jlicn; é comprmnrt!ei' a salnllrid~Ue 
dcstr~ cidade i é onerar inutilmente os eofrcs pt-

20 
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blicos; é abrir uma nov<1 fonte do reclama~õcs 
contra os legitimas intercsse3 di) l!:::,t~Hb e Uos con
tril.JuintL'S. 

Farça, é reconhecer offieinlmcnte a impo!'sibili
da.de de fornecer LJgua ~.o~actuacs concessionarias, 
e obrigar os propriet::~rios n cann.lisal- a pnra os 
prcdios ! 

A cxhiLiçito deste aviso foi mandada. fnzer nas 
column~.s da Jornal do Comme1'cio, c DIH rcprorln
zido tah'ez 30 vezes comccutiras, o que uno a!Jona 
n confiança qun o governo tem no seu Diario 0/fi
cial, ImrtjUC dispendcndo avultarbs {[tt:mtin-> eom 
essa folha pnrn nclla fazer as ptrldir!lr;-ões offir.inns~ 
não devia onerar o:; cofl'es ptl!Jlicos pr.•fc:·ind.o 
outros jornac:::. para Ci':Se mesmo ~erviço. 

Vi repetido no Jonur.l do Commercio, tnlvcz mais 
de 30 vezes, e entrelinhado, o seguinle auunncio 
(lê): • • 

Aos Srs. proptietrlrios dos predins collncados dent/'0 
do perimrtro dos not1os distl'ictos de esyutos. 

c Convindo, aLem da snlu!Jrhlndo puLiicn, que 
cm todos os predios cm que a com}mnilin de es
gotos assentou lJacias Uc {patente lwja um deposito 
d'agua cspcci<tl pilrn as mcsm:~s, convido o;; Srs. 
proprietarius a mandarem lignr os referidos tle~ 
po~itos com os das pennns U'agua de que gozarem 
os predios, solicit:mdo eouce~são dl'stas, no cnso 
de as não possuircm, sob pena Ue serem privados 
do uso das latrinns do p:ltl•ntc, visto tornarem-se 
}Jrejudiciaes á saluiJridade puhlica, c corno é rc
commcndado Til I avisu do ministerio Ua agricul
tura du 8 do corrente mez, alwix.o lntnscripto. 

c Em 20 de FL•\'preiro do 187tt-lllello Bm·reto, 
engenheiro fiscni. • 

Segue-so a transcripção do avi:::o qne nraLci 
de ler. 

Em-virtude dc~ta iutimaç5o, os propricti.lrios e 
os interessados tratnram Ju requerer D com·cs~ 
são de pcnnas d'agua, tanto mnis qurmtu /''í muitos 
hariam requerido inutilmente, c Uo Ua de a pc~ 
diam, mesmo antes de t~t·crn o melhoramento dus 
esgotos. Era difieil olJtd-a. 

A intimação, porém, vinha dar-lhes mais do 
que simples esperanç<~, era a ecrtc.za de ohtl·rom 
a concessão. Mas quat não fui n decepção dos pc
Ucionarios quando viram qne tão cedo não teriam 
agua I Seus requrrinHmtos hl estão no !lrehh'o da 
repartição das Obras Publicas ú cspr-rn que o cm
prezatio Gabriclli o\:ecutu o seu contrato. E o no
bre pro"idcntc Uo eonseHw salm mell10r Uo que 
eu, qual fui o d3spachu qhc uJJUvcram: esperado, 
não póde-ser, etc. 

Ora, não será isto uma comedia T ... 
O Sn. CANSA:Nsio DE SINIMBÚ ( prrsidenle do con

.rellw):-De quem a preparou. 
O Sa. TEIXEm.\. JuNrull:- Já Ii um commcnta

rio dcstn silunção, em que se afirmava estarmos 
na situarão da gargalhada; e, realmente, tratar~sc 
assim os contribuintt:s tlo Estallu, com tão grande 
menoSC'lbú do bom senso, ain(la nUo vi; nem o no~ 
bre presidente do conselho aprcsJnturá exemplo, 
não inJicará um fuclo que se possa comparar ao 
que acaiJo de narrar. 

A par drsto grave erro do governo, occotro a 
impcrft~i~·ão das olJras cxccutadJs pela com
panhia. 

O engenheiro üsctt1, :wguntlo se conclue de 
dh·crsas pu!Jlic.:tções do DiaJ'io OiJi.cial, tem cm~ 
11rcgado todo$ os _mdos a seu alcuncc para clwmnr 

a companhia ao cumprimento dt~ seus deveres; 
uu1s de que servo este csfon:o si n empreza en
contra da parto llo nobre mini:hro da ag-ricullura 
a maior bcncvulcncia·em di~pemal-a da con~c
qucnria lias faltn$ em que incorro~ 

.Mesmo no rclaturio a (Jlle arabn de rderir-me~ 
aprC:f:Cnt:tdo ultimamente pcln no!Jre prt'!·dtlnn to do 
cumcllto, dá-se noticia Uo qn" o engenheiro fiscal 
durante o curtopcrioUO dccurriU.o de Jant'iro deste 
anno até n data do rdt1tori1J, pr11pôz Uuns mullas, 
na imporltlncía de 'I.:OOOS cada uma; e o noDrc 
pre~identc do conselho não nos disse si tinha tur~ 
unJo elfecti\'as e~tns rnultns. Eutr·etanto, m~:->mo 
antc13 Uc onvir a l'l)sposta de S. Ex. Ueclaru qnc 
duvido muito qne o nobre prn~idl'nte du eonselllo 
as th'esso tornallo efi'ec.tinls, c n minha durida 
fllnda-::;e no procedimento •Jne até asrora tem tiJ.o 
S. Ex. cm relac;ão á comp.:mhia.. -

O que se 10 n:.:stc topico Uo relatorio do nobre 
ministro é o seguinte (lã): -

c No.-; antigos districtos foi d:.:sclhpenhado sntis
fa.ctoriamente o s~rvi~o, Bti'!Oflluatla a parle rela
Uva ú dL'sinfoc~ão,que contfnú'~ a Stl' {cit(! com irl'e~ 
gufaridades, tendo U cngeullCii'O fi~ca! proposto l•Of 
duas vczds a applicaç5o da multa de 4:000.~, que 
o contrato autoriza.,, 

Ora, o no!Jru presidente do conselho podia ,'l.iJrL'
viar esta parte tlu meu discnrso c!izendo, em aparte, 
si uppro, ou n appHcaçflo deSSi:lS duas multas de 
~:000;) caUa uma. 

O Sn. CANSANs.\o 011: SINIMDÚ (pl'Psidmte do con~ 
selho):-De quanUo? 

O Sn. 1'EixntrL-\ JLrNJOn:- A que se ref!Jre o seu 
ultiUlo rl'l<tturio. 

O Sn. CANSANSlo orr SJNnmú (presidente do con
scUto):-Si são deste nuno. nUo llw po:'so dizer; 
:si são Uo anno passado, po:::.so dizer á V. Ex. que 
ostá perfeitamente enganL>dO; não huure proposta 
alguma Ue multa. 

U Sn. JUNQUEIR.\ :-0 engenheiro fisct:~l diz que 
houve; isto ó sério. 

O Sa. C.uisANSÃo DE Snmmú (presidente do con
selho):-Declaro solemnemente tlue não hoLWc. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion:~Aceito a declar<~ção do 
nobl'e presidente du conselho p.lrn tornar respon
suvel o engenheiro fiscal c prdir explif·a~~o ao 
governo sobre o procedimento desso fuuceionario 
{apuiados). 

Si este :serviço, como diz S. Ex.. no seu rela
taria, continú~ a. ser feito tom irregularidades, é 
}lorqu·~ já a:'sim estava faz·~ndo-se anteriormente; 
e quaes foram a.~;~ multas lii'Opos!as, nesse pcriorlo 
ant...•rior? Si nenhuma multa foi proposta, então o 
procc~dimento tio engonhdru Hscal é Uigno úc ro~ 
pnÍ"o, ;:~.tt~ndemlo ú dcclarar;ão do proprb> rulaturio 
do uo!Jrc ministro (apoiados). 

O Sn.. CAKSANSÃo DE SINnmU (presidente do con
selho) :-NHo vejo em que. 

O Sn. 'l'E:IXEIIU. JuNIOn :-Por ter consentido 
nessas irregularidades durante u longo período do 
um anno, sem procurar corrigil~as applicando as 
multa:; <tutorizadas pelo contrato. 

o ni_)Lre ministro declara que esse serviço con
timta a ser rdtu com irrugu!aridad~s, rdcrinUu·se 
ao t!'ffilJil decorrido dd Janeiro illUaio do corrente 
nnno. Mus reconheCi..' r a cuntinuac;ão de um facto, 
importa o reconhecimento de sua e:.:.istencia ante~ 

f. 
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rior. Portanto, si tacs irrr.gularidadcs continúatn, 
ê porqnc já existiam antrrí()rrncnre. Si j:l exiS-
tiam, porqnn n:to se rrprimin tnl n!Jusu, _impondo 
as rnult:ts desde llUD se l'Ccoahcccr~m as rrrcguln
riUadcs? 

O Sn. CANSANsÃo DE StNn.mú (presidente du con
scllw):- O_anno pn:::sn.do nçnhunul flli irnro~ta. 

O Sn. TmxEmA JuNIOrt. :- Pois ahi c.slú a razão 
por qur a compnnhia continúrt a faltar- ás condi
ções do 1-leU contrato, executando mrtl o srrviço. 
EHa teve o ncrm)çcamcnto da irnpnnidttde; e o 
governo prorcdctl nrllitr<~riamcntr, con~entindo 
na violar•ão elas cl:msulas tlu rcspr.rtivo contrato. 
Foi es~n ~encvo!cncia qnc flrrlYOCOU a cuntinuação 
das irrcgularitlndcs (apoiado.~). 

As irregularidades, porc~m. n?io se limit:un ~o 
serviço Uc desinfücção ; vr·riOcim-sc t(!IllbL'lll nas 
olJr:!s ultim<.~mPnk oxe<"utal!r~~. cnjn insufficicnl'ia 
prído ser reeonheciJu 110r qunlt1uer pP!'50fl, ainda 
não profissioiwl. 

No bairro de notufugo, nas runs do Marqucz de 
AlJrantes, Senador Vcrg-uriro, c outt·as, os res
prctivos proprictnrins pcídc·tn informar sobro o:;; 
graves defeitos que existem na cnnalbaçi'io. 

No bairro do Hio Comprido, onJ.c re.--iUo, lw. 
prcdios cm crue a cnnali:::açiin é tão imperfeita, c 
os appt~rcllws tão fi [II co!locndos, que ó impos-.i. 
·vcl funccionarcm regularmente . .Mesmo Ilil vizi
nhança da minlw lwLita~·ão, ha um proUio impor~ 
tnnt~", qne pcrt(•ncc no nobre presidente dnstà au~ 
gusta camarn, onde o pretcnrliclo mellturamento 
tornu-s~ nuilo, e ;~.té prcju'licial, pnrquc níío hn a~ 
ncccss:1ria dccliviJaLlo na dL•riv<tção do eneana
mento. 

Quanllo, poi!', ha tanta,: rcdam~~õcs, e se veri
ficam irrcgularidnde;> alíi nns oUras exccuta!la.:; 
peln r.omjumhi:t, como se plidl~ cxplirnr o facto de 
não ter c la incorric'ln cm multa alguma duraute 
touo o anno ele !878? 

Hcpito esta intcrrog.:t~ãn, e nci1a me dC'moro, 
porque- dcspjo chamar a nltcnçJ~:?_ do publico pnrn 
estes a.ssum11to~, protestando nsstrn contra _o que 
~:1issc um dusjnrnnes tle.:;ta capital, acerca elas dis
cussões desta camnra, {trctendenllo que o Senado 
consumia o seu precioso te-mpo com discussões 
politicas ... 

UM Sn. sn:NA.non : -Não se tem tratado do 
politic• ( apoiados). 

O SR. TEIXEJR.\. Jmnon: -A nossa politica, Sr. 
pr c.sidcnto, é- attPnller ás nccessi!lndes pnU!iras_! fis
calisar o di:-;ttcndin do dinheiro dos contriLuilltc.::, 
o!Jsta.l' á violução das leis, reprimir o arbitrio do 
goYcrno. 

Qll.ando cst<1 n5n ftir a !a!'Cf<\ do~ rellf_P:::Pntantcs 
da naçõo, ontiio, senhores, t1~r:i raz5o o nolH'C mi· 
nistt'o da jusLiçn para jnlgnr incfficazes os appa· 
rcllw.s con$titucionacs. 

O Su. JJJNQUEillA:-Ncsta discussão n~o se tem 
trDtatlo Uc politica. 

O Sn. Tmxrmu IuNJOn:-IIa no mesmo relatorio 
do no:Ure ministro ci<J r·gricnltura um out!'o ns
~umpto, que eu clwmarei litigioso: ó o Canal do 
. Mangue. 

EsteaRsumnto é cff'cr.tivamcntc Iitlgio:;o, porque 
a dr.süLstruc~fio c aformosl'amcnto tÜifJUCilc C<lnnl 
estilo sendo dispttt:1do-.: ftr.los no!J;·cs ministros do 
Jmpcrio n da ugricultura ; c nõo se RttlJe a quem 
rcsponsabilisar pelos erros c cont_rndicçõcs cont-

mcttidas naqnellc set•viço ; si ao nobre ministro 
da a(Yricultm·a, si ao nolJre ministro do Imt)('rio. 
O q~c um mandn f;_~zer, outro manda desfazer, e 
:nnbus contriLuem pnra a destrui cão dctqueifa im
pílrtrmtl' obra, que custou ao Estndo muitas cen
tenas de contos, e 15. está demolida lw muitos 
mczrs, com grande detrimento para a saluln·idado 
publica. 

Mas, até ne~tc nssumpto intervem permcwsa~ 
monte a compünhin City Improt1ements. 

LP i o ncstG capitulo do relatotio -do ministerio tla 
agricultura o seguinte (lê): 

• Suscitando-se ques!ão sobm o prolongamento 
até ao mar, l)Of conta Ua Rio du Janeiro City Im· 
pmt'ements Company, da v::tlla tle esgoto de aguas 
p1t1viacs que lles{H'ja no can:d, fui re~olvida por 
arLitramcnto a favor drJ compnnhi<l, (ffi virtudo 
do Iautlo prof~~ritlo pl'lü conselheiro Affuuso Cl'!so 
de Assis Piguejredo. • 

Esta quc•stãl), Sr. presid(~nle, é mais importante 
do que pnrcec, e exige larga discussão. Não dese
jando, porém, preju~icar a aprcciução de outros 
assumptos, reservarei este ex.mnc para algum re
querimento; mas cJ.csUe jâ prço ao Senado um 
momento dl~ atten~ão pnra auxilinr-me no estudo 
da solnç~o qne tev0o esta qucstRo, pois ella importa 
uma nvul tndn desp(~sa pnrn o Estacio,alé1n do grave 
incom·cnicnto que continüa a dar-se na conser~ 
v<1ção do refel'ído canal. 

Em 1877, na seSsão de 19 de Abril, eu previ esta 
controversia, e discuti-a largamente. Devo, por~ 
t;mto eonhecer a sun oricrcm. 

A cjucstâo de que nos dú noticia o nobre minis· 
tro da a;,:'ricuttm·a tem a sua fonte na clausula 
12.a do contrc'ttu tlo 26 dl3 AIJril de 18:J7, que diz o 
seguinte (lê): 

~ Si t.lurantu o tempo do privilegio se abrir 
nesta eitlallo ;:tlgum canal ou c.nnacs, sêrá permit
tid.o aos cmprPzario:::, em ca::o de necessidade, 
lançar nclle:; as nguas filtradas dos despejos. das 
casas, e ns das valia::~ de esgoto Uas aguas plut.•wes, 
fazendo cll1·s para esse fim á sua custa todas as 
uúras necessarias .: ficando, porrlm, sempre salvos 
os casos de inconve~iente para a sande public::t 
ou contrarias cto fim para que o canal é nberto ou 
ás suas condições scicntificilS. • 

Em virtude dl'Sta clausnla fui a companhia au~ 
torizada pelo decreto n. 3352 de 30 do Novembro 
de 18tH, nssígnado pP!o Sr. conselheiro Libera to 
llarroso, a fazer tBo do canal, mas declarando que 
estn concessão era feita de confurmiU:tdc com a 
clnnsula que acabo de ler, isto é, fazenllo n com
panhia tutl<.lS as obras nccessarias, á sua custa, e fi· 
candfJ salvos os casos de inconuniente pa,-ra a srrude 
j)U/Jlica uu contrarieis a.o fim para que o canal fóra 
al.lerlo. 

.M::tis tai'tle, n Junta dt::; hygiene, zelosa pela cs~ 
lv!Jilillndc dt~s contlições hygienicas desta cidade, 
induziu o ministerio dn Impcrlo' a reclamar con
tra o f<H.iíO Ue uma das galerias de esgoto Uns 
a~uas pluvines escoar no canal do Mangue, não 
sumcntc por ser nocivo :í snlubridade puLlica, 
si não tuml.Jem por contribuir para a obstrucção do 
mesmo cannl. 

N vista d1•_-.:ta reclt~mação, o minlsterio da agri .. 
cnltura intimou a companhia City Improt.•ements 
pnra, na fúrma do respectivo cont!'atn, pro{ono·nr 
o referido Cltnal até o mar. A compan!Jia, ptll'tfm, 
dcsronhl'l'CUdO C::iSU olJrigação, aliás beril e'xplici• 
ta nas dispmir:õcs citndas, propôz, como meio con~ 
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cilíatorio, tomnr rr si n eonscrv::tção do c~mal, lim· 
po e desolJstruillo, com tanto que niío rus;,t~lll :d~ 
tcr;1dns a~ olrras 1ln g:tlPrin. 

Estava a qno.~t:io ne~te e:-:ta(lo, qunnr.h1 lll'ünttn· 
ciei-me nesta trii.Juua, cm 1~77, contrn o mtio 
conciliatorio pl'II_[Hl:>tn pl'ln C11Inpnnhin, llcmons
tranUo nas sessões de iD u 21 tle ~\..Lril, c ;) Uc M<rio, 
que a pretPnçãõ da compnnhia C'staya t•m contrn.
dtcç-ão com a letra Uo contrato, com n opinião dos 
profissiunacs e r:M· com dclilwra~.:õt•s J.o guvemo. 

Não s~i o que se pn::;son drs,Je r•ntüo : nws p0la 
leitura do rebturio do noi.JJ'e ministro tla :J.gricul
tura, par~r~ CJil(' Ycriticou-sr~ a impnsir:io cl1' um 
pcSndo nnu..; Jlara o ~slildiJ, L'\cntautlo-sc n com
pnnhia City lJII[II'In'i'Jnrnts Ue fnzr.r ft StHl custr'l 
as ol;ras ncccssllrias, c violando-se n prcvirlonte 
resalva dn concrssno feita em i86í, fJUC oLriguu rr 
companhia n sujrita:r-sc nos casos de mconvcnicntí~ 
parn. a sande pnbliea, c a não contrarim~ o fim 
vara que o nllu:litlo cnnnl f'-ra nbdrto. 

Diz o no:Ure pre.·dtlente Uo coH~dlw qw~ ('!:itu 
questão foi resolvida pot' ilrlJiti'<J!IWUto a f~tvur da 
compnnhia, em virtude do laudo profPritlo prlo 
Sr. consr!beiro Aff,Jlbu Celso, 

Em occasião op[lorlunn hei dú prr.Hr ct'lpin tlc~::c 
laudo. 

O Sn. Julo .\.r.FHEDO :-Havia dou~ IouvDUus, 
um pot~ partj1 tlo g:oVr.'rno c outro ]li' la Ua compn
nhi~; o Sr. AITnnso Celso foi tnn· Jlf!ftc tln cnmpn. 
nhia; como é qno o la1ulo deite sU resolve n qUL'S· 
l;io? 

O Sn. C.\Ns.\N:;Ão DE Sr::o.~IMnú (pr·esido~te -do con
sellw) dá um aparte. 

O Sn. Jo.Xo Au~mmo :-Eu o que s.~i, C que Hnlw. 
Iwvido a nomcnçfio du dous. 

O Sn. C.I.~SANSÃO DE SJNIMDÚ (pre.,idente do con
selho):- Aml.tus uomei:tm, a corupnahia c o go
verno, mas podem us duas p·1rtos luu\'<lr-se cm um 
sú arbitro. 

O Sn. Joio ALI'HEJJO:- Mas, tinhnm sitio no
meados Jous; eu fui nome aJo pelo g·m•cr·no, do 
que pedi di...;p1~nsa. 

(Crmtirwam os apartes ent1·e os Srs. preside,lh' du 
con.r;elho e Jo{fo .Jl[rl'lfo.) 

O Sn. TEIX!UJL\ JuNJOH :-1\:ço liccnç~ ao nobre 
pre:::irlt•ntc do consclhu [1ara adiar esta diseu~~:ltt 
servindu-me de uma piu·a~c fdiz n I!Llc S. Ex. se 
tem soccorritlo di\·crsas vezl'S :-ll:.~ve:JJOS de tra
tar e~te assnmrJto úpportwwmente (J'iso). 
. Essa lliscuss:'lo agora n5o seria pr~·corc, mas 
inopportunn: mesmo porqno é mnil'J intcressnntl'. 

Eu Jisse, Sr. Jlresid.cnte, que as oUras c.\ccu
taJas pr-Ia compnnhia 11l\ esg·utos nos novos t.lis
trictos, não estavam concluit.las i não podiam ser 
considcri'idns pPiu go\·crno cm eslatlu Jo fuuccio
nar nas coui.lições cm quo se aclwvum. 

O Su. CANS.\NSÃo DE SrNiàHJÚ (presidente do cun
selho):--V. Ex. n5o sabo que clla tcrn a eunser

·vação durante UO annos? 
O Sn. Tm:mm.1. JuNion:- .\. eonscn•ação é pos

terior á accil<lcüo; e, cumpre lemlm:u· que a :1c<'i. 
tacão prcmnturn dá Iog:<Jr d companhiu isentar-se 
da consrrYa\liO, como já prctf'ndc a rc.~peiln dns 
app~relhus eultucatlos nos 110\'úS distrietos. Dilo 
dons acto5 distiuctos: um é a arJifOViil):'io ou neri
taçãtJ dns olJrn~, considcrantlo-as ern cstaUu Uu 

,. funcrionnr, e o outro é n con:Sõrva~·ão das oJJJ'a~ c 
:dos apparclhvs a quo a companht.J cst(t oJJri~ttdtl, 

f[Ílnntlo tt tlCtt\l'iOJ';Il;ão n:ío fUr JeriJa a traJndlw::> 
plthtieo,, ou :1 estrago::; f~ilo~ pelo pn!Jl1cu. 

Ora, o nobJ't' pl't'-"i>lt111tt• tln !~On.~~--llw con;;itlt~I'Oll 
ns o!Jt\lS C til cst.:tlu tl~ funcdonur muito antk i
paclamente, tlJ lll'ldu tJUC 11 scr·viço nio podia J";er 
fdto sin~,~ dt\ uwrlo in~ornple to ... 

O Su. C.\NS,I.N:;:\o n;.: "INumú (pte.âdenl1' tlo con
selltu) U:l um np:tt'to. 

O Sn. 'fi.;IXIWn JLTNIUH:--l~ tanto isto é assim 
qu;~ V. E-;:. mP.STliO o ret~,1nlleee no seu rcirttllrio. 
Etl não digo nadn: f[UC! nfio t1•nha a[lrcndidu rom o 
nobre p1't•3idtJiltO Jo conselho (l'is;o). A1IUi cst;i (!r;): 

• Fur;tm inangurrtdüs a %1 t.le D1·zemUro ultimo 
os s·~rviços dos novo~ tli::;t!'icto~. SPI1L1~J qun atim 
do u5o retardar o uso de~le melhoramento em nn
mcro!o>os 11rrrlios jú rr·ovidn"' dos compf\teutes appH· 
rdlw~, foram as obras consit.leratl0.s ~m estado úe 
funccionnr (tpf':rar da j'ulta â;: esgoto em alguas 
prrdios. ~ . 

Logo ern seguida n csll· poriotln, [li'resccntu o 
nobro ministro (lê!: 

« Tendo a comp:mhia rt,C'lflmndo o p('lg-amentu 
do tnxn;.; pelo Sl)l'VJ~O de esgoto do L" Jistricto, foi 
esse pr!g';tmento impugnado em virtude das infur
macões prc~tad n3 pelo en;:o-c·nlit'iro fiscal,por ÜT si
do incompleto o Sl'ftli{O l'fftctuado. ~ 

No primriro pCriodo, o nolJr~~ miüistro deciura 
rpw 01s o!Jras fur01m eonsiu~~r[ldas em t'statlu Uo 
funecionar, apezcr de rc.~onhcccr que n;':o ost:t
vnm complrotns. No segundo pcriotlo, impn;.:-11.1 o 
pagamento Uas taxas devidas it comprmhitt pnr 
ter ~hlo ineumplr.to o sPrvi~'O cffecluado! 

Mns, como não hnYill de acontecer assim? Si 
as oUras estavam incompletas, o serviço havia 
de ser incompleto; e o foi, com ~cienda prévin 
Jo proprio go\·orno. 

Este as.mmiJlo Ja ~ompanhia de esgoto tS 
fatil . . . 

O SB. CAN:->ANSÃO DE Srmru:nú (presidente do con
selhu ) :- E' ine:>gutaye\. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion:-Eu j;'t quiz tratar dclle 
a prnposilt't Uc H!!! rl'qtterimcntu cm que pedi iu
furm::~çõc~. que a::tora cstftn servindo~ me. O no!Jrc 
pre!'identc do consellw, [JOft;ltt, unpraZOLHl!C 
para :1 1liscnssão do orC'nmr>nto, por ser n or.cnsii'io 
oppnrtt11Hl pnrn o C\:ari'w dus scrvi~os n cargo do 
seu rnini,o;tcrio. Chega e::>t3 opportunill<lde, e pro
tendc-~e qut~ a urgcncia, determinada pela escns
sez do t\'ll!liO, Jll'vjnlli!Jlll' a analy.-;e e invcstiga~fío 
dos act11.~ dos ministros. 

A1w:r.flr 11a bo:1 \-unt:H.h' que tenho de ser ag-ra
duvd uo nuLre prt•sidont,_; do l'onsdho, não de,-u 
prr:-:r.indir d1..1 tJXDminar algun.o: dos serviços tio 
ministcrio mais dlspcn·Jio:o:;o, como é o da agri
cnltnrn, pnis .-:nti~faç1J a:--:--im o compromisso qur 
tu:nei quunJu trntei tlos aLuso~ e falta~ tla compa
nhia City ltnpl'01.!Nrtents. 

Este Sl·rviço é da maior imporL1ncia, porqne en
tende l'Om a saluLridarJ(3 publir.1, c l'n insi::;lo 
cm pC:dir no governo qu1~ recommcndc ao Hscal da 
compunhin maior scverirlndc n0 oxnmo das obras 
cx~cutaUas, purqnc Ja sun prrfciç5o dewmdem as 
condições llygienicas. 

A condiçiio Uc se!' a rompunhin oltrigad~ á conw 
scr\'aç5o dns obras, ni'l.o juslillca o !';Jcto de eon
scutir-sc que liqucm incomplctus e Sl>jam mal exe
c_LHil--'lu::;_._ _ _ _ __ _ 

Fazem-se as derivações pnrn os IlftJ:lios prrjn
diranUo as cUillcaçõcs, cstrJganUo sem nccessillale 

• 
I 
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::ts proprictltld<~s e Ot'Cfl~i~,n:cll]ll :1s~i111 grilnJe l1l'C· 
juizo f': Vf:"X:1mc nos proprictnrios. A c;mali~~tç:lo r! 
mnl ft'ita, os :1ppnrrihu~ r <ICCPS~crios ~~o collo
cndos srm o cuitlado c ~·oliJ.t•z ncccMnrios. As 
cnixns p<~ra dcpo:-:ito tl'<tg·na siin a.s,o;t~ntr~clas cm prm
tulete:;; tle pin!llt, o nem tatllflrl Linlwru, qtwntlo c·m 
AUril do corrente <tllllO cu accusci estas irrogula
ridado3. 

Rccotdo-me tlc f!lll', trnta!tt]t> ent::ío clc:-.te <JS· 
sumpto, o nobre mínislru J.t guL·rra disso cDf 
rtparte:-qno nnncn vira r.'lixa sem t:1mp:1 (t·iso). 

Os nulm:s senadores hão do se recordar dcstiJ 
incidente (apoíailos).--- - - -- --

Estvu ccrlu llo fJUl~ o nobre minLslro Ja agricul
tura não se Icml;ruu cl1~ llPrguntnr :~o engenltuiro 
fiscal si é pof;.sirelcunsrntirt[U<~ funccioncm ns.;;im 
esses dcpo:-:.itt1:::, ncm rceommcndou-lfu~ que l'\a
minassc como a corn~anh:a tem cumprir1o o aviso 
Uc IG Uc M;lft,'O de 1878, tão imprJrtanto. tllli' fez 
assumptn espt•t·inl t1c umn part11 Uo rl'liltorio Jo 
nolJrc minbtro, c qu.· cu comrnctti a irreverencia 
de cortar, Mim de ntilisal-o mais fncilmcntc ncst:1 
discussão (mostuuulu). 

E!-ile aviso) Jirigido au r.ngcnheit'o fi se nl tla 
compnnhin, diz D SP.gnink (lêj: 

• Em rcspnst01 ~ r· usnl!:i foi t.:~ por V. R. em :-cu 
offido n. 31 de :2J do mez p<ls~arlo, relntivnmcnk 
;i prntien r:rno prr-f('nllll a comp:mldrl City Im;.ro
vements nàopt:tJ', tlo e::>gut:u· us prcdios do li., c 5. o 

districto . .; {!1"11' grupos de <J1Wlro fll'I)Uins, I!w de
claro que, lL1 ncurnd<1 leillll'a do~ i. 0 Ua cl<tu~ula 
2.a do contrato ttppnWrlllO JH~I(J tkerctr) n .üOGO rle 
18 Uc Dr·zcmiJru de l8j;), tl~Jduz-so fJUf\ o pr~n::.a~ 
monto fJUC presidiu ó rcdacr~ão clar1uclln disp·r~i
çi'io, é qnc, cm rcgr.'l grrnl, o:-; tle~wjns 1!11~ lw· 
lJitaçõcs det1rm ir l1'l' dil'cctamcnte, dt! cada lwbi
ta,càrJ, aos conductures geracs, c qnc só por cxrcp
l,'iio, quando nn C\c•cu~iio se encontrem llifficul
dndcs prntil'<ls, porl1•rfio .o;~r feitos JlOr grnpns, 1nas 
n une a excedentes J.e rpi:tlt'o h:rLi tn~:ües, t.lanrlu· ~e, 
pnrn cs;;cs ra~os, dinmctro m~tior aos conduc!Õrcs 
pnrcii:.cs. ~ 

Ncstá cxccpçii:o hn :lua~ contliçõcE :a I.a ü que 
nas dt~rivaçõcs se encontrem difftcult.ladcs pra
ticas, c só neste caso porlcrã11 fnzcr-se pnr grnJlO.S, 
nunca cs:ccrlcntos Uc qu.'ltr(J IJnbittJ~·ücs; ll 2." é 
que nr.ssrs casos os conduclot•r·~ pnrdar~s deverão 
ler mnior dhnnctro ... 

O Su. CAi\' SANSÃO DE SINIMBÚ (presidente da con
selho) : -Isto ê do tontrato. 

O Sn. TEixEin.\ JuNJUH: -lHaS qurro mo:-~tr;1r 
que o contrato niío tr:m sido cnmpri1lo, c qnc o 
aviso teJH sitio illwlitlo. 

O 8u. C.\NSAN~lo DE StNtMUÜ (presidente do canse· 
!h 1) : - Y. Ex.. uào conll!::,ta a duutriuu Uu aviso 
cm relnr:Jo ao contrato. 

O Sn. TmXEllL'I. JUNIUH : - O ;1viso foi C\ pedi <lu 
ltJJ.r;) rrprimir o almso tJllU ~wutir'ava a companhia 
agrup:mtlo sr i:; c mn[s haluta~·ões com um Lltdeo 
rondurtor pnn·inl. 

.l\.h~ iJ romll[!nJti:t tJ]H'ig:~da :~ cohi1Jir-3c <.laqtwllt• 
prorrdim('nto niio n~~poilott :ts dlt:t:->_ ronrliçõt·~ 
cxornJas no reft\riJo nvistt, pitl'-tjllP n_- (r-;:c.·p~;lo 
turnou-~c rrnTa 

Srm!t.J'(' qn-1'\ ·dt~[l:"lf,'lYíl Cl)lll f]!lrttro h:dJi!:tL'i'Jn~ 
contiguas pCl'lcnccnte~ a mn sr't proprictnrio, cn
tt•ndiJ ser o c;r:-:o ltrcvisto tl:~ - diffknldades p;·a
licils-c uprnsr~nrava :í assi;_:·nt~_lura do.; l'l':-:pt•ctiyo~ 
pro11firtnrio~ um imprPsso autoriz[!.nt.lo a n·twir 

o;; csg'otos de todos os pi'f'dio<::. r'm nrn só con
dnctol' p~trci:tl; e o que ainda é pcior, nem si~m
llrC deu maior di:tnwtl'o u estes conductorL'S, como 
delcmnineu o referido aviso, c ramo explicita· 
mnnto exig-e n clausula 2.~ Uo contrato lle 18 dn 
DezcmLro do 1S75, a qual declara que ncstiJ caso 
o colir'Ctnr deveria ter uove pollcgadas t.le Uiamctro 
até us condnclore'j úas ruas. 

Os proprkt:Jrios1 ignorando estas conUiçõc~ c não 
pod1·ntlo Jll'l'l.('l' o:-; ineonv-enicutcs que resulta
riam dest:t reunião do !wbitlli,'Õu.~ COlll um só Col· 
ll'C!oT, O l)nl' r1l1ti'O JarJo nttcnJctulo a {jUC OS pl'C· 
di11s t•m que pcnctrnvllm os tt'a!J~lh:trlores da com
panhia lkayam rm drploravL·l r:s!atlo, apre~~3Yi'lm~se 
cm as.signar a alli!diJa auloriz~ção, Julg~nJo que 
~:-:-sirn_limitnv.tm o:-: estrabU-" a utu sú p!'t'tlin, c qut• 
nenhum inconveniente ~c Jarinno futuro. 

Um r:gcnte Ja comp:mhia sc•licitava essa auturi
znr:-ão, qurmtlo aprrscnt:~ n:1 n outra relativa á desi
gnat;5.o dn qnnntid<Jdc e qnalidude do~ nJlpnrclhus, 
filW ;;r:mpl"t1 devia sc1· Uada. pe.lu::; proprictario;-;. 

Assim :mcccdeu comigo. C:onvídat.lu a assignar 
n autorizaç5o IWra agrup;Jl' o c-ggotó tlo quatro vro
Ji JS t'm um só conrluctur, pr~r;untei ao :~gcJúc tla 
rumpanhin tjual a l'aúio por que não trria c:u.Ia ha
!Jit:.l(.'il1) o seu condurtor c.sp:oci:.l. n,·sponrlen·mo 
IJUC i.sso exigiria mais tralwlho o dispL'HJio inutil,
cnu.snnrlo maior inco:nmodo :_ros inquilinos. 

Nft11 ~c hei proc~~flentc rsta explicarão, mas ac
ce1li ao convite, porr1nc ~abin 1 por infui'JJI:u;Ü,'S de 
outros prnprintnri11s, quo os prcpostus da compa
nllia inrumbidos dlls o!Jrns rstnt::;nvum c arrui
ll<l'{:lffi os p1·crlio~ JlOI' t<ll lllOlln, qne nlgu1uas veZl'S 
os reparo~ TII'f:C'ssttr:os tornwam-sc muito onero· 
sos ; nldm da cvontualidatlc rJ,\ eomprumettcr até 
a .seg-urança dos prcdios, rorno <'lcont('cru cm 
muitos, mesmo nos antigos dbtl'il'lus, c.n que 
lilCt'alll·SIJ gr~lllde:; minas nos [!Jiccrccs r,ar[l abrir 
a fogtt o C~[l<.t{'O neccsS[trio ans cnno3 conductores. 

Convenci tio de que o pr!':<.imo systema ndopt:~·!o 
IHlra o scn·iro elo esgoto LlL•sta cillatlc ó um<:l da.<::. 
pPrnicirl.~a» c.:tn~as qne prr-jndicnm a sal ulJdrlatlc 
pn!Jika, nilo consenti .semclhnntc mclhurnutt'Hto 
no Jlfl'-rlin cm f/U~" hniJit•t, r1elos motivo::; que cm 
1Hi7 r\[HlZ ao Senatlo, COI!lf!H:lnto pnguc o rr~pe~ 
etivo imposto hn muitos nnn1JS, l'Oitn todos o:; JH'O· 
pl'irlario.<::. fln fL(' c f:i.o llistl'ictos, Sem o gozo llt•!'S.C 
scrviro, qun .;;ci ngorn tnrnou-sc ciTuctivo. lHns 
doLL·lllC pot· f,_,liz l'm pagar parn ni'io trr cm co.sn 
scmcllhllltü f,:,co de miasuias. 

Nilo tcri:t ~iJr1 ~inccro qnnndn clnmci contt'a u 
:-~ystcnw. <tJuptnllo, si o tonsentissc ngoro. nn minha 
lwlJil;,u:ão. O teu1po tleeorrido Ucsde então, sú 
SL'n·iu pnrn f'ortalccer a antig<r convirção tlc qtlC 
drJpr1is da m:tb t.loturosn e-..::pr~l'it!llcin. lia tle :::.·t' con
tlt'lllflarlo este ::;y~tcuw, como o foi ua ciúatld Uu 
Leit:e::;tel'. 

Ora, !'i aos rldeitu::: do systr:mn pt'''ferido jun
tar-~c a má exi:!cuç:'io dn:0: olJI·a:-;, a f;tlta tl'~l,c!"ttll, a 
falta dr; Uedividode cm muitos ponto:-; da cnnn!i
~'lltàn, e fl f;tl ta dr! di:Hnctm nos t'OntludiJi't~s 
fJfll'f'Ülr~, rspr~rb!nH'Btl' tlo.-; pn~tlio; ngrup:11lo:-;, 
1!11'11:tf·S•'·h,l iltsuppnrt~l\'''1 u ltl't•l,•tulirlr_t nwlhttta
rnrnto. 

E' Yastu u a~SUIHJtto qun nll'ercr~~· o SL'ncirn da 
l'Oittfmnltia (dy Improcr·mcrlls, ponpw lllnilo~ sfín 
os abu::;o::; luhwatlo~. ~Lts cu nàu rle~ejo aggraYar n 
prmn impos!n an Srnntln, de traiJalilar a!t; hur:l:) tnr
dac; tlu dta. ~\ltrn\imn-se a terminação Ua se::-.s:lu, e 
no IHJUt·o t··utpo que me resta não C 11n.".~ird dt!-
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morar-me nessa tarefa, nem occup:lr~me com j misteres, n_ão ~ttenúa o p!'rJutzo fJUC remlta du 
outro.-; servicos pcrtcn<'cntt•s ao ministl'rio dn alludilla operação; porqnaTLto o Esta tio vai Jlflgar 
agricul_tura. Não f:~ltar61 por11m, cccnsião pnra 7 °/o pelo gozo desse capital, rpw.nUo f<1cilmcntc o 
cumprir esse dever, e rcstgno-me a c~pcrar a ne· oLteria a 5°/o. -
cessaria opportunidadc. Aindn Iw IJOilCo o governo rcalir.ou um cmrr~'s· 

Mas antes de concluir estas ligeiras observaç-ões, timo interno na import:mci:l de ro.OOO:OOfl~\ oh-
o Senado me permittirá fazer breve reparo i<Oltrc tendo-o a menos de:> 0

/ 0 , o poderia. rle\'t'lf·Sc a 
uma outra scricde actos ~rbitt·arios do nobre pm· 100.000:0006, como demonstrou o rcsuitrulo da 
sidenle do consclhu.-Hefiro-mo ús estratlas Uc snlJscrip~;ão. E, si i:-.to ú incontroverso, ror qn0. 
ferro Jecretallas ariJitt·ari<lmPnte, c á nrLitraria razão o nobre ministro v<.~i Jlagnr 7 °/n soL o fun
noyação do contrato parn construcç5o da estrada dnmcnto de que tem a vantngcm de poder usar lll) 
de ferro da provincia elo Purnná. capitn1 a3sim adiantado? 

Larga tnm sido. a discu~são. destes asmmpto~, (Ilr.t varios apa1·tes.) 
com_ os quaes fm dos pr1mmros a occupar a at- o governo recebe essa som ma como cmprc;:; .. 
tençao des!a. rama.:a _ ~ I timoJ p::~ra dar-lhe uma :tpplirarão Cfipccinl, qual 

Quanto a tllegn1u.la_dc dn !!ccrotacao da" estrada" é 0 paO'amcnto da estrada Uc ferro d.1 provinr.ia tlo 
de ferro Uo Norte, (' questau 1ncontrov~rsa, por- Paran~, e P()f rssc cmprr!'>timo pngar:i os juros 
que já foi reconhecida pí'lo noiJrc prP.-:identc do do7°/

0
; ma3 n5o contrahcessconus pnra guardnr 

conselho.··· o dinlwtro nos cofres do T!wsuuro, png:mdo os 
O Sn. CANSANSÃO DG SINIMBÚ (presidente do cnnr juros cm pura prrdn. 

sellw) : -Foi ronfcssDda nw~mo, não costumo E' evidente (!UC assim procerlcnllo, o governo 
sophism:tr D!]Uiiio qun faço. teve cm vista apro\'Citar es::.a sommtr, empro-

O Sn. TEIXETnA JuNwn:-••• mas niío posso flei- gando-a cm al.;um outt'o serviç-o publico-' cm
:xnr de tratar do decreto de i~ de Agosto de i87D, qmmto não se tornDr c!Ttctiva a sua restitui~ão. 
qti.e approvon o c-ontrato cele!Jrado com n rompn· Foi este o pcnsamrmto do nuLrc pro,:;idenb du t:on
nhia estrnngeira-Dt·s Cllemins de F'ers Bré;iliens- selho respondendo a um o.pr~rtc do uobL'O scn~1dor 
para a construccno da estrada Ue-ferro Llc Parann- p()r Gnyaz. 
gná :i CoritiJJa, llorqne tenho cmprmho Odl con- Mas esta appnl'cntc vanlagrm import:l um de:-;
signar nos-Annaes ~o Parlaml'ntu-lllinha o pi. perdido, porqnr> neste enso o govorno ~g<~rú 7 °/" 
nião a resp:•ito deste assumpto, - quando por\1•rin p:~g,'lf 5°/0 • 

Houve violação da lei Uc 21 de SotemlmJ do 187.1, Eis, em rt~sumo, Sr. prr.sitlr:mtc, os funtbmento . ..; 
porque o go,"erno ::mtccipon o pngamcnto dos jn- do meu protesto rontrcl o arbitraria decreto do IJ 
ros de 7 °/u sobre a totalidade do capital {ixarlo de Agosto do corrente: c, limito-me n prott•st:Jr, 
parn construcção da rcreritla e~;trad.a, qu::mtlo a lei sem dar maior dc~(·nvolvimento ás qmstücs que 
só autoriza a pngar os juros corrcsllOnrlcntes ao susdtn este ássumpto, porr1ue j:í findou a ultima 
capital t•mpl·cgado... , hora tia sef>são, c n5o deYo alongar-me. 

O nolJ1'e senador por ~T:~tto Grosso (o Sr. Viscon~ 
O Sn. C.\NSANS.\o DE SJNDIBIÍ (prt•sident~ do con· de do llio Branco) a\'ent11u outms considerações 

sdho):-Aindn insiste nessa intciiigcncin 't contra esse acto do nobre prl'sirJeutu do conscJfl..,, 
O Sn. TEIXEin.\ JuNron:- Nem pil1le S<"r outr<L c eu pretrmdia insisti!' a resp··ito Ue alguns de seu . ..; 

A lei é clara c explicit:1 qu'Jndo élntnriza o governo argumentos. Fnlta-mc, pnrt~m, o tempo; o pnr 
a garnntir juros que não excedam dn 7 °/u- cor- isso ficur<l mais uma di:;cu:;s5o reservada pnr:1 or
t"l'&pondnltes ao cnpital emprrgarlo. Niío t1 po~siv~l casii'io opporlunn. Mns <'l'ein o nobre IH't~sid(_mtc 
ndmittir duns intelligencias nesta limitação Un tlo eons~Hw rpw esse decn~to é fertil pnrn a rcnsnR 
lei (apoiadns). ra, e oíferrce discussilo mais inesgobvel do qu·· o 

O legislador não quiz onerar o EstaLlo com o scrvit;o dn comp~nhia Vity lmpl'wements. 
pagamento dos jurm: tlo capital fi:r:arlo, sinão gra- O nobre presidente do consollw confe~.-:ando n 
dualmentcJ conformo fosse senrlo cmprrgado. illegalidado Un dc~retoção clns estr.:Hlas de fernJ U0 

O nobre pre::;idc.nte do conselho obrigou o EstaUo Camocim c de Paulo Alfonso, assim como tla 
a pagar de:'dC jil a tutalidalle dosjU!'Us r.orrc~pon- encamp'ru;ão da estrada dn Daturit(í, paró('0 i'Star 
dentes no capital fixado, porque rcceLe da com- convencido de que nada mais tL•mos a dclilH .. 'I'<.~l' 
panhia por cmpre!'ttmo tNlo o cnpitill qne l('ffi Lle sobre es:Ses assumptos, e então oclmirado Uo que 
ser dispcnrlido rom a cstrnlln, cttpilal qn(J nwnt:r ainda IDjn quem insi.:;tr1, llCigunt.1: c O que 
a 32,500,000 franl'OS, segundo declara u contra[o, o qtwrcm mnis do que a millha confissão Uc IIltC, 
que será restituiLlo por melo do pagamento du~ com c1Teilú, intluzido pelo cnthusin,;nw Uc fazer o 
obrasJ á propnrriío que ."C con~lnirrm. bem, commct!i osso'1s ilJcgali 1<1dt•s? • 

O proced1me"nto Uo governo, portnnto, não im- Mas, nós todos devemos vd:w parn que este en-
porta sómcnt<' nmn illcgalidndc, é tnmLem um thusi~smo não conlintw n prrjnclirnr interesses t~o 
desperdício, um grr~n1l0 prcjnizo 11:1r:1 os cofres lt·gitimos, como são os do:; rontribuintt's llo Es
puhlicos, porque o Estado principin n p.'lg:w do-:Uc tndo, que muito cnro hão elo pr~g-nr a~ <J.rbitrtlrierln
J:Í ~ imp :rt~ncin tot<Jl dos juro:» de 7 °/" ~ohre n dcs commettiU:as: n(Jo; tutlos ilt•vrmos Reudir fi 
totalidade Jn capital fixailn, rpwndo dcri<t pílg·nr urgente neccssiU.a1lC de ntttJntlcr i1R fin~nÇ':JS do 
sómcnte a importnnrtn rorrcspondr•nto ~n cnpirnl paiz, snpprimindo totlas n.; J.c,;prS<H que podrm 
empregndo. !:l('r ndiadnsl porqut1 do contral'io so nggrara.rffo 

As cxplic:u;õcs ad1lnzW~s }lf'!o nt'lbri' ])l'l'SitL•nto rnd<1 \'l'Z mais os onns que j~ rw>:nm sohrn os f'on
doconselho P<lla ju~tificttr este Ilroccdilllcnto ní'\o tribuintl's, c s:~ :mgmentanio os encargos j:\ lan
destruiram aquclll' conceito. 11elo contrario, a çado::> aos vindouros ; impo."[O~, e emprcstimos. 
considcr.:u:ão que nos fez sobre a vant<J.gern de ter O lloder lngi,:;Jativo, w·rtnnlo, não púdc r,on~ 
o governo á sua dispo::-:iÇ'ãO essa summn, ~h~ qtw sentir que continuem aberla~ c:;~as funks llo Lles
pód.e usar1 si quizcr, cmprogando· a em outros pesa, qut1ndo d0pois de. decorrido::; quasi nove 

1 

' 
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mc:r.es do sessão, aimla o governo ni'ío oLtcve ,a 
svncç5o do seu proN:-dirncnto, nem solicilou autl)
riznçãJ p:1ra- -continunr essa despesa nrbHr:.~dn
mcnLe decretada. 

O proprio Sr; pr(lsirknto Uo conscllJO tlcvia cs
pon[:mcnmentc kr touw.tlo a rc.::olu~~o de f:u::pcn
dcr os trnlmllw~ dtlS cst!'adas de Camocim e de 
Pll.ulo .AfronsO, dcsrh1 crnc contra es . ..;ns obras se 
invocnram t;mt~s c tão proccdcntrs r<1zõr3, quer 
de ord('m tcchnica, quct' de ordem cronomica. 

A insufficicneia dos cstnilos, a inconvenicncia 
do piano c trnço prcr~·ritlQs, a inopportnnitlntlR d<t 
despc8tl, eram r.nõcs süfficicntcs p:trn nconsrll1nr 
M governo a rcconsidcrnçi'ío dess('s a elos nrLHrarios, 
si o noLrc prr:';Ífk'ntc do crmsclho n1in continUo'l!t<;~ 
no proposito de suppl::mtnr todas as leis para fuzcr 
p.rcdominar sua arLttrarin vont:ul0. -

A dhicussão j:1 demonstrou que si razões ccono~ 
micas pnrccrm aconselhar a conclusão da rstradn 
de r~Tro de BDiurtté, out!'o tantu Hão se dá a rcs· 
p{'ito das outrafl- duas, qur., fi[].;; [lctuncs condições 
financeira~, nprnns sejnslificnm pr.Tn ronYcnirnrin 
transitaria de fuciliWr lraLalho aus rrtit•mttn~ e ti. 
popnlarflo de algumas proriadnS Uo norte assola
das p~lá .!;(:•cca. 

1\bt.::, mesmo n respeito da estrada Ue no'lturit~, 
ur;;c que o noLrc ministrn Ua Ltgricultura pri'!'.te 
altençfto ao modo 1101' f[UC ultimamente está sendo 
administraM. Não sct si o nobre ministro já foi 
informado de qnc n rendo dcs~a estrada km Ue
crescido considcravcTmcn[r. cm~ conscquencia 'da 
ullima ôlteração dn ~un tarif11, que pnrccc ter .sido 
feita sem a ncccsst1ría rcnn ... no, poi!'. contra cllu 
rcclnma nnnnimcmentc ;1 impr<'nsn 1ln províncb 
r o Cl'::mí, ramo se vê prlos diversos jornacs que 
tenho pre~rnt1•:". • 

Attcnda o m,!Jrc prr.sitlcnto do ron:-:c1l1o a estn 
rccbmação, para indagar até que 110nlo é proec· 
dente. 

Tmtant1o da estrada do llaturité, dizem o se· 
guinte (lê): 

• Não Sl) quer que se pnnhn um rrnvo no dcsR 
pcrdicio dos t1inl1L"iros I•Ublicos tão prolligamenlt~ 
dispPnrlidos cm uma conslrttccão cnlculallmm~ntu 
morosa; não rc qur.r tão /)ouco rrur. se dimiml:'t 
esse pC's~onl C\.ecssivo c nxuoso que cntulhn o 
leito da estrada; não se pro~nra mesmo inU:1gar 
cm que se têm occupndo de.z mil homens durante 
quasi no\'C mczes, tt'nJIW sufficicntn jmra lovae-so 
a cstrnda ao seu ter~nino ; não sr tem inqucrido, 
emOm, do modo pot· qnc s1io 11agos c tratados os 
indigentes emprcgndo~ nesse serviÇo,- quando 
aliits offl·rccia·se man~em pnrn isso: p<'dc-::e pura 
e simplrsmcntc n rrformn Ua nova tarifa que ó 
odiosa e está Uamnificnndo os intL•rcssosãopuhlieo 
e da o.slrnda c, não olJstante, ncnltluna vrovidcn
cia até hoje, umn rcspo!'tn !'eilUCr se nos dá I 

c O que significa isto?» 

O Sn. CA:'\SAN~Ão oF. SINIMTIÚ ( pl'esidente do conR 
selho) :-h tu é facil dn ccn~urar. _ 

O Sn. T.ciXEIR.\ JPXIOn :- Essa ccn.sur[l. não é 
minh::t ; v:.ti po1' conta d<1 pro\'inein. 

{ContinUa a ZJ1·.) 
« Que a cstr:.uJa vai mnl ilesrlo qnc(·m sunadmiR 

nJstraçi~o intn~Uuziu-sc o cnpricho como systcma 
de B·overno; qur. n tnl'if:• (i excessiva cvcx::~torí.j c 
esta prrjutlicnndo os interesses tlo E.::tndo e tio pu R 

Lltco, dizem-no fi saricd~tclu o dc(_'rcscimentu das 
rcndlls da mesma estratln, o IJUeixumc da popula~fío 

c, cs.perin!mcnto esse uovo commcrcio que ora 
se fn d':HJid pnrn Pnr.ntuba fi 1\fnrnn,guape em car-
ro1;a c costas (le c<tvallos. . 

~ E' tal o Vl'X~tme que causa o. actual tnnfa, que 
pnrn a cnn1tucç~o dn unw simples bagagem de pns~ 
sngeiros é preferivr! f<tz:~l-n cm c<Jrrcto particular 
a fo:llcl-o p;·Jn r-st!'<1da Uo fo:rro !~ 

O argumC'nt'J é eloquente; si é preferível o frnn~ 
spnrtc t•m carros c ás costa..; de animncs ... 

O Sn.. C.\NSM\s.\o DI!: SINIMBÚ (pt•csiàentc do con
sâlw):-E V. Ex. deu crqilltu a estas informações? 

O Sn. TEIXEIRA Jul'aon:-1\ão sei si são ou não 
prore.dcntc.; : c:-.ton npenas sultmettcntlo-as no cri
terio do nobre IH'esid1~ntc do conselho. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINmnú (ptesidentt do con
st'llw):-Já e~tou infutmado disto pelo proprio en· 
gcnheiro da estrada. 

O Sn. TmxmnA JGNIOn:- Sr. _prrf:iilr.nto, já 
longe vni a llora em qne devh tPrrninar ~vou in
terromprr as minhas oltscn·açõc~. pcrlinno no Se
n:.~do alg11-ns minutos mais p<tra uma justifica~-ão 
c1nc me é pe~:-o<~l. 

0 Sn. CANSA.JIISÃO DE SINIMBÚ {presidente do con
Rdho):-Por minha causn não inlcrrom[lil, ouvirei 
ao nobre sc.nndor com multo gosto até á noite .. 

O Srr. Tmxmn.A JuNwn :-O no!Jrc mini:-:tro pon~ 
dr.rou qno <1 principnl roz~o que tinha dctcrmi~ 
nado a decri'tflção de-stas estl'tldas, foi a conYcnicn- · 
cin de nobilit<1r n esmola, pnrfl assim mnntcr os 
hnbitus de tJ<dJnltw nn l!(lpulaç5o indigente, moraR 
lisnr os costume~, garantir a ordem c ~eg-urança 
pultlicn, quo podiam st•r até comprnmctlidi.lS pela 
ociosidcnll3 c JW!a dni'.C:-l[JCI':l\ilo; rnlim, parn _roupa r 
:íquellns proYineia:;, tanto quan.to fos~c poss1vet, os 
effritos da rJeplor:rvet calnmhlade que as acabru~ 
nhava. 

Mm:~ Sr. prosillcntr., o modo prntico por que se 
rcaliznT<lffi os providencias do governo, longe de 
srrvir áqucllr~~ interesses legitimas, serviu, prto 
contrario, pnrn rromovcr a désordl'm, proyocnr a 
prP-vnric:u:iio fi a immort1IhllHle, não !'Ó nos ser
viços concernentes nos socrorros n que já cm c'porn 
mais remotn rderiu-sc o nobre ex-ministro dn 
Impcrio, o Sr. Lconrio de Carvalho, mas1em todo:-; 
os ramos Ua administração provinc.ial ... 

o Sn. c,uxsJ..XSÃO DE Snxnmü (presidente do con~ 
sellw) :-Posso Uizcr a V. Ex. que n aUministraçiTo 
doi; soccorros ás victimns da ~Ccca sempre foi fl'ita 
rom o melhor mcthodo possh·('), qnr. nunca ouvi 
levantar-se BLlll uma sô queixa contrt1 isto. 

O Sn. TEI\EHL\. Juraon:-Nao desrjo prolongnr 
mais a sessão, mas o nol;rc Jlrcsidl'nte do conselho 
vem diJ.et' no Senado t~gora, a Hi de Setembro, 
que nnncn onYiu iev<Jntnl' uma ~ó queixa contra 
a atlminislraç:io dos ~occorros tis popn!n~õe~ Oa· 
gelh:tdas pela :-i"crn, quando 8. Ex. está ouvindo 
dL·sde Janéiro continuas qnrixas c reclamn'r,õl;~, 
quer na tribuna pnrlamcntar, qnr.r nn imprrma! 
Pois o nohr1• prt~sidentf' do eonse!!w n:"1o unviu o 
seu rropl'io rol[,,ga de mini~tl•rio, o Sr. I~l'(IHdo 
dn Cnrralho, accn~nr os ladrl•es de c:~.-aca l\ 111• 

Jm·r,s de r,rllien? 
Nilo ouviu n Inrg.1 tlisru~:-Uo prnvorarla pelo 

rek!J!'1~ n.viw ar. 26 de naio, exp(\flido por outro 
seu collcgn, o nobre 111inistro Un fazcutla, smprn· 
clendo o sup[il'ÍmPnto de dinheiro para png-nm1•nto 
1las dl'sprc-:Lls f[UP illegalwcnte 5e faziam a prrtcxro 
Uo .soccorro:; pultlico~? E; tlepois de tudo btu, u 
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no!Jrc {trt•sitlt·nlc- tio consrlhu rem Uiz~r-nos qne 
nunca ou. viu Ie,,antur-se uma 8Ô qnCJX,'I contra 
a adminislrr:u;ão do:5 soccorros? ... 

O Sn. C.\NÚ .. NsÃo DB SINIMBÚ (tm!sideutt do Cult· 
scllzu):- Contra o moUo por que se distriiJUiu a 
esmola como rcmuncr::tção du tr;~Lalho ftt'C:'tndo. 

O 'sn. TEIXEliiA JuNion :-Pois não viu o nobre 
presidente do conscllto a rCill'I'SI~nta~ão ;~ssi;,l;uada 
por mais de .10 upPrflrios dn e~lraU:a de ferro de 
Paulo Affunsu, {lur. fui puhli1·atb em tudus os 
jornac5 desta rapltnl, c rn.uson grande scn.~ttçiio, 
porr]ur esses infel1Zl'S, Ucclarando ter aLanUunad.u 
aquelle trnb<:I!IJO em consNJUI'tlCin tlu.-; d~~~~-~~gra
menlos alli cornmctlidos pelos {JI'f'pnstos lla admi · 
nistração, aCcus~Jvam a mnior preYnricaçno e im· 
moraliUadc, tlcnund(lvam factt;s 0S0<'HHlalosos, c 
pediam justir;a rnra ~rimes os mais torpl·~? ... 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:- Horrorosos I (apoiados). 
O Sn. CM;SAN:<Xo DE SINIMBÚ (pl'e-~idcnl!· do conR 

selho):- E V. Ex. ;:u.:rl'dita que tudo istu fus:-iC 
vcrdodo? 

O Sn. TE!XEUL\. JuNiua:- Não tralo agora de YC· 
rificar si tuúo ·is tu é verllut.h.L Trato npt•nns de 
mostrar s_i o noLrc presidl'ntc tlo consellw Uevia 
ou r.ào ter ouvhlu C6tas queixas; trnto de contc::>tar 
:"1 as~cveracão. quo S. E\:. nraiJa tlc f;;~zcr, que 
nunca ouvira ler<~:~tarRsc uma só qudx::l contr<J a 
mlminh:.tração dc::;tc serviço. 

Infelizmente nmilas qucix.1s se fizrrnm, c cm tHo 
larga escala que. si o nobre presidt·!ltl'- U'1 cunsclhu 
não as ouviu, foi ]lflt'lfllO não qniz. 

O Sn. CAN$ANs:\o DE SINDHJÚ (presidente do con-
selfw):-Püdc .ser... ... ··- ·-· 

O Sn. TE!XEIJL\. JuNJOR :- Foi instigado pPlo 
clamor pnlJlieo, drspcrtotlo po1· r~:';fiS qHrixr~s ... e 
induzido pelo desejo ua tura( de pugnar pelo 
bem C:Star de tollos os nossos eunci1ladüo,.;, IJUe cu 
tomei o encargo de vir a cstn tri!Junn dtn•nms 
Vt~zrs acruf'::rr os ;;dmsos qno, .'1 prctc\to tlc sm·ror· 
ros publiros, rstnvnm ~cnrln tolcratlos cm nlgumas 
provindas do Norte, csprcialmente. 11<1 do Ceará. 

Estava ... porém, longe de suppt\r qnão mal in
lt~rpretado seria por alguns dos argilas da im
prensa Uar]nella prorinc·in, que def:dn rntf1o, prn
t~umm Ul'morcr-rnc Uo meu proposito. nggreJinrlo
me tão npflixonadamrnte, lJUe <"lté attri!Jucm-me 
a qunlidadu de ~()(~lo tlu:'. 'furnccrdures de viveres 
rcmcttillos do Rio du Jancirn pr~r~ o CL'::tr6. ! ... 
(riso). 

Eu uão traria ao Senado c:; Lu o~druxulo conccitl), 
si nüo visa~se pre.:;tar nwis um se!'Viço áque!Ia 
Jlroyincia, aproveitando-mo de.:;te f<H.:tu pnra ele· 
monslrar com a OIJini5o Ua proprin iiiTJtrcnsa lia
que! lu pruvineia, que os ahu~o:; e Ue::irl';.;ramcntos 
n I!UC me refel'i. Uh·er:-a~ vezes, ue~ta tribuna, são 
ninda lllCJiorcs e mais rrprchl!nsiveis do que Ues· 
crevi. 

i\'cstc intuito, !Jl'rflro Rucc-orrrr-mr Uo (L'StL'· 
munh•J tle um tlt•sstH jor11ae.~ qur mnis desnlJriU.a
mcntl' m('traln, porr}ttP r.<::..~n prorl'flinwntn n torn1 
in~u~prito rm rr•Jar;Jo ;to ::~ssumpt•). 

E1 o Ec!t'J do PIJt"U li.! 2:2: de .Auusto, fllH' no ar
tigo editorial, refel"iutlu·st• its cé'n.sur:1!'! CJllr nqni 
liz a proy.m:ito da rlHrilmit;~o llc soccorros, diz o 
~:wguintc : 

• :Mas si isto confessamo::, não dl'ixa do ser certo 
('JIIl' rstamos longe út~ mel't~cer os in"UliJtltes qu;J!i-
11<:atirus qLtc uus !ll'utlig<disam no proprio sebJ do 

prtl'fii111C.ntv os 'fdx:cira Jumor, sem que ao mono~ 
no larln rln~ iltlpnt!utos trii.Junos, um,1 Yoz pnt1 in" 
tica liZL'ssc n calwnnia motTer·]hes nos labios livi
do:-;, !J;ll'Odinnr.lo-lhc:; <JS pnlnvras do 11-h•ssias contra 
os ddatorcs tlt· 1\f<.~gt.lalena. ~ 

O Senado ::alJe t1Ue cu não cnlumnici a Jesgra
rndn pop11!.1t.'~O ela prorincil!. elo Cearú .... 

O Sn. JAGUJ..RinE:- Apoiado. 
O Bn. TE!XEIHA_ JcNion:- _.o,_~~ nem irroguci in

juria acpwm quer que Sl'ja (npoictdos). 
Esfurçando·me Jl.1f.'t scnir á cansa pulllica, eÃ· 

pro!Jrci us abusos commcttillu::; nas UiYCr:-as r<.mli· 
1icn~õcs do serviço de ~occorros ás popular;ões 
fiagcllad<Js vela sêcca; c, a•sim prorcdi, não só p(lra 
attetHlL'l' aos legili!BO:-; iuleycsse~ duo:: nossos irmãos 
(jtW habitam <HJUCJlns proJvinci::ts, como !:.unl.Jem 
!J::1l'rt hartnoniZ<ll' esses interesses, com os de toda 
a communhão l.Jrazi.leii·a. 

E' ainda por isso, Sr. presidente, !JUC, citnntlo 
esse trecho Llu alluditlo mligo l!llitoria!, tunlw um 
clUft!o proposito : dcmonstt·ar uu nobre pre:-.itlent1.} 
do cnnsellw que ;1 opillifi·J d('sle jornal não Ue\·e 
parrce!'.suspl'itn cm rclaç~o aos abmos que se Uàtl 
no :-:ervrço dos soccorros ... 

O Sn. C,I..N~.iNdo DE SINIMIJÚ (presideute do cxm
sellw) :-Silo; ll.esJu que dlu <.~ccusa V. E.\ dt~::.::-~1 
maneira, p(lrn mim é suspeito ; u<i.o lhe tlou cre· 
dito. 

0 Sn. TEIXEIHA. JUNIOU :-••• C contrastar o CCJll· 
ccito que ncnl.Jo Ue lCr, com a Tllais pavorosa dc.:;
rripçfto da administração d<tqul'lln prorincia, feita 
flC'ItJ mesuw jornal e nn mc~ma pagina. 

Dt•ptd,.; de rontf'.-;tar tflo ndwtucntemenLe :.ts ccu· 
:-urns ft•ittls ú lll"t'Varic(lção e n~uws, nliti.s l'l'Co· 
nllecidos pelos proprios minislros, a redacçfto 
deste mesuw jonwl dirige u.1ta cvrtu <1 Suu M:l· 
g·l'~t:ule o Imperador, ctne talvez não tenha clw· 
gatlo ao seu :.tlto t.lestino .... 

0 .,;IL CANSANSÃO DE SIN!MBli (presidente do CO/l· 
sellw) :- Om1l é u titulo do jornal? 

O Su. JoÃo ALFREDO :-Eclw do Povo. 
O Sn." TEIXEIRA JuNior :-.... carta assaz into· 

rcs,;nntc llllfa cnptnr a atten1,·fio dos pod(~!'c...; puhli
c:ns sobrr MJUCJ!a l[e~t.litosn provinf'ia, C é pur isso 
qw• não hesito em incumiJir-mc da sua cntrcgct, 
lent.lo-a nesta triLunD. 

~l'r:i os ta u chave do qut tenho Jito (lê) : 

• CAHTA Ao MoNAncnA.-M<.~gcstat.l.e, respdtusa
mcntc Mudamo- \'O~ 1 

• Viemos J";,tzer-vos, nós, homens neutros e 
::tl!Jl'ius a ~·~tn l.Jastardu politica Ua al'lualitlalle t!llll 
amesquinlw os sentinwntos e tmcrifiea :t honra o 
us creclitus da patt'i:.l, nnttl cxpo~ição vcrtladeirJ 
tlo qlle lw occorrido ne.sta teJTn infl'liz, qunirnaúa 
11rlu sol Uos tropico:"~, nr.stn provinr'i:t c:c;pnl'in l' 

cp11' v o.'! pcrtencf'. 
• Por nqni ... Senhn1'. imprrnm: :t mist•f·in coberta 

Ur. :tJlllr<ljo,; C' com o nwx.imn cnrt<>jo d0 horrore: ; 
~ A {"omc com :t vornrid:tdi! tlc aLutre e~faimado 

eorror·nUu ns ~~ntranliat.-: dr um:t rnultidfio d~.." ho
llll'ns, mulher~.·:::. L' rrinnl'n~ nLaJHlonndas; 

• Ü [U.tl'rJI . .'inio l'SCULlCil.fO Cfon! O prrstigio oflleinJ, 
de viseira erguida zom!Ja Jus lknuncias publicr;.., 
c acolhe pnr."t sens adepto.~ tkJ.enas, centena.-.; de 
cnnlos arrancado.:; IJnrlJ<ll'Dmcntc á g·arganta du 
faminto ; 

• 
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• O pat1·onato, cs::.a lepra hu1linnda que. tanto se 
ha cstigmatisa!ln, nlcn o eol!o e aif1·onta o olhar 
lirme do ltumem hllUJ'<H1u ; 

< Os {Nleiros, comrncnsac.:; de p;.lacio e amigos 
intimas Ja prr.shlcncia, sugam o ultimo real do 
cofre publico, c insaciavds chcgum a lnml.H~r-IIw 
o azinhavrndo ferru ; ~ . 

c O crim.e~ a tn:rvcrsão patenteando-se iJOr toJn 
parte sem punição alguma, c o bacamarte e o 
archotcinc·cndiario na mão Ue um sir..ario; itmigo 
da situa~ão, abate, c~termina uma numeJ'osa l':t
milia dl' 19 pMso~Js: o chefe d3S victimas rojou-se 
até o vosso augusto throno; 

• A policia, L'SSe idulo de Pouché1 esse ngcnto da 
ordem e quo Uevc tt·iihar sempre as rahs da ltoJJra 
c do dc,'cr, Uesmorali~ada cscnrnece do so!Trimcnlo 
pu!J!it'o, chilw.têa o ('irladão pncillco, n.-:sassfna c 
dá sinbtril g:argallwJ.a t;ul.Jre as cinzas dos cro
mados na Tabu tinga, levantunU.o brindes a Jurity; 

« Aperseguir(io, momhosa Como a Sl'rpcnte o éiS
tuta como a ra.[lOS3,nlorcQ o lwmcm tlc Lem, in
noccnta criminosos c l1roccssn Ignacio José Corrlla ; 

« O direito de p1'0fl1·it'dadi• não é gflrnnt[ào~ o 
rommcrcio cstó sendo trucidaUo, e o rcimnlu é tlo ar
IJitJ io, tio muw•polio, da a~~~fnçatez e Ua injustiçn: 
r8ra é a rcpnrtiçi'io pnlJ!ica qnc nr.o c~t<'.ja minada 
de rcprobos; , 

c E no meio de tudo.s esses horrores, dossc ca· 
ho~, dess~J fiagicio, r..:;tú a presidt•nci8 Yl'rdadcira 
au,tom;~ta, nwni-~lruh o coactn pBl:ts imposii;õ •s ar
duas Uc seu~ amigos, que como vampiros C'svoa~.:.am 
('ffi turno tle [1alaeio :i lmsca lic prezn ; 

c iHagcstatlc, vel:1ram a t.tce da jnsti~·n, c nos
~·ns vidas, nossa~ familins, nos:;ns propricd<~dr·s 
no meio de tontu.s assossinos c Juclrücs uão estão 
seguras ; pcrlimo·YOS uma unir.;1 rousa 

• G.\nAf'i'TL\. ! • 
'l'an.to, nü"o disso cu! ... 
O Su. JAGU.\HIBI·::-E no meio t.hsto Iova-~e a 

dançar na cnpital, a ridndc nrde cm lwiles! 
O Sn. TrHXEUü JUNIOn:-Ncm razão eu tinha 

para ns"im rlcscrcvcr o cs.~ado daCflWila U:e::.dito~a 
provinda. 

1'enlw concluido. (1Jluito l.H:m~ muito bem.) 
A discussão ficou arlialla pela hurrt. 
O Sn. rnESID!lliTg tleu }Hlrtl ordem do dia 17: 
A mc::m1a jó dr~ignarlaJ tanto na 1. u corno na 

2.u pnrtc, ficnndo rntmulido qur~, i'i rnccrrt~r-se 
n cli.~cllssão do arl.. 7. o tlo urt~('lmcntu, fWssat·-:-;o-ha 
á Uos uulru.'l artigos. · 

Lcrantuu-so a sessão ás 'i horns e um quarto da 
tartlc. 

U:"<l!.~ 8ca~úo cn• I")' de t;eh~tubro 
'del87'U. 

l'RE5lDENCL\. DO SR. VISCONDE DE J.\.GUA:UY. 

SU~lllARlQ,--8.~!·r.or~!i'l'll.-Cinco proposiçíiC$ da Cillllilrll dl.lS 
Srs. u~put.uhH ~ .. 111'0 :L matl'ieula Ju~ c·~~lltlaulc~ All'ilrO 
RudriguCl> CUav~~. llra1.ilino .\mol'icano Freire, João t!.o Me· 
notes Durb, Atlgll~to Gt·mrs J,l .\lmci1l' Lima c Seliastião 
.\tl"U~tu I.ourCH.J.-NcgocJos do Pari. Discurso o reqnr>ri
mc'Oto t!.o Sr. F.tu~tu de .~gninr. Appro.,.açito do rcq•lrri
rncnto. - Prtlllf.lH.A. 1'.\Rr E ll.l LH\!IR~I no nu .. -Na'l'egação do 
rill Atuazona.s. Discur~v J.o Sr .. Monde~ JtJ Aluwida. UIJ~c!'· 
\'nçõos do Sr. prosidcntu t!.o consclho.-SRilD;DA P.~n·r~ ru 
0!\0E:II ~I) Dl.-1 .. · Ül'Ç.o~mcnto ~a arricuHur~. J?i:s.CUl'SOS dOS 
:Sr:>. Juao AlfrcJú, Cuah~ c Fq:ucu·otlo c S1lr~rra Lobo. 

A'~ li lturns da manhã fez-::;e a ch:JHWLla c 
acharam-~e prl'!'PIIlt!S 2!) Srs. ::;enadures, a saber : 
Visconde de Jaguory, Dias de Carral~o, Cruz Ma· 

v. v 

citado, Barão r] e Ma1nnngnnp(·~ B.nrros Barreto, Vis
conde de AJJal'té, Silvcir~ Lo!Jo, Pal'anaguá, .\n· 
tão, Barão d::t. Laguna, Visconlle de Nictlwroy, 
Hibciro da Luz, Darão de CotcgiJll1, Correia, Ja· 
gnaribe, Luiz Carlos, Leão Vcllozo, llan1o de 
Maroim, Leitão da Cunha, Junqueira, Ucltôa 
Cavalc::mti, D:tnt;l~, Candido Meneies, Fau::-to de 
Aguiar, Marquoz do Ilcf\'al, Vieira da Silva, 'l1s
condc do llio Branco, Diniz c Paes de ~Iendonça. 

Deixaram de comp:-~recer, com causa p:-~rticipilda, 
os Srs. Nunes Gonçnhcs, Chiclwrro, Ba6o de Pi
rap.nm:1, Conde tle B<W[)l'llrly, DLHIHC de C<IXia;:, 
Octaviano, Gocloy, Silveira da 1rlutt<~, SaraiYa e Vis
conde de ll<Jm Rt"tiro. 

Deharam Jc compllrccPr, sem causa participacla. 
os Srs. Barão du Souza Queiroz c \iscond.r Jlo 
Sunssuna. 

O Sn. l. ~ sr-:aHET.\.RIO Uú conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio3 : 
Du mini::: teria dtlmarinha, tlc 15do corrente mcz, 

rcmottunllo u autograplio ~anccionallo d:t resoluc;iiu 
da assemltléa ger<~l, autot'izaudo u governo :t pPr
mittir que o r.studnnte externo Lla Escola d(~ ma
rinha, FrandsroCezar da Cu:->t<J Mendes, f:u;a exumo 
da :i. a cadeira Uu ~. u .nnno do curso da J\lesma 
escola, 1mra Jlorlcr matricular-se como interno nu 
3." anno.-Au arclúvo o autographo, eommunican~ 
do-se á outl'a camnra. 

Do minislerio tla fazen1b, de Hi do corrcnt1! 
mcz, remeltl'urlu um rcqlll'l'imento documcntatlo 
C !ti que n ~ lUo de Janeiru City Imrroverncnts Cum
p:tny Limite• I~ rcchHua contra u onus IJUü l!in l! 
imposto !'obre a rcnda.-A' commissão de orça
mento. 

Cinco do i. 0 secretario da c.nmara dos Srs. dC
putnrlo . .::, Uc iti do corrente mcz, remetti~nuo as 
seguintes 

f'roposifõí.!s • 

A ass.emldê8 g;L'ral re~olvc ; 
• Arli~·o unfco.- O governo é 8ULorir.;::~do ~ man· 

dar· arlmittir a cx.nmc tlas mnleria." .. do a." anno d.1 
Facuhlade rle mctlicina rto Hio de Janeiro, cujw; 
aulas fi'L'l{Lll'Hta e.omo on\'inte, o phnrnwccuttco 
Au1rusto Gome,; de Almeitla Lima, di'JHti$ tle ap
pro~'ado nas rio 2." cm que cst;i mOJ:triculado ·; 
rt,vogndns r~s dispo:o:içõcs cm contrario. 

c Pw:o da camara dos dl'JlUtndos em HS dl' Se
tembro de 187ü.-Viscnndc de Prados.-José Ce~a,
rio de Farüt ...-ltvim.-JI. .Jlve,.. de .. :1raujo, 2. o ::;e
crctario. ~ 

._ A assemb!Ca geral resolve: 

• Artig-o unico. O governo 1\ autoriz::ulo a man
dar admittir a cx.nm1· cbs m:Horia!'=. do 3." aunp rb 
Faculd:Jde tl.J medicina. do Riu lle Jnnciro, cuja;; 
aulas frl'qnrnta como ouvinLc, o pharmarcntl('O 
Se!Jat:tlâti Auo·usto Louroiro, J[CJ!Ois de ~P!tl'()VaUo 
n.ns do :2. o t~m que estú matriculado; revogadas 
as dispo:-.i\Õrs cm contrario. 

c Paço da c<mwra dos deputatlos em 15 1le 
Setl'mlJro de !879.-Visconde de Pl'wlos.-Joiitf Ce· 
sat·io de Fariu Jtlvi·m.-~U ... ilves deA.t~t-ttjo, ~."se-
crelurio. • 
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c A assemL!éa gcrul re:>olro: I tlari~m. nu intuito de con.seguircm·:>e os Ut~s.ej:1Uu:-: 
• • - • ._ ~o_ rcs:ult<Jdo;o;; que, port:mto, convinha que S•J n~notr~ 

4 ~r~1go unwo. O goYcrn? u autonz<Hlo ,'J mantlar dns.-.;etn o:-> nr.tm: do novo Ill"t':-.idrnt<', 1pw cnLio 
adm.tttir il ~x.a.~JC ,dJ ma.tet'til que Jhu fulta, pn~~ I ar,lll;avn de ser nonwudo, pnra ~o censurarem os 
p~lit r nwtrJcul~r-~c 110 2. anno. dn Es~oln du m.l quo merecessem censura. · 
rmha o cstudnnto Alvaro lwdrtguus Chaves, su~ . -. . .. 
jriitando-se_, pnl'él11, os. te, prr,:.YifiUH'ntc .•• o exame -o Sn. Co~a~u •. -y~Ia se. csnlt~CC1Cll1 as mstruc-
de gencralu.lados, como d1s11 o1, n rcg·nfam 1~nto da çocs que o ,o,crnot-cr::tl Iw,w._d.Jtlo. 
mesma Escola; rcrog~u.las as disposi~õcs cm coo- O Stt. P.\.usro nE AaurAn :-S1m, .senhor. 
trario. Nessa oecasfão juigw·i do rúeu dever, como rc· 

~ Paço da rnmara. Uus dcputa1los em 15 do Se- . prrsrmtante U.a prov'indn, dPebrar que, á vi;ta diiS 
tcmlJro Ue 1879.-ris(~ut~de de Prados.--Josi. Ce- palavras e da solctmw P!'Omt•s.::a tlu Sr. prcsJdl·nto 
sario de Faria .:1lt1im. -lll. -Ah·es de .Jraujo, 2. 0 do con::elhu, cu mo alt.~tJnlw. Ue tomar p:tl'te na 
secrctnriu. _. dis~ussão. deste a.ssu_mptnl agu.!lrdando o ~esultndo 

. das rncd.tdas. e provul!~ncws que se havwrn UaJ.o 
c A nssemltléJ geral rcsolro: 
« Artio·o unico. O governo é autoriza,Jo .1 mrm~ 

dar admfttir a exame tbs nwtl'I'ias do 3. o anuo do 
curso phnrmncrutico dn Fucultbdo do lliC'dkiJw 
do llio de Janeiro, cuj<~s <~Ulcts <Js~iste como ou
vintl\ o ostuJ;1ntc nrnsilino Auwr_icano Freire, 
depois de tol' sido ~1pprov:ulo nas elo :Z. ~; revo-
gam-se as dispo.-:içiio.; cm contrario. __ 

~ Pnco da canura dos dq111fn.lo" r•m Hi Ue Se
tcmlH'O de 1879.- nsconde de Prado.-:.- José Ce
satio da Furia Aldm-Jf. Aü~es dt• .Lit"aujo, 2. 0 

secretario. • 
~ A asscmLléa geral resolve: 

~ Artigo unico. _O governo é JlJJtorfzftdú n man
dar admiltir o cstull<lllt(\ João Uo MC'nr7.m Daria a 
CX(lmc dt1s mat1'rins do 1." ;;:mno Ua Fowuldade de 
mcdirlna do Riu de Janeiro, dl·poig flo <1ppruY<~do 
em latim c philosoplrin, nnkos_Jll'l'paril!orios que 
lhe fult;~m; rcvup;.:~Uas as dispusiÇões cm wntrario. 

• Paço da cnm~t'<1 dos t.lqlll t:1dos cm J5 d(~ So~ 
temJJro de 1879.-risconde de P1·adose<_-!osd Cu· 
sal'io de Faria .Alrim..- 1Ji. Alt'r!s de A raujp_, 
2:. 0 sccreta.rio~·-A' commissão de inslrucçào pu-

. Llica. 
Tendo comp:lrC\cill() o Sr. AITunsu Celso, o_ Sr. 

Presidente (llJriu a ~·cssão. 
Leu-se n act:1 da sessão antecedente, c, n~o hn

vcndo quem sobro ülla fizc:;sc olJscrvaçõcs .. dcu-~o 
por ap proyad<J.. 

Comp:mx·cram d1~rois os Srs. José Bonifacio, 
Teixeira Junior, Diu~o Velho, Cunha c Figuelrl'Uo. 
Visconde do :Muritihu, João Alfrcllo, Fcmuru.les 
da Cunlw. e SinimL ú. _ 

NEGOCIOS DO l'AR.Í... 

ou que se dcs!'em,os actos do twvo presiúente, e os 
fartos que de entilo cm di<J.n~c oceorrc."scm. Assim 
pcn~Pi õ procedi pnr ronHar plcn~m,·ntc, como 
<l.Üllla conflo, nn:; intenções c Loas di:;posiçõcs do 
noLre Jll'l'Sídeute do consollw qua-nto :JO assumptu 

I 
do que se !rcltava. 

O Sn. SIL VEJnA Lona : -Tem de fazer pnrte do 
calçnmcnto do inferno (l'isos). 

O Su. FAU!'TO DE AGriA.n :-0 Uigno ciUndão que 
ncn1Jnva ele ser nomc~ulo [lr•sidl'ntc Ja provincin, 
ta miJem hle merecia confiança, posto que aclJ<lS:5C 
cu fun;Iatlos os rl't'cios qw~ onli:o manifestou o uo
lJre s~nador pcl<i p1·ovincin da Ballia, o Sr. Da riio 
do Cot(;gipc, declarando que rcceLia a :mn nomca~ 
ção com rcservus. 

O Bn. ConnEIA:- P.::trccc fllW clle tinha tido al
guma pnt'te nesta questJo aiJ trriormentc. 

O Sn. F.wsro nE AGuan:-Eu fazia, eomo con
tinúo n f:m~r, :1lto conceitu do novo presiUt•nlr, o 
Sr Dr. G<~ma o Altreu, j<í. poJa sun Lluslr<.l(âo, já 
poJo r-cu rnrarll'r, j<i prlns r:ondi~·õcs d1~ inde!H'll
dencia pcsstJ;ti (IUO nello se rounem. 1\1:1~, ..-.{mdo 

· S. Ex. um dos chefes L!e um partiUo politico dn 

I 
provincia, adwndo-sn cstn i lamente JigaUo por 
afeiçUL!.::i e intl!rcsscs polltiros aos outros rlireet .. ··rl's 
destu pnrlilltt, entre os qua<' . ..:: alguns são ronlw
cidos COil!O politicas exngurwJos, violcuto.; c in
trnnsigcntcs, finalmente, tendo-se S. Ex. cnyoJ-
vido até certo ponto nas qut•stíics religiOS[lS quC\ 
tinham agit~tdo n provincin ; tut'Í<l S. Ex. a furl'<l 
de vontade c a cnergin ncccssnrias p~r~, :~pc1.rtr thl 

tudo isto, colluc:u·-~·c na <•llura corrcspt1il11r.uto 
ti pm:i~5o que occnpnvrt, tYCr·m intciraisendio de 
CSJlirito fall!t' urna udminbtrJçfío fund:1da uuica
mcnk na lei, nos Jll'inr.irlios rl._~ justic:a o nos inte· 
rcsscs publicos, rcsi.;tin1lo ;ís exigcndas d:JfiUCllos 

O Sr .. Fau~lo do A~uiar :- Sr. pro- · scns ami~os c co-rclhrionarios? 
sidentt~, ha mczcs o nobre scn.!ldur pelo Parnuci c N;lo nwnií'estei, toda viu, essas minhns [![lprt!lleu
tam]Jom o honrndo scn;ulorpc/a H<IIJia, o Sr. Darão sUos, j:\ pOfíjllC n5o queria r·oncorrcr-·cvm juizo.; 
do Cotegipo. ref<'rinrlo·!'l~ <is irrcvt\l'l'llt'Íns c !'S· antecipados pnr~ Ue fjtWI!]!lHI' modo p:•rlurlwl' uu 
cnmblosos dcsaentus ao cnlto C\itlwlit"o, pr~tir~1ll)s cmbar<:~çar n novn ndmiai::itra!;i'IO, jil porqrw, t:tlvot. 
cm alguns pontos o ll(l propri:t rnpital Ua provin- o Sr. Dr. Guma eALrcUJJ.lJ.e!"se·manler~scsctujlrl~ 
cia do Pnr6, cem o nssentiownto o ap{Jronu;-ão na sua verdadeira posiç~o c fazer n atliuinistr<.~çiio 
do então pt't•:-d<lentc tla provincin, o Sr. Dr. C:Jrmo, que Sfl de\' ia cstwmr de suas qualiUaUes o lwUili· 
reclamaram a sério atlc.nçüo do governo p:1rn t?íü taçücs. 
clejJloravel cst:1do de cousa,;;, c intcrprll:lr<Hn o Doro confcs:~ar que o Sr. Dr. G<~ma o Abreu 
honrado rm·siUcntc 1lo consellw .soUre suns inlt'U· iniciou n SUD. atlministraç:ão c a continuou mos
çõcs no intuitu qe f;IJC't' crssara :uwrrhin rJllC rei- lt'ando nchar-~c clunliuado por •·srdrilo u~ UHKl~
u:·n'~ nMrnciLt d!IIC'f\~H:', c rcst:tLl·icrrr a ordem c n rnr.i'í0, n5o porque fizt•s.s.c fnrures <-tos allvcrs:~rio3 
harmonia nt:t~ robçUes lfto prrtut krdns entre .1 poli!tcos, que n:lo lh'us pl'di:~m nr.m os acl'ilariam, 
autoritlaUc civil e a ecclrsiasttca. nu.ts pnrfJUC so apnrlou tl<l scw1a do arlJitriu, tla 

O nolJrO pt·;,•sidcntc tlu conselho apu·~snu-sc a I illegnlidat.lc, da violoncia, sompr~ seguida pelo 
doclnrar tjUC us factos n. rJUC SS. EE\s. se referiam seu ultimo DlllCl~cssor. 
tinham nwruciUo 1lu guvcmo a àerhla consiUora- Por suã pnrte u parliUo rollSt'l'V[lllOl', tt!Ihlo acei
ção, c ·1lle providencias se tinlwm dudl1, ou se t<-ttlo ~cm dcruon:;traçUos de du;~;o.tllian~a ~ nomcu· 
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ção do Sr. DI'. Gama c AlH'CU, tc11-se scmprl' m~m~ 
tiJo t~m cspnrlatlvn, não lhe fazendo a minim~ 
oppm.ir;?ío, nr.m na imprrnsn, Df'ffi na <tS~o;n!Jléa 
provinciul composln qua.-;i t,,da tlc conservadores, 
na qual S. Ex:. encontrou sempre apoio ás suas 
vistas ndministrativas, todas as yczcs que a nsscm· 
b!úa asjulgouju:o:.t;IS c com'cnh~ilte::; aos interesses 
da provincin. Infl'!izm<'ntc, p:1rém, Ilarcco que 
S. Ex.. tum frrHJUt'<Hlo neste!i nitimos tempoS ; n?ío 
tem podido rf'sistir, ou á influéncin de sutiS pr•'~· 
vcncõcs c espirita pnrtidttdo, ou ás cxigõiltfas -de 
seus amigos c co-rcli~ionrtrius. Islu lJI'oV<.\111 <1lguns 
actos ultimas do S. E~., pelos qnncs negou sancr;5u
e suspendeu Uivcrsas leis votaUus pcl<t :~~scm!Jléa 
provmci:-tl. 

Apcnns mo occupnrri lu1j1~ com um d1~sscs actos 
pnra não tomar ao Senado o tempo, que actu::tl
mcnto lhe é Jlrccioso; c prefiro esto unico nclO pdn 
importancia da nwteria soUro llllC vcrsn: é as
sumpto religioso, Jogaria C:ÍiJI_li~l!es fJUI) têm dado 
lugar ás questões c lutas religiosas, que tCm agi-
tnllo a provinda. -

Vou tratar dcstt:J assumpto osprdnfm11 ntc. 
Em i8Gl fui creadn no lcnitorio dn cnpital r1o 

P<~.rá uma nova frcguezia, soL a invocação do 
Nossa Senlwru de Nazarl'tb; e como n~r circuÍ11· 
scripção dessa frcguczia não hotwes:=:.e um-aigreja 
que pudesse servir de uw.trlz, a asscmhlén. pro
vincial rcsolreu manJar construir .ll,Jll tom pio com 
as condições ·nccessftrins p.1ra tUI dCstino. -~E~~ 
idéa foi levnda a eJfeHo c ultimnmehtõ-cnnCTuiri
sc o tcm}Jlo, tendo Uis[)l~ndido ncllc o-~ coft•o.;;J!.!'o~ 
vincines quantia não inf1·rior á 30o.omrso-oõ. -- - -

E' claro que, construido o tewpln, cnmpfln 
dar-se-lhe Ucsde logo o Llovido tlcstlllo. Foi i.-; tu 
o que praticou :1. asscmlJ!éJ provincial, por uma 
lei Uatada do 2 do mcz pns.saJo, pr.lr~ qu:tl rn::mdon 
entregar osso tampln no Hcvm. bispo pnra consa
grai-o c ndle estl1Le!lwcr a matriz. 
. Envüula port'm essa lei ao pr~~~illCnle rl;ijlrovia

?ta, elle negou-lhe sancção_. c suspendeu-a por 
lllconslitucional c contraria aos interl.!.iSCS da 
provincia. 

E'realOJcntc difficil coJnprcltenlleecomo o si mplcs 
facto Ua cnt~·cgu d~ um telltJllo, proprio provincinl, 
ao nevm. l.Jt~IlO dwn~s:Hw p:\rn consal)'ral-o c nc!lc 
estabyleccr a matriz de um:-~ p.1rochi:t, po:;:s:t ~cr 
consrderado offensiro rJa comtiL!iiç~o do Impcrio 
c contrario aos iutMc:::ses da in·ovinr.i:1. 

Comprchendeu-o, porém, o nohr(~ prP.~irlr.ntr !1:1 
provincia c p<1ra just1fic.ar seu juizo cxpr.nflcu rn
zões extraortlintlrias q110 são outros tantos erros 
juridicos. 

Vou ICr a lei c ;:~s razõc:; d.a dcncg;çfio da 
S<lllCÇlíO : -

« A asscmlJVa legislativa d3 [lrovincia do-Gram
Jl<Jrá resolve: 

« Art. I.~"~ O pt·csiUcntc Ua pro\'incin mnnd~rá 
entregar ao prelndo diocr.snno, p<'lra servir de 
matriz d:t p;1rochia dr Nr~z;~rrth tio Dt'~lerro a noV<l 
igrcjn para r_<:::~r fim cdifie:ldn. 

« Art. 2.° Fica rcvogmla a lei n. 7l8 de 2ô de 
Abril de 1872 e quar.->rJnrr di:-.pnslrõc.;; contrLtrias 
á prr·scnlc lei. · 

« Pnço da nsscmLlén lt~~·:i:-lativa Un provinci:l dü 
Gram·Pnr{t, 2 de Agosto rJo 1.879.- Cuncgo Ma~wd 
José de Siqueim lllt!ndcs, tm~sid,.ntn.- Bl'l'wtrdino 
de Sen11a L'liJU!ira, L" secretario.- Raymundo 
Joaquim .. 4lal'tins, ~.0 ::;ccrctario. " 

« V o lU~ ã nssemlJI6n I~gT...:Iativa r~rovineial, por~ 
que indicanrlo o termo-entregar, a supposiç1o 
do um direito anterior pnr partu do prrlarln diOI·r•.
sano, esse nào cxistn, tl•n1lo sillo <1 igreja 01lifiP<trla 
á cust:l r.le dinheiros do T!wsnttro rmH·inrinl, o de 
qunntiaq da1bs pela irm:1nd:~tl~. nnpnrt~tnllo por
tanto r.sta <'nlrcga umn vcrd<Jdeira doaç5.o, á fJUai 
se irripõe a eondir,:i:io unica dn servir de matl'iZ, o 
ist1) com prejuizo do~ intt•rc.~ses da irm:tndnde que 
concurren p:-~rn a orliflcilr,:i'io do templo. Orn o 
Ulrcitl) do fnz"r doar,:ii11 de pl'oprios considcrftdos 
provinciacs nfio se acha consignado nos arts. i O e 
lltlo aeto a1hlicional, o;:; quars de.-;i~narum aqnil!o 
sobre r[Ue podem legislar as as::cmbléas legislativns 
provincines. 

• Outro:-.i'n não gnrante esta resolução, aJttL•s 
ao c0ntrario inY>llirla, o dirdto qun tEún a iem:tu· 
UaUe de e\.[M,ir naqur11c templo que ajurlon n 
construir. rlll'·)ilo cm r1ue se acha cscndarin prlas 
kis ns. 718 t11~ 26 Uo AUril de 1872, e 103 de 2 tle 
.Junho de 1812. _ 

~ E' aintla inutil esta resolu\Uo em face Ua lei 
n. 3_86 de ii de Outubro de HHil, e tla porta !'ia 
da presi1lt'nci.1 de i6 dt~ "M:1rç.o Uc 1878, (lU e attL•n
ileu ús neccssidaUcs Uo culto, o aos rlirdtos da 
irmandade. 

• A' vista das rnzões qne ncabo de cxpon(lcr, 
considero a pre.<.:1\nte rcsolu~ão como incon-;tittl
ciunal c contraria nns intorcs .. ;es da província. 

« P:llacio Lia pl'1:sidcncia tlo Pará em i2 de Ago,tu 
do 187~.-Jusi Coelho da Gam~ e Abreu. • 

Vê-se q:w n primeira e prlncip:-~I razão, p('Ia 
qua( o nobrt~ pre:'.i1lente eonsfderou inconstitu· 
donnl aquelb rBsolução, é n seg-uinte: qun <IS 
p;tlanas -entregar a igreja ao- bispo dioces:mo 
-intliMm -_um direito auterior do I.Jispo sobre essa 
igreja, c importam flon~ão dn 1nesma igreja ao 
llenn. bbpo. Xão sei ando o nolm~ presidente 
aclwu c::; ta ac..:::ep~ão da pnlayra- entregar . 

Em seu sontidJ natural c gp,mmatil·.al, a p;1Ja~ 
vra. -entregar- como se vê cm todos os dieeio
nnrios, nii.o signili··a mnis do quc-plir ou co[(ocar 
alguma cous:-~ nas m5..os de alguc.m, transferir um 
ohj1~cto da.s m5os de nlguem pnra as mãos de 
outrem. 

.SignHlca pc.is um acto pnramrmtc matt'rial, nm 
simples f;tcto, qne por si nada llrPsnrpi'íe, nr>m. nada 
cr6a. Os motivos e os fins Llo a.ctu Uc entregar um 
objr.ctu podL'IIl ser di !Te rentes; para qnc clle...; sl'jam 
conlwcidos, é nccossario quo llaja uma do{'lan1~~?to 
explicita. 

A ttalnvra entrega, ou tn<liS proprinmcnte-tt·a~ 
Uiçfio, cm sentido jurirlico, tamhem n8o signífica 
mais do r1U1! a simplc.; pns:->e mnterial, qu0. n~o 
pn·~uppõc nem crõa direitos. 

Purtanto, o fH'iltll'it'O euo jul'i·:lico, commt~ttido 
pelo nol.Jre JH'f'."idnnte do Pani, estc\'C na. sig-ni~ 
ficnção intCirmlJ;~nte arbilrarta, quer natiu<1l on 
grmitmatical, quer jurídica, que deu á Italavra 
cntrl'gar. 

Mns, aintla qu:tndo. Ue algum) maneira, sP: pn
llcs:-13 arlmittir a si;;miflração qnc o prt·sif1Pnte tlen 
a c.~sa ft;J(dvr.'l, nuncn se pndcria cnt1'11àer qnA o 
ctfuito do acto fusse uma du:-~ç-fío, attcwlenlliJ 4 ::ie no 
objcclil c..:prori:tl d1~ que ~n tratnva. 

As cou:-las con;:;ngra.d;1s ao culto diyino, princi· 
p;1ln.ente a :"i igrcjn~. n5o s3o nem podem ~e r ohjerto 
tlu tluminio ou propri~rla1lf', fJUCf sr.jam romtrui~ 
da.:~ 110r pnrt;cnLll't'S, qut~r pnl' ~orpnr<lf'íiL~s, qnrr 
pdos proprio·; bispo:::, quer p(•!o Estado. • 
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Destle o momento CHl-Cflll! íl igroj.'l é consagr:ula 
ao culto divino, Cl'S:'lil tod1' o tlireitn, <JU~" so!Jl'o dlll 
[tOdesse «lgucrn ter e 1wr iss0 os ennonistcrs c 
mesmo os nossos civilist<.ts dizom qu0 as ígrcjus c 
mais objectos çons:~_~l':ldos ao cnltiJ divino süo res 
nullius, porque a nmgacm pcr!enr'l'nl, ningUC'Ill 
tem soiJre clles dirf'ih~, o ~~~rn~m uuic<lmonte}larn 
uso de toda a communitüHle rrligiosa. 

Portanto, nem n pro~vincin pndia_f<t2:Q.f_doa_çTi.ll_ila 
igreja, porque nCnhum dii'Cilü r!t) proprirdatlc 
soúJ'e ella tinha, Llcslle o momento cm qnc r~~~:-;e 
consagrada., nem o nevm. !Ji~IlO potlcrin acciL'Il' 
ta! d0ntão, qnc seria um acto il11~gal c porttmto 
substt~nciolrnente nnllo. , 

YC·so, pois,qu(' ;1 \'rirncil'a c princi!lrtl ra_ll'.íú, cm 
que se fundou o no Jl'ü presidente d11 Pará, n_5o é 
mais do qlilc um rrro juridi\~o eYiUentc o ;.l.l'.UY~. 

A segunda mzão em que se tuuúon o prrs.ii]L•ntc 
foi que a cnlrcga. -u.a igrejn no Uovu1. Lispo im~ 
portava prrjnizo ans interesses c tlircitos quo uma 
Irmnndadc tinha ~ulJl'c a mesma igrejn. _ 

Em primeiro Jogar, cn!nprc notc1r quo D irn1an
Uade,a que o nolH'o lll'~:mlcJltc ~c rufül'iu, não tem 
cxistcnda legal prvvnda, nem ainda a rcconbcr~.:u 
como tal o ncvm. LiS110, fundndo cm r:1zóes muito 
proccdrntcs. 

Desde antig-oS tl!mim~ tem se• celebrado uma 
J"csUJ annua, dcdicaJ.u 11 Nu~sa :5cnlwra U.o Naza
retlt, l!HI uma pcqncnn c velha ermida, que c:\Ís-
tia no lo gar d1 sse nome. 

Esta festa fui sempre ccle1J!'adu pu1' th•voto.~, 
lf('nominados festeirus, tillC se alternavam tmlos 
os anuas. 

Em 18.U, lcmbrurnm-sc os festdt•us de enGo tle 
cstaLdc.cer umD_Jrmnndndc, c p~ll'::t esse fim orga
nizaram um compromisso1 t!UC foi apvrov:ilúo Jl!'lo 
potlcl' cirii, mas não cunsta -~Illc o tívcsst· sido 
tumLem pcl<l <mtoriUadc ecclesia::)tica como cum~ 
pri:l, nem qUL' clla 11rnttcaSscj:im.1i.;; acto Dlgum; c 
afinal extinguiu-se. por ~i lll'Opria. 

D0 então cm diante, como antcriorn1onte, con
tinuou asa feita a festa 11111' sim pie~ fL':-il1dro~, ~em 
caracter algum tlc irmandnd(~. l'ur0m cntn: esses 
fe:itl!iros, cst:n'nm ~dguns livres pcnsr11lorrs,qnc so 
tem tornntlo no P<trú propncrn.TidistiJs de lluutrinas 
suLrer.:iints do culto entlwlico, promovendo cun tra 
o mesmo culto o:;sas sccnas bmcntn\'CÍS de que 
temos noticia. Entrnndo por is~o cm 1ntn com n 
autoridade ccclcsiastica, lemLeuram.sc, para ter 
mais nlguma força, rlo Ll'~nominar-sc tautlJt~ill ir· 
HWndade, c declara.rum-sc contiuuaU.orcs da :m· 
tiga a que jâ me referi, apotlt.-r<tndo-se do compro
misso incomplctú fJUO na.qud!L\ Lt.:illpU fút'<t fr•ito. 
O Revm. Lispo com razão lt•m e\ígltlo, Jl<rl'll ru· 
conhecer esta i!·mnntl;rdl\, tjUC lH'O\'e ou a sua iúen
tidnU~ cu1_11 a antL<rio~ e a ~prn·ovno:-ilo do antigo 
cornpromt~so, rcvcslHlu Ue toda.:; as formnlitladt~s 
legues para produzir efleitu, ou <JllC se organize 
novamrntt~, far:a o seu compromis~o, c o aprc~f'nle 
úsnncção do llúdn!' ci\'il o do ccr:l!~sia~tico. Eis, 
porr>m, o qur, c~sn intilula.Lla irmanrlnrlc ti'!H ro· 
cusado fazer. 

Entr.etnnto, o nolll'e prr~idcnte tio P;mí. n~o !H~· 
sitou L'nl recun!JI'eel·n como tt•ntlo cx.isT(~neia 
legnl, c rwrsOIHl.liclndc juridicn, Uc!'laranU.o nwis 
t!Ut' l'!la lem intl!l'l!t:scs o direito::~ soUI'c a igrcjn 
de fJUO ~e traJa. 

Mas, aindD qunnUo ::~o trab:-so llc um3 irman
dade lc~o.!'alment~..: cm~~tituida, n razão seria domes
mo modo ÜHprocellcntu u nnti-juridica. Si a. ir-

mandado tini ta concorrido com ;.ligumns esmolns 
pn1'~l a construcç:lo do t~mvlP, 11Hr nJiãs cn:'ltnn 
mais tle 300:000E nos cofres pruvinciacs, c era 
prc.prio prodnei31, como r1 reconhr•re o noLrc pro~ 
sid1mte em suas rnzõcs. is30 n:io lhe daria direito 
algnm sobt'e o tomJllo.' pllrr1nr 1'0tu0 j;í ohst•rrei, 
ns i;~Tejns nfio p~Hlcm ser objecto Uc dominio, ainda 
mesmo daquclles IJUl~ ns con-.:trnflm in!eiramentc 
it sua rnsta. CoulQ pou~~rin, pois, ser es.'-'O tL'IHJilO 
do domínio de nmn irmandade, que npcnns tivesse 
rmncorrirlo com pequrnns esmolas pnra a sua con
.sirtH'l'fiO "t 

Pu1;ranto, out!'o OITO jtll'irlico commctteu o pre· 
si1lentl~ 1la prm·iucia elo P;1rlÍ. 

Nostns 1lu<ts raJ.õ~·s cifr.'lm·sc os motivos pr·Ios 
quncs entend;~u u prrsident1~ que a lei deviu ser 
susponstr. 

Finalmcnto alkga o noiJ1'n prcsi1L•nle que t'Ssa 
nova rosoln~·ão ern inntil, visto que 11eln I Pi do 
i86i cstnrn ercadn a fregw~zia. 

Ha nqni uma notavcl cont'u~ão de itléas. A uJ. 
tirna lC'i rd'er~·se á cousa muito diffl'rtmtc da lei 
dn 18t.ii, !JUC alK'nns crcou a froguezin; aquclla. lei 
J111i~, além de uno ser in~~til, fui o complumonto Ja 
p!'imf'ira. 

Creio, Sr. presidrmte, que !J:rstnm a~ li~dras 
oiJs~rvn~õcs que ncabu ele fnz1_•r pnrn turnar p;rtf't1t1•s 
ns erros jur"!rlicn~, em que se funrlnm to1l<1s a;:; 
rttzõrs nll11gaU:1s pelo noiJrc presidente du Ptlr<.i, c 
;r necessidade de ser reYO.Ql'tUo o seu acto. 

E' pt'11('iso qu~ ::iC punll::t cobro ao abuso fre
qnent.t•nL'tle praticado por :dgnns prPsidentcs tlt~ 
prnvincL· :;, :::-·~·bret~tLiu nest11s ultimos t~mrros, du 
annulli.lrent o podc1' lcgisl::ltivu das :Jsse.nldlo:1s 
provindno~, ;1rrozantlo·u a si por mril) dt~c'~a facul· 
tladt• de niio :-ancção pm· illl•tivo de inconstitul'io
nnlidadc. rJli.C importa n su.;;;pr.ns:"io dn lei. Por este 
motlo sanecionnnras leis qnc llit's agradam, e im
pNlt•rn que tr.nham c·xucur;ão uquelhls que nào J!w-; 
agradam, muitas vezes w·r mosqllillhu espirito 
pnr!idnJ'io ou por paixão. 

O Sn. CoHHJHA :-Em S. P<lUlo até .S(J e1·cou 
inconstitncionalirhde de-pois tle rccust1da n pri· 
mcir3 vez a snncção por não sGr t1 lei conforme 
aos interesses dn pro \'i nela. 

O Sn. FAUSTO DE AGUL\.n :--Não Lw motivos quo 
nfio so excogitl!m, qno não se im(lginom, pnr:t 
darem Jogará pr1·t~·tHlhln inconstitncion::di!laUe. 
De:: li~ moUo a nttríiJUil:.:lO rlu ncg:1r a sanc~·ão qun 
foi eonl'erida pelo neto atldit'ion<d aos presidentes 
do proyincia apenas pnrn obrigar a::; (ISSc•mL!êa.; 
provincines :1 rcconsidl'l'arem os seus a,~tos e a. vo
tarcm·os nov~-~meutc por llous tl'l'ços, rc1luzindo o 
acto cxtraordinJrio Ua susp{'nsi'ío da lei aos raro~ 
e muito cspccifieadus casos du ::trt. :lü, H e ará con::;
titttitla em um vctu absulutu dus prl!Si•lcntus du 
provincia. 
. Digo- v e tu absoluto-, purque, suspenUL'IH1u o~ 
pref>illent,Js essas leis c r,'mettenLlo-as aus podorr·s 
p;Ot'~Os, acontece que nem o governo gl'r:tl rcvog\'1. 
provisoriamente o acto tlo s1~U dr·IPgatlo 11ar.1 o não 
de::mutorar, nem n as~omLh!a geral, pot' falta de 
tcm[ll.!, tnmn. dL~Ilcs Cl)llhecimcuto. E' ll!'CL'ssario 
que se pnnll:l nm tt~l'lllo n b:-o. 

D0mais, a te i de q1w trato versa sobre um <tssniu
pto que actunimi!Hte é tlc mnita gl'&\'idatle, pnr ~er 
de curactDr religioso. O aclu do pre,:idente tlu 
Pará tem pois o alcance de uma at1imação aos lll'O
pagantlbtas dt) Uuutrinus suLversivas do culto 
ca.tltulit.'u pnr<J renovarem aind:t eum mah; fmça 
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cs~a lut:"~ escnntlnlosa. qun têm lc\·antado contr~ a j 
autoritlatle ccdesiastica, ameaçando até a tranquil~ 
IidaUc pnldirn. 

E nesta occnsião cu clwmo a attenr:~G do gover
no cspccinlmcnll'J~nra o r~tallu Ja~timavl'l d:t dio
cese do Pará. E' e rccdar que tcnllo-se J.e Cl'io
Lrar brcvcmcnto a festa LJnn ual u~~ No~sa Senha ia, 
do Nazaret!J, a qne lta llOWO mo n•feri, sr:ndo os 
festl'iros o.,; mesmos do anno pa~snrlo, se reprodu
zam as scenas cscondalo~as. que totln :.1 imprensa 
publicou e du que o Soni'ldo te1u conheclincnto. 
Temo muilo que no nnno corrente se repita o que 
se deu no anuo pns.,.ndo., cm que uma prMlss:ão 
denominada civil percorreu as rm.s da cidatlc com 
a im:l,gem de Nossa Senlwra dt;_Nazareth. contra 
os prcrritos catholícos, SOill a pre"1cnçn du um sú 
sacerdote, o ainrla wais foi o templo in~vmli(1o 
por esses fcsteiros e pi'S:'nns, que o:; ncomp:mhn
ram, cclcbrnncll) uma fe:;t:t taml.JtHH denotilinada 
civil, sem um sacerdote, não se respcifilndu_a_ 
prohihiçfio (ln autoriJnde eccle.~instica, e consti
tuindo-se clles proprio::. mini~tl'os da religião, can
tando p~almns, ladainha . .-, etc. 

O Sn. JAGUAHIBE: - I:;lo é um escarueo á_reli
gião do Estudo. 

0 Sn. FAUSTO DE AGUIAR :- E• precisÔ que o 
governo tome na de\'idn consitleraçilo oslcs f<:tctos, 
e que expeça n·ovas instrucções e ordens ao seu 
delegado na provincin, pflra que evite tutlus e~sas 
sccnns csc:mdalusns, todo esse de::;respeitu U reli
gião do Eslado, qne no governo cump-re éfMtãf e 
manter (apoiados). ________ - _ 

Entretanto, pnrccC\-mG conveniente que aosde 
já o Senado tl'nhu algumas informa~õas oillciaes 
relativas á lei Llu que tenho trotado. 

Par.l osto fim vou ter a honra de apresentar à 
illustradu consideração do Senado u ::;eguintc re
querimento (lê). 

Foi lido, apoiado, posto em di:-;cuss~o il_ <~ppro
vado o seguinte 

Requerirnento. 

c Requeiro que se pcc:am âO governo, pC'lo mi
nisterio Uo Im1Jerio, as seguintes infurmaçõos: 

c :1." Si o pl'esiUcntr. da {lrovincüt do Pará já rc
metteu ao governo, nos tt:rmos du art. 16 do acto 
addicional, o projecto de lei da asscmbléa pro· 
vincial de 13 do Agosto ultimo, relativo á cntrcrra 
ao Uuv. bispo dioee~ano da igreja cdificnd<t pa~a 
ser"~tir de matriz da purochia de Nazarcth; projecto 
ao qual o mesmo presidente noB'ou sanc\àO com o 
fuudauwnto du ser inconstHue10nal, c que sus
pendeu. 

• 2.a No caso affirmntivo, qual a resoluç:io to
uw.da pelo governo.- Fau.sto dt• Aguia1'. :n 

PR!ii!EIRA PAliTE DA 0!\DEM DO DIA. 

N.tYEGAÇÀO DO UIO AMAZONAS. 

Continuou a 2.a discussão do art. L" Ja propo
sição da camara dos dc[1utado:; n. 186 do corrente 
anno, approv:mdo o contrato eell'Lrado pl'l() go
verno p.1ra a navcgr~çl'ío a vapor no Rio Amazona:; 
e outros. 

O Sr. 1\l:cude~ de A,.bnclda :- Com 
muil.o p(~zar, Sr. presidentl~, tomei a p:1Iavra na 
discussão deste projecto; mas pr!o que V. Ex. 
1 o Senado vão ouvir, csti)U rcrto de que serei 

dcsculptulo o nh! sen•irá de uttenuante a circurn
stancia de, no momento, _não haver tuemLro algum 
do Senodo ro1u a palnvrn, pois; S1ímonte resolvi 
tunw 1- a_} _suppontlo que estava esgotada a 2 ,a di:,;. 
cussi'io. 

Dous moth·o~, Sr. pr~sidente, me obrigaram a 
pedir fllJa!.'lrrn ncst:t Uiscnssão, sendo o primeiro a 
prome-"~a fJUL! nr~ste recinto ouvi o nobre pi'f)~i
dentc do conselho fnzer_. quando orava o nobre 
senaUor pda nnliia, o Sr. Dontns. 

S. Ex. pr(IIIH'tleu falhtr ;;;obre o .1ssumpto e dm· 
c-xplil'n~ões -; mas, com ptlsma de minha parte, vi o 
lwnt'3do ministro íntdrnmente silencioso. 

O Sn. TEIXEIRA JuNrott: -Fez_promossu muit•J 
sulenme. 

O Sn.. MEiXDEs DF.: Ar.Mr.:loA: --Considerando qun 
o noJJrt->- ministro, c~tmHlo presente au debate~ nom 
uma pnbvn:t proferiu, ni'io oiJ)o;tante a sua pro· 
mo::;s:t lã!J solemne, eu ententli que ni'io devia dar 
o meu voto snnlJoJicamrntc, sem solicitar de S. Ex. 
a cxpn.siçi'io-dos motivos (!UC o levaram a prcstnr 
a sua ;uliJcsão no contrato C!'ICbrudo por um mi
nistro lia .mterior aUministrac;ão. 

O Sn. D101M VELHO:- Foi o n.ctual ministru 
quem cclcbrüu o contrnto. 

O Sn. DAN1'As: -Já o achou celcLrado. 
O SH. BABÃO DE Cm'EGIPE:- Achou as bases· 

mns qurm fl'l: o contrato fui o uctual miuistru. ' 
0 8n. MENDES DE ALMEID.\.; -As clausulas do 

cou trato I'ar.l n nnvegação do Amazonas têm n 
data de 29 de Dezembt·o .tle 1817. 

O Sn. D.\.:-ITA!-"i: -Correu no pl'liz, antes da quéLla 
do ministcriv de 25 diJ Junho. que o contrato es-
tava f~.:ito. · 

O Sn. Dwc:o VELHO:- Estou dizendo simples
mente n vortlaUe. 

O Sn. 1\fEN!JES DE ALMEIDA. :....:... Portanto, cm !Jura 
o octu[ll ministro assignt1:-:se o contrato, estava do 
algumn sorte obrigado pelas clau:mlas anterior
mente ::tceita~. 

O Sn. DioGo VEtrro:-N5o estava obrigado. 
O Sn. SILVr<::IRA Lono:-llodia alterai-as, motlifi

cnl-as c ntt\ adoptar a opinião tlo actual Sr. ministm 
da fazenda. 

O Sn. 1\IENnEs DE AL;o.mmA:-Em todo o caso 
S. Ex., que ,Jssignou o contrato, tem a o!Jrigaçilu 
de explit'al-o. 

O Sa. SILYEILU Lono:- Tom uma opinifio na 
opposição o outra no governo. 

Ü Sn. MENDES DE ALMEIDA:-No parecer da 
honrada commissão, se acha inserido um trecho 
do rPiatorio do noi.Jre rpinistro, eom relação a este 
assumplu, e (~m~que S. Ex., pnra defender o con~ 
triltO_, de alguma sorte procura <:tpoiar-se nesse de· 
crcto de 29 dtl Dezembro ... 

O Su. SILVrnn.\. Luno:- Ate lhe fez elogio.:;, 
O Sn. MENDES DE AL:\IEIDA :- Apoiando-se nn 

decreto, prestou-lhe cbramente n sua adhesãu 
{apoiados); m:t5 não o defendeu com as p<~lavras 
do seu rcL;l!ol'io, como eu csrwra-ra; I~orquc S. Ex. 
dbsc: • Co11vencido de que pnr ora mio p0de ~quf'lla 
naveg-ação pr.Jseindir du auxilio do Estado .•• ~ Nãu 
vi :mtccL•tlentes que mostrassem a razão desta con
vicção ... 

O Srt. Jo::;f: DoKWACIO:-Apnia.dn, 
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, O Sn. M.rrn:ur.:s DE t\r.lliElDA:- ... e induzissem o 
n_o!Jrc ministro n tomar i'l n•sponsnllilidadc Uú acto 
de seus antocessUl'CS. __ _ ~ 

Coutinúa S. Ex. (lenào) : 
' . . . . . c temcnllo tomar a resprmsabilidade 

de sua interrtlpfão, .qac podt·ria ser fnt<d ú in_dus
tria e ao commrrcio da rcgi5o amazonica ... ~-. 

E~ta razãu me c.-:.tá pnrcr(mdo com n do contrato 
para a illumin1\'5o a gnz. --

0 Sn. SILVEm,\. Lono:-Apoiado. M~s não havia 
o risco de ficarmos ás escuras. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA:-8. Ex. não queria 
que lwuvl'sse dctrimt·ntu 6 iuilustrin c no coin
mcreio amazonicos; 6 rurio:'o. _ 

Mas, Sr. prMidentr., e:-;sa comp:mllü.l n1lo foiUL!s~ 
Urrada para is!'o.---o rl'cciu do nolJrc ministro era 
inftuHl~Uo. 

A primeira rompnnhii\ t'fil do nateaar1To e com· 
mercio do Amazonrts, mas ti esta. outra rt:i ,.oJ:nlo o 
commcrcinr. Pol'!imto, a razão cx.hil.Jidu pr.lu nobre 
ministi'O não justi!1r·avn -o rontr[lto. S. Ex.". Ii.ão 
podia ler em mente o commercio (,1[1 com.J!:inltin 
no Arnozon·a~, nem mesmo o outro, que nl'in pr~.dn 
cst~r sujeito á-ta1 contingcncin, é quando a rom
pnnhia ó simpksmentc, notc- 8 .-::e, de navcgaoão, 
cousas mui dfstinctns. 

O Sn. SILVErnA Lu no:- Não é o primeiro abuw 
que cllu homologa. 

O Sn. ME!\DE-> DE ALMEIDA:- Acrescenta S. Ex. 
que o prrço nju~tndo cXcrdc um poncn (np1•nns 
180:000~ !) o que a commissão do Senado julgara 
sufficicnte (300 :000~) ynra monlt·r essa navrgação. 
Não sei ao que vem n It•gar-sc o crue se passou ho 
Senado cm 1877. S. Gx. acrt>sccuta (Ztn: 

'Fica muHo nqucln dos limites rn:trc:HTos 110ln 
camnra dos Lleputa·los, e <~licis niio so- di.-:!ancin 
muito dllquello, principnlmcnte att~nrlendo-so no 
au.amento do Bervi~o contrnt::ulo.• 

L to até pal'ccu rontr<~-rrodncr.n tt~, lHlÍS querendo 
auxiliar a companhia, ao mesmo tempo se oppõo 
aos seus UL'.sejos. S:io circumstancills qur. pedem 
cxplirações. 

Sü:o mnda p~Invrns de S. Ex. : 'Dem n\raliadas 
csl<lS circnmst~nrias, pr:1z-mc rl'con lwenr ... • 

Este praz·me recoulu:cer está um pnn<":o dieta
torial ( l'iso); é o equi\'alent!~ t.lo cumpre qur dt'
cretf'is da f.::llla do thl'ono, é uma Y<~Tianto do ltci 
por bem. 

Disse ninda o nobre ministro (lê): 
"' ..... qnc o contrato ap[li'OlH!do pelo d~creto 

n. 0826 A, de 2~ llu DezetJJ!Ji'o de 1877, consultou 
dr'vidJml'nte ns convcnienc.ins pniJiicas c luu·nw
nizou lcgitimos interes~cs l'L·cipt•oro~. realizando 
n economia annual (note·&!) Ue 2!!0:000$ s.obl'c a 
qwmtia p:1r q_nc anteriormente orr~ pttgo serviço 
meu o r • .. 

Or11, csm economia Iembnul.:t no rclaLorio é 
llOV3 .••• 

O Sn .. SrLYEIU.\. Lona :-Apoiado. 
O Sn. :MEI'\DEs DE AL!tlEID.\. :-Pois. vai-se con

tratar um servira com clau~uias inteiramente 
no,·as c a.Igum.:J.s d.ifl'ercnlos do prccctlOn te ('On tr<I!O, 
c dderminndo prt>ço scgnn11o ns circumstan i <JS, 
e diz-se qnB se rcfllwmisou, porque n somma é 
inf··rior :i do contr3t 1 qut• j:í C'stit cumpl'ido ~~ lt•r
minnUo? Com l<d linguugcm parece qne se c~tuva 
obrigado á primciru :..ommu I 

O Sn. SILYEtnA Lono:-Julgava a sub·nmção do 
The5ouro patrimonio da compnnhifl. 

o s~t. M.Io;NOES D8 ÁLMI>H>\. :-Portanto_. Sr. pre
sidente., esga raziio npre~entar1n pf'lo nobre nnnis
tru da agriculturn ntio póde por si com·cnccr-mc 
dn com'C'niencia do contrato. 

O Sn. SILVEIR.\. Lona :-E l13 treclws mnis im .. 
portantl~::> 1wssc rdalorio. 

O Sn. 1\lENnr;;s DE AL,lEIDA: -Portanto. tcnrlo 
sitlo o n.obre minís"tro da agTicnltura intertwllndo, 
como fm, e prorncttendo s:,Jcmneme 1to ne_.;;la casa 
dar oxplirn\-Õ"es, eu nfíu po11in ddx.a.r cncerrar·:::c n 
2.a discns:::áo sem pedir u S. Ex. que cumpra :::un 
promessn; e, <~lém deste Inoli\'o, tenho outro que 
tnmlwm me obriga á intl!rdr nu presente dcbatl'. 

Deve o .Senado estar JcmLratlu de que, cm i87·~~ 
fiz um rerJu8rimcnto, que nunca teve suluç<io, no 
qual pedia ns seguintes infurmaçlies (lê) : 

• 1. 3 Ri já nàn C'\istcm é+S comptinhbs ck ComM 
mrrcio e Navrgação do Am<~:wnns c Ji'luvial do Alto 
Am<~zon<~s ; e, no c<Jso alllrmativo, si o governo teve 
di;-.;to conhetimento e intcrn'iU com acto algum 
seu, ouvindo fWrn cssr. fim o consoltto Ue Estado. 

2.:1 Si se tem n<~veg<~doorio Pun'ts, além <lo nosso 
litnite com & ropublica. da 13uli\'ia, ha.venllo pos
sibilillatle do por css1~ l3do :tltrir-~c relações com
mPrciacs com cssn rCJlUlllicaJ tendo o gorcrno Uatlo 
para cs~c fim algum pns..,{). 

3. a Si ex.istir pnrccer Uns ~cc~õcs do conselho 
!Te E:-.t::ulo c tlo {'onsel!w de Estado Jlleno, Robro a. 
trnn~ft'!'Cneia de. qualquer 1los conll'<ltos lias ditas 
compnnhias Lln navegarão, per;o rópin. S. n. » 

Fiz !wllr·e is lo :dgumns rcfic:o;.iJe,:, que tem ~~ctun
lid<~llc e muito inlercf;se rom a presente mC~!erin, 
mas nunca recebi 11s informC~çíJes prdilÜIS, apczar 
do rerJUI:\rimento tcrsitlo, si bem me recortlo, a!] ui 
npproyado. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOn : -Em que dutn '? 
O Sn. __ MENDES DE ALMEIDA:-~ de Sctcmi.Jt'o 

<lu I8H. 
O Sn. TEIXEmA JU!\IOR: --Ainda não é tarde. 

O Sn, MENDES DE ALMEIDA : - Aintla. se púdc 
esperar nlgum tempo ... 

Di5cutindo cu nt-sta rm::n o or('nmrmto dn mariR 
nlw, na scss~o de 21 de Maio de.-1877, fiz incidiJn~ 
temente soLrc o pont'J principtil dP no;;su qucstfto 
algumas o:Us:·rvu~·õe~. mui limitall:Js, é verdade, 
nws qu~, neste momento, aind:i intcre:>S3111, c por 
i:;so pr-1~0 lirrnça ao Senado píirn ns ler; é pouca 
cousa, n:io futiga. (U): 

• Não posso, Sr. prr.sicl~~ntc-, doixnr .de chamar 
{3tllÚ('Ill a 3tlúUÇ'~O do illu:;lrC lllinislrO pnr:l a fiO~ 
tilha <lo Amnzonr~s. E' nJrnira\·Bl, Sr. prcsideniL', 
qunndo um rio tão grondL•, de um pt'rcurso enor
me Jentro do nosso tetTitul'io, seja justnmcnto 
~utmdle onde exista a. mnis prquena das flotillws 
nuviacs. 

« Parecia natural que o mini.;terio tivesse uml 
fiotilha parn o baixo Auwzontls e outr<~ para o altll, 
o nflo ficnr tu1lo sómcntc no alto Amazon(ls, cnm 
IJU3nto eu rcconhe~·n qne umn provincia Ue tão 
1racos recursos, como é a do Anwzonm;, nfio póde 
dcix<~r de uWizDr-se desta fltJtilha p<~r~l 3S com
rnunic3~õcs c serviço do g1)verno. » 

E acrescentava, note-o o Senado (lf): 
• E cu chnmo principalmcntl3 a attcnção sobre 
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este ponto, porque me p.1rf'l'f~ que lll'vcnU:o acabar 
o contralo com a Companhia Uo Auwzonas, o go
Ycrno, parn sun~ communtcnç1'ies, d•wcria usDr de 
um n•curS"O mais commodt) c b:n·atu, corno é o do 
uma fiutillw, tanto no Laixo como no alto Ama
zonas, p:tr:l. conducção do su1s mala:". 
. c D~.:mnis, me p~rN'C qnc o governo não tem 
necessidade, nem o poiz, de estar augmentando 
snb;rcn\Õ03, soLrctudo 1w actnn!iUrulo, á compa
nhias tle commcrcio, que j:l 11ZI.>rnm n sua apren
tlizJgcm c já ganiHll';Jtu com o.~ :mxtlio~ do Thc
souro muito tlmlte.it•o, c, port~11lto, já poJem viver 
por .-;i, Ucm cmnnci[):Hlas, como out;'aS vivem c lu
cr-am sem taes auxilias. • 

Por conscqucncia, Sr. presidente, cu tinha opi
niiio de que si se trat1sse tlc suiJvcncionar umn 
compnnhw de commercio pnrn aqurllc fHJTito, como 
n prmeipiõ sn julgoU vnntajoso c indí:..;pensavel, 
isto j<i n~o Se poéffa Tazcr conYchientcmcutC om 
no:;sa épocíl, crno intnrcsse Uo puUiico . .Ma.; cu nem 
sou, nem era oppnsto n que se sull\'encionas::c, 
Ui~o rpnl.~c pngassl'ffi os serviços pro .. ::tmlo:; pqr nma 
comp:mhia de Il<l,'Cgação, a rodamo do governo, 
cm tão vasto trrritorio. Os !lorviços, por exemplo: 
l!o tran~porte llns malns do correio, do for~·a IHI· 
l.Jlicn, du nwterial de guerra c d~ funccionarios de 
qu:tlfJucr ordem por conta Ua at.lministrn.,;fio; a rc
gularitlndo c permanenci:t tlc e;;calns formando 
um élo ligando tues r~giõcs, por assim dizúi', r~o 
governo do prllz, pois tr:1lu-su natln menos Uu um 
terrilorlo vasti~simo, cujrt popula~ão pOnco dm1sa, 
c mui dissemina <ln, vive qn[l:;i totb, no gcrt1l, sem 
pouso fixo ou pt'!'m:mcnte, cm razão d<.~ industria 
cxtracth•a n que so dedica. 

Neste scntilin, tendo cm considcr<Jç·ão os ínte
rcsscs da allministração, qtw n:io convem Pxngc
rar, esta rompanldn pé!llc ser um lJom nux.iliar de 
governo, e sem prcjuizo dos serviços que p~e sua 
natureza c fim dcvn prestar ao commrrciO c ás 
outras inJu:;tl'ias, que lwje já não precisam !Te au
xilio d.ircctu e Lie:erminnU.o. 

Ora, estes serviços do que a administração en
reco conviria que rllu os fizC'.c:sc, r. não mcdian te 
cm preza estrangeira; mas como não se acha <~inda 
prf'pnrnda pnra desempenhai-os com segurança c 
reg-ularid:.HJO, twrcrcjusto que pague-os a quem os 
façn. 

M.1s, cumpre notar-sl', a. antiga comp:mhi~ bnl
zikiru, não prrcumos de vtstot este lJOllt?, ate seu 
ultimo contt·n.to de 1861 ora rl~~ conwzP.rcw c de na· 
vegaçào ; c c~m ~ contrato de 1_87i celt·l~rndo com 
n compnnhiu m~lcza, a qnt'm for transfcrllb n pro
priednLle da antiga, não se eonstitulu mais cnm
panhia de cmnmrrcio, ffi;JS c t~o. só.n,JOntiJ J0 nave· 
gaçno a vapor, sou carncter pnmtllV?, c que sem: 
pro dr-n-Prn con3orvar. E ue:;;t~ .-ic1lt1Llo c que ~01 
úudu o auxilio Uírcclo !lo Etitutlu com a subvcnç:10 
e outros favores, qnc eram tnmbum em pnrto 
compensados com o onus do transporte das ma!as 
do correio o outros serviços, c a obrig:H,;ão e prr~ 
m::mcncia das cscnlns c tarifas Ue frde~ e passa~ 
gcns. . 

Depois de 1871 o c.'lructer desta compnnlun, mu· 
dn.nllu de nq.cionaiiUadP, tomou -se cspe1·ütl ; o go · 
vrrno continuou u subvt!ucionar o serviço d:t na
vegação, c ddxoll ~~ dnr impnlso a_o elo comnwEcio 
da propria comp:mlna, como rlnto!'lormcnLI!, Nrm 
mesmo o outro prer.isavn do auxilio tlirccto, vida 
por si, sem e:::sa tkpPndencia. 

Todo o esfur~.:o, Sr. presidente, que o governo 
- fez desde o principio fui sempre consideranU.o de 

navegação a compnnhia, n~as com o prinll'iro con· 
tr:1t0 du 1852 a compnnlua tnrnou-se !ambem de 
commercio, po~to que snb~idiariamcntc ; o grande 
o!Jjedivo Cl'a introduzir e tles~nvolver naqnellas 
:.~guns a uaregaç:1o a vapor. O outro intuilo na· 
f!UellL'S Iogar~s não era preciso promover, por
quo o commcrcio1 estava jri. o nllli desenvolvido 
meU.icmk o <Htx_ilio de outros vehiculos; o que se 
r1uerin., como j:i notei, cr.:~. a intl'oducç;io da nnYC· 
gaçi'lo a vapnr, para facilitar a.;; communicaçõcs 
l~iu toU.o wtuelle gt'tmdc mar, que <tssim podemos 
charnur o rio Amnonas; f111ís sati!';feito e;:;le g,rllnde 
empenho, tollas ns outras ol.Jvias vant.::tgens eram 
con:..;cqllcncia.-, obrigadas. M .s, cm sumnw, fet-sn 
11wi:l um csfot\'O cm prol da nasccntu companllial 
sulivencionorr-se o seu commcrcio. 

São, poróm, decorridos 25 ann0s, não ha nec~~s
sitlaJo de sulivcndunar Uffill companhia em razi'io 
Uo co:.umcrcio, como ainda lwutcm ~mtcntou o 
noLt'e Sl!nadc•r por Ma( to Grosso~ o como tambcm 
disso-o o nobre ministro Un.'lgTiculturri; a meu ver, 
hujc, uem por moth'u doJ navegação a vapor. E:--sa 
l'Dzilo não ~e póde com justiça sustentar, mnxinH~ 
cvm cnractPr de impnl::o directo, u é contraria tw 
proprio ('Ontrato <lL' 1871, que rliz (lê): 

" A nova contpanliia n:iu pnLicrá n('!goriar por 
.ma propria cnlla TI<lS liuhas suliveuciouadns. Esta 
proliilJição n5o abrange as transacções particu~ 
hH\.'S Jus arcionist:ls. • 

A sul;ren~<"w, portanto, tinbil UlllJlropo~ito Hmi- · 
üulo, e cs,~e mesmo o do impulso dado cí twvega~·ão 
a Va11or, tendia a seu fim com a tramfCI'l'HCia da 
proprir1lllde braziieira pnra o tlominio inglez. O 
rcgimcn .da suln'dlçào tcnJia a acalJar ... 

O Sn. D.~NT.,\S:- Com a dLcl.araçào do ministro 
Ua n.gricnllura dt•sse tempn, tlo que fez o contr:t
to cotu esse fim, o com o {IIJ.I'Ccer da commiss5o do 
Senado, Ue que fui reluto r u :Sr. Silraiva. 

O Stl, ~lE.\DES DE AL~IEID.\.:-.A.ssim, pois, n suh
vençfto de:-;rlu lS71 ate !iunlisar o primitivo con
trato (31 du Outu!Jro tle 1877) te\'C St.lll1cnte um 
proposito-auxilinr a navl'gnçfto a Ynpor· no Rio 
Amazonas, repre~ent<:llla na cmprrzn da compn· 
nltia The ,-lu~aso", substituta tla llrazileira, e não 
m:..tis o seu commcrcio c nem directamente lJU:ll· 
ttucr outi'O, A propria eomp<:lnllia n:lo tem outra 
denominação alem dc-T/w Anwzon Sttmn !úni· 
gatiolt Compa,1y, Limited. 

Iloje, a approvar-se l'Ste l'Ontr&to, a que.st!i'o seria 
mui diJI'orunt~~. ns subvenções para animnr o com
nlL'rt:io e a n<1vegação não têm mnis razão de se-r, 
por serem .ohjL·Ctivos já attendidos o .satisfdtos. 
A compnnhia e o governo, ltvres das o.!Jrigli<;Õ0s 
tlu jlrimitivu euntrato, lh'HlL<m tratar sol.J out1·a Uns~. 

Os Sl'rviço:; que o governo prrcisa porlem H~r 
contralullos e pa;,;os ~em o carnctet' de suUVt'H<;Õe.c:. 
Si não são prrclsos, c o governo fHíllu di~f,t'n· 
s'tl-os, nestu caso nem um rccd Uuvu sn.hir d(IS 
arcas do Th-3s,1Uro. Eis como comprehendo a 
quesEio. 

Convem, Sr. I'f('Si1lcnte, que <Jprccicmos a po
si~ão desta comp;mhia sob ouLras relcH;õr.s,' des~ 
ligada como .c:e acha tl•> StHL u!timo contruto. In
tcressai"it o prtiz que uma tal companhia ab:)ona, 
conecntre e.m si todo ~ ffiO\'imento Ua navcgnçfto 
á vapor nas a~uns do Amazonas, innLJli~ando 
quacsqnor ontr<ls l'mprez.1~ snbvcncion::~(b..;? 

UraJ :)r. presiUeule, suL este ílUI!to Ll<J vi~ta 
sou muito OJlpo:-tu à contrallsar:ão, c é o de.sgoslu 
que tenho desta novn COlllp~nltiD, por~1ue cm· 
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quanto existia a outra, cmLorr1 nflo tivossé mais o 
exclusivo da navcgn.ção :l vapor, alieis compc•n
s.ado com a 'faculdade suiJ-::illiaria du Cllll1mer
ciar por sua proprin conta c outros favot'l·~. não 
se mostrou tão ancio.-:.n ele pO!'suir tudo qnanto 
havia no Amazonas sol; a dcnominn~ão de navc
gaç5o subvencionada a vapor. 

Queixei-me muito, Sr. prl'~idr.ntl', quando soube 
que se tinlla transfl'rido uma pr· prierl.n1lt~ ill'<lzi
leira cm boas c prof>pr.ras cnndi\ões de vida p:1ra 
o poder do cstrungciro. 

O Sn. DANTAs:-Eu tambem senti multo a lrans
feroncia; mas o ministro que a fez Ucu um motivo 
á camara :-foi pnra a!liviar o EstaUo deste gr::mdo 
onus. 

0 SR. MENDES- DE ÁLMEIDA: - Alní](] tl~~im a 
nttenuante niio ab~olve, 11em o motivo justifica: e 1 
demais, desde que de tnl fncto resulta n central i· 
zação cm assumpto tão grave, concorre-se pttrn a 
pratica de um grande ffiéll. E tlesde que esta nova 
companhia se organizou com este veto dn não 
commcrciar por conta projlria, e1lo comC'çou logo, 
não di~o qno por medos irrcgnlarm:, mas por mPios 
commerciacs « constituir um podcl'Oc:O monopnlio, 
Eram interesses mntuos lw.rmonizad11S, <Jdmitto. 
Mas,si vús <>o is sim{llesrnrnto uma compnnltia de na
vegação á v:tpor, .<:t não tendA.<; mais <1 fMr.r .-:inlio 
este scrdço, por ser o vn~~o ohjertivn, ao menos pa
tente,sendo brgamenh' subvcncionéltb por parle do 
governo, porqnr não dei'\ais ao~ outros que na
veguem ta miJem, hareudopnra todo~ tanto Pc:pttço 't 
Si vós não tend!'}S :.in(io çsLe intuito, aliás Uum, 
qunl é o inlcrcsse lngitimo, confcs~aycl, qne pn
deis ter cm prejudicar as outras rompnnhias do 
navegação de menor vulto? Não arhu fundada ('ffi 
razão solida a ab:;ot'p~·Tio que re:~Jizou- Be, n meu vê r 
sem 'Ç'antagem, e antrs com prrjuizn do paiz. 

O nolJre sf•nador por Mntto Grn~so veiu hotttem 
dcfenJcr essri'l actos da potlt•J'nsa comp:mhia, qnc 
eu lamento que fus~etn prnticadog. As rnzÕf!S rx
hiUiUas por S. Ex.. infelizmente não mo conven
ceram. 

Uma bua o previdente politica nãn poiHn renl
mente sustentai-os. S. Ex. disse que foi por accõr
do que a romp:mlda fluvial do n.ltu Amnonas c á 
do Pará se englobaram ou fundir;1m com a grnn
dc~ a estrangeira, (' isto porquP- cslar:uu cm 
situação prrcarin. Devo dizer ao noL1·e senador 
que b,'l cn:;ano de ~ua partP, pois as circnmstandns 
não eram as que S. Ex. mrnci!)non pnr inr-x:~rta 
informação, c a prova disto, ao me·nos p:~ra com 
uma, está na lcgísl11ção ndr~do crrar1n pnrn C'ste 
fim no Amazonas. 

O Sn. D.lt.NTAS :-Apoiado. 
O Sn. 1\-IENoL:s DE Au.mmA:-No Amazonas po. 

rccc que funcciommdo t1 assembl0a p!'OYincial, 
ou estando proxima a reunir-se, o prcsirl,mtl' da 
provincia ('nrarrcgou-se de des tmir, ródc- s.e dizer' 
um decreto do poder r.xrcutivo gC'ra e uma lei Ua 

· assembléa provincial. O que .c:.r npprnYon nlío rui 
o requerimento dos accionistas da compnnllia flu
vial, pedindo 11Ue se lhes pPrmilti;o;Fe a tr<"tnsfcrcn
cia da sua propriedade á rompan]lifl inglrzn; hnvia 
tanta urgencin que o que sr approvou foi um des
parho ou pnrtnria do prPsidentc, que rcso!Ycu 
desde logo a questão por si ; o documt.:nto é digno 
de ser lido (lt'): 

« Fica :Jpprovado o acto da prf'sidencia tla pl'o
v incia pormittindo, por àc:.:pncho e 110rtaria de 16 

mm ·--~-···-"-""'·-~· ~~ 
de Março ulllmo, ;j companhin Iluvial do alto 
Amélzonas transferir todt-s us seus contratos á 
comp:n. h ia de navrg<IÇiio a vapor do Amnzonas 
Iimit~da, po1lrntlo por ocr·asHb de lavrar os <'OU
tratos fazl'r as llltort~çôes que entender cunve-
nicntes aos interesses lia provinciíl. » -

O que acabei de ler é o úlll de indemnidad1• do 
procHdr.r illegnl da prr.sidtmcin, Este nl'tu tem a 
dntn de 27 de AlJI'il. 

E tuJos sabr•tu que naqnella epoc:J houve na 
as!>cmLléu JH'O'i'incial luh1s ucerbas, muita rdu· 
ctuncia pnra approv::~r-r;:c rsta port11rin, que crn o 
sncrificio dos interesses da provincia ! 

O Sn. DA!\TAt;;- Apoial1o. 
o sn·. MENDES DE ALlmtDA:-Aindn ID(IiS, Sr. pre

sidente, r1nra sustentar o direito ú nova rompnnhia 
prntir.on-sc ninda um atlo~ (jUC st'! vendo com 
aml.Jos os olhos sn <tcrcdita. Etn uma lei so]Jre a 
desprsn e rcrcita das ca.maras municip<ws de 19 tle 
Mnio do mcsnto anno, impôz-se n qUrtHiia dn 
300~ por vnpor pnrtirulnr que tucassc na . ..; povonçõrs 
cmprr.gndos cm qualquer cnmmcrcio, ('fn qualr]W'I' 
commercio I p.otc- se. 

O SiL D.\NTAS :-Já mostrei isto aqui. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- (Lt'ndo) • Art. 9. 0 

§ 12-Idem por vnpor~s llW'ticulares ornpregndos 
cm qnal1]UCf rommcrcto. • 

Nno_ so trata aqni {}O c,'lnôns de reg-atõe~.qnc, além 
<lo imposto prc.vinrial lle !00~, ti!m o munieiptll 
(§ H) de tiO$; mas dM vnpores particulares I 

Ora isto, St•. prrsitl1•ntr, é llltl ai.HJ~O fjne nfio sn 
pó··. dehflr Ue censurar o mais fortL'IllL'nfc pos
si\ l. A iniciativa p:1rticul:tr foi Msim, p(l{]f'-se 
dL ~r. offt•nrlida grnveml!-nll', Os intereSSL'S pu-
blicas da mcsmn. sorte. Nilo sei com rrur fun!ln-
mcnto se prr~ticou cstP fiC'lO, Jlorquanlo não acre-
dito que os vaporrs pnrtirulnres, ninrhl eoncor-
rcnUo com os d.'t comp:mhiél, podessrm l'azcr damno 
<l provincia; e nem se lltc:o: p/1110 f<lzer ('.U]pa Jli"ll' 
carregarem mais ~:eneros do que os dn compnnhin, 
po.-to que eu rcconlwçn qne n~o pnd1•ri1n f:1zer nm 
serviço tão regular, nem tão bem feito como c lia. 

O Sn. DANTAs : -Sem ·d_uvida. 

O Sn. MENDES DB 'ALMEIOA:- Os vnpnr~s du com~ 
pnnliia Pm rnztio dos sP•ls recursos, inrontestavcl
rnPntc são melhores ; hn ain1ln n rcrtPza de n<JVC • 
gação para dcterminndns ponto:-,, a pt~ntn<llidad~~ 
llOS dias de pat'titla e outt'a:o: Vtmtagens qu:1ntu t-i 
fixitll'Z dos freLes e passagens. e commodos dos 
passageiros. -

Todus estas vantagens deviam tr<lnqnilli~;~r a 
companhia~ porquanto a devem pôr no nl.Jrigo de 
qualquer temor, vislo qtw n comp1~tP-nrin não im~ 
prrle que rlla oLteulw n rcmum'I'<I(.'ão gPnl'fo~a 
dos dis,Prndio~ que fn. F. pois qnenPcc~sidaUe lta 
ou liav1a_ dos tropeços flllC se lovantnm :10~ vapo
res pnrtlculares? 

O Amazonas não snppr.rln monopolio. Suas ri~ 
qupzas são taes c tão tliJuudan tes q uc 11artt todos 
ctwgam. 

Desde quo o não qnrirnm trancar, destle. que 
lwjn liberdade de nnvcgaçô.o sem medidas de go
verno mais ou menos dircct;;.tnrntc pro!dlJitivas, 
tornando-se a lei não igual mas proLPl~eionista dt~ 
tal ou tal t?mprrza, o monopo!i(~pPl<l ftwça natura! 
das empn·zas não é fH'Ifft tcm1_•r ll•l Amazonas, 
porque cllo dá para totlos qun quizorcm aprovri
tar :::uas riquezas. E pnr orn todos Qs interesses 

.. ' 



a \li compromcttitlo:-; porloti1 viver~ c direi mais; c 
pnr longo tempo. . 

Portanto parr1 mim, a razão deste monopol10 
assim comPrcbcntliõ.o não tem for~'<l, t~ sem impor
tnncb. A comptmhia pt1dc viver r. ganha.r largn
mente sem temer a concnrrcncb dos vnporcs 
pnrtirnlare:-;, c estes c ainUa outros de compauhi<ts 
que pn~snm ~urgir podrrllo tam!Jem numtf't'-~L', 
sem inYCja dos provento" dn grande companlua. 
Hu Jogar, felizme-nte, IJara todo~. 

.Mas, realmente, Sr. presidente, não posso_ vt-r 
que uma compnnhin que r só de navegru;ao a 
vapor c por rcrtas escalas, o tlS mclhol'es, procure 
afastnr o concurso de outn;s, aliús pC(JUCnas, n 
fazer o mesmo serviço rm rios differcnte::;, 110sto 
que auxiliares Uo grnndo cautlal, o Anwzonas. 
A grande comprmhia, drsde que hn ou pre,sr-nte 
SUltSidiO prcuni<ll'iO, C{UC'f por Si SÔ f<I7.L'l' O SCfv 
viço. o qur~ n5o pnrrcc- me ronrcnient\! .. 

( Ila um apa>·te. ) 
Si clia sómento fizer essG serviço d<:~ navegaç5o 

srm competcnf•in, não h:t de fazei-o ti'ío_bl'lll feito, 
como quando houverem outras. que d~.~putrm n 
melhor desmnpcnhal·o. Et:iSC cst1mulo Impe1l0 os 
al.Jusos. , 

Si, pof~, Mu ndverso a cos~r accumulo de s•·rv1ço, 
ao afastnmento d0 roncnrrCntcs cd sulJVCnç-ões ,.;cm 
razão de ser, não me o-pponllo a que a adminis· 
trnção pn!J!ica pngue a qurm mellwr os prestar, 
o~ serviços de que tt!Lil ncccssidadP-, ~ não Iiw )~O
gatele os meios. Ao qtv~ s~u mmto c ~1UJ!O 
ayesso é ao systema, ou propos110 d<l Mmpanl!m m
glcza do Amnonas de qncrrr nbarcar P.n~n ~l~~j'11dO o serviço do naYega~ão, desde que é auxllwdo f•, 1ns 
cofres pnhlic:os. '•..: 

O Sn. DANl'AS:- Esta idéa qur V. Ex. está 
sustentanrlo foi a da com missão do Senado cm 
1877. 

O SR. MENDBS DE A!.MEIDA :-Devo declarar ao 
SPnado que o que ;lin!lU mais m·c impellfn n frtllar 
sobre este Jssumpt.o fui, p1'Hk·sc dizer, a pc.tição da 
pi'Opria companhia, qnr- obrigou-me a pe~sar com 
mais atten~•ão ~obro rslu :1ssump_to. LI-a 11:ta 
primeira vez, c rcalmenti:l fiquei eompndcciflo 
venJo os Uanmos que soffrcria a coitadinha 
(l'iso}, si não lho acudissem com _a velha sub
venção; !linda huntem estivo a derramar Ia
grim:;~s ouvindo aqui a rxposiçrio do noi.H'é svnado!' 
pnr Mnttu Grusso. Eu estava perfeitamente ron
vrrtido e cdi(icado. E ilté Giz ia mais :-os defcnv 
S(!res da companhia não sã~ lo~icos, no c~ntrario, 
si"•o iucolwrentes, porque llao a companhw o que 
ella rccu:3a, isto é, sul.JHnção inf~rior 5 antiga. 

Em verdDde a rompnnhia discute tres llyfothe
scs e as examinn lJI'lll. Elia diz : ' ó possivc fazer 
este serviço por menos !la subvenção n.té agora 
dnUa? c se encarrega de rcspondrr ~~·g~mdo .o 
ponto Ue vista. em que se collocou: « Nno c pos:<l~ 
vcl. , Não é pas<;iul. Note-se. 

Púdc·sc fazer este serviço gratuitanwnte? Elia 
diz : Não; isto é uma plwntasfa, que raro IJOdcria 
custar n.o Estado, 

A companhia CJUO viesse fazt}r rstc serviço sem 
subvenção amanhã quPrcria uma cncampnção, 
Não dcscrrÍpcnhari<l n impnil!Cnte promrssa. 

Entretanto, Sr. prc:-idenle .. c dil-o·hei ele pa~
sngem, o que me rons!a ó que, em i876, quando se 
approximava o termo do prazo do contrato desta 
oempnnhia uma outra tntniJL'lll ·ingle':a apresen-

v. v 

tuu-sc dizendo : ~Eu faço grntuitamcntc esse ser
viço. , 

O Sn. Vrsr:ONDl~ uo Rro llBANco:- Onde est<'t 
ol!a ? 

O Sn. MENDES DE Ar.:o.IETDA :- N.:'ío _sei onUc 
está. Mas tenhu nqui presente uma notn, ·em que Si' 
me diz qne fui ouvidn a s{'cç:ío do Imtlerio- do-con
selho de Estado sobre o l'I'C!U<'rimcnto des~a ruso
f~iar:âo, qn11 se intitula-The Amazon EnylanrlLiah
tuâge~ pedinUo tmtnriznç:'io pnra abrir uma ageti_cia 
na provincia do Pará c propondo-se n fazer amtuzta~ 
mente todo o sr'rVit:o da nrrvegaç5o do nto Ama· 
zonns c seus aflluentf's. 

O SR. LEtT:\o DA CuNH.\. dú um ~parle. 
O Su. MeNogs oE .\LMEIDA:-Pctlin licença para 

JlJrir uma agencia no Pa!'á. assim como a outra 
de qu1~ nos occupamos prdiu, c con:'ta do decretu 
1!0 187:!, pnra ter mna ngencia no Dntzil: fez como 
c! la. 

Ora, St·. prPsidenle~ si existe um tal IJ('dhlo, e 
parecer d~ secç~o alludiUa, o nt~bre ministro da 
agriculturn p1'·Llo dize l-o ao Senado, o mesmo re~ 
mel ter-nos os respectivos pnpoi.-.; porque, com~ 
'lllanto eu não acredite nos scniços yrat_uitos1 não 
prcjndicavr~ c]ne se conhecesse a oxistencia deste 
faclu, e a razão da C'iclusfio do concurso Ues:-a 
cornp!mhf<t .. si era ou não serin sua apre:;:ent1t·ão. 

T:dvez o seu pedido nlio fosse rigorosamento 
gratuito, porque nesse não·acrcdito, c dt•ile des
confio; mos existem outros fuvores no conlrnto 
11Uo diseutimüs, e\:clusive o pr·ctmiario, que talVl'Z 
a s~1tisfizcssem. Ellcs não deixam de ser impor
tantes. 

Portantn, Sr. prrsidente, e preriso saber si com 
os farores qtt<3 (•xiHrm nostu contrato, inde\wn
Jentc de sulJrl'nção, essa compnnhin não po1 ('l'in 
fnzer o mesmo sorriço .. que a nctu::~I não quer fazet·, 
siniio com o onus da sullvençffo. 

Por consequencia, sondo como presumo, nflo rr:t 
o serviço perfeitamente gratuito,,. 

0 Sn. LEil'.-\0 DA CUNHA:- V. EK. não Yê qur 
este prdirlo trazia agua no bico 1 

O Sn . .MENDES DE AumrnA: -Qual era n agua 
que trnzin 't não era a do Amazonas ; e pois, si h a 
ouk'il, convem que se declare para que todos t1 co
nheçamos. Mas ent:io já existo es::a compnnhia 't 
.Não .é um ser phantastico? Neste caso o que con
vem é mostrar-se a improeerlcncia do pedido, ve
rilicando·se si es~a compnnhiH ostnvc1 no caso de Ues
ompcnhar o servi~o sem oulnl favor sinGo esses . ., 

O SR. LEITÃO DA CuNtL\. dá untro apnrtc. 
O Sn. MEro;on:s DE AL:o.IEIO.\.:- O Cavo r dn sulJven· 

P,âO neste c_uso n5o tinha I'iiZi:io tle ser, não tinhil 
t·undamcnto solillo; c mostrando-se que não havia 
meio do suslcntar a navugação il vapor sem n snb· 
vcnc;Bo, cstnrinmos trnnquil!os, c u d.espcdiamos, 
indeferindo. 

O Sn. LEI'r.\o O.\ CuNHA :-Jias a companhi:t n5o 
prr•cisava de Jicençn 1wra nnvcgar no Amnzonas. 
·coUas ns nações podem naVt!gar uu Amazonas~ 
para que C!'Sa licenr,n~ Não võ V. Ex.. !lUC lwaqm 
um ponsamen to oecuho ? 

0 Sn, MENDES DE ALMEmA:- Qual é O ponsnmPnto 
orculto que pflde neste caso lwYCr? A C!uestilo 
nprPrinda :i clat'n luz do dia inutilisaria semelhante 
it'O{Ie~o. A outra ~ompanhia n~o JWUiu tan(IJenl 
licrnçn pnra funcewnr1r no Brnz1l em 187~? 
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à Sn. LEtTio D.\ CuNnA:-Por Cilusa dn sul.Jv~..:n· 
.ção. 

O Sn. MENuEs DE AL~IEIIl.I.:-Em todo u caso, os 
favores que existem no contt•ato, indepcntl!'lntes 
da subvenciTo, não são pouco~, o ju~ttfi~ada seria 
a sua )retenção; tanto mais qnnnto outras com
panhias ;; quem se não paga ::.ubrenr·iio tôm feito 
pcrlhlos igunes. • 

E aqui, Sr. prPsidrnlr, cu n\i(l IW~Ro deixar tlc 
fnzer um reparo. A comp::mhi:J. The .4matnn rlisso 
que não podia dc:;cmpc•nh:lt' um tal sct·viço sinào 
por 720:000J$ 1101' anno, ou 60:0001~ pnr mcz, e .... 
note-se, mc>nos nem um real, e dt:pob•, sem (lllC 
saibumos a causa, aceita a actual .su!Jvcnç5o. 

O Szt. SILYElll.\ Louo:-E muito menos nceitadn. 
O S.i:t. MENDES DE AtttlEID.\.:-Eill qnc tempo fnl· 

lava a verdade ou não se enganava? Em qunnllo 
dizia: nem um r'~al <lo meDos- aceito, ou hoje? 

O Sn. SILVEIRA Lona :-Nesta época de <.~puros 
financeiros gnsta·so como não se deveria gastar, 
na maior abundaneia. 

O SR. A1E.NDES nu ~\LUEJD.\ :-Outro urgumento 
aqui aventou-se, pur parte do noiJrc setw.dor por 
Mano Grosso: ns outras provincbR tl·m com1Hmhins 
suiJvencionadas, e porque nii'o lia Ut~ ter o Pará ' 
Ora, Sr. pro~idento, isto é arr:umen to? 

O Sn. VIscoNDE no Rw Bn.\Nr.o :-Posto assim ... 
O Sn. l'tfENDRR DR ALMJHO.\ :-Foi o fJUf1 V. E\:. 

disse, ao menos foi o que ouvi : a5 oulras pro~ 
vincias podem ter companhias sulJvcncionndns e 
não ha tle ter o Pnr:.i? 

Isto não é uma razffo acci!:wol. 
O Sn. V.;.Iscosnn: no Rw DHANco:- Si o meu dis~ 

curso não tem 3fgumonto3, o do V. Ex, mio tem 
resposta. 

O Sn. MENDES DE AL;\1Ein.\:- Não tem rosposttl, 
acrcU.ito, porq(l'! realmente V. Ex. nfio {lt'l(le. rcs~ 
ponde r n c:;:;tas considerações ; nfio, nf1o é pnssivcr. 

Agora outrn consideração; essa compnnhir~ p1'11lo 
ser uma comp~nhia tlt~ commr,rrio? Não pódc; rn
tretanto, indJrectnmcnte, dnndo o governo uma 
subvenr;úo 3 essa companhia .•. 

o Sn. VISCONDE DO Rru nn.\~CO:- Y. Ex. COU· 
funde prohibiçii.o tle cornmc!'cio por sua conta com 
o trnnsporte do llH'retulorin pnrn o commcrc!o. 

O Sn. l\IENDES DE .\L~IEJD.\ :-Isto é outra cousa; 
o que eu disse foi lJilt" tlircctrtmi'Utc a companhia 
não pó de comrnercwr ... 

O Sn. LE..lo VEtLozo:- E clla nüo com moreia ; 
o quo faz é 3 indLlSLr·ia du transrort~. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO llHANCO : - E 8CfVC ao 
commcrcio .. 

O Sn, MENDES DE ALMEID.\: -Isto ningucm con
testou; o que cu di~so fui que a compnnhin n:io 
póde commcrciar di'rectnmcnto, isto é, por sua 
conta, pt'uic servir ao commcrcio, mas não prídc 
commcrciar. 

Assim está es:tnbdccitlo no decreto do 1871. 
E' cousa muito Uiffercnto. 
0 Sn. DANTAS : - Elia pó1l0 f;1r.er O St•rviço do 

transportt; do malas do correio, etc., e pnga.r-sc~llliJ 
nsto serviço. 

O Sr:. 3fE.NnEs nÉ ALMEID.\:- Mas, j<i. YOU dcs~ 
vindo do meu pNpnsito. 

(lia outrQs apart,•s.) 

O Sn. MeNDE~ nn: ALuEm.~:- Eu vou f:tzel' 
ln mOem uma pCtJUCna qul'ixa li nobre commi.-:~lí.u, 
c jnntumcnte ao noLt·e ministm dn agricultut·a, 
que felizmr'rltC, já vejo Im~sentc nesta cuS<!. 

O 8cnndo !ta Ue record~·r-sc de qne qunnrlo se 
trDtou nqui tla Com~anhin .\mcricuna d~ Navcgaç~o 
se disse, como uma 1lns r;Jzõc-: pnra nfio ncritar~se a 
emenda apprnvndn na camnra dos dcpnt<Hlos, l!lle 
o eorpo lcgislêltiVo, em casos tne3, 1.h•vi3limitar-so 
rr rospnn(ler, sim ou wlo, e nunca cmrnd8r-sc o 
contrato. Entretnnt1J este t·outratu vuiu cmeudatlo 
dn cnmarn d•JS dcpnt.atlns corno vciu o da Navega~ 
c,: ii o Amrricann, o a com missão que tanto se esfur·c:ou 
para sustentar ar\uellc contrntu metlümtu um tal 
principio, não ac 1a neste a menor estlinlla, c en· 
tPndr!U !JUe tudo ia muito bem ... 

O Bn. Droao VELHO:- A propo:;:;il"!ro que se dis~ 
cutl' não vciu rmcnrlaUa. • 

O Sn. M.tn\DES DE ALME!D.\ :-)Ias dizia-se então 
que, du une ~·o tr;1tava ern de llflflrovar o contrato 
tnl qu8l o governo tinha foi to; dizendn<..:e :-sim 
on não. Era este o ar.-! urnento aqni Ddduzido qna 11 to 
á Navegação Americana. 

Ora, Br. IH'esiJcntc, nfJui rem uma e-menda no 
contrato, porqur! determina-se qnc a Compflnltirt 
do Anwzon3s vU f<Jzer mais um se.rviço não con
tr3hU.o, nweg-aullo o rio lt;:.i atü o porto dl~ Uralty, 
o que não está consignado nas rondi~·õos do con
trato de 29 llc\ Do2-zcmbro Uc 1877. 

Portanto, Sr. prrsitlHntt', a nobre com missão 
m1o fui cohcrente com o pl'indpio cstatJelcc.ido 
lfuando se li'atvu do cunlrDto Ua Naveg<lçào Ame
ricana, cmen1hHlo na cnmH3 dos deputados. 

L·to é unw simplus olJ~crn1çJo que fuco pnra 
flUC so vcjn a incohcrcncin. c ainchl n desiiiu3ld:u.lo 
~:om que ns con~ns !'C fctzcm, não se lht•s fifl'S.tnndo 
um pouco de tlttl'ução. Como se tratvvü Jo l\Iura· 
nhãn .•. 

O Sn:. Dwao V~LHO :- A alt•.:n1cãJ agora é do 
ncr.ôrdo com a crnproz.'l, no outro Caso a empr~~za 
nãd concordava. 

0 Sn. MENDES DE ALYEID.\ :-N6o SO tinllD. ainda 
falindo á crnprçz3: n5o consta. 

-·,O Sn. Droao VELHO:- O governo tinha·se outen· 
dillo com a erupreza, e sabia-se que ella não 
accitnva. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:-Ninguem sn!Je Uislo 
nqni si não agora.. Ao governo comjJetia r.lecL:u·ai-o 
e não fez. 

O Sn. DroGo VELHO:- N5o ha incolwrenda. 
ncnlmma por parte dn commi~.são. 

0 Sn~ MENDES DE ALMEID.\. :-Este serviÇo, Sr, 
presirlenle, lJUI~ a11Ui se eleva muito, como Uc 
grande vuiCu, o de ir ao por lo de U'ra.hy no rio~~~ ... 

U.r.r Sn. SEXADOn :-P~ra nus pôr cm commnni· 
caeão com os Estados~Unitlo:; Lb Colom!Ji<l. 

0 Slt. VISCONDE DO filO BRANCO tlú um aparte.. 
O Sn. ~h;NDES DE ALMEIDA :-Quem vai pelo i(' <i 

á Ur:1hy, é certo, não vai a Iquitns. I~lo não C!;tnva 
contemplado no servic,:o dn n~vi:gar:ão, srgundo o 
contrato. H::t umn omcndn da camara dos tlepn· 
ta do~. 

?-rins, Sr. prr!;identC1 que grnnde diiTerença ha 
nistn? O vapor qno tora no porto do Tonantins, 
qunsi :í. cmLur3tlura do rio Iç-á, n5o lhe impot·ta 
fvmr llliliS tllna PNJUCilil snhida, dn rúz tlo rio nté 
flqucl!e porto. Não é !<Crviço de import~nria, r. é 
aqtes feilo no intert'~~l' dn companl1ia; ó urna nn'\'·:t 
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cxplor:_Jt:ão que promette, c a companh~~ n~o doseia I pôde -~1ais ~~-l~t.' no.~~zo d~_lJD. ~.- comqu~~to \i v eSse 
que ii~Ja lm~cha para a ~ntrnda Ue !llUI.:.algum con- antes o pleno dommw. D1z csRe decreto na con--
currl'nte. Essa nayegac:cm é :um novo muntlo qne se Uição ou clausula to, que aqui tenho p;cscntc o 
abrc.no commerc10 nm::~zomco, e a Comprmhia Dri-, se<ruinte (W): - '--
13nn~Cfl quer cst:lr I<i. primriro que ninp:ncm. Por· ~ · r • , • • 
outro laUo, arJui mesmo, ncst:l emenda «la eamara me A no' a compnnlua rc~ra apro~eHa.r n!ln~al
dos Ucpntatln!'>, nflo so Lliz onde é osse porto doUra- u·ntc duq.s _legua_s quaUrnUas dgs ~3 ten'!torws, 
h r, c, ao menos, qnal o nu moro de milhas que lta a C er llüffilll!O fot assegurado a actunl em preza 
pcrcnrrcr. Mas tullo jgto, Sr. llresidt•ntl', não tl'tn f.e~ 11 cl~~sut~ ~~.do contrato, sob pena de ]J('rder a 
impm:tflncitt par:l. o C0so •. porqnc n compnnhia. Ua pectlta piOPI.ledade. :o • 
m:mctr;J por que rstn TwJc bem di.:.postol, m·cita b Ora, Sr·. presidente, s[ essa companlna prestou 
ainda sem accrcscimo de snLvençllo, qua!qne; ~ms sernços ao E~tntlo, o tiUC se não deve escU-
outro sen·iço. Elia snLc o que faz, poi!\ com 11 rn· r~ccr, tarr.Lem se nao dcYe occultarqueclla intlem· 
hendc lJem u sem interesse. mzou-sc completamente, portJUC, como disse era 

O que mo admira porém ó que n. companhia o pnreco fJUP, ainda lÍ, o cn[ant gaté dos nossos' go· 
diga :- f. eu já revt 'as mini{Cts contas e sf'f qual é vernos; tutlo o!J)twc. Nao queria, por· exemplo, 
a minh:.~ posiç1\o rnm rclnçiio a este contmto · o rc· fazer a nangnçno do Rio Negro ou 1\Ialleira, 
l~torio ca,l{idtapial_ rc1~1ctfi_~o ·r~ra Lnntll'.rs,' 0 qne e.mlJOra contr<~tad<~, por lh.c ~·r gravo~a,_ o ~to
tltz a verdade mtcn·a,e o que [Hlrécc Sigmficar está 'crno c~_oncrnvn-n. da olJrJgaçao, sem d1mmmr a 
decl<~ra.çf\o, prova que, Cúitl. :1 ar·tual !'UlJVcndlo sulJycnçao ... Poster1ormrntc appnrecia C!'SO. nnvc· 
não se prído rlnr os G 0 / tle dividendo at.H ae'rio~ g:u;no subsnlw~aeom.9G:0006, ('l!a, mediante seus 
nist:B, o.~ uc era flOSSYvrl com a preccdr~nt•~- r~cursos,chnmavaasl, cogorernonãodizinnDda, 
d1! 720:000,t>OOO. • · - · - UM se oppunlw c pelo con tr<1rio, auxiliava-a nos 

E ontfí.o dirá o pnl1rfcú n seu turno:- c como é seus cmrwnho!'J pnsto IJne, a meu vr'r, eom dt~tl'i· 
rrlYel qtw 11M:;::\ ho.;c dar, fuzcnrlo os vnpnrcs mcnt~1 do PD,iz •. c até porque j~ se ni'io trata de com· 
maior serviço?, No caso dos úcfpnsores tb su!J· pnnlun úr.tzlletJ;a, nws de Ulllõl 0strangeira, o que 
v~nção ~c !i o que se faz d cnmpnnhia um mão ser· nunca SC·dcver;;t pcrdrr de vistn. . 
Yl~O nã::> llw d<.mrlo ao mrnos tuda a antill'n sn!J- Mas, Sr. preSlflente, tu1lo prrdonrw. e esquccrrta 
vcn~fío; clln \ra.i com ccrtezn ser prrjmlicar1'3 como s! essa associação jâ desligada do seu primi· 
serão com cita toUos us accion[st~.~. ' tJYO cm~tratu, rstrmdo como eslfl em ~itunçüo pros~ 

Pur mlnha parte o que po.~so tllzcr, conforme p~:ra. po.Js:, co.mct;:antln com um assaz modesto t·a
mi?Jws eonvlç~õos) é c1uc tornára todas 1.1s compa- p1la.t hoJe esta etcvntlo a oito ':czes .mais, nos dis
nhws do Drnzll aeharcm-se nas tircumstanrias da s~s.'ie com toda a franq.ueza e smcerJdaUe, sem Ias· 
inglcz.a do ~\m.1Zonas. Então ú qnc as cansas, cm l!.11wr-sc tanto, co!'llo s1 o Estc.1Jo se houvera indo· 
matcr1a do emprczas, esL•riam lJom di!'\lJOstas. LJtumcnte aiJrovcttado dos seus labores: 
Atpdl!u l: o (\llC ll(Íllr.-:.:o dizcr-llcrrocio du China ( Estuu llt'Omptii 11ara f<1ZCJ' os serviços (]ne in
e, aliás, c lia em prP:o;taUo }JlJUS sen'?iços tiO Estfl 1Io; ter~ssêlm n,. ;rdministraç5o, por não ter elln bojo 
ao rommcrcio c ii outrt~s intluslriüs; nfto lw a çcn- meiOs de J~t Jazcl-o:;; acho-me para isso em me· 
te:> lar. Serei sempre ju'>tO, dandu o seu a seu dono., ltH}l'CS çondtçues do que qualqu~r comp:mhia, pro .• 

l\Ias, Sr. prcsitlcntc, com o que eu não me pogso prwt?na ile \'aporL'5 que nnvog:<~m no Amazona.~. 
conforawr é ver al!c"·~r certns cou:::as cm sru ;1 twno pngat·mo mcllwr pot• osso serviço qnc vou faze!' 
c cum prcj nizo c tlc.Saire do E~t.~tlo. O Eslalio rui dt~ lll01lo t1 sa.t;sfDzer-vos; conduzirei com segu
a p:d n.1nis cnrinhoso ~JnC teve_ ~qudta companhill; r,anr;-a as vossas malas do C<?r,roio, transl!ortr~rci o~ 
c! la fut par:t cllc, porle-~r' dt,:cl', nm ycrUaddro \ossos col?nos, os vossos ,miltlan)~ .• servtr·vos-het 
euf.w.Lt gu!1:; a companhia fl'Z tudlJ qu<~nto quiz c com fitlchJade qn~~do ttvcrdes qunl~Iner qurstã'? 
extgm dunmte tuU.u o ~cu contrato. com m E:::.ta~os Yizmhos, mas pa.gat-roe, Isto c 

Entretanto, n::o lwsilou em Ucl'larar cm seu ·re· que cu nc!to JUsto c conveniente. 
q_ucriml'ntu, como qnr !astimtmd~J sua sortu: • Gas· O Su. D.\.NT.'I.S:- Apoiado. 
tamos o peT'!1Pmos com rolonw~ n mclhut tio 
:.300:00.0$; Uispen•lcmos ainda 150:0005 porqnri O Sn. M~xDE~ DE ALMEIDA:-1!-fl;s. não se pre· 
m;mdamos rníwr crrlo~ tr:1lwlhos l!t'apllieos 0 ~endu qlle _t,;to e por cnnsa ~lo aux1ho qm1 presta 
m::lis 30:000:5 por111W m<1n1lámos um official \1e a n.êlvegíl<;:!!O c ao commcrew. O commercio do 
marinha OXI.l!orar o rio Jlurú~., pD.ra bcnrfieío do r:ara o de toll_oy Amazo~as não prccis_a hoje quo o 
nOSSO commr:rcio, ; Cffi SUffiffi<l~ latncnta-se pOTfiUC Es~atlo O :.r.UXJhC por 01810 de S?-!JVCHÇOOS a CDUJpa· 
deu tJlt;umns pn.'l.'lflgcns gTr1tis, etc. nhw~. quo, no. seu 1nt~re:::se, U1::;r?em de alguns ou 

Senlwt·e.s, 6 uma injnsti~a allega1'·SO hujo estas mesmo de mmtus vchwulos movidos _Itelo vapor. 
singulares p0rda:', C11mo mais um motivo p:1rn Havendo, 81'. pre!'identc, com-o felizmente lw a 
rcdumur a suL\ent;ão; o Esta ~o pagou tudo Ua lilwrJadn Uu uavcgaç5o e commcrcio no Pará' o 
melhor fúrm::z pM~iH·l, melliorantlo sempre os commcrc.io n~o precisa hoje ser assim estimulad~ · 

· anteriores contratos. nem o exige. 'facs estimulas seriam, nn prcsonté 
Qu[ludo ~ comrnnhin dizi:l ter di~pcndido ÓjJOC~, Cll} proveito scímento Uepoucos. A COIIl· 

300:000~, di~pensavn-a o goYe1no <lcssr.-; c ontros p:mlua p1;de fnzcr cm grande, o l.ll'm~ os serviços 
scrvit;>OS, c srmprr. ia :tngmL'ntnndo·llle a .sulJ· ·uc que as indusll'ia:) necec;sit;:~m sem tacs estlmu· 
vcnçào; deu-lhe, n!étn d.is:->o, tom pleno d01nínio, los... ' 
,HO lc:;uas quatlradus. súmenlo com o o.nus de ié 
lH'Ul'ficiantlo-as, mas 'por pnrlcs. (Trvcam·M apartes entre os Srs. Dantas e Leitü"u de! 

E aproposito dcstü· assumpto, qnizern qUe o Cuuha.) 
nobrü ministro nH'- diSSL's:;c si a compnnhia T!te Te,nho JlfC'ssa Ue cu~cluir, Sr. presidente; niío 
Amazon, nõ.o !wveutlo Lençficknio essas kguas, de~OJO aLusar da atteoçao do Sonndo,_ e ate porque 
Llurante o nllimo contrutu, \IPJ'tlCll o respectivo YEJO que ha vontat.l~:.•. lle ~c.~J.wr com esta úisc~
dominio. Pelo contrato c Jec at'açiio tle 18711 não sao. 



Sr. pre..-tu.ente, tt~tulo tl:tdo. o~ tas ox_pli~.nçõo;:, 
tendo mostr.Jtlo (j\10 o (:OllllllOf('lO do Ptlra !\;ii} rro
cisn dc . .:;ta !:IUlJVeução pnrn dcsenvolvrr·fH', dt•c aro 
que pnra qtHLltlUCL' companhia qnn se nrganiz_a com 

- ess~ proposito no Amazonus, cu não v9tu, mw YO· 
tarei um v1okm~ um rcdl mesmo l:iH!UCr. Jul:,;o 
um dcspcnliL"io. 

Entcqdo,Sr. presidcnto, qut~ se Uevc paga!' l' 

p:lg<~r bem, osscrvir:?.:;_qno ~ Est~Uo_redaf!la no 
interesse da l.Jua atlmmtstrw;ao; nos nao prN';t~.1mos 
de serviços gratuitq,s uu }H'(•tc:;...tatlus tr:w.s. 

0 SR. DANTAS :-Apoiado. 
O Sn.l\IENDES nE At.uEtDA: -#\nação não prceisa 

c nem de"·o aceitar dt~sscs fat'ores ;qU('l' p:1g11r, pnr;l 
ser bc~m scrvidf.'l, o.s serviços d~ ~JHC Ill'eessila; e si 
hoje clla não tem ú sua dtspo~t{'Ofl ... 

O Sn. D.\.NTAS :-Perdão; dla fica <tind.r~ rom 
uma sub\ ençüo pro-vinrhll o geral nào multo r~~~.

quenn. 
o Sn. LEITÃo nA CuNuA :-O C{Ul' tem o noLrl' 

senador com a subvl'nç:iu provinrw.l 't 
O Sn. S!L·VEiRA Lono: ·-Tem muito. 
o Sn . .MENDES nE ALIIIEID.\.:- E' neste sentido 

Que L'll votarei llill'n que o cnn(r[lto pas~c pnrn n 
;.I. a discussão. 

Dcsrjo, Sr. prr.sidcnte, ouvir o noLrc, mi!listt'O 
da .:l'rricultur[l c ver o que S. Ex. nos fHJtlt~ mfur
rnar "'habililnudo·me com solidns rar.õcs a npprovnr 
o cohtrnto !lllC cc!chruu. Por minhn partP, e. c.onJO 
já declnrl'i~ não pr~sto o ~cu_ voto ll.[~l'D. nu\llwr o 
commcrcio do Paru que Jil nno pree1sn, c mewJs o 
da. companhia.. Si clla prcst:~r ~el'\'i1;os ao go
verno, devem ser pagos de conformidade com o 
que fUr <1j ustndo .... 

O Sn. DANTAS : -E o prazo lambem deve se' r 
de cinco annos. 

O Sn. MBNDES DE AL:O.IEIDA :-..A este respeito n~o 
rcO'atcio nada : o servira scntlo Lem feito, t:!mLem 
de,"e ~cr pngo sem rcluct:uida:;; c prrjndici::lc3 de· 
moras. O pv.gamcnto como suhv!'upio, lwjc prin· 
cil'almrnk, flre.:;'upp?iA na romrwnltia uma et1·rna 
rninoridadc, ,'l necessidade Ue consttmte e p:'l'!lHl· 
nentc aux.ilio. · 
E~ te mal ~e aggravaria ~i aUmittisscmos o 11rin· 

cipio de que a navegação a vnpor 11.'li}nc!Jn~ aguas 
e o rommcrcio rm tacs rcgiõc:; niío se mantem som 
u cobiçado n1rxilio Uo T!w::.uuro N<lciont~l; principio 
qne ronl1~.->to ~~ comlJatet·ei scmrrc. Pol't:wtu, Sr. 
presidente, 11ada de pngD1· a rommcrciantes pnr[l 
commercinrem, s~ria um dcsserviço, uma loucura. 
Dcsmr·reccriamos mesmo á seus olllo.s, pot~ rlles 
entende tu muito deste nogocio, e mais Llo que !l1ís. 

Tenho conciuhlo. 

O Sr. U'"l.n~ansão de Sinimhú (pre
sidente do conselho) :-sr. presidente, a pcrg;unta 
do no!Jre senador qtw acalJa tlc senbr·;:;o parece
me que estnva rc~pon11itln p;•Jo fJUC di::;so o gover
no no rclatorio eom quo abriu a sossào J.u corrcut...~ 
anno. 

O ministerio actunl nclwu um contrate• coitd.ll'<ldu 
pelo seu antecessor· f;tltava .o;úmonk H H~::;igna
tura do emprcitL'iro. be::;dc que e~ te :;~ alH'C3C!IllutL 
para consummar o acto, assiguanU.o o contrMo~ 
o governo nf.io tinba tHotivu.s para oppttr-st\, 

Decbro tamlJem que não acho motivo~ 
par.'\ que S(')n rrprlli!!u r~st' ç-ontralo. o ser-

viço carcco srr rcgulari::adtl ; hoje o mrltorial da 
('Ompan I lia se dchu f'ID más condi{·õcs, prlo estado 
provisnrio dt·slc ucgucio. E' Ue cum·enicncia,pois, 
que soia rcsolvitlo~ porqw• o gorcruo não pódc 
imptlr h companhin a obrig~ção de r~·nornr o seu 
material, si dia nào tou1 quo 1J1Teetunr serviço do 
Estado, nem receber subvenr;ão do me::;mo. 

A opinião do governo é, poi~, que o contratn 
sE<j:t :1pprnv~do. 

A discm.são ficou adiada 11ela lJOJ"a. 

SEGUNDA' PARTE DA ORDE!I DO ll!A. 

OllÇ.\.MENTO O.\. AGH!ClJL1UUA. 

Co~tinuou a 2."' discussão Uo art. 7.n do projec-to 
de IOL tlo orçamento par;l o C\:t~rcicio de 187\J-1R80 
rf'latiVO Ú.S dc~,;11ClS<tS Jo tnini::;tel'io Ja a 1l'fÍl'U!tUI'<l' 
commercio o oUras pulJ!icas. o ' 

O §Jr. João Al:f'redo.:- Sr. prcsh1ente, 
venl10 turtle n este dcUato l\Hl cuiu]i~õcs desfavo
rnvt.:is, porque sinto qu·.~ e~ tá fatiguda u attt'tlÇflo 
do Senado, c demais acho-me doente. 

Tenho 1JOrém BCL'cssidude tlo pedir no no!Jre 
ministt·o Ja agricultura !lUC attenda para o moUu 
por C]lW sr. faz o prolongamentu da c.stratb dL! ferro 
tlo Hcrife a S. Francisco, na minlw pr1wincia. 

Além disto ar1roreitarei a o~casiào para tratar 
Ue :1!guns assumptos, que, emUnnl já tli~cutidos 
pelns. 0l',ldores que me pref'edorttm, offercccm 
t~Ja \'W tn<lrg·cm u novas obsecvações, pois, como 
dtsso o JJOlJI't) senndor pela _pl'O\"inl'ia do IUo (h~ 
Junciro é abunUantbsillla a seara dos <Jrhitrios c 
illogaliciaJ.es commettidps P·'"'lu honrado pre~idente 
do conselho? y lw ahi ainda muüu IJU0 rcspigur. 

Sr. prestden'te, qunntlo ouço o lwnrallo pl'i'
sidento do consellw, c princip:1lnwnte qu[lndu 
ouvi o seu ultlrno discurso, pü!' IHOilll'Utus du. 
viJ.ei tlo meu pi'Oprio teslemuuho, isto é, do que 
vejo, ouço e Ido .soL a assignntura de S. Ex. 

Com dfeitu o uoLre minblro da ar'riculturn 
53 aprcse:nta NL'Stor mclliiluo, innoce'lltc- como 
o 1uai::: innocento nnjn, rJueix<nHlo-se dos que 
fazem a injnsliça Uc llttriiJUir-llw arlJitrios c illl'
galitlade~. c cujas censuras, cntr~·t<mto, S. Ex. não 
teme, porrpH~ c .. ~tà furte na sua consciencia e i'lS 
tem por injustas. ' 

Mas, fiO pns-;o flllC S. Ex. assim se most1·n rl~sen
[illo, c Uiz 'JUC n5.o snhi1·.1 tlo terreno da lc"itima 
defu_:;;:l, é parJ notai' fJUr,, cav.'libcirtl tle tifo ai tn 
distincr;Fio, empregue contra os seus nntecessoros 
a repr.·hen~i\'el rcprcsalin de uccusaçõcs v<Jg·as, 
impnt;mdo-llws por sua yez :trLiLrios, illegJlida· 
dos e despl'l'llicios que não e~prciDrr~, nem prova. 

Nem qunndo cs~:1s imputações fossem f'X(H~ta~, 
pr .. Uia o nolJJ'C ministro invocai-as C(Jrno ar·gunwnto 
pal'n tlL·ÍI'HilL'r-se dos erros Qlk tr.m corumctttdo. 

O noLru ministro disse que no S!\!l orçamcntu 
nDo prdü rmds do que P••tlirnm os seus antecesso
res. 

1\bs nprescnt:~r o algarismo Uo qu~ sr. dispen
deu em ~mnos anteriores e comparai-o com o qiw 
S. Ex. Ll.!rn disw·nUido, \JU pndP- para distlendcr, 
nüo é <linda argumento s_!Srio o;n scufavor. 

Nunea uté o exercido de 1875 a 1876 :1s despr
sas ordinarias do ministerio da agricultura atlin
gíram a quantia de 22.000:000,·), Jledida pPin no
bre ministro (apoiados). 
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E,_ si se li\·~sse tliS!Ier.rl_iUu igu0l ~·omii1a, sCrin. 
prcci~O 9Xn11;1mar çomo lS''O se fez, rruo motivos 
extraonlnwrtos obrig<H'<-Im a L~o grantlcs gastos. 
Mas o nolm.: ministro não !JI'OCC/lcu t1 c.o.:sc r'\amc; 
cllc, que ~-c npre.wnton com o pro;ramnw dns er·oM 
n?mias, c ~na::; i s2-1!Jiu rm nome da-:; {'r ono!Hitls (fUC 
vmlw..realtzar~ mw mostrou como altellill't'n enm 
qu<llllln menor nos mesmo.~ serviços bntr'or:ffc·itus, 
nero que rom cssn quantia angmcntflr,r os scrri· 
ços cxccutodos ant0rionncnlc. 

Ató á asccnc;5o do galJinelc Jc ~ tle .Tam~íro 
tircra grandt! Uesenvul\'ilncnto a viação pulJ]icB., 
assim como :1 colunizn~ão, as linhas telt•gr[rtlllic:ls 
c uuti'aS oLras que d.ctonninaram d.'spc•saR c:xet·S· 
sivas e cxtr[lordinnrin::;. Foi nssim fllH', nlém d<l 
rcconstruc<;i"io de qmu~i toda n ;1rim(\irn !'rrçi'i.o 1ln 
Estr~l.l1a de ferru D. Pedro n (npoirtdfiR), fiZI'r<1m·SC 
alli grandes J'CJ)flros cm ron~rqncnci3 dr chuvas 
torrenciac!'; que protlu:r.fram dr~moronanwnto.-: c 
outros damnos naífuclla import:mtissirn~ vb de 
communfcr~c-ão. Aqui mc!';mo, jnnto ii cid:l.(1r., nn 
'fijuca 1 c cm ontt·os wmtol), grande:; t'slr·agos de
vidos u mC:>itla ~a usa exigiram tamht•Jn t•cpn_rot; 
quõ aug-mcntaram o di!'prndio onlinario. -

Tiv,·mos a r:xccução i! a lei do ~ystl'ma mclrieo, 
que determinou nvnftadas llt)Sjll'!'as, c por rim re
leva mencinnnr qn~ t1o 1R70 n 187G mrlltoi'ou-se 
consider~IVelmt.•nto o nhastecimcnto d'ngnfl á ra
pitnl do llUJIL't'io, duplicando-se a qmmtidado 
antes ful'lleciUu á popnl:trãn. 

Tudo i~ to Ue\·e Sl~t' êomp!Ptmnentc anniysado 
pnrn se salwr cpwm foi mnis cconomico : si os 
ministros nnlcnorrs, flllC 8.. E.x. areusa de eslwn
jamrntob!, sl o nobre mini:;tro, qn0. nll .'ltFcncin 
d~qucl\a:::. nltlsas cxtrnordin.'lrin:;, ni.'io pi'ule dis
IWnsnr quanti:J, IH'lo mPnos, igual ::i quO se dis
pcndcra nos exerci c-ios pn~sados .. 

O facto é que, cmLura u nol1r1~ ministro Hzes.;:.e 
c·cssar diversos scniç-os c diminnissc ontms, nfio 
põdc tlispens<Jr n mninr quantia que se disprntlrn 
naqu('l!es t·xcrr:iriOs. 

A conscrnwncia r, poi~, que ncnlmm funda
mento t0tn totl11~ n~ ccnsnrt1s, fcitns contra os mi
nislorio..; ;:mteriorc~, dt~ <Jrbitrio~, eslJnnjnmcnli•s e 
prodígalítl<:~tles prn}lrit:~-: da mri. mlrninistraç5o, por
que o no.IJro ministrul cmpenhrt~1o cm f:1zcr 
economias, não pi\rie dt•srt·r da maior somma 
que nos annos prccrdenlcs se dispcnr"!cu. 

Sr. prc~itlenlt•, 0 nrgumento do ItOLL'C ministrO 
(~ ainda mais c:;t!'<JDlLavPl, quando S. Ex., compa
rando cxercicios liqnitltHlos, cujn despes::~ r. crrtr1 
e conhecida, com um exerci cio por llcruidnr, isto 
é, com o corrente, conclue qno fez cronorni[1~ ; 
mas tacs economias siÍ poderão ser verifiCtliT!ls c 
apreciadas no fim Jo t\xcrrieio. Em lodo caso eu 
lembrarei llO novo quo, havendo S. Ex.. aealwUu 
com muitos serviços, n5o ndmira quo possa cm 
uma ou outra- vcrl.Ht ter fL·ito desprs11 menor: 
desde qLte se dc3organizn um scrvi{'o, ou sr: faz 
com que ('('SSC ou dlminun, n5:o marnvilha que 
decresçam as dl'S[Jesas. 

Que grandes economias, porrm, r."\hilw S. Ex. 
pnra recommcndal-o pr.rante n OJliniãn publica"! 

O nobre tninistJ'O L'('Ollomisou .. deixanllo de pro
ver alg-uns Iog-nrc;;; CJU~" vagaram na snn. :::crrct:ll'ia. 

Senhor~!~, isto r·· uma I'C'onoml:l irrisoril'l; creio 
que cslú no c:rsn d:tquell.:l pP.Ja qnnl sr Uiminuiu a 
sobremesa dos <lSllir:mtrs de mnrinhn c o furnuei
rncntu tll' palitos. São prC]Urn<1s economias de que 
o lltlb!it:o ri-se. 

O no ln\~ tuinistro acrescentou que cm to1bs a,~ 
tlrHlll'!l:IS pnl1liras qnc nós conhecemos huuvc di
minuição, como por exemplo na dn coloniz:H:~ão 
curopéa; n:ns sabemos qnanto ~e vai dispcndrr 
com n colouiz~,çJo chineza, de modo que 1le um 
laUil s<.~ u;onomisam viu teus, Ue l.•utro se IJ;mt
[.(·iinn rcnkit-ll',·s tlc cont'Js, 11 pniz no Om verti 
Cúlll f]UC pr:J\\·;Uo. 

8r.{H'I':~id,·ntl~. uctnsf!nd0 os sr:us nn!i_·rc:;sore.s de 
1 ommcttf'J' .tr!Ji triu~ e IJI, :~aiiJaàe3 que o nobre mi
Li:>tro ali:í~ n~tu e~w·cilicon, m·m pndin prov<tr, 
S, Ex.. t1íss·~ tJ uc, emquanto outr'ora se foz ia a 
eon'>ll'uc.·:ãn tle 11Slt'tttlas de furro sem rn!cuJo-.; de
llnitlvcs, S1~m estur1us certo:!. n~ora faz concessões 
Lcm t•stuo.laUus, com ort:amcntús Loln verificados 
po1· um:1 {'Oillmi·~são de stw l'nnfi:llll~il. 

Per.:un:o no lwnt'fhlo minL;tru: tle quem ~e 
l'Ompõp. rssn rommissão? A commiss":o qne r cri. 
fL·n u::: c.-.wu~ .-.: e (IS [llanos rnr<l rons!rncrãn dt\ 
e~lt·ndas de f;·rro é comjlostn de rmprcgndÚ::: pn
lJiif:os, de engl'nlwiros no !'crvir,o do mini~teJ'io 1la 
ngricultur<t? D..;:-:cjo qnc o nobr~J ministro me d1~ 
r.st:l infu:m,··r,âo. En qnizcrn ao mcnns sa!Jor ~i 
a commis.~ão f[nc C!';t:'l eorri-:;rindo os U.efeitos lla 
ndmini~trat;~o antrrior P dignn do confinnca. 

Mns ucfitC rron!o, srnhorc~, ni'io cnmprclwndo 
('úillO o nn!Jre ministro da ngricultui'a ltossn prc
v•ndL·r pnrn si o pnpr.I de ministro, qut~ procede 
llenlro dn lei, c ncctBnr seus antl'cessores de não 
tert·m estado n~o sú na lotrn o espirita das lei.-:, nws 
att'· llll:o; sentimentos tle ceonumia CJUC S. E\. diz 
ll'f ! . 

Cn:1;qtumto t~sle as~umptu jú tenhn sido 1t'at<ido 
pnr nlguus ornrJot'('S, (•sprrialmcntc prlo noLre 
senador p•!r 1\Ialto·Gt·osso~ r.o('o liccnçn ao Senado 
p:1rn nwstrur que cm materw d1\ cstratlas de ferro, 
nn cxeeu(·ão da lei de 2-1 de SctomlJt·o de :11:17:1, o 
nohrc• mini::.·tro lln. llgricultura fui lfio [tf.IJitmrio, 
como tetn sillo ~~m ontrtlfl ma terias, quero dizc•r, o 
nobre ministro derogou por um rlecn'to dn pmlur 
execnli\'O n ki de 211 de Sctctnbro llL\ !1:173, par:t t~ 
qn;:d tin!ttl cont.rilJuiUo, c, o que é mnis, de,.:sfl 
det•ognç~~· provriu gra\•issimo prr.jnizo aos rofrcs 
pnhlicos. 

V!'jmno~ o qne diz a. lei n. 2~50 Je 2'i de Se
t•1:tt!Jl'o de l873, que [llterou a de n. {Pi! tlu 2G tlo 
Junho tlc 1852: (lê) : 

( Art. L" ~ L 0 A's companhias qw\ nu ronfllr
miUath~ do <tt't. :J.o da rc-ferid-1. ll!i (l1e 185:!), se 
propuzert~!tllleonstruir vias fcrrt'ns, demoustrnndo, 
com seus plan0s r dullos t·~tnti~tiCilS, qno cst<l:-> 
podem dnr dr. n'ndn liqni1la h 0

/ 0 , fica o g·oTerno 
nutorizn.do p:1rn ronccder umn snbVL'nçfio kilomo
tl'ica OLl garantir juro~ fJUC não excedam de 7 °/0 , 

l'orr1~spontlentcs a.o capital emJH'r'gado, o prlo 111':17.0 
tlc 30 :mnos. n 

O rcgulamrnto n. 5561 tle ~8 tle Fevereiro de 
187'~, cxpt•dido para C'Xec.uçl'io dn lei citnlla, diz 
(!<') : 

• Art. 10. Alúm tlos f<t\rurcs j:í mcncion,'\dos· 
potlerá o govcmo conceder g-arantia de jurn, :1Lê 
o maximo do 7 o;., sobre o cnpital tli-"tteTI!lidn 
Uoua fidc, ú" cnmpnnlli:·s ![lle ~o JtropnzrTI'tn r·on
stl'tlir eslrallas de ferro da compPlmH'in Ua allrní
nistraçio g-crtll, ou deeretadn-.; pL•Ja.; as~cmblett~ 
IPgi::dativa-=. provincinC's, qur ;;;irY<Jm dr. prfnripal 
rotnmunir<~(âo enlrc 03 centros prollttctort·~ c os 
lk expol'tnt.:fio das provincia'l. 

~ A cOHCL~ssão desta gnnmtin ficntú tletwndeut1• 
Ua '-lprust•ntação de planos definit-ivo-; e tbtl1.1S e:-ta-
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ttsticos, cotn os qnacs sê demonstl'L~ qnc n em· 
preZa iJOrlerá ter prlo menos .~ 0/o de renda 
Jiquida. • 

POr conscqurncia a lei de !873, eujn respmls:.á
bilid<Jde não deve l)e.~nr só soLro o miuistcrw de 7 
de Março, porqne o honrado mtnistt'O d1>. ngrícul
tura deu n essa lei tod.u o seu apoio, rollahot·on 
ne!Ia com toda a dedicação, c portm1to é um acto 
commum ao ministcrio daqlwllo tempo c a S. 
Ex., a lei de !87:1, dizin cn, dd1~L·minava (rue a 
garantia de j~ro~ corre::~ponclc.<:sc ao capital em
pregado; seu rcçulamcnto rcpctin a mcsm~ rlispo
sição; e Um to ntei, corria o re()'ulnmcnto, falliJV<.l.ln 
de planos dcfinitiros, de tlados cslatisticos lWr
feitus, pelos rfllllCs se pu(less.c ftJZer a comparílr:;)o 
e conhecer que a estrada renderia pelo mciio~ 
~ 0/u (apoiados): 

O lwurado ministro ll,a agricultura tinha uu1 
ini}Uf'rito, a que sC proeCtlcu p11l' ül'tlcm J.o go
verno n1 cid3dQ de Londres, c onde cxpunht~m-se 
alfl'urrias ohjt·ceõos, que o no::;m plcnipnt,·nl'iarlD 
alli chamava objecções inglczas, a primeira das 
quacs ó a seguinte (lê): 

" L 0 Ést~ systema, cnllwra d1~ appnrrntcmr.ntr. 
garantia llc 7 °/u, pt•lo facto d!} r~~~tringir o c;lpít«l 
garantíJ.o a uma quautin fixada po'' ldlomelro, 
tornn duvilloso si os accionistas rccciJcrão inte
gralmente os juros de 7 °/o SoUre o cnpital que 
emprestarem. , 

.E accrcsrentava o mesmo plr.nipolr.nciar[o qne: 
alli desconfiava-se dos estudos fl!itos pnlos enge
nheiros brazilciros. 

Outra objeeçfío 6 a seguiu tu (h1) : 
• 5. o OS or~m11entos dM novas Jinlws tt'·m UC 

inrlult as dcspcZn::. prelimiüarcs e os j1rcços qno 
seus eoncessionfl'riQs têm de exigir lH:' n traasf'l~
rcnCia -Uas cunccssões, preços ·qó:C n cxprricnrin 
do p·assadó niostrt\ ill\l)ôricü·chl cm sornmns con;.;i
dcraV'cis. • 

H,,, senhores, nesse inqucrHO itl1!a:-; aprovei· 
taveh", dl\rcrsos [J)anos que o nolJrc ministro 
podia prf'terir; 'mas S. Ex. quiz ::.;olvrr aquelbs 
duas ol.tjcc_ções por um acto de ml-ro nrbitr1o, PM 
um DCto de tlictadura, c pnr::t este fim wxpr>1lill o 
decreto n. 6DD;:> de 10 Uc Agosto de 1878. A lt•i 
de 1873_ fallava de cnpilal CITI(H'r:gn1lo, ~~ o llonr;Hlo 
rn~nislro, partt altêndcr á ojJJeCI;íio inglczn qnc j:i 
referi, d~spú7. na l'lansnla i.'\llessc decreto cru~~. 
tm'l. Vez áO Capital flnri1'C[}IId8, JC I{ UI' f~tJ}a i'l. Jei, V 
dispendidó, de fJUÜ ra! <! O l"L'SJ)CI'tiYi) rrgulallWlltO, 
a fianca Ou gaf<t'ntfa 'de jnros 1l'rá tlo abranger o 
c capital que _ft)r fiXadO llc"to SÓ par:l fl (',ll)H::Ü'llC\~0 
do todas as ·ouras das cstl'.Hl~s de . r~r·ro •, mas 
tamLem c para <1c~uisiç-ão Uo matl1r'ial fixo e row 
dante o outros; hnlw telcgraphiea; comflrn do 
terrenos; indemnizações de hemrertorírt~, e qttai"s
quer despPstt~ ft'itfl...; antes ou U1•prd:-; t11' cnmcrrulos 
os trabalhos lle con~tl'll<'(.'~O das mesmas estr<1da~ 
~úé sU:a conclusão c arritaÇ5c dcfinitiVã, c ~~·rem 
ellas allertc'ls ao trnfL"gO publico. , S5o palavras 
tex'tuaes tlu novo llcCrcto. 

Mas como é detcrmiuat.lo es:-:c capital fixo! qnc 
se substitue ao capital emp'rrgado? Diz o decreto 
de !O de Agosto na clausula 1 .n (lê) : 

" § L o O crfpÍt:'ll fixn meneionado nes·ta clausúln 
é de"tcrminado á vi:-: ta d1~ Ol'\tlmPn to ftutd<Hln nos 
planos e m<1is des1'niws de L·aratter g,,-t'nl. t1ol'n
mcntos e rcr/uisitos nnc-cssb'rios á_ execu~ã•J d1~ 
tot.los os \mLa hos, l(tlCi· tng·mn respeúo <'u lei'to rJu 

c~trndJ, quer ás suas obras diJ arttJ e cUifidos do 
qtwlqucr naturcz:1, ou ~c rcnrmn ao makrinl fixo 
c rodante desta c ú sua linha lt·lrgrnplticn. • 

Ora, senhores, a h•i g~rnntia jurog du capitni 
ciTeLth'atuentc emrrcgado, esto capitnl era aYnw 
liatliJ scgllndiJ vlanos definitivos; mas o no· 
llro ministro contentou-se cum pl.:mog de rarllcler 
gorai e augmentuu assim o onu-> do Estado. incl~lin
do de mnis a mais na garanlia tudQS a:; Uc:spcsa~ 
mcncionad:~s no seu decreto. Inncgavelmenh.\ a 
garantia que a lei dl' 18i3 conccJeu fui ampliatb 
·prlo no!Jre minü:tro. 

Todos nús saiJcmos que os plano_, 1le caral't•)t' 
geral são insnfficicnte:; p.1rn lH'I•t se conhecer qn.:!l 
n dcsp.lg:J ciTccti\'a de umtt cstrnrla de f0rro. B:u;t<t 
ll~mbrarmo-nos do que con :tantL'lllL·ntc entre uô:-; 
se c:::tão danll<J difl'et·cnças nolnvcis, difft~!'cnçrt~ de 
50 "/o, na construcçií.o das cslrullas tlc feiTo, qu;tndo 
só se ntteude a tncs plrmn><. 

Mt'nci.on~t'Ci, pnr ~x.cmplo, rpte na linl:a fet'ro:_t 
!la provmcta da Drthnt cad.:1 ktlomctro fut U!\'aJu 
·em 6'dl00,$000, r, segunJ.u infu:nwçÜ•)S llu cng;e· 
nl1eiro íJUC cst.:í. construindo as obras, o cu!:' to rcnl 
de e:nb kilornctm pon~.·o O:'i:Ct'rlot'<'Í, prO\'i'l.YL'Imcnk, 
dr aO:OIIOr)OOO. 

Em Pcrnnml.Juco cuUn kilom,'lro foi orrado t'nl 
98:70l~í0·Í. Formn contratullas 3s oUra:<> do.leitu lLl 
e.stn1drr pnr nnirlmlcs de prc1.,'0, qn1~ d~o tl2:00015 
pnr ki!OIIll'lro. ComprelwuUido o en!'to do mctll'rial 
di.:! forro, a dcspc:-;a t1•tallle l'ad:J ldfomotrona 1." 
sct_'çilo serri tle (iJ: 100~, isto e, 3:1:000~ por ldlo
mctro me no~ do que o orraLb, c na cxecu~?io <lindu 
espera-se qne desça o custo real. 

A inncvnt5.o fcil:J pt~lo honrado minislrolla_n~ri
<"Uitnra }lÓ\lt\ püt'lnnto, tet' cnmo l"i'Snltull•l an
gmcntar L'lll lloh:·o a garantia d1) cnpitnl ncccssnrio 
parn n con~trucc:fio das esl!'Uilds de forro. 

O Sn. D.lnaos Ruumro: -O kilomotro da cs
tr,lda Uc fenotloPat':ln:l é dcmaisdei00:000:$000. 

O Sn. Jo.i:o ALFnE'nO:- Que c~.tcs planos de carn
ct··r geral são insulllcicntcs, o proprin nobre mi
nbtro o rcronhccc no seu decreto, c o SenaU.o vcrú 
como ellc resolve Uepoi~ a qnc~tão. 

Trntnntlo 1lc moililiC<lÇÕ•'S qne po:-;sam ser cxigiUtts 
[H'.lo fi sr.:~ I do goycrno na execução fins obras, diz o 
citntlo llccreto na mesma cltmsuln (lê) : 

c § 2. o Si algumn alteraçri"o ftir "fdta cm nm o li 
maior numero dos ditus plnnos, desenho", tllleU 4 

mcntos o rcqui:dtns já nppNvr~do::; jwlo gon~rno, 
~CHI. consentimento deste, a compnn lia perd1•rá o 
llirdlu á ;:;i'lrantia ou {!fiança Uos jnros sollrc o 
capital que se tiver di:-:.pcndillo na -obra cxccuLnda, 
!'ogunJo os plano~, dc.~cnhos, documentos e mais 
rcqnisito~ <tssim al!cradns. 

c ~i, porém, a altcrar;3o fôr rl~ita com a ::tppro
YQtão do governo, o Uella rcmllar l'Conomia da 
cxecnçào da obra comtrnidn, seg-undo a dila u!tc
raç5o, a me-tade U:t somm:1 r''~nltante Ue::;ta t•co
nornirt será dcduzidn Uo r.npital garc1ntiUo. • 

.\.qui temos, pnü:, o hont·:~IJo ministro reco
nhctcnilo que estes eo..:tudns c Jll;Hws, cm que ~r. 
lwseou para a conccss~o. niío s5o suffidontM. E 
o qno é mais notarei é fll.lO, quando se verilirar 
economia pro\ccnientc U1.' alkrn~;nn cm fJ.UC com·c
nlwm o governo c a comp:mhir~, o honrado ministro 
]Wlo Sl'll dr.rrrto m:mdanl pngar juro~ snlH'U mP
t:llJe <.ln cnpital que n5o se disp('nllP, ·t_10 callitlll 
qnr. ~c cconomisn, o qnc impnrl;-lr<í cm um 
augmcnto llos juros que a !ri garante: em yrz de 
7 °/o sobre o C<tpitul disv,~ndido, acct'etiCerUo 7 °/o 
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solm.:l mclntlo Uu C[lpital ctonomisntlo, ou, <'m 
outros termos, elevação da taxa cm favor ll<l 
COID[lllllhia, 

Sr, presidente, acredito nfnUa que o hom·adu 
ministro, incluindo no seu Ueci'õtb ll ganartitt 
do jnros soLre o custo de totlo o material elas Ji. 
nlws fl'fl'L'~"" f' da~ liuha:; tl'icgraphir<lS, lnml)l'm 
por um cnlcul.J feiLu por alto, por nma e::tinw.tiva 
geral, concorreu p:-trn ;mgmcntal' os onus !.lo Es· 
\[IUo intluvhlumrnto além Uú que 11 justo c ra
zonvcl. 

Sn!Jemos que actn<dmcntc r.Rt:í o governo com
pr<'~ntlo a ü .e a tond<1Ju rlL' matcriu1, quo pt~ra n 
cstnnlo. do Rio Verde contratou ::i l'ílz~o de H 
ou W .t. Si este malerkd fu~:sc cotnpr<nlo JiL·ccl:l
mcntt: pele go\'crno, ou tivesse d1~ Hgurar, pelo 
fCU custo real, no cnpit:ll g::tr<mtiU.o, fúr~se- ia 
economia. noto\'el. 

Mas o nolJ1·c ministro, pr.mwt!c.nrlo jnro:-: ~o~ 
lJru todu o valor do material, scgunU.o a concessão, 
pnr uma cstinmtiva grral, 111.1tle em muitos rasos 
fuzcr com qnc pngucmos inrlt•vidamcntc juros 
soLrc qunntias avulladissimns. 

Vi c verifir1uri calrulos pelos qunrs rm ccrtn::. 
construeçõcs :ic caminhns de forro o lnt~ro nns 
difTcrcnç;\s do prrçn pátio ~Pr de nwísde 2.000:000$ 
pnra o rmprcitdro, P, nh'm du gunhar clle c~la 
qu:mtia, fie~ o Estatlo png-nndo J•Of :-)0 annos o juro 
de 7 °/., soLrc aqufllo qlw ron:;;tituc o lucro da 
emprcza. Uem ~c vô que eoncessões dt'StJ orrlem 
não se jn~tificam sio~ci.n por nmn gencrosid::ulc 
a qnn é applirart'l o rit'fío flOpufnr : • do pfin cJo 
nosso e-ompnrlrc lnrga fatia ao nosso :tflllwdo • 

Ainda mni~1, SI'Bhort':><~ c islo para mim 6 muito 
digno de nota: uma (1:Js olJjccçõcs íl.os eapiti'lHstns 
in:.:Je;:rs, como mencionei, ó·qnc no CrJpitt~l garan~ 
Lido p::m:t a cnnstruc~ão c1ns e-:o:tr<:~ J.t~s Jc ftJrro cn
travum as dc::qH'.<::ll'i prrliminnrc::: c os prrtos C]UC 
os concossior1<1rios têm Jc l'\.igir pcl:1 trnmfer,·ncln 
dos concessões. Como rcso!re o nobre presidente 
do t'OII!:!elho ostJ o!Jjel.'ç~o 1 

Taes J.:spr:;;as prc!iminnrrs nunca tinham cxce
diU.o Ue 3 "/n; mas o honrcl,Jo ministro da ngri
cul1.ura vai OlJtiCL.tUiosamctJte ndi<:~nto Un csperu!a
ç5.o c p~crmHtc I!UO se kvantem 10 "/u pnra ('ssns 
dcspo:-;ns preliminares. Isto C expresso no§ 5. 0 da 
2.a clausula Ou donelo a qua me tenho rl'ferido 
( lê); 

• ~ 5. o Além da qnnntia nccos:;;ari:J. á construc
ção tias oLr~s cm cadn nnno, a que se refere a 
p:'lrte 2.n do~ 1." tla dnusula :2.", as comp:mh.ins 
pot!Prfio fazer uma clwm,ltla dr~ c:1pitnes no prin
cipio do \1rimciro nnno, no Vlllor de d~z por rcnto 
(!O",'") c o capitnl garó.ntido por:l nttcmtlt~r á;-; des
wsas p1·elimi1wres qur tiverl'm {el(o antes de enceta
rem-se os traúal!tosda cmlstrucrcio da estrada. • 

Assim fica o Eslatlu, em GO nnnos, o!Jrigado no.~ 
jnros rio 7 °/o so!Jre o valor qnr. ::.e dr~via pnra a 
alfl'i!Jcirn dos COHCr!'Sion<Jrio$ I 

Eu porlin ir atli~mte com a an<:~lyse di'Stl' dc
cr~to; m:1s, j:l di~::.c c rrtdto, estou tmpos~iiJi!itado 
por incommodos do snlido dr~ Uar nmior descn
volviuH·nto QQ meu discurso. EutL'danto, creio 
que o que lenho expu:: to lwsta p11ra. mo~trnr fJUC o 
nobre: tuinh.tro n:lo ~rl cornmett~u Uma incgaiuJnUe 
qnnndo expediu o seu rll'rrcto do lO tlo .Agosto, 
como augmcnton inth~yir.lnmrntr~, rom umn gt'nc
rosidadr~ qne n:io se pi~·(l(l r·li<:~.m:tr f:in:to prodign
lid;tUC, c a cnsta do Esl:.tln, u~ onus de~tiJ c us 
f.tvurcs aos couccs!:iiouarios tias cstratlas. 

Pasf'.O, Sr. prf•sidcute, n trat:~r do prolongamento 
Ua l'sLnula do ferro do Recife a S. Fruncisco. 

As obras dt'!::lte prolon~nmento tiveram começo 
cm 2 do Dczcm!Jro de 187ü. A principio rlcu-lhes 
o empreiteiro :~l~nm ímpul:'o; mns dr..::.cJo logo 
revelou o plano dl~ prd~ril' os trabalho:.; fuceis, 
de luct'ns immr.di11tos, udianrlo todos o~ outros. 

O engenheiro fi~cal era o Sr. Ewbank da Cn
mnrr~, pcs.-;oa. multo baiJilitarltl, cujos senlitnento~ 
espero que o honrnrJ.o mini:\tro será o primeiro a 
clizrr qnc são bons. Não tenho relações com o 
Sr. Ewbcmk r la Cnmr1r:t; n1ío o cnnhec;o qunsi; 
nãn fali c i- lhe :-in5o duns yezcs ; mas, csturbndo 
seu pmrN1illlCnto cnmo fiscal do prolongamento 
da estrada llO fr'LTn do Recife a S. Francisco, não 
tenho sini'io mr,tivos pnrn dizer qne é um pronssin
nal ht1hi!i:-:simo o muito zeloso pelos interesses 
pulJiieo:) eonfi:Jdog ú sun vigilnncia. 

0 Sn. BARBOS ilAtUlETO E OUTROS SE:'I:IIOnES: 
-Apoiado. 

O Sn. Joio ALrnEno :-0 Sr. Ewlnmk da Cn
mnrn, firnwdiJ cm uma eondiçi'ío do contrato, C{llC 
lt:e dava o Llircilo do designar ao empreitCJro 
qu;1es ns o!Jr:ts que dr' lJI'l'.fcJ'rmci::l devia comcçnr, 
reclamava pPh) seu direito e era sempre tlesoho
dceido. 

Entci.u recorreu ao unico alvitre que o con• 
trato ll1c l'ncnltaV<l j)!lr:l se fner obedcrcr: deixou 
do proer.rlN tis nwdiçücs na~ olJras eomc~·adas sem 
orden1 sua ou de cncoutro ns qnc rtavn. 

Er:1 o nnico meiQ de co11gir o cmprL•itPiro a 
eHlr:tr 11:1 liuha Uos sNlS dPn~res, vi~to <]UO sô 
podi<1m ser png<'ls as oltras mcdirlas, o portanto 
s~·ria dlc oUrigado a suhmcttL'r~sc â direcção do 
cngenhdro fbcal, f<~zendo as obras do modo 
m(lis conveniente, pnrn se poller pôr Jogo em tra~ 
fego umn pnrtn tl<J estrada. 

A resolução Uo Sr. Ewh:mk dll Cam<~ra foi allprn
varln pPio ministro da ngricultura Sr. Thomaz 
Cot'IILo. 

Mrls, trnvou-8e luta cntrr. o cmpreitriro e o 
engenheiro, c isto foi se prolonganrlo até que 
su.bin :10 poder o nobre prrsidentp. do conselho. 
Tudo se rc:-;olvcu cnL:1o cm favor Uo empreiteiro 
c contra o engl)uhciro, que do lá foi retirado. 

D'ahi, senhores, resultou que. <~tú hoje, tendo 
sido as obr3s começndas ha 33 mozc~, n5o ha nem 
ao menos um kilomclro cm trafego, e diversos tre
chos c secções tem sido completamente abnntlo~ 
nados. 

O prort'dimrnto elo gowrno só tr'm srrvido pnra 
acoroçoar a espceul:trão dos Clll}lrriteiros, os qunrs 
quC'rem reunir todos ·os llfOYcntos _que podem re~ 
rultar~lht"\s Ue ubras import~mtn~, no valoi' dO 
H.OOO:OOO$. 

E' assim que alJanllnnam o syslcma Jn::; stti.J-em• 
prritnrlns., e arrogam-se o exclu~ivo do furnl·ci .. 
menta de rircrc:. a tra!Jalhatlores, por pr<'r'O-" 
fabuloso~, flt'Sl'Olltndos do ~almio. D'ahi ci<Huo· 
rl'~ geracs, qnr 1leram mo! iro n qtll' o prr..<;itlcute 
dn provinda m:m(lassD uma rommissão averiguar 
até que 11nnlo eJ'i1ffi jnst:r::\ as flUCixns do~ traba
lllndorcs, c cffeLtinunento se rL·eonhec-t•u qur~ lia~ 
vin a h uso. 

Pois Lom, sc•nhorc:; ; tod,J este prncedtmeHto 
il'rcgular do t~uJprPitl'ii'O foi s;mrcionaJo }Wlo Hll· 

hr·~ ministto tln agricuitura. 
E' tnl o nt!'<JZO 1ltl!ó! olil'i1:0:. fJtH' n pnnt~ rlo Prtlta, 

junto rl1: P:dm;tft'S, c~ti1ç1To inici:tl Llo pl'olonga
m~:nto, i"ui comcr-<Hla cm Ago::;lu Uo corrc.nte anno, 
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tendo sitio i-iU::t construcçilo ordencHb em Novcm- empreiteiro o o engenh~iro flscnl, foi el!a Icv~:~rln 
bi'O ae 18i7- ao cunhccimcnto do govomo imperi::tl, no mini;;-

0 primcirü tl'ecbo de i8 kilomctms aindã n~o te rio Ua a zricultnra, c o Sr. Thomaz Coelltn, em 
estará inaugurado este anno; é o lfl'Cho de Pnlma- aviso de 27 de Outubro do 1877, determinou <10 
rcs a Cate nU e. mesmo ong-cnlwiro (liJ) : 

Sei que o cmprPitciro, altamente protP.g·idl1 c c As obL"as que poilrm ser mctlidas pl'Ovisorin-
npoiadn n;rni na córtc, descnlJW·5f1 llizcnt1o qnr me. nt.\ tlt\YCm ser prtga.::. mensalJTit!Ute, un cunful'· 
ltom·c lhfficulU::ule na t.le~ttproprinri'ín lle nlgnns d d .1 1 1 
terrenos do Palmart•s em dinnt.e.Ma..;. istn,..;enhorcs, mi a c un c aum a 33 do contr:ltO, f!XCl·pttwndo-se 
é mero pre{C\.lu, porfJllP nhi llOtlia cstnlwll'ccr-se dessa t·f'g/'a. aiJncllas cnj'l mediç~o não !IUder nb~ ,_ 
uma linha provisorin sob r!} n f'~tralla, qnn fui enn- I ulanw.uLo_ ser fcitn, e b~:m l.!ssim as obras cunuçad•tS 
struitla pl'lus r,~.uranl!'s em din'cr;.ão ft vil la dn Bu- sem a wdtspcnsat•el autol'lzarào di! Vm. o pagtt· 
ni_t~, nlé (jUC' i:C fC'solres:;c nqudb Ui!Ucuhladc, menta desSrls obras só pod.tmí kt logat depois q,w 
aii:

1
s C">:agcradn, {ol'em de{Lútivamen.tP. tw:ebidrts, 

Etl Uisse, senhores, qn 1""! o l1nru·ad11 minis- c Na condição 33 U:o contrato n::ío se comprehc1iíJu 
lro lia agricnllura animou o procrdimcnt\l do o fornccim."nlo tlo maturial Ua YÜI pcrmanent,_• 
empreiteiro, c a razão é põrquc tlcu-lhe lillerdnrlc qnr só ri paf!o dcpr1is dr, l'!'Ccbi<l•1 no lJgat· do e111-' 
de fazer as obras como I.Jcmentendess(·,~em se im- preg-rL Os dormcntl'S c P·1stcs telcgrnphicos csl~O 
portar com as llcL~Tminnçõcs tlo cngcnbeiro fisc!l.l. neste c:-~so. • -

O Sn. CANS..\.JX~Ão DE SrKDIBÚ (presidente do canse- Estn é a llecisão do Sr. Thonwz Coelho tl:-~ntlo 
lho) : -Seria l.Jom qur y, E:c apn•s(lnlasse essas força :'~O cngcnhefro, confirmando n autorid3.Ue que 
ordens para porlcr comprovnr 0 f!lll' dü. cllc tmlw para o!Jrigi'lr o empreiteiro a f<1Zer n~ 

obra.~ Uo modo mais util. -· 
O Su. JoXo ALFUEDO :- Pl'ovarci o que digo. p · 

mas antes d0 fazei-o, para mostrar 11 atrno rm , OI:l .IJL'lll: sobe ao lllinistcrio o honrado pro-
que se acha 0 pr\1Jongamento tl<t c:->trada de fL'l'l'u sJJentc do conselho tlu g·a!Jinet(' de 5 de Janeiro, c 
do necife a s_ Francisco, eX!lOrci a import;mcia começam os triumphus do empreiteiro, triumplws 
total Uos trab;:~lhu~ cxecLJtados de.~tlc 2 di.! Dezemi.Jru fJ~e .Foram prcvi(lmrnt·~ flnnonc,Ia_dos pnra n pro· 
de 1876 nté o 1, 0 Ue Maio d '· 1879. Essa ímll•)r- 1 Vl~~ 1 ·1 em CUJ LI:;, nas qua('S se dJZla qu? o Ewúar:k 
tallcia ~lcvu-se a 2.3!7:.224~331, ísto é, em 29 m:ezcs /l~ca;w ,de se!'. dcsban~ad1 ; o nol~re ~~1~1s!ro rcso.'
dc servu;o o cmprcrtorn executou (termo rnc(Jio) v cu cpe (le~ · ~ o p,1gnme.ntu Ua:s oiJL n~ exe~utud.r5 
obras c tr~twllws no valor uJCnsal de 80:938Jií7G9 pelo empreite! r~ durante c,: da mez deverw ciT(\ _ 
ou de 971:26~S228 l!Unualmcnto. ' c~m~r-Sil ~le nccordu com r~ d1spn.sto ?as elausuL1 8 

St, porém, se dotluzir daquclla somma tot<d 0 33~ ;~:c 33 ~o cont1·atoJ, hc.l!1Uo a~sLLn dcdanul 0 
valor dos tl'ansportcs du mate.rinl fixo I! rod;mte, 0 'bO n. g, Ue 27 de OutuLro. 1 

c da supcrstructura ele pontes e pontilbUcs, na irn- Isto significavn qnc o empreiteiro pocHa ft~zor o 
portancia du 738:1.27~015, o valot• méUio t1:1s olJI·as quo JJCm lhe npronvt•.ssC', prosc&"uindo no seu sy.;;
executaUns trttingir:l respectivamente tr 55:~75H7W tt>mn de- [ll'cferir obras fal'eis c meros imm!'(Iiat!ls 
110r mcz c a 6G5:7091$2i8 por anno. cm prrjnizo dn c:::mclusão util tlos lrrcltos o scc· 

Quer isto dizer que, a continuar como até aqui çõcs. Annall:írn-sc n clcm.sula 3.a do contrato. 
o atrazo das oLtas, os 2.56 kilomctros do pmlon- O nolJre mini.stro, fazcutlo esta tlccl<:n'nçrro, n~o 
gamcnto da estradrt de f(•rro do Pcmnmbucn só se referiu a essn clausula, que dnva LIO engenheit·o 
poderão ficar definith'ametlte conclni(los dentro fisrétl o dir(•ito du lletL't'lllinH, de indic:1r ilS olJn1s 
de prazo não infcl'ior a 20 annos, isto é, uu anuo da que dcvcri1:1m .c:;er feitas, c eonsCCfUCntementu o Ui
grnca de 181)6. rcitu Uc não incluir nos pngnmentos mrnsncs <1S 

E, como o pr.s .. onl dn diroct;ão c fiiiCc'llisação das obras que fossem tonstruitlas sem ordem ou contt·a 
o.IJr<~s, tJo sómen1e, com exclu.'!ão do [l!'i':-<onl nnces- ordem. 
surto ao trafego, é pflg-o á rt1zão ele 2.00 a 300:000~ Eis :lCJUi porl}ue cn di,.;sc qne o prnl'f'>!lilllento 
annuacs, tPrr.mo:; essa despe·~ a f'lr.v<"ldtt no mini mo itTcp;ular do cmprci triro do prolongamento da es-
3 6,000:000;), isto é, ao quadruplo rla cle:-;prRa pro· trad·J tle ferro Uo Recife a S. Frcmcisco fUra 
vavei, si as obl'as fos-..em conrlnid:JS llL•ntro Uo apoi;1do o sanccion:ldl) pr,Jo nubm ministro cm 
prnzo de cinco annos m~rrado pr.!o contrnto. prrfnizo do interesse publico. 

Divida·se a importanetn métlin das oiJras cxe- Nessa mcsmfl occasião, havendo questão muito 
cutatlasannualmcntc,isto é,divid:tm-:;e ü65:70\JI;i228 antiga c renhid•t entre o cmprritcii'O c o engc
por H:il1 kilomctros,cxtcnsão da linha :~ctuaimente nhL'il'o fiscal, porque o empreiteiro qncrin que o 
em construccão, c teecrno:-; este resulta o! o: ~:32~~787 cngcn beiro fiscal aceitas~ e parn n lin l1a tde;;ra
repr~:;cntam o valor annn:ll das obras cm cada phica poqe," roliç-os do m 1deim ln'anca qnasi sem 
kilometro, 3601~232 representam o vt~Inr mcmal. cerne, c tendo sido ainU·t nesta IJUestiio o cnge-

Par::a mostr.:tr no nobro ministro, cm sntisfnt;ão nheiro npotado prlo minis!ro dfl agricultura do ga
ao seu npartl!, como é qun S. Ex. anima o procc· binctc de 2~ de Junhu, subindo o Sr. presidente 
dimcnto do empreitl'iro, r. f,'lZ r:om qnr as oLras do conselho, rc:.olveu mandar receber, corno de 
n~o progridam, não lwventlo cm trafego nmn um feito foram l'CccLitlos, poste_-. que não podiam 
kt!ometro da linha ferrcn, que :->c está con~truindo pr('stat' nL~ollrtamcnto. 
lw trinl<t c trcs mezes, ponclcr[lrci o ~f"'guinte: · 

lia, como j:l rlisse, no rofHrato urna concli~ão O Sre. CAK::5ANsio DE sn~,tMnt'r (presidente do con-
mu!to pre\'i 1lente, concdJiL.Ia nesr.es lermos (lê): selho):-Será bomlêr a decisão. 

_ .. Nenhum trahaHJD será ex~cut.mlu pr:'!ó ffil1PJ:P:.Í· O Sn. JoÃo ALFmmo:- (lê) ~ DcYe aceitar elo 
tCiftl .sen;J; que preceda orllt•m t.lo cn:;,t"enheii'O cm C'mprr>itciro postes roH(:o.:: na~ condir:õr . .; J.o.:; já 
chefe, a quem comprtr julgar lia sua c-onv0nioncia nceito~. pol'qnanto não é de presumir qu.~ tiV1'sse 
c 1la occasião em que Uercrá ser f(•ito. • acr•itado postes dt~;;;g:~ nntnrcza si não estivessem 

::;uscitanrlu-,:je a que!:itâo a que me referi enLrc o elles nas condições exigidas.~ 
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O Su. CANSANSÃO DE StNmnú (presfifen.te do con
sellw):- Dos j:í aceitos; já elle tinha aceitado 
iguaas. 

O Sn. JoÃo ALFUEDO:- Expliquemo-nos. Dos 
postl'S rolir:os lwviam alguns sit.lo escolhillos c 
n.ccitu.s Jll'lo eugenlleiro fi~cal, po1·quc ernm Lons, 
c se prc~tnvnm ú colluc;H;ão rlos bol:ltlores e do fio. 
Nhto funtlava-sc o emrwcitüiro para entender que 
todos o:; outros deviam srr <Jcr.itos; c os que cr:tm 
rejcitadus cm uma osl.:Jç5o rllc remcttia para 
oulr~, onJu pu-.:::.:tvam Jl!ll' noyo e-x:amc com igual 
rcsullado, prctt•w.lcndo sempre que fus:-;em :.~ceitas. 

Nestas condições a queslão foi lraziU.a ao noLro 
.ministro da agricuitur:~, prr.sitlcmtt~ Ll) con~dlw, e 
8. Ex. cm termos qnu Uuvümi ser entendiUUs por 
bom entendeUtlr deu Victoria ao cmprriteiro. 

O Sn. Lr:::to VELLozo:- Nn ordem não est<í 
isto. 

O Sn. JoKo ALllltEúO :-0 crrto é que no pé cm 
qur se nCh!tV<1 a que~tiio, n orrh·m foi cntonUida 
contra n convcniencia do sC'r\'iço publico, cm pro
veito do cmprritcir·o. 

O Sn. L~.::lo VcLLOZO: - PL'lo uw~mn cngc · 
nheiro ~ 

O Su. JoÃo ALFREDO;- Nã0 sei, parece-me que 
nãu. 

UM .Sn. SENA~on :-Então toda n accusn~ão deve 
rccahil· sui.Jre a engenheiro. 

o Sn. Jo.\•J ALfHEoo :-NãoJ sei. 
O Su. C.\NSANsÃo nG SINDIBÚ (presidente dv con· 

selfw):-Entii."oV. Ex.. ni.iosaLu1 ... 
OSn. JoÃo ALFtumo:-Nã,J sei.· 
Po~·u muito a V. Ex. r1un <1brn os olhus pnra a 

c::;truUa de ferro Un H.el'ifu <l S. Francisco. 
O Su. CAN~AN::3ÃO llE SJNn.IDÚ (prt·sidenli.' do con

sellto).- Teuhu-us a!Jertos para essa e pnra todas 
as outrus cstrndcts. 

O 811.. Jolu ALrnEno:- Vou agora truta r do 
maior favor que se poil.cria faz"r no' cmprriteiro, 
c que o nobre ministro Un ngricultum fl'Z com a 
rnnior faeilk1ntlo. . 

O art. G3 das l'Sptwifir.nrõrs :mne··c:1s no con
trato <!Ue se crlehrou [Wt'a o prolongnmento da 
estrada U(: ferro do IlL'Cifo <l S. Frnncisco diz o sc
guinto (l(1): ~ TranspOI'(e do material dr {en·o para 
a via pecrmanrntt! e suprTsfru.ctura rfe pontes e pnn· 
tilhões e do matetial da linha !dl'{JI"aphh;a,. O em
prf'iteiro rrcel.Jcrft rsso mutol'inl no pr.rto dv Reeife 
sobre agun, e o dcscarregnrá c tr~mspgrtará flté uo 
Iog<1r do Sl'U empti'{JO, ffi;'•rli<mt~· o pr1·ço n. !21 da 
taLl'fln, o qual, nJ(•m rlas de.-:itWsl'ts tl~ trnn~porte, 
inclue as dt·' cnrrcgnmrnto, r.lc.scnrgas e lwldeaçõe:--;. 
O OlllprciteiJ~o responde prlas fultas c avarias que 
se derem nesse m;~terial dt'pois qne rlk o rcccLcr. ~ 

Eis artui o n. 121, Jc que falia o artigo (lê): 
« Transporto do trilhos c ~eus ~ccessorios da su

verstructurn metallicn llc Jlon.tes c twnlilhües c do 
materi:!l Ua linha h·ll!gTUi)hka "flOr toneladn me
tricn, 50~000., 

AI1jLU Ueste::; 50~ tem u rmprcltL·iro 8 °/o p11rn 
cventuacs, srgtmdo o n. i26, o que eleva aquella 
quantin a 5'1,;~; c sohrc esta sommu. lL!m nindt~ 
4 1./::2 "/o Uo atlministra{·ão e 5 °/0 de Leneficio,n3 r,·~r
ma rlos ns 1:30 e l:Jl, o rllw dú o totill Ue 9 1!2 °/o ou 
li9~~130 por tnndad.a metric~. Esto é o prer;:-o estn~ 
Ldccidu pelo contra tu para o transporte du mate-

v. v 

rial, tlcsrlc o descmh~rque do navio no porto tlu 
Recife até uo lugar do emprego. 

Vcji'lmos as nota:; que tenho ct este rcspoito. 
A dl'scargn e conducção, d(·srle bordo do navio, 

no porto do Recife, ate Cinco Pontas, prinwirn es
tação da linhu ft!rrea ingll'za qUP vai do Recife a. 
Pnlnwrcs, custmn por tonclad;:~ mdricn 2/J, c 78130 
desde Ciucu Pauta:-; uté Palmares, segundo n con~ 
vcnção de que trata a clrmsula 63 do contrato. 

Em Pnlm:.tres o tli-;pendio é pouco importante c 
poderá ele nu· o total ilJJell<IS n 10~000. 

Este c~lcu!o n5o pórl1~ s;'r rontestndo, porque o tl'· 
nentc-coronel Monteiro tla Franca, r•'Sidentc nm 
Palmnres, que contratou o transporte Uo materinl 
rodante rJ.e officinas c c.-:ta~õe:;, e tem expcrienci.l 
desse Rl'rYiço, propi'lZ ·se f<tzer p0r l2i]500, no 
maximo, o transporte de cad~ tonelü<la metricn de 
trillJO::. c Uc todo o material mencionado no art. G3, 
desde o navio uté Palmun•s. Ycr~'mos Ucpois 
qunnto o noLre ministro mandou pagar. Convem 
notar que gt·ande partn dt;>.sse material, pesando 
5,8\lO toneladas, aindn não foi cont.luzidrt par,1 Pal
mnros; e ... tú dC{lositad(l no Recife, no Cmnpo dns 
.Princczlls, dofroutc du pcdncio da pre~idenria. A 
dt•spesa por tondnda SL'l'ÜI, no maxtmo, tle 3!5. Tc
mos, portanto, grande quantit.lt1do dt~ materini para 
lrünsportar, sendo certo que até Palmares n des
pcsn f;(l. pod,•.rH füzer, no maximo, como disse, pot' 
12~500. 

!loi::> Letn, senhores, o Iwnrnrlo ministio da 
~gricultura manJou p<l;!ar esse tmnsportr il razão 
lll' 59;)130, como foi convencionado para o trans
porte atê an Jugnr do empre2"o; e deste modü 
adiantou intlevidnmcntc au empreiteiro 11 fjuantia 
de M7l:588,1;02G. ALerto e~se exemplo de f:wur 
nunca visto, isto C, pagando-se intn)..:ralrnentu 
serviç~s que só cm pnrtt~ tinlialll sido ftlitus, immc
diatamrmtc reclamou ig ,.ai fDvor o empreiteiro du 
prolongnmento da eStrada de ferro da .Bahia. Op
l)Õz~se vigorosamente o engenheiro fiscal; mas u 
noLre mini~tro, que tinha aLerto a porta p<1ra o 
feliz emprcilt~iro du Pcrrwmbueo, não podia fech:tl·a 
ao da . Bahia ; o então teve dl' twgar-lhe 
989:370156~!1:. O oxcmplo de\'ia aproveitar a terceiro 
-Gabrielli, contratante d~ts oUras do abastecimento 
das aguas potaveis n esta cidade, que niio se tinha 
lcmUrado tk tal, c a fJUL'ill era difficil esquecer 
alguma cou!'a cm seu interesse. vendo nLerta a 
port<1, entrou tamLem. 

Por este moUo ns despesa>; pulJiicas cresceram 
çm mais de :1.000:000:5, que, digamos assim, foram 
graciosamente adiantados e quasi dados de mão 
LL"ijada pelo honrado ministro da agdcultura a 
feltzes cmprciteirOiL Affirmo que me lJaseio em 
dados cxucti:;simos. 

o Sn. c.~..~~ANSÃO DE SINDIBÚ (presidente do con
selho) dii nm apnrtc. 

O Sn. JoÃo ..thFREoo:-Eu o dcmon:"lrci. 
0 SR. CAN~ANSÃO DE SINIMBÚ (presidnlte dv crm ~ 

sclho):-E eu hei de responder. 
O 8n. TEIXEIRA. Ju.Kwn:-E' a época dns econo

mias. 
O SH. JoÃo ÁU'REEJO:-Tcnho de fazer, senhores, 

uma rcstricção, r é que do matt'rial transport:tdo 
nté Palnwres 2,000 trilhos, correspondentes a seb:; 
kilometro:;;, deviam ser empregados ai li; tinham 
sido lt>.vados no lagar do seu emprego, como diz o 
contrato, e sómente por esses 2.000 trilhos cabia 

29 



' 
• __ ... _~ :.J;t"""~..mr~l!$1'!;44(;•, M!M:~~~~~ '"'-·- M4l~l\h~~~'~!.;?~~ 

ao empreiteiro rceclJcr o prr~o intt~~Tal llo trctns-r tccçllo r.o empreiteiro. 1\Ins não foi _cssu o unico 
por!G. Qu:mtu ao mai.; o que se poUia faz1•r era gr[lll!lC faror (refere-se ao p:1gamcntv Uo tran.s
pngar parte U.u tr.:tll~poi'te pl'Op0!'eiun;_llmentu ao porte), f[lliJ tetn l't'Ccúido e-;su feliz prutf•g;itlü, l'
s<•rviço ft.!ilo, o n~~úm o tinha lll'UJHlSt'l o engcnhdru diz~'m que ::!')cio do Sr .... ; tamlJL'UJ uwudou o 
fisc:d, c resolvido o Sr. Tlwmnz Coelho. governo que 11cstlç. logo fu~scm ronvcrlid<LS .cm 

E' p<'lr:t rcrctar que tnntn lJcnu\oloncia incite o ap<'!lir~·~ da divida public~t as lJllnntinf; qun, cm 
cmprf'itciro a c nUa vez mais de• cuídnr- ·C dos ~cus uLsor-ruucia a uma clau'luln .lo contrnt1J, era o em
de\ ores. cu pois JWÇO no hunrado IH!nislro da::~gri· prritciro obrigndo a deixar cm Uepo~ito nn thr·sou
culturn (não di o twuratlo por cortt·zla, siuão por- i rnri:l tlo fazenrb como garonti01 da~ oUras. Es . .:.ns 
quo c:-sa paf<:tvr:t exprime o conceito r1ue S. Ex.l quanti1s ~uo ele 10 °/0 do total dos lJ1lg>nmentos; e ú 
m,:recc) qu~ ~ão Jlrf'jndirJllf' os int~wesscs da pr.rccp_~\í~ rlciles,llf'h.t clnu.sula .li~ do dito wu~rato,~ú 
mmltn provmc1a c os du E~tado com tuo granJc . ..;. tem direito o co:1tra.t;mtc Ur.pu1s da l'CCcpçao t.kll· 
fa'i·orcs ao feliz cntprcitoiru. niti\·a rle e~H.la oUra ou tn)L'llU de l'inco J..iluwt~tros 

E por cstn occ:a.~ião rog-1 aS: E:-;.. que sb arau- de linlw, sL%lo rJllC o t1nt~l desse~ cl:tu~;ula pro
tele contr:-. ccr!as JIO~sons intercssaU.1s nessa ol.Jra, 8crcvc que, p0t' taes qunntüfs cm derm~ilo, o nwsmo 
e cujo valor Pl'~snnl r·xplicn <.!O:i olhos de muHu contratnntc uu cmprt•itt~iru ;;ó I'Cl'l'LL•l'Ú u jnro d1! 
gente fuvorcs t5o impurtantes qtHtnto tnLln·i1los. 6 I'/ o, s[ nilo lhe furem cntrc~·u.cs utC 30 ri ias dcpoi:'l 

O Sn. CANS.\NSÃo IJE SIXIMBÚ (p!·esidenlc do con- da rcccp('ii.o dellnitiva da oLra r~sprctira .. 
selho):-Niio ronhl'ÇU valor prs~o111, fJHtl!ldo ~c tratn •Mandando-se f:~zcr a coU\'Ur.sa~ cm [l_pülH'CS ll~-
do cumprimcn!o de lll'\"Cn·s qucltas sommas,qnr montam n ma1s de 2UO:OOO~, na o 

- · . · . . . · ~ó se lnl'ringiu a ktrn c o e~pi1·Ho Ua eitudn dau-
o? Sn: Jo.\O ALFHEoo;- O noLre lllJUJst!U e llllllh) .suJa 18 do crmtnl.lo, mas tamUvm se prejudicou o 

P .h•ro::.o. · · EslaJu cm qunntia nfio pcqncna., que jú se 1•lr·va 
O Sn. CANSANSÃO DE SI~l!IIDÚ (prt'sidente do aon~ ncima do 12:000J. por vnno, tn<l1) no intuito de 

sttlw):-Não é llOUcr. fuvorc~cr <lO cmprcitoirl), que liNt'drte aufere urn 

O Sn. JoÃo ALIIHJWO;- ... mas não lw pr_l<lero"o 
qut~ esteja intciJ'[l.HlÜiltc livre Ja~ in..:iUins de eertos 
interessados IJUB ::c llngcm os mclhurl.!i:i <lmigos. 

O Sn. CAN.S:Al\"SÃO DE SINil\ID.Ú ( prcsidellli' do con
sellto ):-Não os conheço. 

O Sn. lo.lo ALrHEoo:- O nobre Jlro,;irJpnte do 
conselho é o mtuistro mais JlOtlt•roso <jlli' ha tiUo o 
Brazil, lll<lS nf\o menos podl'roso é o pri ucipc doJ 
Bismarc-k, o gnm1!e c!t:-.necUc.r do illlJlcrio nllcmilo, 
e clle não ~e cons.idcra\a isenlu d:HJUCllo prrí~o; 
tanlo que dizia lw vonco tC!liJHl cOtllo um nviso n s'i 
mesmo: ( o governo nilo deve clwcar o r os d.c 
cuco. ~ 

AUudia no costumo singulnrissimo que tem o 
cuco de pôr os o r os no ninlw ilns outras aves. Digo 
pois ao nolH'<~ ministro qnc knlw cuiU.adu com 
os cucos I 

O Sn. C:\NSA.NSÃo DE S"!NIMBÚ (presidente do con
scllw):- Não os conlw~o. 

O Sn. Jo:\o A.tr.;uwo:-Veja V. Ex. i;i os J.c.::co-
bre em tonw de ~i. · _ 

O Su. CANSA.Ns.lo DE SJNI:UBÚ ( pn·sidenlP- do con
sellto) :-Ti:il\'ez V. Ex. o.s conheça melhor Uu flUt~ 
cu. ' 

O SR. JoÃo ALPHL:Oo:-Eunãosou delator; como 
representante dn nação, aconsel!Jo uo Iwnrnclo mi~ 
nistro aue tenha aúertos os ollws :su.ln·o n estrada d1) 
Pernanil.Jueo. 

Tvnlw ainda nolíci;:~ de outros f;n'or, s. O Se· 
nado rcienlrú o desalinho Uestl' Ui!<,CUrso, att,·n· 
Uendo ao meu estado do ~auJ.e, c á ucccsdtlaUe 
de usar de apontamentos <I respeito dos factos de 
qn~ me occupo. 

Nada Jw qnCI po.-:sn ser im:"~g-inado e cxcogltndo 
que n(1u (Culrct ~ido trMddo pd1JS felizes eUt}lrci
teiros á presenç-a do uulJ_re ministro, o qual immc~ 
diatltmcnte defere ft~run.tvclmrnto. llcq1w mniS!:(C 
ll~víiHU de l<'ml.JI'r:H' os fl'lízes cmprdtcirus 't 

Lerei a sl'guintc infurm.-1ção, 1p1e me foi rcmct
tida do Pernambuco: 

~ A0 pns.o::n que n~ obras cnminhillll morosamente, 
os pagnlll<'n!os ~e fazenl com ct-lerhbUe pl'l'jurli
cial ao Estado, u !JLW tuúo l'cvdu rlcma$bda pro~ 

Iucru nfio prC''\'L~tu no ('Ontrnto. 
• Não se creia por6m que o pi'C'jllizo r1o E-,l;rtlu 

nccrr.n dc~!e ponto leulw ficado ni~so. O owprr.i
tciro do prolongnmcutu do llahia, autoriz:Hlo 11cln 
m~m pr~~rr.dontc, rcrrucreu igu~d cuncl'~S3~ú c oU~ 
teve-a, de sorte quo a rderlth 1HC1lhl:.t ainrla. mai$ 
noc>iva sr tornou. , 

O rcsultwlu Uu tudo i:·do, senhores, L• que o f'm~ 
prritcirn t~m emboba!lO lucros_ cxrc:ssiyos por 
O!JrO'i f;!Cl'IS, lltJl' tl'allS!IOt'tl'$ Indi.'VII.lOS ; que 
nl'nlwm h..ilomctro esli!, ll('Itl pf:de r\:ü<.tr' <'111 tra· 
f1!go ; qnt~ h:l Sl'cçõcs inteira"' alwnrlumui:.ts; rJUf~ 
as oi.Jl'1l.3 cada. dia vão diminuindo, e já se faliu cm 
rcsei:.;5o rJo contr<ltn. 'l\1ntus são os faetos slll'· 
prcn~IL·ntes H<'s~e prolongamento r.lc cstnüi:J. Ue 
ferro,qnc n~10 surá parn c . ..,trnnh~lr flUO se conOmw 
o Lu:1tu, u qnn o.-: r•inprritl'ir"<•S felizes c rcpldi!S, 
tcuU.ojá J.cvoradu torla a carnr, deixr'm us c~:,su~ ao 
E.statlu. 

O Sn. MENDE~ DE AL.MEID.\:- Os ossos ficam pnra 
o pniz. 

O Sn. JoÃo ALFIU:oo:- Si não é impPrtin(•ncia 
minlw ro"'o no honrado ministro d~ ngricullur..t 
me rc;11( 11td.n si com l'fi"dtu projecta a rescisão. 

O Sn. CANS . .'..NS.\o DE SrNJMllÜ {pl'esidente do con~ 
sellw) :-Nuura sr. tratou Jc S<'mcllwuto cousa, 
nrm por park dos empreilclroil, nem por pnrh~ do 
goYcruo. 

O Sn. Jo.Xo ALllllliUO :- E;-;tuu s:rtisf~ilo. E' um 
Loato qth~ corre, t' cu queria lkar tranqni!lo. 

Senhores a consli'U('~·5o dns rstrndns de fl'J'l'U 
Ut'l'l't'blbs Íwlo Sr. ministro J.1 agTicultura, isto é, 
ns do Baturilt;, C:.tmocim c P;1ulo .\ITumo~ tem siJo 
t~o di~.cutitla que; no cstnJ.o do sande L'm que me 
acho, não me Dlongarei sGbro csle as.sullljJtu. DoM 
seja, C'ntrc·ttlnto, dar a S. E..-:. (',un~wcimcuto do 
uma rnrt:t (tUc rr·cc\Ji Qc stlil. proymcm, r. na CJlWI 
um amigo, que discute comigo a opinilln que 
aqni omitli a l'!~~rwito da estrada de P.'l.ttlu Affons11, 
n:w concvrllundo com meu ju~zo, diz o Sl'guinlc 
(li): 

• flocclJi r~ cart:l de V. Ue 18 do mez pn~st1t.lo c 
agrnde~lO a atteu~ão com q1H) mó hunrn. 
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« Vulto t~.o ::~ssumpto de que trat(•i cm minha 
carta anterior; c, certo do csclat'!'Cido zelo que 
distingue a V., cm tullo quanto lntaes~rr ri. causa 
pnblic[l, V•)Ll tmnsmittir-fhl' nl:.:umns infornwçiJ;_•s 

·acerca Un vai ferroa tle Paulo ~!Tunc-.t), (1ue mo 
Juram ministrada~ 110t' pf>~~na profi."5:-ionnl, qlli~ 
se funUa na insp~~cc:i.o ornlnr, e me par0ce digna 
de fé. 

' Está verificado que houv(• ert'o no tl'DÇ'<.Hlo pre
ferido para. 3 con~truc~·rro Ua C'itrada. Assim, dcvin 
ter sido tm~fcridn a dirt)cção que sc~tw r~té Uoa
Yista cm Pernambuco, porqno, 0mlm1'1) a di~;tnn
ciã: a p-cr~õrrcr fos~c tlc tnai5 Uc nove ou tlcz loguns 
comparnti\'amrnk o JatoL<'t, u Hio S. Frauci8co na 
alLurn. da I3oa-Vista- (o ll<.'ffl~itamcnle n:lVt>g·avcl na 
extensão do mais de duzenta:rJeg:ua:-;, ao pa~:-;o (lHe 
de JntoLá, ponto terminal tia rsti'a1l<l, ao logar cm 
qne o rio é. tta'i'(\~avcl ex:istern <1\g·umas cachucir<l", 
cuja demolição e difficil c di.~[lOn1lio.•w. 'AccrCSl'O 
ainda que o-> tl'ff('nusalljncenti.'S ás margens <la cs
trallu tirojcctat]a são pcdrr'!.('Osos c intcit,1mcnto <1ri
dos, quando os que. lic.nn tl:'l direcção qnc devi:'! fl)r 
sido prderit.la são flllropriados á cultura de dUTLl
rcntL'S gl)llCfOS. 

t 0 pnntn iniclnl da estrada devia Sét hO ffnVO:'l· 
CãO do Entro·Müll!L'~, qu1•, cmiJora CS!('ja doze. ld
lumctros alJnixo de Piranh:1s, colutuJu era m~is 
natural c facil, c cl"itava gran1ic di.~pcndio n<~ dcs
truiç~o dos Iagcdos, qnc c~rcam í1 povo-:rç5o de Pi
ranhas, a qmd ficn jnstnmcntc na l1ase 1la wmcdin. 

O Sn. CANSANSÁI) Dl~ StNn.m(; (fll'esirlrute do cun..
sr:llw) :-E' L'ngcnhdro e~sc individuo 1 

O Sn. JoÃu ALFUEuo:-Não m'operguntc.V. Ex..; 
é uma pcssfJn muito inlelligcutc, muito c::~paz. 
(Continún a lêr.) 

• Tem-se gasto ceeca Uc 2.0.00:000~ e o tempo 
tem sido consumido na destruição lh.' lageJus e 
construcçiio de appnrnto . .:.as casas pnra os enge
nheiros c cnnprr~do:;. As casns c tcrtenos que 
formam a povoação de PiranhaS n5o vniiam 
~0:000~ •• 

O Sn. D.\.NTAS :-As casas realmente n5o po!lem 
valer muito, eu as conheço. 

O Sn. JoÃo At.Fmmo :-Não vnHam mais de 
20:0008 ( continuando a ll1r ) ...• ' e no cmtauto 
algumas dcsaproprin\ÕCs dC'!i..,<:lS C<lS.'IS c tl'rrcr.os 
t0IU custado mais !lo 100:0005. Não hn cxngcr;)ção 
cm affirmar que tem lwrido comple.to esbanja
mento d11s dinheiros pUlJlicos. 

" O engenheiro cm chefu c::;tú rcvoslirlo de po
deres alJ::olutos; é. uma entidade suprri.flr ao prc~
sidentt] da provinci.1 c :i Tlwsouu.ri<' de F<~zcndn, 
que se limitam a cumprir suns rcf}nisi\ÕCs. 

" Os te tirantes .... 
Uma das ra:zõcs que o ·nolm) pr(':;i~lcntc J.o con

selho declarou have.r tido 1w.rn decrntnr n cstradn 
de ferro de P.1ulo Alfun:-;o fqi e~tnr a !!i agglonlc~ 
ratla grandt! q1urntiilndo de l'etirDntes, e ~c r pre
ciso cfar·lhes cmprrgo ~ pois n rnrt~ diz o ~ew 
guintc (Iii) : . · 

~ Os r~-tirantos ·qnt~ nlmh cxi.4t'H1 não se cm
lHe~nm no srrviro' da~ olH<t~, ü ~fio ~nmcnl:tdos 
:pot eonla do Tllc.süuro. Ultirn:"~mcnto o cng~nhciro 
mcluiu na vc'rlJ:.~ díls di'Sp~sl1s fcit:'IS <'1 quanti<~ de 
cento c tanto8 contos d1~ l'éi..- para pnr:ramcnto de 
genctos fUrucddos p:1ra nlimr.ntn~ão dos re\ir:'l.ntc~, 
e marcou a vrr:Ua d!'• vinte o cinro m('n:;:ncs phrn 
sustento du:; ü1csmos rctir:1nlc~, qnc s:'ío C'thfH'f'· 
gados no serviç-o J.làtticular dos ('ngct1helros c 
emprcg-:rdos. 

" Os opr.rnrio~ qnr. tr.1hnllw.m llllS oúras são c~~ 
lr::mgciros contrat:tdos !li' lo guVCl'Hu nessa eôrtc, 
vencendo rliarias de i a 5~000. 

« O engenheiro Krauss, que ft'Z os _e~ tudo~ te· 
chnicos, que S13l'VdiH dt~ La:-:e !t conStrucçãu tla 
cstraUa, rletHorou-~o apc1w.s 28 dias n~ssc scnri~o, 
c não teve temp·l Je examinar as tlifferentc:; !li
rec~õcs que so prc.,tnV;lln c't e(mstrucc."io da Pstrndll, 
sem emlJa~go de snni; lta!Jilltaçõc-:5. Consta-me qno 
o cngcnh . .;H'o em elte.fe não ~ formado na cspcí'in· 
lidad1', sendo ap~_'nns um curioso lwlJil c pratieo. 

( E::;timarci que. estns inrúrma~·õcs possnm sr'r 
utcis a V. no intcrt•sse du minha provinda, a fJlW 
desejo to•Jas as prosp(JrirlnJl).j ; applnudi u üClo do 
governo sem attl'nJer l't qurstà0 Ue lcgaliUaJe. 
Ucconheço !Jite V., ::.egnndo os dcvems e re3pon· 
sa!JilidaUe de sua posição, d0Yia agit:1r e npurar a 
qllcsti:io Uu l~_•galidHlc. F.m vista elos factos rola
Latlos, dos qua('s nfío tinha noticia~ n11o tenho, ou 
nntes perU i, toda a confianç.1 na con~truc~ão da 
estrada. O Sr. SinimlJú idcntitleou-~e com uma 
idé;t grnndiosa c antl)cipon sna rralLzaçfio sem eo
nhl)Cl)l' as difficuldades e meios pratit·os mais 
aeortados. , 

Senhores, prtr,1 mim nao era duvidoso· qnc n5o 
fui a nocessidtule je soccorrer rotirantl's, que Sl) 
tiresscm refugindo naqucllas regiões, que llet._.r. 
minou a construcç5o da e:;traLl:.t de ferro rl1~ Paulu 
AfTunso. 

Primeiro que tudo noto quo indivitluos, que se 
tinlwm ligado para a cxplorar.~ão de certos mclltu~ 
ramcntos, npparec.~m agora cncnrrcgados de oxc· 
cu tal-os 11or pnrL0 Uo go\'erno. 

O Iwnr,tdo ministro da agricultur.a tinha fdto 
drsta cstraJa o svu granllc empenho. Oque é 
pena ó ~uc o no·1rc ruini::;tt·o, nisto, como cm 
tllllo, ll'u.w vnriado rli: nlvitres, ora contenttmUo-sc 
com infurmaçÕf'S incomplutas, ora abrmJonaudtJ 
essas mL•smas infi~rmaçõcs., c pur fim nceitando-as 
comob0as c Llefinitivlls. 

A rcspr•it.o da cs.tmdt.~ de ferro Ue Paulo Aftou,;o 
basta recordar qnc cm {868 havia estudos dl) 
Krauss e outros, estudos cunti'll.Jictorios c profun~ 
damentiJ divergentes entre si, principnlmcnte 
quanto ao custo dns olJrns; quo cm 1871 era o pro~ 
prio nobre senador' por A!::tgôas, llojo l1rl'-"idente 
do co~sçlhu,_ qucn! oJfçred<l nc!'ta cnsa uma 
emenda a le1 de 11 de Julho tle 1871, p·1ra que 
taes estutlo::; fosselll colllpletados e verifieatlo.:;, .• 

O Sn. :MENDES DE ALMEIDA:-AJmiado. 
O .Sn.. Jo.to ALFr.Eoo:- ... e que míliS tarJ~·, em 

t87í, o no!Jre pr,'f:identc do conselho, sem I_Jtlt' 
tivesse retcbido novas infurnutc;õcs, jnlgnva.so 
habilitado n dtJcitlir, <' aprr!<cntava um projecto 
p<'tra que ns obras fos~rm 1?-'{PCntnd:l~ segundo o 
plnno de Kr:ms~. O SennJo tinha duvitlado L'nl 
1868; cm 1871 duvidava (linda destes cstmlo:;; c 
continuou a dudd:tr em i8H, t:mto ílUO o nvhrr 
presidente rio conselho, pnrn salvar r3"crupnlos. 
emendou o sen projecto, propcmdo elk lllL'."ffiü n. 
suppr,'ss?ío das p:tlnvrM- -« ('onformc os cstuUo~ 
1lC Krauss. • Tres annos depnis é minístro, c os 
estudus de Krauss scrYem par:-t qu1~ o nobre mi
nistro emprchenlla r'SIG grande cumnwttimcnlo! 

genhurcs, ~.stn qncsti'iu da c~tr<tda de PiJUlo Af~ 
fons.l, jii o (lí~<::~ e rf'pito, está compl>'tr~mente Llis~ 
cutiUa c clncidndn por JH'SSO'IS mni~ comprtnntes 
do qu~ rn. 1\la~, á. vista úe um t•tftit'o da c,1rta cg11' 
li, IK'rgunto si o honrntlo ministro tem o plano tlo 
levar essa sua c., traJa prcllitccta o li.\ ú Doa~ Vis tu 

"~ 
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em Pernambuco, contra o que cu protestaria desde 
já. 

O Su. G..\.NSANSÃO DE SmiMnú (presidente do con
sellw):- Não é, nem nnncn foi c~tc o meu in
tento: é ttll qual está consignado no projceto de 
!87!. 

O Sn. JoÃo ALFllEllO: ·-Creio qúc é idt~a du toUa 
u representação de Pernd.mLuco adiar por em
quanto o desidemtmn de levar ao seu termo n es
trada rJo llccife ao rio de S. Francisco, e não a)Jrm· 
danar essa idCn. 

O Sn. UcuóA C.\YALCA.NTI:- Apoimlo. 
O Sn. Cu:inA 11; FtGUEIHEDO:- Nem se deve al.HmR 

dona r. 
O Sn. Jo.iu ALFREDO:- Por oru não se deve pre

ferir esse melhoramento, que no futuro ha de ser 
importantu, c, como 1lisse o finnctu senador Ottoni 
em 1862, quando deputado, E) o Clo Uo uni:lo.cntrc 
o norte e o sul do Imper[o. 

O Sn. Rillnos D.mnETO:- A11oiado. 
O Su. Jo.\.o ALPREDO:- Nilo oL.stant~ as grandes 

vantagens que lw. ele trt1zcr ó Jlroyincia de Pcr
namLuco, nos não podemo:; proferir jú úsle melho
ramento a estradas prr,sentl~JUt>nlc mnif\ nrcess:~riilS 
que tl·m de servir n valles feraei.:;.simos, ondr: a cul· 
tura está desenvolvida c é tão caro o transJlorte 
que chega a 50 °/0 do valor do prwlucto. Merecem 
esta }Jreferencia os valtes de Trucuuhãem, Scrigy, 
Cruangy, Capiharibe c Cilpiharibc-mirim; as fertt· 
Ii':lsimas terras de S. Vicente, que ficnm além da 
serra de l\1<1scarcnhas; em fim tudos os terrenos 
i~ualmcntc fertds e culti\•adus que se cstencle.m_ 
llesdc JalJoatão até Caruarú. 

Totlus esses vallcs. o tcrrcnüs estão demandando, 
como condição vH<1I i)nT'<l a agricultura, a fncili · 
Lladl! de transportl' ; todlls rl\cs pnrlmn oJJ'ererrr 
segura c larga remuneração aos capitaes que 
!'C empregarem na construcção de estradas de 
ferro. A que se projreta do HccifL' á cidaJ.e da Vi· 
ctorin e d'ahi a Caru~ní, segundo calculos bem fun
dados, encontrará desde já uma carga superior a 
trcs milhões de arrobas o muitu mais de ·iO.OOO 
prJssageiros. 

As estradas Sorocab<ma, llúana c Mogyana, em 
S. Paulo, Irmçad<.Ls solJre terrenos mniE~ difficei~, e 
cad:1 uma. com capitrJl superior a 5.000:000;?. não 
offerccem iguaes vant;1gons, e de m<Ji::; a mn1s dc
vc-&e ter em consideração que é menor o prrcnrf.:O 
da estrnda de Cnruarú, c que o custo das olJras tam
JJem será incomp:Jravclmento mcnOl'. 

Nestas condiçàcii é claro qnc ntio d~wcmos pre· 
ferir o prolongamento da estrada de S. Francisco, 
além de Garanlmns, a estes mellwramcntus que 
são urgentes e vilaes para a lavoura de Pernam
buco ... 

O SR. DAnnos DAnnEro: -A pu i ado. 
O Sn. Io.\o ALFREDO:- ••. mas, desde que te

nham sido attcnditlos, c qua.ntlo a PI'OS!terid~dc do 
p:tiz o perrnittir, -der e constitnir no:sso empenho n 
re::dização daquellc Liesidcratum, c assim hunril
remos os esforços dos nossusantece.s:::oros, de Olinda 
o de AILUtJUC·rqtw, que tanto Uo!entleram a estrada 
Llo rio de S. Franciseo: <JU~rndo ehegarmos a esse 
tempo o nosso esfor~·o .c:.crá pnra qnr. tt via ferroa 
se prolongue ate l~. 

O SB. CANSAN.S10 DE Smnmú (presidente do con
selho):- Estimarei muito. 

O SR. Jolo ALFREDO :-Senhores, desde que o 
honrado presidente do cons(·Jho uos dedaru 
que não é sua iutt'lH;::ío chegar ot~ Boi1- Vista cm 
Pernambuco ... 

O Sn. CANSAN8.'iu DJ~ StNIMBÚ (presidente do con~ 
sellw) :-Nunca fui. 

U ~n. JoÃo ALrnuoo:- ..• -que não tl!lll nt•nhum 
pl<mo c·stl'ategicO de dt'srinr p!1r.1 o prqueno mer
cado do Penedo os l-'l'Ollu<:tos Llgrieolas da provin
cia dr. Pcrnamhucu, não sei a qnC' fiea reduzida n 
estratla do Paulo AITouso. 

O Sn. C.\NSANSÃO DE SINiillllÚ (presidmte do con
sellw):- O tempo é qt1C ha rk· moslra1'. 

O Sn. Joio AtmEuo:- Vejo que o nolJro mini~
tro, o mais poderoso tle quan!os o Drazil ha 
tido ... 

O Su. CA.f\'SANsÃo DE SrntMBG (presidente dv con
sr:lhu):- Dc.iJOis de V. Ex. (apoiados). Ninguem 
governou por mai~ ten1po c.:;te ttn.iz. 

O Sn. JoÃo AtmEoo: -Mas não tive o poder Ue 
V. Ex.. Vejo que o nobre ministl'o, o mais pode
roso de quantos ha tido o Dl'azii, o ministro quo 
Se ClCVOU á altura de instilUi~·ão lJf~rniUllL'lll(~ 
(apoiados), que com uma simples pennada rt'VOfW 
a constituição e a'> leis, rmra quem nno ha difflcul
chtdes le~ncs, tl'Utado por t:ro gnwdc pnd1'1", quiz 
experinH•n!ar as suas forças t:unlra uL:staculos 
naturacs. O honrado ministro quiz vcncc·r a na
tnrcza, P a mim p:trece-mc vêr um novo Alexan
dre sonhando nrPn no\·a Alcxantlria I 

O Sn. C_\NS.-\NSÃO DE Smnmú (prt~sidente do con
sellw):-Oh l scnlwr I 

O Su. JoXu ALFREDO:- A este respl'ito creio que 
o honrado nunistr·u está compldnmentc enga
nado. 

O SR. C.\."iSANsÃo DE StNHtlHÚ (pt•esidmte do con
selho):- Creio que n5n. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Não ha de ser com a na· 
vcgar;ão difficii desde a barra do S. Francisco ate 
o Pcnello ... 

O SR. CANSANSÃo DE StNamú (presidente do canse· 
lho) :-Não hei de ser cu, nem V. Ex. 'IllClll ha do 
rl·solvor estuques tão, é o tempo. 

O SR. Jolo ALFHEDll: - •• ~·não ha de ser nunca 
a cidude de Penedo a Alexandria que o nolJt·e pre.
sidcnte do conselho sonha. 

0 SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do con-
selho) dá um apartr:. · 

O SR. JoÃo .ALFREDO:- Recordarei ao uoLre mi
nistro que quantlo Alexanllr~. o grande conquis· 
tador, occupava-se com o proJeç-to de fundar uma 
cidade. tere urn rasrro de admtravd L um senso. 
Dinociatos, o architÜcto grego, que o havia acom · 
panharlo cm !->Uas expedições •. prn[!Oz-~he. fazer ~o 
monte Athus uma estutua., cup mao dtrCJta conti
vesse uma grande cidade c cujn mão esquerlla sus
tentasse uma immensa taça, para receber as :1guas 
ti<~. montanha c despejai as no mar. Alexandre 
ouviu o plano de DinocratC'6, e refutou-o com esta 
11ero·untn: como ha do viver esta cidatlc? E com o 
seu e> grande Lom senso, que. lhe permi tti<1 dist_in
guir n vaidndt~ do que nn util, do que t'l'il prnt!Co, 
foi const!'uir Alextmdria, que se ternou o centro 
do commercio d<1 Europa com o Egypto. 

Pretende o nobre mintstro fazer de sua cidade do 

·':::. 
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Penedo uma Alexnn!lria, o emporio rlo comrnercio 
do RioS. Francisco 'i' A l.tnrra dc:-~tc rio lw de st•m · 
prr oppiir-sG ú viela c pro!'\peridaclc daquella 
cidade. 

Eu não rcnovar~i, prlo que sei, e pcln leitura 
de relnlorios c infot·nwcõefi pnrticnlnres, as de
monstrações qQc :tqni tt1m sido fdtas. 1\Ias di&"o 
ao noúro mimstro da a.rricultura que dc:poi:-> nc 
sua declaração, da qu<~f tomei notn, de qtw n:io 
pretende irá Boa-Vist:~, nem nttrahir para o Pe
nedo o comm~rcio rlc Pernambuco, menos com
prrhcndo a utilicbdc de sun famosa estrada do 
Pnuio A !Tanso. 

Uma propo~i~?ío qnc me sorprt~ndcu da phrtc 
tio nobre ministro roi que rlte lamentnva qno 
nossa popul<~çiio cstiYl~sso · espn.Hwda pelo centro, 
qunsi que segrcgailr. do litoral ou cum commu· 
nicação muito dtmcil, e. que tmlu o esforço que 

· pudesse emprrgnr serta pnra C"Ondensar essa 
popnl:u;fio no Jitorlll. 

Quando vi<1 o ncbro ministro com o seu arbi· 
trio com esse patriotismo illeg:.ll, do que hontem 
nos~ fallnva, dcct·etnr t~strndas dn fel'ro dbpnn
diosas, cm busca dos sertlks, eu era insensivel· 
mente levado n .crer que o nobre ministro pre· 
tendia. renovar ns façanhas dos Yankees de Nova· 
York, quo intrcpitlamcnto cstentkr;nn os s.~us 
trilhos c abriram canaes em demanda das regtues 
do oeste e das cabeceiras do l\lississipi. 

Mas como tudo no ·nobre ministro ó contrndic~ão~ 
clh•, Únc pnrccia kf o mesmo plano, elle, que 
pnrceia qncrcr imitar. os am(•ricaf!r.·s, quando 
faziam essas commumcaçõcs d1fllr.ets rm lmsca 
das cabeceiras do Mis..;issii11, com o fim de levarem 
braços c popuín~ão que apro\'l'itnssem as riqn~zas 
do oeste {c os nosso~ centros, os nossos scrtocs, 
não são inferiores, no contr<lrio são su:rwriores no 
oeste dos Estado:5·C'nidos), vi que o nobre mi
nistro tem fins diversos, quer agglomcrar a po· 
pulação no litoral t • • 

Não posso dar m.:nor dcscnvoiVlmento ao que 
tenho dito assim rapidamente; mas tamltem não 
pndr dl'ixar de :,"!ignHicnr meu espanto uo ouvir 
do nobre ministro esta dcdarn~ão, não só contra
dictoria com seus actos, como inmstent<Jvcl ;i vista 
dos mais comcsinhos principio~ qnc devem dirigir 
o governo no prcpnro do nosso desenvolvimento 
e dll riqueza publica. 

Tarnbem furei <l rcsprito da c~tr;ul<t de fcl'ro de 
Daturité uma Iigcirn oiJsenacão. 

O nobre ministro da agricultura ~aLa-se de tür 
fl'ito com esta estrada uma obr:• ulili.-~sima, n~o só 
como soccorro aos retirante~, ás victimns à a sôcca, 
mas tamhem tomo grande negocio, porque ella 
está produzindo mui Los lucros. · 

Dcsejnria.quc o nobn· ministro me disso3se como 
é que c:alcula os lucros nlé agora oLtidus sohro o 
capital empreg<ulo na construcçfio dcst<l via ferrca. 

Não occnltu, jã di.-;sc c repito, fJUC dos actos do 
nobre ministro é-esse ou nico a qnJ.•não fttría oppo· 
sição, excrptunndo" o (lo.:; outros, pt~ra dar-lhe npo1n, 
pois renlmente._comprrhr.nr'lo que a estrada de- Ba
turitó é de grande futuro, mns si fOr proiongadLl 
ató o Crato. 

0 SR" JAGUARIB& :-Apoiado. 
O SR. Joio .ALFREDO :-El uma estratla que serve 

prrfeitamente á provincin Jo C:eará; é um me
llwramento flue louvo e applnmlo, e a rrspeito do 
qual não tPn w sinfio n ohjecri'io dn legalidade. 

1\f!'ls o nobre ministro cngLlna·se, c em boa fé 
cngnna o parlnmPnto, quando diz que está obtendo 
um alto j nro :<.oln·e o capitnl rmprt~gado nes~a t>s~ 
tratla. _ 

Segundo infortoações que -possuo, o calculo do 
nol>ro miniStro n~o tem bnso segura. Computa-se 
nas de~pesas com :~s constrner:õe~ da rstr.1da dt~ 
ft'fi'O tlc B11turitü súmente o salario minimo d~ 
200 róis, cm dinheiro, quo se d:i ao opernrio; ma~ 
niio entra em linha de conta o sustento desse op_f~· 
ro.rio e o de sua familia, e tudo isto não príil~ dei
xar de ser leva•lo no calculo das de;:;pesas da c~~ 
trada. 

Para que termos illusões dL~ po.::•tn, andarmos sn
nllando com milag"i'CS lfUe não cxbtem, fasct~ 
nados por miragens como as qur. se antolhnm no 
vü1jnntL\ do de~erto, que vê agua onde só h a areia ? 

Chamo a attenção do nohrL~ minislro pnra <1 in
formação que acabo dr dar, porque ella 6 muito 
importnnt1~ afim 1le se decitiir sohrc o profong:t· 
menta ou não d1)SSa estrada por conta do go. 
n•rno. 

Sr. pre~idC'ntr•, não sei si o honrado ministro 
conheec cm minha prnvrncin a colonia lzabel, 
colonia agricola, fundada para orphãos. · 

O Sn. CANSA.NSÃO nF. SINIMBÚ (presidente do con" 
St'lho) :- Tenhu della a-> melhores informações. 

O Sn. JoÃo _-\LFHEDO : - Ainda hontem o no
bre senador p·•!n Bahia, honrando IHllÍS uma vez 
a tribuna pnrlnmentar, m:mifestuu stws iàéas a 
l'l'Spcito do <lproveitamento dos braços inutds 
que temos,e da noressidade de instruct;ão pt'ofis· 
sional. 

0 Sn. CANSANSÂO DE SINHriDÚ (presidente do C01t" 
sf'lho) : - El umn quo~tão vital p:1ra o paiz, r 
está na mente do governo. 

O Sn. JoÃO ALFHEDO : -Pelo cslullo que tenho 
feito, segundo calc_ulos que re-puto fuw.lados, 
crl'iO que dons terços dos nossos braços são inu
tt>is, e inuteis porque não ha remuneração para o 
seu trab<llho. 

Cito um exemplo, um facto. 
Quando o nlgodão cm Pernambuco, cm couso· 

quem·ia da guerra dos Estados-Unidos, attingiu 
prr.ro~ elovados, a sua producção era no primeiro 
anno de ::23,000 <J.rroi.Jas; no anno seguinte foi de 
1,050,000 arrollltS; houve urna diífcrença, por 
tanto, de i,027,000 nrroiJas, differença que fui 
sempeo a ct·osccr, sem que se desviassem_ de ou
tras JuvourdS os lH'aços nellas empregados. 

Temos, repito, dous terços Uü i.Jra~·os inuteis, por
que n~o h·t remnnrração parn o trnballw, porque 
a difficuhlatlo do transporte me~ ta toda a industria. 
Isto verifiquld cm vi.1gens que fiz tlclos sertões do 
dh-ct•sas provincins. ·Que hão Ue fazer os sertane· 
jos ·r Para que hão de plantar, :;i os seus prodnctas 
ni'io têm ;;<thida? 

O Sn. L~~Io VEJ.LOzo:- Apoiado, 
O Sn. JoXo ALFrmno:- D'alli a grande necessi

dade, e neste 11onto vou até á temeridade, do es· 
talJL•.Jec8rmGs communicaçõrs com o int<:lrior, de 
construil'mos estra.das de ferro, que, além de 
outros resultados, levaiíam ao tr<tb~lhu agrícola 
milhares de imlidduos actualmente empregados 
no Sl'n·iço do transporto por animacs, sua unica 
industria. 

A cultura do algodão em minha província ~está 
mortn; o ha pouC!) na Ettropr~, qu<1.ndo li\ estiv~, 
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pí>ssoas sérias ~ compotontc-s me informaram fJUC 
o algQ.@u do Pernambuco faz gTando f<~ltu ás fa
JJric;;ts Qe Fmuçu; está morla a i111lu~tria, ttOrljUC 
n5o ha coi;lllD.uniç.n.çõcs. Communicnçõcs fc~ceis
ois un;1a g-rondc i1rê:.~; iàéa ll!) n1ta inlllnftlmcia; 
com~cm que drscnvo!vamos quanto antL'S c acor
tudamouto <JS yipS du c·o_mmntdca_cão, n~o com"-'Qs 
pbn•1s falh1zea do nobre minislro da agricultura 
mas cotn mcfiHilí:ÜD, CO!U cuidado o promovendo~ 
sou edqcn~~o pro!issional. 

p Sn. L~~Ão VELLOZO:- Começando da escola. 
O Sn. JoÃo ALFREDO:- Comt~~.'lndo dn escola. 

Esta idCn~ V. Ex:. lw de rccordr1r·se, cSt::i. nQ pro· 
jr.eto, que tire a honra de npres~ntar. 

O Sn. ~E;JQ YELr.ozo:-Ex.cellento lll'Ojt~Cto, já 
o dcc.Iarm. 

O Sn~ Jo.to ALFREDO:-A colonia Iznhrl, funLlnda 
cm Pcrnnm!Jnco pelo presidente Luccn.".., funda
ção que !Justa p<~ra dar grand.G gloria áquclla 
::~dnúnistração .... 

o· Sn. JAGUAIUllE: -Apoiado.; 
' O Sn. Jolo ALFHEno:- ... a colontu Iznbel cs:tti 
no cnso de prc;t:1r granrles ::crviros. SoL a cx
rellcntc diroc\_r~O de um frade cupÜrhinho, miufg. 
lri.\ nos orplwo::; uella recolllitlllS o ensino do 
sciCmcias e nrtos <:lpplirnvr.is ft n~riculturn.Já .o;e faz 
tr~fwlho agricoln, c n colonia começa n prodnzir. 
E' pois de cn•r rJUC dlmtJ'O ele pmwo~ :mnos venha 
a sustentar-se com o resultadu elo seu tr::tbiilhu. 
Demais elln está se loruandà um fó:·o ou centro 

. do mnnufcwturas p.1rn todcl~ as poynnrõcs vi-
zinhas. · · 

Clwmo a Dttt\nt;fúl Uo nCll.Jro ministro paril este 
ponto. 

O Sn. CANSANSÃO DE Smu.mú (presidfnll' do con
selho):....;.._ ~stuu LeHl ipfonnado a respeito dessn 
coionia. · _ 

o Srr. JuÃo ALFnEoo:- Cannm que a anime, 
qqe a ~DtWllVOlV~ 1 pOl'(jllO P81ilS CuluuiaS podr.m 
servir pnrn os ingcnuos, n rc.srcito Uos c}uars n~o 
saLemos ate agora que providenrias V. Ex. lem 
tomado. 

o su- CANSANsÃO DE SINI4IBÚ (presidente do con
sellw}:-Dirci a V. E:\. 

O Sn. JoÃo 1\I,Fnl·:Do:...- ConvC'm, senhores, dar o 
en.::.ino prnf1s~ional cm rstnl.Jel't:cimcnt'Js senw
l!J;mtes collocatlos no inkl'ior; com L ater por 
meio dl'll!~l eomo na coloni<l Mcttray, de qno é 
copinda il colonia IznlJel, 3 tenlloncia que o !l!liUI'Hl 
do campo tc:m pnrn cst;ILelecer·sC na cida1le; 
com·'C·m fomentar O aiTjor rrlo tr'r:I.Jo!ho ugriCCJL'l 1 o 
quC' s6 se pótl13 conseguir peln L'llSi no profis.~iJ!Hll 
c pnr uma cdncnção ::ul1•qpnda iH ex.ig!3nl'i;ts da 
lavoura. Funde o noLre ministt'o cstaiJcleci
rncnLo~ corno esse, on animo o clL'scnvoh·a os q110 
existem, c tenho cL·rtezn que rom istQ fará grnndo 
serviço no pnir.. · · 

lla outr.o ponto pnrn o qnal chamu a attenr·ão do 
noLrc miniS!ro. '-

S. Ex. fallou-nns D.IJUÍ de colon[as nv.cionné::(; 
E' outro sonho tJL!C toto, e que nunca pôdu yur 
rralizallo. 

Pois eu tligu ao nüUre ministro que estt•. fndo 
opera-se nnturalml'ntt,, e o go\'crno deve cstud11!' 
alguns meios tl.e au\.ili:tl-o. 

Eu não conhecia o fuctuJ tlc que nos f;lllou o 
nobre se:ruulor p1·ln nh1 de Jl'nll'iro, <lo cslalwkei
mento do H.iO rumilias em moiu kgua Uo tl\l'rfl 

::tkmdonndn tltmominad<t C1tmhury1 fac lo qun re
Yela a tendcnria da popula~ilo para fixar-se na pe-
qnoua prupril'liLttlo. . 

Ao ou vil-o referir, occorrcu-me lo~o outro fncto 
pfl~;sarlo na minhfl província e na llo nobre senatl11r, 
o tir. 3. 0 secretario. A/ludo ao extincto vinculo Ur. 
ItnmiH\ que cornprehendia lÔrras cm PernamLuro 
c na Parahvl.Ja. 

DivididaS eomo estão ns tPrrns rm grandes pro
prirdatl(~s no Iitond tle .. algumas provincins (isto lia 
dl' ncnntueül' tnmlJOm na provinria rlo nolJf(l tni· 
ni."tro), c não havendo wtra a g-ente po!Jl'e quasí qtw 
outro recurso ~inão ng;:;regar-so aos gral)1lrs pro
vrintnt'ios, com permiss5o pnra plantar, mas sem 
nenhuma gar.1utin 3 porque póde sPr Ue:'llf~didn no 
dia cm que o proprietario o qucira,pro~'ém d'ahi um 
C5tuOrCCil11Clltl) geral. llem SC- Vi!. que O individuo, 
desd.u qno nflo se liga no S0 ·lO pelo vineulo do Uo
minio pleno ou no menu!'! da emphyteuse, Íi'to C, 
pelll tlominio util, pru luzirá poiH'O, nonhnm es
forço far[t; mas semprn que se tem procedido ou á 
venda du tct'rns, pnra se furmarom pequenas pro
prir1b.dcs, ou nos afommentos, ill~a t]UO est{t ga· 
nlt:wdu cert:t força cm minha provind;:t, consti
tuem-se OS (1CIJUCUOS prnJ!rictilt'iOS, flUP- IDrliS tl'C\· 
l.Jallwm ü mais pror1Ll4':L'm; lSto cqui\'ale fi coloniza
ção nncionnl. 

No cxtincto vin~ulo de ltr~mllé, nas terr<~s c]lie 
foram de Antlrú Vida! de Negreiro·:::, est:llwlon·u
sn urna pop.dnç~o superior a !tO ou 50,000 nlmas. 

Divillidus es:"as tcrrils om pnsses~ su!Jdi~v·idi· 
ram-so La, :z.a e 3. 11 voz; cstabdt·c~m-se uma po· 
pnlnçilo feliz, mutto laboriosa, muito moralisadn, 
u pnlitiramcnt:J a mais indrpendente que tenho 
conhecido. 

O gln'erna g~ral, cm virtuUc de uma !ri, m(lndou 
qno as torras fus;-;çn1 ynmlttlas c ~lo_ prl'fcrencia 
aos pO::iS(~ssorcs, pelo pre~~o da <n'aiwç:.no, e-m prcs
taç.Ues annUM3 quo rllcs pudessem p:-~gnr. l'oda 
cssn gente que nhi ~c cslalJelece.u pUUe ficar pro
pcic·tarin3 e é fetiz. 

Tenlw muita fé :nn DCJJtwnn propriedade, qne 
tanto o lera o c:trncter dos povos,o~dcu gr4ndes re
sultados eennomicos na l•'rnnç1j.C na Itnlin. ~úo 
digo que o go\'CJ'no deva. prn~;•d1•r H dl'S<!Jiroprm
C:·Õ(I:;:, nem empregue mcws d1rccto.s p~ru_altt·Fl.l' u 
llropriedndc, tal como se acha const:tutda, mns 
não faltarão weios inrlirel'to-; a um ~ovcrno, que 
cstade n tcnUnudn Uus gt·:tnUes pro]1rid~1rios- c 
qtF'irn nu-.;:ilial·n cm JH'tJWito. da a~pirnrão mnni
fe:'laô.a pl'ios 11:,Lre.s, 'li to de:il'Jillfl VIYCr úa lavuun,' 
com nwis segurança. 

E. si o nobre ministro está cmpenlla1lo en1 pro
morO!' a eoloniza~ão mcional, prr:cnre faeilitur n 
ncqni:-:ição da W'~"Jl!e!l<l pmprictlude. 

O Stt. J.\.GL:AUWE:- A1windo; ftH;a-so com o::; 
nacionacs o que se faz com os estrangeiros. 

O Sn. JoÃil AJ,FnEoo :-Jú tiye occasião do Uiz1'r 
qu~~ apphtudu a idt~a (.l11 g-uvcrno, pr~fl.lt'ind?. a c:~
tt'<ulll que vai tio Ut!l'tf·~ p~ra Ja.ho:1tao o \ wtOJ:_Jrt 
3tó Caruart't ou nll'm, f,I f1ll' [\ll~t>IVel. A su:o.pPnsao 
do lll'nlongamentu lia Pstraua-de fet'l'll do HL•cjft~ a 
S. Ft'nncisco,cnl G:tr:mhuns, npp\ic.mdo-se n qunn
tl;t Uestinada ú sccrilo ontm c~tc llOnto ~~ Aguns 
Belías «outra cstra.dn '(lc ·vantag~·n.s rúnis immc· 
divta~, foi it.léa suggeriJa por mim cm i877. 

Niio tonho, poi~, ~in:io qur: ttpprovar o acto pri() 
qual so ref!olvuu a ronstruct.;ão u\_\ssa e.strada, que, 
como já olJaorvei, offerece grandes vant.ngC\ns, t~ 
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mcl!Jorc.~ conJiçõcs do pro~pcrid:tde do c1ue tmtras 
qno so eonstruintrn na pro~·inria de "). P:tulo. 

Sei que a estrar1n de fe1·ro do Limocit·o. 1wr er
ros que não são do no!Jru ministm, vai custar 
muito mni:; tio t!lll~ lliJVcria c.us.tar. A os lo respcitu 
te.uhosómcnte llOil('ilS o!Jsurv<tcões qne fazer. 

Não pcrgnnto no nobre mini.::~ro p•)l'fJUC domfr-"' 
tiu o cngcuheiro fiscni, pois nfto desejo abrir O 
prcceUente de smno!hantl•s pt'rgunt<J.S, que nliús 
cm outras Vphcas l'o!'tttn t.llrigir.la:> no governo. 
Respeito neste o direito tl0 deruitlir tl)dos os 
empreg-ados demissivcis c do confiança. Pos:'O~ 
quttmlo muito, ccn~ural·o pela Ui.\!lli:-:;são, mas 
sem contc~Lar o scJ. direito. Direi, entretanto, que 
não posso c-xplicar,a não ser pr!o 1$pirilo Ue rc.~cçJ.o, 
o motivo por que S. Ex .• dcmittiu o engenheiro lls
co.I, que csluva prP.stonUo bons senir;os. · Convem 
declarar que o Sr. Dl'. Felippe Figucirôa, mor:o 
Ue takntu, de grnndu aptiUlio, de tecon!wchla 
prn!Jidnúc, reune tollas as condi~õcs o rcquisitus 
nccessarios para o JJom desempenho daiJUclla 
commis5o. 

Sorprcndcu-o por lnl1norlll a i.lr~missão, <JUe clle 
me dirig1n um t..>1egt'n. mm a u de/1ois mn·r c:nt~r~ 
Uücnllu-mc que muito e~limari.'t o~sem eonhcei
Uos os muli\'us U.,qul'lJr) acto, parn o qun! m~nhum 
fumlamcnto achava. Postl'riormentc enviou-me 
o segui o te a_ttest<n1o, que niio p.1dc :-~e r ~llfl[ICito ao 

· noOre !rresitlr•nto i.lo consdho: é do Dctual prr~· 
·SillCll(C de rl'rllambUCO. 

O Sn. llAnuos' D.utrtETv :-Já foi cll!mittido. 
O Sn. JuÃo ALnuwo ;-O attestado é o que vou 

ler (18) : , 
- Altesto que o supjdir·nntc durante o tl'mp,1 dt-' 

minha atltuinistraçilo dl'scrupcnhou com o nwior 
zelo, intc~hhdl' c profleb·nt'in os Uovcres do cn
gcnhcim uscaJ dn c.:-:trmla tlo ferro do Hecife ;w 
Limoeiro, Lem como os de nrbitro, 11or pnrtc do 
govert10, nos proePs;sos de dl'io<:lproprinç:io dl' ter
renos pnra o leito dt:t me~ma cstr<~d~~. terulo sn!Jitlo 
ncs.:;c duplD caracter concitiar o_s log'ilimo:> irite.R 
rc::;scs do E:-tado com os Ju cuitlrozn da rcfuri1h 
estrndt.r Uc fel'to, p1~Jo que JUIJ!'Cccu-mesempre per
feita con03uça. 

c Palacio tla pr<'siJencin, 2G <.10 Aj:oSlo d13 1879, 
-Adolplto de Barros. • 

Este attcstaUu foi rlat.lo tlcpoi:<. dn Llernis::.ão. 
O nollré minbtru nos diz semrrr que rst:1mos 

no melhor tlo . .; mundr)s 110'sin~is, fJIH~ niio lw 
. reacções, nrm orlios politicos; ma.s, lmi.Jo- Já dr.! :i~ 
app:-rrN•illo quasi tlltlo::; os empregados tle diYcrsas 
c~tl!g"Orias qnc prH·tonCi:lm ao pnrtid11 cnnsrrYt~dor, 
de YCZ cm qua.ndo se reprodnz~rn acto~ destt\:';: 
respiga-se cm sct~rn j~ cr.ifnda, Si o nobre cnt
nistro pnder d1•clarnr os mütivo-, dn demi.~3ão, cu 
Ih'o agradecerei ; mns, como já disse, não ll11.! ftu:o 
sobre isto umn intcrrogaç3.o. 

Já tfUC f::lllD no r.str::ulu do LimoPiro, prço no 
hourarlo ministrr) tJUO nttenlla nma oLst'l'\·açiio que 
fiz cm outrü sc~são1 que continúo a fazer, c 
parn eojn neeitaçlío cmprcgar('i todns os csfur\os. 

Creio que n dit'ccçfio dD o~trada d·~ fe1'1'o du fie· 
ciftJ a Limoeiro prinripalnwntc dl'poi~:~ de tlecrr.
tar-se a do centro, vai errada pnrn nquoll:1 viiia. 
A su~ diroc<;i'ío natural c util é p:1ra B1Jtll Janlim, 
uma lias comnrcns, m~tis populo-:n~. rirri~ O pros
flP,rO.s de Pl'rnamlJuco, por onde já Sl' fa:r. üm 
grande cornmrrcio J.os centros Uo Cmmí, Pt.rr;~!tybn 
e PtTnamiJu<:o. A estrada de furro tlu Tir't'Jfo n. 

Büm J:u·tlim -l!evia ser no· futuro uma cstr:uTa 
intet'-pro.-incinl, [lJ'Oiongandu-se até. um pGnto 
int1·rinelliO entre Icó e Crato, liO\lL·ntTo-alntla ser 
kvatla muito mnis ndianto. 

Conheço Lutll) o t•:rrit'1rio entre llum JurJim e cv; 
wnHo~ indiCftd;lS. Jú vi~lji?i pnr ;thi. W (•xeeHt~nto 
p;~ra neJL.J se Utnçm·em os trilhos Jo uma e . ..;trada 
ele f~_•rro; não h::t o!Jstrtculos sin:lo na scrrn d.a 
B.;riJoremn, que por um la• lo olfurecu rlepm~sao 
muito fuvor;wol á subiUJ, no pnntn dPU!Jminado 
Petira 1rAgun, c pl'lo outro espaço suffidento ptt!'a 
desenvolvimento Ua estrada em sua dcsciU.u. 

Nilo olJ:;tantL·~ senU•J esta a direcção natur~J. 
jnlg·ou·sc pref1•rivel eneaminhur a estrada pnru õ 
I...imol'iro. C!Jatuo n att0H~·<"io do no!Jre mini.::tm, 
c lltn peço rp11~ mando fazer e::.tndo~ ~ tal re~püitu, 
cmquantu é tl·rnpo, e prmmrc remctlwr o erro, 

O Sn. Dwao VELHO Uá um aparte. 
O Sn. JoÃo ALFUEoo:- Oltw muis pfl.rn os inR 

tProsses gel'<hH da u:cçüo do quo pnra interes
ses particnlaros da,;; produrias, mo," r0::.pondo ao 
nobre senador que qnnndo esLutlo os melho· 
nmrnto:; Ja miuln provinda proruro evitar 
qno rilL'.':i do l!H:illlUIJl' mndo prejutlitlUt~m 011tros 
que so projccL<Hn nns provinclas vtz1nhM ~ r.fl· 
tutl convencido 1lo qno o traçatlo fJUO indit•o 
par:t a estrada do Limoeiro não faz mal 6. os~ 
ti'a1la projcctad·1 TI."\ Patahyba ~ Du_contrario 110· 
dem elia-i atl'd!inr-se mutuamente, e no mesmo 
r;;:tso ost:i a do Ccarú, Ua poucos di os pmtirpiCi n 
c5to respeito c0m um dig-no depntaí.lo c_e:.~renso (~ 
lic:'1m0s Ue aet:ôr.\o so!Jru o estuJo tJUO cu fazia, 
pnrn o qual inYOfJUei suils luzes ci conhocfmento 
tia:-> !oralitladc,-;, 

O Sn. Oroco VELno dá outro apnrtG. 
O Sn. JoÃo ALFLtEoo:~Jias es~e commcrcio por 

Ot'a ~c faz na Uircq'ão que indico; tt~lll·"o feito, e 
se h.t Ue fm;er; poNIUB é ::I Wtec~i'io naturnl, e é 
mnttl> di!llci! do . .;\'ia -o. · 

Trn.l:mJu d.: oulro pontn, ~nottll't~i tiUO par1'C'~ 
ter pn!'sado em julgatlo que a-. prnvinctns . do 
norte nilo JIOtl~m tl'r roloniz:1çiio. E~t:l opiniiio 
n:io ttltn fundamento razoaynt. o.~ primeiros pn· 
vo::~d.ures d<J PomamlJUl!O c outra:; provfncias 
fuulln curow~u~, como fot·nm o~ qu0 povo:m1m 
us pl'ovincia5; do snl ; c um pn~"o dn norte Utt 
Euwpa, (I~ bollnndcz,~s, acc!Jmou-sc pPrfeila
mentl'. om nlinha [ll'ovincin, onde ~o r Cm os cli.!S· 
cnn•lentes conser-vando u typo primitivo. 

Hcconlwçv flUO r.m Cf'Ttlís r~~giõcs J.d norte é 
llifficii que o ouroprn vira c pro~prrc, prinripnl· 
mente si n5.o I'Ur p01·tu.~·uez, !Jcsp<:mltol on ita~ 
liano; mns temos nn provi nela do.J Pot'nnmllw·o 
um planalt•) c\ti'W·:Í~sinw, rle um c!im:-r cujo O.lllr>
nidnde te111 ~lllo vm·ifical!a por dírer.-:a.; JIC~so<ls 
tlo sul, eutrl' rr:.; qunos os f'ngenh1•irus Coitinho e 
Ew!Jonk. Nosso tcrriturio, S1~gunUo me rcfL't'ir:_cm 
velhos de nH'U conhrwimcnto, entre out1 n::; __ o fi
nndo Figl!eirõa, pro"prictnrio dn Diariv tle Perltam
Vuc·o. qno o noDm ministro truubom ronlwcPu, jú 
..;n obtl!VC o melhor tt·igo r;o~SÍ\'Cl, o 3.5 fruta.; Ua 
Eurupn poJcmJhr. 

o Sn. D.\.NrAs:- O mesmo acQntecc na Dalila. 
O Sn. JuÃo Aurrmoo:- O clima de Ga.rnnhun:-; é 

compnr~d1) com o de S. P~UlD. '~C!lll!S• portanto, 
fal'ilidado do t~stabelecer nllt cJJon1za~ao, P convem 
rJil·~ o noiJrc mi~istro ?5o se esq:~1et<1 disto <JgOI'a 
que aqucllu rcg-w.o vm ser servtda por uma l's~ 



trada de ferro, c é facil adquirir, a baixo prrço, 
terrenos que podem ser dirididns em lotc!:i, pilra 
rolonos europeus. 

Antes quero que S. Ex_. mande alg·uma~ fvmi
lias de europr.ns para GrmmhnUf;tlo cptc millwt'es 
dos chins que vão ser ilnpnrtarlofl, 

O Sn. JAGUARIBE :- Qunnto ao Cetlrií 1 tnmLem 
protesto. 

O SR. JoÃo ALFREDO :-Trabnlhallores que já 
conhecem todo o servit;odos engenhos de :issucnr, 
nós já temos; não nos m::mde S. Ex. para lá sens 
chins; o que prço r. qne attcnda á convcnicncia 
de est11Lclccer co!onias de curopf'US cm Pet'llam
bur~o, e lhe indico uma região cujo climrl, a jtlizo 
de pessoas muito compctenv-.~, não é inferior no 
de S. Paulo. 

Sr. prcsiden te, rernalnrci as ob~ervaÇ'ÕCs que 
tinha de fazer a rosp0ito do ministel'io dll agricul
tura, agradecendo ao nobre senallor pcb provin
cia de Mlltto Gros:'o o que rltss1) com relação ao 
porto de PernamiJuco, e acompanhando-o convcn
cidamente nas considcra~ões que fez. 

O melhoramcntt. do porto tle Pcrnamlmco é 
indispen~avel · (apoiarlos); não ha obra que mais 
do qué esta 11nssa aprovr,itar itquclla prmrlncia 
(e, quando digo - áquclla provinda - refiro
me a todas as outras vlzinhns qno com rlln se 
communicam e fazem do Recife o centrB do seu 
commercio); com tal mclhot·nmento muito lucraria 
a navf•ga~ão cm geral: é aquclln um porto que os 
navios naturalmente procuram p~rn rt fl'l\scar, re
ceber concL•rto, provisõrs, C'te. Em qnnlquet' sen
tido o melhoramento do porto do Pernambuco é 
utilissimo. -

Sempre me oppnz, e comigo oS represrntantes 
da minha provinCHl, a prnjecto.-; rlc eonlr:1to pnra 
cstalwlccimentos Uc dócas, i~to é, par:t nprovoitn
me-nto das tlócas naturaes que o Heeifc tem, por
que póde-se dizer quo os r~rrecife~ são já uma dóca 
natural; sempre nos oppnzPmos a contr:ttos que 
tivessem por fim aproveitar r~ta vant<:~gem c tirar 
de obras perigosas,qnc tPmerarinmrnt~ se fizessem, 
com,o abl'rtura do istluno d(~ Olindn, provrilo tnl 
que pesasse muito sobre o eommercin,c cquiv:1lcsse 
a um imposto prnhihitivn ; c esta C a razão por que 
meu honrado <~migo senador por Pct·nnmhuro, 
membro da commissão de orçnmf'nto, O!lpi'lz-se tto 
artigo additivo que vcin d[l outra camara, (]Uf.ol'i
zando o governo a contt'atar aquC'llc tndhora
mcnto: meu nobre vmigo rccciou, e cu o acompn
nho nesse recrio, que se quir,cs~c renovar os 
projectoR qnc importnm cm um gravamo insuppor
tavcl para o commerc-io de Pernambueo. 

Diz o artigo additivo ao quol ac<1Lo de referir-
me (lê): · 

c A contrntar o melhoramento dos porto-: do 
Pernnml.mco, Ceará 13 Marnnhão, segundo os planos 
Uo cngcnlwiro IL'twksllaw, 111t!Ui<1nte concessão do 
productu de. tnxas de an('Or<'lgcm, clóco.s o outras, 
ficanll.o taes contratos :.ll'pf'ndt•ntes (}c npprov~ç1io 
do poder legislativo. • --

0 Sa. Rumos llAURETO :-Não se CSf]UCt;a de que 
o Sr. Hawk~haw disse que o pnrto de PemamLuco 
não preC'isn de dóca. 

O Sn. JnÃo ALFREDO :-A razão por q::e meu 
nobre o.migo, mrmbro da com missão de· orça
mento, não aceitou o artigo additivo fui ter cm 
-vista os planos do Sr. HnwJ....shaw, que o ministerio 
de 7 1lc !t-Thrço mantlou vir dn Enropn contratndn 

• 

para estudar esses melhoramo ntos,os quacs d('Viflm 
ser feitos com a segurança que a scicncin profissin
nal po-lia offcrecl'r. Meu no!Jm atuigo receia que, 
alterando-se o.; planos do Sr. IJawk::;ha\Y, o qunl, 
disse que nfio se precis!l de Llóca no n~·cif:J, faça-til' 
um rontrato que venha opprirnir, sin?io prohihir o 
commercio de Pernambuco. Neste sentido ::~com
panho S. Ex. 

Mas, si o nobre ministro, de flN':ôrdo com as 
ol.Jsel'Vaçõcs feitas pcbl lton1'ado scn<H1or pnr 
Matto Gros;;o,o eotn o sentimento geral lltlS pernam
buctmos, quiz-er emprchendcr tão gr;;~_nde melhora
mento, tii o nolJre ministrfJ, que teve 111L'Íns -iltl 
fazer dinheiro quando prc•clmnava a hanca~rota, 
achnr recursus parn comr.çar ~que lia oiJI'<l, nós lhe 
entoaremos hymnns por e:o:se grande serviço, c cu, 
comquantl3 não o possn rlA~cnlil<'lr do tantos tttten
taUos commottidos cJntra a constituição, contra 
as leis e. contra n bna pnlitir:'a, que um governo 
patriotico deve seguir, tomarin muito cm consitlL\
rnção esse acto moritnl'in pnr:t nttenuar ns quC'b::as 
o as censurns que o nobre ministt·o, a meu pcznr, 
até hojo s('• tem :o.abido a!'rancnr-me. 

TPnbo conclui do. (Muito !Jem! muitrJ btm /) 

O Sr. Cunhn e Figueiredo:--Sr. 
prt•sidt•ntc, recOnheço n urgcnle necessid[ldo dL' 
cconomisarmos o tempo, que YÓ<.l; mnsnão-possfl 
deixar dt~ cxhibir os molir_O::> tlo voto -CJUl\ tenho 
de dar a rc:cpPito da E~tratla fle Paulo AflU11~0. Não 
cansarei a nttenção do Senado si não por 1lons a 
quatro minutos. 

Qu::~ndo, Sr. presidt'nte, oranllo o nobre pr!'fíi
dentc Uo cunselllo,Ueix.l'i escapar um npartc dizên1lo 
que cu era partida rio da Estrada de Pnulo AITuu~o, 
não pretendi faz<': r uma lisonj::t a S. Ex..~ oLe11l~ci 
unicnmcntc aos impnlsos do meu coração, ou an
te~ aos mais justos desejos, como o Senado yai 
vêr. 

A n[lvegação tJ. explorn~ão tio rio do S. Frnncisco, 
Sr. prnsidPntc, foram sempre o meu duende. De 

·muitos :mnos eu fnzia votos parn cptP <'lf!llC!Ia 
grande e feraci~..-ilna região tivesse uma sabido 
livre pnrn o oceano. A c:-sc fim contdLui com 
quanto estava de minhn pnriP- o eabin em minhas 
facultladM c delJl'is esf1Jrçus. Sendo presidente tla:-: 
Alagàas e achando-me mais pmx:imo do rio de 
S. Francisco, avivou-se-mt' a idén quG tanto me 
dmninav[l, e tratei logo dc.stt' as~umptoJ dirigindo 
um relnturio rsper.ial no noltrc llt'l~sidcnte tio con· 
selho Uc ent:!o. Vindo tomar ns,:ento na camara 
tompornria não cessei de importunar o governo 
fazBnrlo-lhc sentir a granclo conYl'niencin de ex
plorar e n-avegar o rio de 8. Fr;tncisro. E nessn 
mesma occa.si1io nprt',:f'ntl'i n::~ cnmarn do.:: Srs. de
putntlos um:.~ mo~ão, que foi convm·tida cm Id, au
torizando o govt,rno a rnantlar fazer a exploraçfío. 

Depois (1'~ concedida a ~nt0rização, não me dcs
cnitlt•i de solicitar a sua effectiY<I e\.rcu~ão, e só
mente quando o Sr. Marquez de Monte-Alegre 
ascrcvcu-mc dizendo : • K~Lou livn~ de vocl' c 
do seu rio do S. Francisr•J; j:í lá vai o Halfcld 
cx.plor[ll·y,~ foi qul~ deixei de atormentai' a es!c 
benemer1to cstrrdista, tle quem conservo as mms 
gratas recordações c puras ~nuda11es. · 

Sendo prf'sidente d"" Pernambuco, empenhei 
todas ns dili~;rncia:< pnrn subveneiouar_.. contratar 
e in::mgurar, como felizmenk in.wgurei, a Esll'<~da 
de ferro do ncrife :'l S. Franr.isro, 
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Ao llc110i~, ~enUo conyid::Hlo pnrol prt~::>i.iir a pro~ 
vincia de MinD3, cu ni'io segui pnra alli sem le\':u· 
comigo um cngcnlfeiro huLil para explorar o rlo 
das VclltJs e tamiJetu o rio de S. FranCiSco. a 
partir da CrJ.chocira do Pirnpóra até [t serra- da Ca
nastra. Fui cm pc:;•o;l omlw.l'car o Sr. Lia is no 
rio das Velha::; ua cidade de SalJar.i; c qu;~.ntlo li o 
rclalorio c os tralJ::~!lws do lwl.til engenheiro, os 
qna.es hoje correm por ahi nititlamcntD imprc.;;so<.:, 
julguei f!UC com cfT'eito se rc~tlizflrin o mcn sonho 
-Jo poder vir <.10 Pcr·nami>Llco <tO Rio de l:llleiro 
p<'lo interior, tomnndo no Hccifca cstr:üia de feno, 
e d1•poi-'' n via fluvial U.esdc Junciro atü o rio d:1s 
Velhas, cm demanda tla cstrrula Uriido c Industria 
ou a Estra.lla tle fl'l'ro D. Petlro II. 

O Sn. F.Lm.:-I"ANDES DA Gu.:-rn.\.:- Era um longo 
passeio. 

O Sn. Cmm.\. E FIGUEIREDO:- Era um longo 
pnsgcio, mas que Ucvi.l ser muito ngradnvel e 
proYeitoso. 

o Sn. FERN"ANDEs nA Cu.'iiL\.: -Ah I Sim. 
O Sn.. CUNHA rr. Frt~uEmtmJ: --0 nolH·e St'llaUor, 

fnzcmlo huntem a dcsrripçiio daqnelles rio.- e ila· 
qucll~s lugares, fuZ·IHC lembrar n satisfaç.::io qn.J 
eu senti qtwndo l)nrrorri nquenc magc:-:;to<;o c nlo· 
f~re rio d(~sdc S. Rumiio, em Minas, até á sua fúz 1 

Piassabussú. 
Sr. presidente, fui accrrimo promotM --da cs

tr,1da de Pernt,mlmco, r1poinndo tamlJl'm n estraWt 
de ferro da fl<lhia c dl's('janllo que ellas se nvis
t:l:-;:scm ill) IlOnto terminal tlo Joazeiro, um.,1 de
fronte Ua outr<l, na ma.rgC'm oppostn. O Senado ha 
de ll~mlJrar-sc do que <1uanrln tratou-se dcs~ns es
tradas scmnro fui-lhes íuvoJ·anl, c D meu voto não 
se fazia csprrar pr~rn to l:l.s as nutoriznções ncccs· 
sarins afim de que e lias progT~~aissem; c espero c 
tlcsejo (jlW chc~nlml ao :wn termino. 

Illas o Scnndo cornprchL•nde q11c c~te Uia fdiz 
110r mim tiin di'St•jndo r~t:i ~inrla nll1ifo Ton~c; 
porque granJn é o prolongatuentu das !luas, via>, 
c granU.es 3S despesas: muitos :Iii nos t0r,lo Je correr 
primeiro que rllns sC'jnm entregues ao traftJgo, a 
que ~c dcs.Lin:\111. 
A~sim, p<)ig, si fôi' pn~:dvri fJUC eom menos 

tempo c rncnnr flcsp('.S:t pns~w.mo.; <hlr snhiJ:1. nos 
protluctos duf!uello grande vallt~ ll·~lil estrada llc 
Paulo Affunso, é o!Jviv que difficllmcntc se potled. 
recusar um voto a fu\·or tlesta terceira cstrad1. .. 

O Sn. FEJ.!f.-\.NDES n.~ CuNnA:-!das é justamente 
o que está cm questão, !)Ol'flUB o rc:mlta.lu n?ío sa· 
tis faz. 

O Sn. CU:'l"HA E i"tuUEiltEDO :-Esporo fllh1 .c;.n!t~
raça, e cmqn::mto as dn<tS grnndc.s cstl'n.das FJl'cin 
l'azeddv le:JltJmente o sen c:1minho pnra o r10nto 
dcsPjoHll), cnmp1'1l t!ão ponler de vist:t que a cs
tratl:.l de Pnulo AffOlliO tlt'nle ser conc\nida cm mui 
hrovn telnJtO, o co:t!'('~·uin!rm~ute pvderú lllg'•) nu
ferir lucros qlH' com nsur:l compenficm as drs
l1CS.1S, nli:is modicns, que com elta ::c Oz0r~m. s;'m 
que em n:ala se prej udHitt•;m as estrada:;; de feri' o Jc 
Pci"JWllllJUco c D::thia, qno~ a. soa turno comp].~tat·Jo 
os mciog amplos (1c transporto, rom que ::s pri · 
micias do magnifico rio de S. Francisco, seus of
Uuentcs c conflu~_•ntr::;, pns.;;nm procnr,w c ahnstecur 
os grandes merca.do.s d.o mmulo, fJ.:lC melhor lhes 
convierem. 

O Sn. F.cu.N.\..:-l'IJES tu. Cu:m.\. :-~ão upoiado, não 
npoiudo c ni'io npni::fl•L Nnnra ha de :'Cr mCI'CrHlo 
Llo S. Francisco. 

v. v 

O Sn. CUNJL\. E FruuEutrmo :-Eu digo, Sr. pre
sidente, IlOis, que a Estt'<1<la de feLTO dü Paulu 
;\JTonso, f!UC como já disso u:lo pr·~juJica t.h.'= ma.~ 
m~ira alguma as dr~ B:1hi~ c JlcrnamiJuco, trn em 
si nu:-s1UO UlJla vnntagem, (JlU não pódc pl'O\'iJ' 
tbquellas c.~tl'adas: c vem n ::::er a drsobslruee5·1 
do Rio S. Franei:;co desde ll•J:-t· Vist11 ató .TatclJ:.i; 
iss·J ó omprczn 1wr.ul ir1r da Estr,1tia de fe·rro Ll•_· 
P.1nlo AJTun~L'; c enVio :a3.o se: pjdc rleixru· Ue re
conhecer que clLt vai aprorcit:1r muito a não r~M 
IJUCna zoua rJU8 ~~· cst~!ntl~ Lln YiH~l Ua Boa· 
Vista, c mesmo de Jo~zeiro, (anilo a na·>'l'gaç.lo i~ 
fJ'<mra) atJ Jatold, o ·le::;tle Jato!J'1 ate Pl'nello, ll· 
eando mui bem ar1uiuhoadus n~s.:;~,.. mdiwl'.'lllh'nto:> 
os limites confln:.~ntes das i-Jro~vincias Ue P~.,ruam
Imco, flalti;;, Alag,'1as, Sergipe, etc. 

O Sn.. li'ErtNANDE3 D.\. CUNJI.\.:- Mas entiio a tles
oU:-::truc;_:.ão dc.\'Üt prrcedrr <1 comlm~ção da linlw. 

O Sn. CUNJL\. E li'IGUEinEDO:- A desoJJstruc·;iío (:n 
rio está a-;su~iada ::í constnv:çio Ua cslraJrJ cJ.o 
fi'l'I'O, e nu entendo qLw se- di.H"O prímeiromcntr· 
co:u.;trnir a C:itr:uh, pnr<1 f.1cilit.:tr o s.:~ríiço dn 
deso!Jstruc~·âo ; porque pclrl e:::tra(ta. pó~h1 ,·ir com 
muita f<ldlid:.:Ue tudo u m~tt~rial fJLlC fúr neci3ssario 
pnra n obrn d:1 Ue.:;ob.::tl'lli::ç:io. ~Uas, bttJ 1\ unw 
questüo toda de tral.wlho t•;chnko, c por iss11 
dl'i~o-a de pnrte. 

Não possq dc:-~conhccer, ~cnhoros, que temo.~ 
nnu grande Vflntngt•m cm consultar desde já n 
p-rnnde necessidade de llarmo~ s:-thií.l.:t fe:mca aos 
rn·oUuctos <lo alto c !Jaixo S. Franci..:co. 

Ct·:·io quo o nnbec J1!'t~:o\idcnte t\'} con,elh·J nos 
podnl'<i dizer ~i a Es!r<ll.lJ d~~ funu de Pclldo A!l'unsu 
se cuncluii·ú (lC'Hiro t>m pouco tcmvo. 

O Sn. CAxs.\.Nslo D:O: Snnunú (presidente do COll· 
selltrJ) :-Ela d Hts nnno:;;, cspci.'O, cs!nrti co:~rluida. 

O Sn. CG:-itt\. g Ft!i!JEIHED,J:-Pois b~m. E tfU~nto, 
nnnu_, 11;10 se levarú 11ard qac a Estratla de f,~l'l'<~ 
da Bultiu c Pem~uulJUCú chugue ao S.· Fraueisco? 

O Sn. F.En.~.I.NDES D.\.. CUNli.\. do.\ um np.'lrtc. 
o Sn. CLN11A E F!liUJmuwo:-Hasta ulbar vara. o.:: 

m~pp<~s gco·_o:raphieos, pnrn_ ns explOl'<IÇÕes ja feitas, 
para se rcconhec~r logo (JUC pt'Hle-sc perf11i!llm._mt.• 
ra.:el' :1 EstrLld;1 <l:J feiTO tle Paulo Affoll:-'0 de HIOJ.J 
a aprovcit:1r todo o va.lle d1) S. fr:mri:;co r seu-; 
triimtal'it1S. Sr. prc.-5idrntc, eu ll(Jt'COI'l'i o Hiu 
S. Francisco desde S. Romão até á fuz, como já 
disse; conh0ço-o c foi p(ll' is:-'O que tornni-tuc 
i 11llWrtilwntf\ ('teimoso no lr~mpo eni (JUC níngucm 
fnllnva. no rio dl:l S. Francisc.o. Pódc·sc dizer r1uc · 
fui o primeiro que se lemlJrou de pugnar por su:z 
C\.[llora('i'ío. 

O Sn. l\Isl'lorB DE AL:\IEID.~ :-Erancccssarío um 
iniciador. 

O Sa. Cu;m.\. E Fwu~rnrmo:-Po:;.:;o afit~nç'lr ao 
Rcua..Jo~ que quando mo achllva na côrte n~o havia 
di.:t, no qn:1.l <lia en não fosse conversar cnm o Sr. 
MaNJllCZ Ue Monlo-Alc.~Tc, tanto (1ne cllc, em ven
do-me appureccr, tlizia logo: Abi vem o IUu 
S. Francisco. Oh! qunntos ~audaU.cs n3o knltu 
cm desse lJello caracter! 

Nesse temp0~ Sr. presid::-nle, não h:wia .sinJn 
Uidwles e motejo:~., não havia sinUo graçolas sobre 
o lllo S. Francisco; dizia-se que cllu n-~1v poss1Iin 
si não sezões. jncnrés o mel:mcins. Era Ulll:l 
ignoJ.'ancia complrtn, pOrrJtW infdizmcnt·• nó:-; co
nllt:Ct'mos mnis n EurOfl:l do que a nos,:;n. terra na· 
t<11 : estou vingado: depois Llas cxplorrlções do Sr. 
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Half··l~, de-pois _dos passeio~ de alguns ~a.bioses- [ yoto :~.favor Ua navegação do S. Francisco'?' Nãa1 
trang(•irOs, rlepot-.; dos traballw~ do Sr. L' ai&... n~o~ o. não: IJCÇo perdfio no:-:. nolH't•s senadurc~ pAla 

O Sn. F1 RYAND~S nA CuNnA:- O Sr. Lia is não ousrHlin. 
de~·ceu da Vílla da llJ.rra. ,I E UL~twis, senhores, qual foi o movei principnl 

o ·Sn CuNnÃ-E FrauEmEoo·-1\Ias L •m tt"'lJ· lhus 1

1 

d~ cslt'aUn a qne me refiro? Dnr pão _aos fflmintos. 
seus; e os ·ao Sr. ll1llfch1IJtío têm~~. nti·~Laçfio, e ~lll~h.llf!I~te CUnlJ.ll'C ponUCJ:n:·· q_uc SI a d(>sappro
v. Ex. serviu-~:e bc·m àclles no scn discurso. '\Dçuo d~ss~ cstJada_Ue fcrto unpo~ta uma cen
Portmto. está a!'ahado arptelle I_'J}Cnnto; urro ~e! ~ur? :.o ~p.Lme!e, cna?,ha dep~s:_ar_dJf:so, tambe!~ 
falia milts 001 mdrmcias nem om Jncarrlg,. ttlll·~rltua mm to mars. a P,!LTII~ao mgr~tn_qc nu 

_ ' • . · lharl's de nossos concHladaos, que cstao FI esp~A 
9 Sn. _FERNANDES D.\. GuNU.\:- Islu fut um gra~ rando os Leneficios fultuos desse commctti

ceJO nqnt. mcnto de incontcstavel utilidnr.lc; punição, rcpe'
. O SR. Cu!'in.'!.. ~ FIGUE.Hl~Do:-Acon_tcceu,Sr. pro" tirei ainda, rlc toUn es:m J?üpulnç5o Ucrr~mada 

S!dente, a l'C'SIH~tto Uo nt\l S. FrnnC!SCO, o mG::.mo pt'Jm:. m:~.rgcns do S. FranCISCO e pelo inlenor do 
que se deu em Pcrnamlmco, quando cu nndava Coa.rii, que Gstão esperando uma época de feJici ... 
procurando organizar a comprmhia Ue c:malisação lh1dc. 
de a;;ua potavcl Un cidnU.c do Hecifc, cnjn pnpu- Sonhare~, si o bill d~ indcmnidade póU.e apru
laç~o LeLia uma agua dcte:;tavcl, rp.wmlo, dign, so- Yuitarcm muitos casos, n5o póJc aprovritar melhor 
licitava assignaturas pnrn levar a c!feitu es~c grunrle do qnc no de que !r1.1tnmos, isto é, da construcção 
melhoramento, encontrei muit~ts t·ccn.::lls, o ouvi dl'ssas estradas. 
muitos 'disparates. Q..; qnCl ll~!'_ignnrnm o flzcrnm Tendn cxhii.Jido os mutivos do meu voto, o já 
por mera eonU.escendoncw a mrm. cxccrlillO os quatro minutos que pP:di, ficDrci UrJUi~ 

U,u SR. SENJ .. non:- Eu c.stnva l;í clm1ntlo V. Ex. contando com o crilcrio do Senado. 
tratava da cm preza. 

O 'Sn. r.u~nA E FIGUELR.Eoo:-E' venlaõc. O vice
prrsidentc d-·1 prorincL1, o f<:1IIcciUo Sr. Souza 
Teixcim. na occn-::i~o cm rrtw cu rogava a sm1 as
signaturu, dtzin-me: • isto é uma ltbtoria · como 
e passive[ que venha agua de Uua~ lcguas de (}is
tancia fazer 111 cidade rrpnxos d:1 altttf<l de um 
soLr:tdo de tresandares? Não t') crircl. corte-me 
a cabr~a quando kY~1r isso a eiTeito. , 

Eu fie;rx.a tri~to; ma::; flnaluwnte tive o prazer 
de, quamlo inaugurei a<"Iuci\o utiti:jsimo melhora
mento, que 1 ivrou PernamLueo de urna causa 
permanente de in.;nlulJrillalk, qnr era umn ver· 
gonha parn tH}nclla ricu ciU<.Hle, prJ·guntur-llw si 
qucr:a flUe lhe rut·tasso 3. cal.Jeç::~; c clle ficou muito 
cnfiaUo. 

Era o qun acontecia a rcspr[to do S. Francisco; 
ningucm acrcditaY(l que d'<dli ~c pudes-.;c tirar rc
sultaJo Lom, mas cu quo o vinjci ninr1a jm'rn, pen-
sava. do modo diverso; c, {'Olll tu:lo o assentu de 
minha conricr;ão, digo, qtw no dia rm quC' r~·~r 
<J.íTront<~.Lla a c~ehuuira ti C Paulo AITunsu, lcr-.-:.o~ha 
outorgado uma cart::t de ciVili~1u;;io e de pros~ 
perid;;ule incaleulu vd Ú11Uellas pnragcns(apoiados). 

O SR. CANS.\NSÃO DE SrNDinú (presiifrnte do con· 
selho):- Apnindo. 

0 SR. CUNUA E FIGUEimmo :-VC O Scnarlo f!UO~('U, 
sendo Olho tlo rio rlc S. Frnncisco c convencido 
do que acabo de dizer, não pnsso rnsistir á tcn· 
tação de lbr um voto cm favor dn Estrnda de 
Ferro de Paulo Affumo. Prcsto·Htc. iJOrtauto, o 
meu apoio com mnito Ilrnz(•r, fazemlo' voto,; para 
que o nol>ro prcsir1r_~nto Uo con~clho l~v,_• ao fim a 
sua ~Lra, e convide-me pnra nssistir 6 i:a[lugn· 
ração. · 

O Sn. CA.t\'SANSÃ.O DE SINBIBÚ (presidente do con
selho):- Com muito praz~ r. 

O Sn. CuNHA E FIGFmmmo:- Quanto, Sr. presi· 
tlentr, á quc~·Hão da legalidade, acho que nós mcs· 
mos já a pnzcmos fl)l'(l Uo scoiio. O Senado, 
assim como a eamnra dos dl'pntadoi>, já tem 
dado ao noLr~~ ministro, pr~siUent(l do conselho, 
úill do inU.emnidnde, em pnntns muito mais im: 
portantes do que os de.ssns rstr~das que se estão 
construindo,c C]UC si :.:e não concluircm prr,lrrcrnos 
as despesas adiantadas. E' possivcl n~ga.tcar um 

O SI•. Silveira Lobo aguardou esta 
occnsilio parn dl'nunciil.r um fac!o que, si lhe in
tcrc$sa individllalmcnto, n5o Ucixa tamLem dL~ ín
tere:::.sar ao pt'liz, á moraliU.nUe puLlica. Não s·e· 
achando, porém, cm estaUo de fazer um discurso, 
por estat· ainda enfermo, não pólio, entretanto, 
prescindir de fuzcr um proles;to e·ue o funU.amentar 
nrr justiça~ na rnzno c na verdade. 

O facto a que allude é do mais ekvado alcance 
politico c cconomico,o o mais á nior<'~liLladc puhlira. 

Refel'e-se ú questTio do D.io·Dor.o, cm que não 
sú houve illegalidade, como tamLeHl aiTronta ao 
nrto th1dieiomtl. 

Antes, porém, de cntrM U[l questão, expõe ns 
r."lzÕf'S politicas por que aceitára a prcsidnncia de 
Minas, logllr de confianç.a do governo. Illutliu
sc com os seus· amigos c com toilo o paiz, sup
pondo que o governo vinha a realizar o program
ma libcr::~l, a prolligar abusos da ll'i c os despt'r
dieios dos sons adversario"S, Por isso rcceLL'll a 
presilloncia como um deposito !';agrado, cumprin
do-lhe a~sim. aprlicar t'IS leis, os principias do 
justiçn, du moraltdado c dr~ interesso publico. 

Fui esse o programma que impôz, c que cum
priu, como homem de L em que se préza ap. ser. E 
a pro-ra ê que contra a sua administração não se 
levantou queixa alguma fundada em justiça. 
_Depois de ~e~' as~~ jnstiflca~o ~s suas intcn· 

çncs na admtmstraçao da provmcw; p-assa are .. 
ferir a sua 1 osiç5o em relação á companhia Rio
Dare, expondo minuciosamente todas as circum
stancias que occorrcram desde o a1istmncnto de 
subsl'riptores para tlf[UClta cmpreza, 

Pareceu· lhe a principio que o traçado não era 
accitavcl, mas modificou esta opinião pt'lus ra
zões que lhe cxpôz o Dr, Nascimento, tanto 
assim que seu filho foi suLscriptor, c com alguns 
amigos se cmpr.nhou parn que tambem o fossem 
não o :'endo o orador por prineipios que pro~ 
fcssn, e que o fazem julgar como senador in
cDmpntivcl com a po::.içtío de accionista de com
panhias que estão sujeitas ao exame parlamentar. 

Referll em seguida o que se pflssou em Minas 
apenas tomou posse. du administração. Esrudou 
~hl o traçado minuciosamentt>, soccorrendo-se de 
talentos verdadeiramente esclarecidos, tanto cm 
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rela~ão ao direito como ás quc::tües tc>chnicas Uc 
.engenlwria. · 

Para esse estudo exis-iu que lho fossem apresen
tado~ os tr,ütalhos prchmin:~rcs como dispunha a 
clausula Uo contrato. Mns o pt·esidcntc u~1 com
panhia limitou-se a apresentar um~ túl.1. rom 
.algunssignaes gr~phicos, c mnis tarde um rclllto
rio que lhe exigiu. · 

Para aceitar este tr~'l.h<tllto incompleto rhovcr::~m 
os empenho~, mns o presidente não Dcccdeu a esta 
prctenção indelJita c ptJI-a d margem, como devia, 
vindo elln depois ti ter ganho dG cau:::.a nns m5oc: tlo 
nobre prPsidentf~- du con:::clbo. 

Tem como certo o infallivcl fJLlC nenhum lH)lllJm 
do Ucm <1pprovaria aquclle traçudn, iluando não 
estavnm Mtisft~ita:; as clausul::~:; do contrt~!o q a<'
dcviam preceder o começ-o dos trttlwlhos. 

Não pod~ndo, pois, sem rclaxt~ç-ão ectlcr <'1s o~i
gcncias da companhia, det~rluinon-llJc que ~prc
. .senlassc. aquc.Hes tr<.ilmlhos. Ella, pnr1ím, Cill vez 
,de o fazer, começ-ou ns ol.tr<IS, cm que insistiu com 
mais cclcrübdc, quando a atlmoe.::ton p<trn. que 
.não persistisse na con~trUC'Ç'ãO. 

Próseguindo na narra~ão de tmlas a~ clrcum
~stancias que for~nn occorrenrln, diz qnc o qnr prC1-
.tcndia a comp:mhia era um p'rolongamcuto ct~ 
prichuso, em favor do interes:-'r:-' illicit(ls o r·n1 
dctt·imento llu fntul'-J tk uma rcgii:io imrnrt:mtb
sirna, ermo se vê da simp[cs observaç.\o das 
estradas de fcl'l'O do Drnzillflll' aprescnla ao Se· 
.nndo. 

A sua resolução foi, pois, tomndn na convict:ão 
,·diJ que não cm nem jnsta. nem digna, n1·m lto· 
nesta a pretcn0iio que niío fosse o entroncamento 
.da ostradn Uc~iinai1::t a servir ns re.giõe ~ centmc<> do 
Rio D11ce. 

Procedeu guiarlo pcln sua comcir:ncin. e t(\lll 
documentos pnra comprovar todas a:; suag a<:.s.crP-fll's 
c que apresenta ró. si cllns forem conte.-;tmlus. · 
D~pois de largas considf'rnçõl!s, j:i sobrto o.-. r~wto:-> 

occàrrido.c;, jti sohrc .a convr-nicncia dos tru·~atlos. 
diz que n:io atlriltuin má fé no contrato quu 1izera 
o prcsidrntc da provinr~i::t, que não conhCcitt n sun 
.topographia. 

M:o-:;trn ainlla Qs sons cscrupuloR na qncst:ln U,! 
com{lotencia quanto â doutrina relativa ao porlf'r 
ndmrnistrativo, cntr('gando-n por is~o 3 nprr.clnç-5o 
ela asscmlJI,;a pt'llVincinl, l}UI' d(Witliu a IJllCStãn, 
não se dl'ixando levar pelo rmp?.nho, n~m [lo los 
interesses i !legitimas C'ffi sacrificio daquclla rc~iào 
da provincin. Elia Uccitliu d:t f1írma compatível 
. com os prinr.ipi"os do dirdto_, dn raztio c da ju:--;1 i<:a. 

Rcfert• comn, ten(lo pcdiao fnrçn pnr;l C'"XC'CUI.'lr 
a ordem da nsscmiJh~a provinci:ll, clla lhe n5o f11i 
conccdiaa, o que previamente haviam atnrrnndo 
os interessados. O nobre prcsidf'nttl do ronscllw 
sem ouvir a ningucm, c sem ter infot·mu(}iio al
guma graphica c cconomica, sem consnltflr o con
selho de Estado, i.lcf~..·riu immedintnmente u prr
tenção da comprmhin, ouvindo npcnas o nohrc mi
nistro da fflzcnda. O mais cxtrnori.linnrfo poróm é 
que, o nol..Jrc prcsidr.nLc do Cl)nselhu drixnn11o o 
serviço imperial, foi cllc me:o:mG exr~entnr a sua 
..ordem acenden1lo a-.: cultll'ii'~S do lUo Doer .. 

E:;te pnprl dn nolJro presidente do eon,;l'lho re
vela muità cousn; revela que o ernpnnho solJlJ o 
caminho das a1tur;1s c aE· das inacccssivcis. 

N5o podendo proscguir por se achar cnnsndo, 
promettc o orador vollar ::mwnhff a que.'=ttfio, cm 
que se não iustificr~ o nobre presidente do ron · 
<olho. 

..... ~ X âis~~t~;;ã~~'·1~0~::·Jta~l;· p-eT;·\6r~~:~:-:~~- -·.~:-- ~--~~··:)}.;•,$tt\-~ 

0 SR. PRESIDENTE deu pnru Ol'dt•m do dia 18: 

2.a. discussão dn prupostn do porlcr rxcr:nttvo, 
C'.JUVortirla cm pr()jerto de lt'i 11eh ra.mnrrl do::. 
Sr.~;. de]mtailüs, sob n. ~M, abrin1lD um crcílito 
~xtraorU.in~rio pnrn occorrcr á dr:'pr-sn com a~ 

l obrai' dll r· .,.du....-:.i•J do nora nwt:1Jouro. 
\ A.'l mal!- i· ~ j:"t •li•:"ignac.las, a saher : 

2." di:;cus.;ão das profiOSir,õc:=; da· ·c:tmnra dos 
dcputa.los tlo Clll'l'cntc anno : · 

N. 186, <lllPl'onmlo o Ct)ntr<tlo c:'lcbrado p1'-lo 
p;m'crno para n nnYc2,·nção a vnpor no Hio Ama
zonns c outros . 

N. i5.1', detu!'minlmdo fJUC os examos de prrpa
J'f\tllrio.~, ft·ito.~ no Lyccn .ln D:1hia, :::rja:n ncritns 
parn a mntt'icnla nos curso~' snp~riorcs do Im
pcrio. 

N. ·iGO, concoJCn1lo tliycr:-o~ fHYOres á cmprl'za 
qnc kVUL' rt o_•ff,•il•l fi jli'O[OU~.!"flllll'fitO d:l aY<•nidn 
Villn Isal.Jd <tlú a l'tHl do s~·nadl.lr Etu:chio. 

N. 151, irlem ú cm preza qu.; s~ organizar para 
o nrrnzflmcnto do morro do SE'natlo. 

2." di.-::cu~sao do parr.~rr dn commi..,:::ão de em
Jll'CZ:ls pdvi!cgiar.bil, solJr·:~ a prrtrn~ilo rle Jlorris 
~- t\olw. 

~la dib dJs 11roposi<;>ÕL'.~ dn cumara tlos tl,:pn
t;~,lo..:: 

N. 23G, do corrr:.ntc anno, conl'rdenJ.o il Cm·los 
Ap:o:-;tinlw d,_, Lnpt·rriúrc privile . ..!io pnrJ fnhricr~r 
e venrkr soda artlfidd c ac-ido suiíLu·ico. 

N. 59:2, do 1873, dl'tr,rtninanllü qnc a I(';;Wma.
çiio por sulJ:-C(JUCLlt0 m.1trirnonio romprchCndr. I}S 

!ilho) esptu'io:-;, 

Aecn·seenUo: 

2.u 11i~c .JS::; i:"! O rlns proposições d::t mesma rflmara, 
do l'orrente anuo: 

N. H-7, autoriz:md•J .1 c.tmarn munic-ip.'ll desta 
f'illaJc, n 1'(111tra!..J.ir nm Gllllll'f~stimo até n quantia 
de -'LOOO:OOO.~. h juro i.lc G 0 / 0 • 

Ns. 20-l, :2!Jl.i, :207 c 32, eonceJcndo tli.spensa ao.-; 
e~tud;tntt':4 . 

Antonio )Jnrei!·a Un Costa 1\'lllrig:ues, Pcdrn 
Yelloso n.~~belln, Carl o; Eug~_~nio Stelling ~~ 
Hyl'roilin Elo.;: Pr·s~oa. 

Conti;tunçbo eh 2." discu..;sJo d1l :-~rt. 7 .n do pro
,ÍL'Cif) dP h·i Jn on;·tnnc.n1o de 1879-1880, relalivo 
Ú"'. (\esv~~~n~ !lo nlinisteriu llG. agriculturrt, eom
llll'!'do (' obrns pnldir::l~, c si houY1!I' tcmp0 cli~
eu~...:iin d:1 :1rl. 8. o, relativo (is d•''-1P~-'""s llo mini~
t·-rro da f;~~~·ndn. 

LOYl111ton-s~ a scs:-:5o :is .'t, horas c 35 minutos 
d,'l ttmk. 
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236 ANNAES DO SENADO. 

03. 0 Sessií.o en"l t~ d(' Sct'-~-nl.l>ro 
de l.S7'o-. 

PRE~IDEXCIA DO sn: n.~cOXDE DE: JAannY. 

STJ'"M:\L\JUO.-Ell'JmJJ:l\l'E.-T.rc$ propo~içücs da eamara dos 
Srs. Ú<'pnt.1dos, "c1u.lo uma so!Jru o ruonto-pi<l fJilO compele 
n. D. Cr11lut:.L Luizã ..i.ugu~t:.L T.o:\aru,;., :mas !ilha~. p~lo tal
ledrncnto Jl.l suu m.~riJo o pai; a Sl'gu•Hltl sobr<~ o3 rend
mcntos do pagaJor da p.1c:aJoria da cidaJ.c ll.o Ilio G!'J.nJc, 
c a terceira sobre a tna.tt'icub. Jo e.lluJ;uto,J AHr~do hlar<jucs 
Je Soula.-ProjllcLn sobro a elciçã•> senatorial pd:.L l'.l
rully!Ja. Dia..:ur~o do Sr. SihairJ. LolJo.-f'rmunn.l. r .. utTE 
DA OllDl::U DO 01..1..-CroJito ]lJI':l. O l!0\"0 m·lt,n\OU1'1l, Ã(•(lrO· 
Yaç.io.-~n:vepção do rio Amaz.ona:,~. Di~cur~J _l]v Sr. Ju~Íl 
llonifado.·-·SI·:o:wso.~ PARTE D.l onoE~1 no DLL--Ürp.meulo U.1 
agricul tu r,\, Y o La!,\Jo,- Orçamonlu J,;<}l'ai da úe:>posa. Dbcur~ 
~o do Sr. Correia. . 

A's 11 huras th m'.:mh:i fe:~-::;0 a clt<Jilwtln o 
r1charam-s~ prescntc.-3 31 Srs. ~CIT"Hlor0s, n S:l!Jor ~ 
Viscontlc tlc J:1gunry, Db:-; tlc Carv;llho, Cmz .Mn
ch<lllo, B1r:'io 1k Mamang-u:lpü, An!Jo, Dni'Õ:o de 
Cotegipt\ lh.rflo dn Lngam, V i:;conilc d1' Niclhcroy, 
liarro.;; Bnrreto, Visconde de Alwe!t\ Siln•ira Lu!Jo, 
Junqueir<l, Corrcin, Luiz Üit'lus, Téxcira Junior, 
Y'iscomlc tlc Muritib;J, Visconde do Hio nr~l.tl('O, 
J~uariilL', PJtana.~uó, Pacs Ue ~lr..mdou~.;;;~, Affun~o 
Cd:.;o, D.illtn~. Diniz, ntbl'irn _da Lnz, llorão de 
Maroiru, Camlido .Menik5, Ll_'il5o lia CunhnJ Nunes 
Gonçnlvc.-., Yieir;;~ l1a Silva, Cunha e FigucirGUo e 
Jo~t.\ llouifacio. 

Comp.'lrcci'I';Hn d:•poi.-~ os Srs. Lc:io Vellozo, 
Fc1us!o tlo Ag~iar, Mnrqnez do ITI•!'Vtd, Uch1'),1 
Cnvalcanti, Diogo VL'lho, Gndoy, F,·rn::mdL•s d~ 
Cunlw, J~Jiiu Alfredd 8: SinimlJú. 

Deixar.'lm 1lt~ eomp;lrrecr, co1n C.'lll:ia pnrtici
padn, os Sr~. Chiehorro, Bnrão d,~ Pi!'apa11w, Conde 
ilc Bae!h)iH1y, Dn1J11'"' rle Ca\ia~. Orla\·inno, Sil•reira 
da l\Iotta, Sarnivu c Yi.srout10 tlo Bum Uetiro. 

Deixar::~m de comp.'lrcrcr, ~rm c:lU~a pm·tici~ 
JHHh, os Srs. llnrfio de Souza Queiroz c 'Yisconlle 
Ue Sun%unn. 

O fn. PRESIDENTE aLriu a sessão. 
Lcu.sc a acta da sessão nnteccdente, c, não haM 

vendo quem sobre cl-ln Qzcssc o!Jsenaçõcs, deu-se 
por appro\.'lda. 

0 Sn. 1.0 SECTIETAIUO dá conta do seauinto 

EXPEDIENTE .• 

Officios : 
Do ministcrio da justiÇ<J, tlu 13 Jo corrente mez, 

rcmcttendu .. em allditamcnto ao aviso de H·, cópin 
do officio Uo pr1•sidcntc da provincir~ do HiCJ tir:mUo 
tlo Sul, informando s:1bre a nomrnçfío do promotor 
publicO qno omcion TIO llfOCCSSI) inStatmli]o 113 
cidade de P,•[otas p~·Jo ex-c tefo úo \>uli<>in dnquelln 
provincin r no qnnl fui prnnnnci.'lt o o Dl' . .Miguel 
Rodrigues B:trccllos.-A qu,~m fez n rcquisiç1o. 

Do 1. o seeret:lrio da camarn dus Srs. dt•putatl11 . .:, 
do 16 c 17 Ud corrente mcz, remcttcntlo <tS se
guintes 

. Proposlrões. 

A asscmblCa geral rc:wlve : 
c Artigo unico. Ficn. conccdillo a D. Carlota 

Luiza Aug-u;:;ta Tavares, rcpnrtiUottncnte com snn 
irm3 n. Jielll'illUCta TU\'<H'CS Uc Scpulvcrln Fi
gucireJ.o, irmãs du f.:illcci<lo i." tent'nte Ua ur
inada Iguacio Eugenio Tavares, o monte-pio dei-

xndo j1elo mc~mo I.o t~.·w•nk• desde ri"data tlu fal
Jcrir,ncnto LIL'.'ilc ; rcvo,g;wlas ;s dlspt:siç-õe~; em con
tr:trw. 

• Pu~·o da C<l.marn dos deputados rm 17 L1o Se· 
temlJru J,) 1879.-riscoud1' d1' f'l'((dos _ - José Ce
saJ"io de Faria Alvim.-J/. Alves de .c! mujo, 2. u sc
cret~rio.~ 

• A assemLlén geral rcsoh·c : 
• Ar L. J .o Os vcucimcnto3 do pngador da P~g~

doria da ciclndc do nio Grande ela Imrvinc.ia do 
nio Gr~nde do Sul fic:1m <'ljtÜil<ll'tldos Ms do fJ<1-
gador ccntr<~l em S. Gabriel, na mesma provinci;1. 

o: At't. 2." Ficamrc\·o~·aJa3 a::> (_li.::po--drões cm 
cuntrario. 

• P~1rn da r1mara dns dl)lllltrlllos em i 7 de Se!~ 
telnb:'O.dr~ 1H70.-Visconde de Prados.-Jvsé CtJ
sario de Pari(t A.ll,im.-JJ . .Jlvl's de .Araujo~ 2."' 
~~'crctario. '-.\.' commissilo lle fazenda. 

"' .\ a.s:scmlJh'a gc·ral resolre : 
~~\.r ligo unieo. O govl'ruo é autorizaUo a man

Unr tH]UJiltit· o 1dU1nno Jluisano da Escola U\1 mal'i
nlw, Alfrt.:.dv Mnrqm•s de Souza, a exame Jas dU[15 
ma teria~ que Ilw faltam, aJim d1~ HWtl"iC"UJar-sc no 
j.u anno da mO.JlW. Escol:l, ~uji'Hamlo·sc previn
mrn~c no cx.nme de g-Jnccniidadc~. como é de prc
cdtn l'ü_!.{Ulaml'Htar; rcYogad.:ls as d!c:pos'içõ.•s cm 
contrariO. 

~ 1 1 t~~o da cam<~ra dos di~J)ll!rtdüS cm 16 de SeiL'lU· 
Uro de 1879.-Visconde de Prados. -José Cesario 
de Fa1·ia ;llvim.-2JI . ..4lv,·s de Ara.ujo.•-A' com
missão de in~truq·iio pulJlicit. 

Do prr•sidente Ua provinrin ~~~~ Minn:-;-Gcr.'les, de 
12 tlo corr,'nte mcz~ remcttündo as íiUthvnticns_tla 
r!Oi("<lo d1~ Pl1•i!l,;l'l':::i CSliC1:i·w~ ;i f[l1C se flrüCC'iJCLl 
JHl dia 11l de /goslD proxiu1o lindo nns p<troclii::.'i 
tk Nossa Senhora do Por!u Llo Guim~1ràes, do ('n]h'
~io dn Conceição, e S. Selm.:oriii.J Ue Coitubrn, Uo dL' 
Santa Rita. 

Uns !lLGSilS parochiaos Lln citbdc da Camp:mhn, 
S. 8eLastiiio úe CoimUr<t, S. redro do Fanad1.1, 
Sanlo:t Ui tu de Jocotinga o S<lnto Antonio do Cnr
ycllo, da provincio:~ do Min.:ts-Gcraes, rcmettcndo 
ns nutltenticns da clciti'io n aue se procedeu nas 
ditas paroehias. · ~ 

lJu eollegio eleitoral da citlalle Uo Pombn, da 
mesma pruvincia, rcmctlenúo cüpia dn nrt.'t da 
dei\iio de senador a L1Uü ~o procrde11 no dia 7 do 
corrcnt0 mcz. 

A' commissão de c.mstitui1;ão. 
Do prcsidr:nle da provinci."l. do Rio de Jnneiro

1 
do 

9 do corrente mez, n:mcttcndo um exemplar do 
rdnturto apresentado :i nssern!Jléa legislativa 
daquclla proyinci:J..~ Ao urcl!iyo. 

Do Sr. Chidwrro, p:trtidp(lndo que d•'ixa. dr~ 
eomp:trccrr ás sessões por al,:.:·uus llia~, por ne-l'mr-sr 
dOl'lll0. 

rHO!ECTO SGBil.E .\.. ELEIÇ.\.0 SEXATOlUAL DA l'AR.\IIYBA • 

O Sr. Silveb•a Lobo:- Sr. president~. 
ln·cci_so fnllar sentallu, si o Senado consentir. 

O Sn. l'fiESIDENTE :- O Senndo consente. 
O Sn. SJLYEIR.\ Lnuo :-Sr. presidente, descjav.r 

que V. Ex. me !lzrssr a honra de informar si j·,; 
fi) i fl'iln a p[il'ticipi.l.«;:ão do fa[lecimcnto do nosso i -

I 
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SESSAO EM IS DE SETEMBRO. 

lustre e cstimnvel eollcga, o R1·. FrcUorico tlc Al
meida c AllJuquPrqtw, de saudosa memoria 
( apoiados). -

o Sn. l'RESIOE~TE :-Sim, senhor. 
O Sn. SlLYEIR.\ Lono :-Neste caso, como V. Ex:. c 

o Senado salJ~m, nos termo:; da !ei vigente, trc:; 
mczes, a contar da data do rt~cehimento desta in
fausta noticia, o pro~id~ntc da Paeahyba tem J.e 
mandar proCi'!dcr ii rioi~ão pnr aquclla provincin 
para o preenchimento des~n vaga; c cu, ror:ordan
Jo-mc do proc~dimento do Senado, fLUO é meu 
dever acat.ar, p0lo qLvll annulioll a ckiçao senato
rial du prnvincia do Cear<i, ·cm consequencia das 
circumstancias ü~p('ciae:-: e fl.esol<~doras em que se 
ellu achava, Jlcla s~ccn, que hn ll'l'S anuo.; infe
lizmente a açoiti."', c lJcm assim a outras prorin~ 
das do norte, flagel\o ncomprmh:iêto tle um outro 
mais tct·rivel aind01, a prstl!; v·enl10 su:.morlr uma 
idé.:~, qUI': me pnrrc~ digna de ser Uiscnlida o apre~ 
ciadll pPlo SmHHlu. 

O Senado, considt'ranrlo n dispersão e di:dnweüo 
lir~ popnlnç~n do C.enr~, em geral cm totla n provln
cia, m;Js sobretudo noi'l municipio::. ccntrncs, em sua. 
w6r pnrte nn dopcndt'll('ia e soL a 3c~:ão dos fof
ncccdorcs do:. soccorros <}I) governo, rcs,)lVCL1 an
nullnr a ultimn cloiç:io ti que aiii se proccllcú., sob 
o influxo de Lacs causas. · 

A P<lràlly!Ja Uo Norh\ sünhorcs, tambcm ti'm 
siUo flag·etlatla por cssr.s mesmos tcrrivcis males, c 
r.ch;:~.-sc, infelizmente, mais ou mcno::;, nas mesm~s 
rircumstanciilS da proviiLcin Uo cl~arã. 

O Sn. JAGt'.\.HIBE;-Arwtal!o. 
O Sn. SIL\'EIHA Lono:-Nn verdade, Sr. prc~ 

shlcnte, Uizer CJlH'· uma pr•lYinr-.ín· .c:;f! acha nas 
circumslnncias de prcei~ar rccobcr soccorros pn~ 
blicos, n;:~. c~cala em f!UC os c.;;Fío rccr.b1;ndo 
ttf(ncllas rn·oyincinc:;, é nsscycr<JJ' c rcc:onlwcer qnc 
dia se acha sob a prcs.;;iío drl innuencin dos fornr~
cedores, ·os qtwes em suas mãos tt~m nfio só 
Uczcnas, como cent~nns. c at•S milhare:; J.c conto.) 

.iJara distribuir pela populu~ão nrrcssitàôa. 
Essc3 forncccJ.orcs são agentes de livre no

mcaç"iio do governo, c muito intcre;;satlos ctn 
manter suns funcçõcs c lucrog, qnanrlo mesmo 
licitas. D'ahi vem a completa deprmrlf'ncin cm que 
se ncham Jo mesmo governo, e a facilidade d~ 
serem eonvertidos em instrumentos de compressão 
e corrupeão eleitoral, cm damno manifesto da 
liberdade do voto em uma tal provincia. 

Por estas rnzõcs ·c tendo em vista n dcliiJeraçtlo 
!lo Senatlo soLt•e a clci~ão Jo Cear;\, parPce-me. 
que é preferivci o emprego dt'- uma mcditb que 
csp.ncc :1 cclebro1Ção d<:l eleição, a Ucix.ar que esta 
~c effectue nas circumstancia~ :mormaes cm qnc 
se r.eha a província da P;.~rahy!Ja, para ter arp1i a 
mesma sorte que coub.l 6. da provincin do Ccar<i. 

Esta só cons1dornção bastaria pnr.1 j usttficar a me
dida gue consigno no projr,cto, qnc vou te• r a huur;t 
tlc olh:rccer á considcr;lção do Senado; mfis, como 
& medida politica, e pilra mim cle muito nlcancc, 
nbstracçãe feita da SLla face c resultados aJminís
Jrativos, prro liccw;a ao Senado pnrn fundamen
tal-a com mais nlgumas ponderações, que são de 
muita a~tualidadt•. 

Senhores, devo, como introito deste meu a:Urc
i"i<ldo discurso, fftzcr umn declararão. 

Como minha pusição nr.-:ta ca~_rt_ é de.iranca c 
decidida lwstilida<lu ao gahinct0 actunl, é possível 
'luc alguem me julgue- eomprchcnJhlo na 1wcha 

de apaixonaclo, que o governo tem mautlatlo ap
plicLtr a todos quo lhe far.em oppns!rão. 

Scnhort!S, ~ou nfi verdndc um homem <le pouca 
valia, ohscuro na politicn (nJo apoiados), porém 
nilo l[Jnto, que não scjn assaz conhecido o meu cll: 
rac.tcr. Tenho no J.ccurso de minha vida publica 
que aliás não é t5o poneo longa, dado prOHI" d~ 
que não me preo~cupo de minlw posson, nem de 
salisf<Jzer am!Jições ou prl'tt;nções minhas, qnt1 
ali~s não tenho, cruando trato tle cumprir mctb 
devere~ de p11litiro. 

Uei _dado In:ovns, Sr. prcsidr.ntc, do que os :-:ri 
cumprir romctencLosamente, com cscrnpulrlsll prn
LidaUc e lcnlllndc, comn liberal, fJllC'- me honro tle 
ser, convenci,Jo da ex.cclleneia c santidade das iJéa~ 
c Uoutrinas que N'üfe.--;so, sem jámais Ll'r prelL'n
dirJo tirar pl'oveito :~lgum IJC'-"~oal dn posiçi'io, cm
hora fl';lca, qnc occupo ou tenho ocenllrldo no seio 
Uo meu l)<ll'ti!]o. 

Tntlos saUem que ni"ío tenho prett"~nçõcs pcssoac.c; 
cu _i•) mallog-ro poss,'\ ter Sll!;ri!ado cm mim ou dos.' 
peito ou paix<'to. Os meu,; motivos, senhores s~to 
os nobili.--~imos motivos do intl.!msse o amor '11Cla 
crmsa pul1lica. Si tenho p;-lixilo, é- n santa paixfiCí 
prla jnstl~n. o por tudo qn11nto pJido Ul)úilitar e 
fazl'r prnsror.lr este pniz. 

A minha indignação contra o nctnn1 ntínislorio. 
fJUC longo de ser lilJcral, é um ministerio imp,)ria.l, 
servilmente impcrirll, prncódr. de ym· f1Lle clle 
atrniçoa e sacrifica tnUq quanto lw JL' mtds sa~-r~1do 
parn o p1rtido liberal, scLl progTa.mma, seus prin
cipio:::, .sons compromissos de honra, mntanllo 
assim as mais caras esperanças do paiz, e defrau
dando ele \110(10 nunc.1 d'antt•s visto seu.:; interesses 
ainda ·os mais Icg-itimos c ~agrados. E' tlu minlw 
ind.olc u Uu minha natureza; não po~"n ver pl'a
ticar perl1lUns, nem injustiça.c;, nem nlm's•1S e illc
galit.lntles sem suUie\'ftrom-sc meus sentimentos. 

l\Iuito ;nfelizes são os que n5o crcom na suffi
cicncia destm> motivo~ de minha oppo:'i~üo. 

Senhores, os que me eonhccnm salwm taml~t;m 
que nunca lh'c inveja, nem 1la intclliS01lCÜl, nem 
dns tvlenlos, nem das haUilitac;õcs ae ninguem. 
Tenho dado disto a:-~ Bwis rxhnlJerantt'S pro\'a.s. Sou 
capaz de ilnr meus deUeis hum!Jros para sobre cllcs 
pOr os p(\S fJUf'm se proponha F;er•-iir seria.mr.ntn este 
pniz, com lealdaJ.t•, sem }10\'fidias, sem lraficcm
cias nem espf'.rtezns. Nesta f/• o intcnç:lo, Sr. pr~·
si<lcntc, sem mais nutro intl'rcsso de qnalidadn 
algumn, l(mho prc.statlo meu auxilio, embora fraco. 
ou antes nulld, a alguns talentos que hoje occupam 
uma. po!'l;ição 3:J.liente ncstu no~~o thc-atro politico. 
Mns, qunnto me tenho ('n_g·anado I E' partilha. da 
humanid<.Hll~, de que ningucm se isent<:~. 

Sr. prcsid\ ntc, Iamenlo o mnis possível, c aü 
mesmo tempo revolta-me o lredo e nstucinso plano 
rJe esfacelamonto ou desbarnto, de que cstú srndo 
pr~za o grande partiilo 1i!Jeral, o unico que podia 
fazer algum :Uem a estr! malfadntlo paiz, si não
sal val-o Uo abysmo a que tem sido llrr3slado pHia 
má c corruptora direcç'5o que tt'm presidiJn o sa
bido impôr~se ~ gestão u~ seus nPgocio:;. 

Como libe-ral .sincero, não mesclado du rspecnln
ç?io baixa o vil, que infelizmente lavra, f'm tãn. 
medonha c aterradora cscnla~ sinto o nwior'peznr, 
a mais profunda dôr, quando contemplo o que se 
está fazendo n pr.1ticanLio rm nome desse generoso 
partido, rom grande tJcrí.la para 5icus credito:::, c 
dar-nno irrepnrnvel p<trD o paiz, partido pelo qual 
tralntllwi todo.1 a minlw Yilla, com intenções as mais 
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pura-:, intciramenlc outt'<.ts e avessas ús C{LlO cslão 
manifestando o seguindo os a.ctuacs e inficts possei
ros o arbitras dos seus Uestinos. 

Senhores, sinto-o profundamente; mas, p-er
gunto-vos :-podr.ria cu, como homem de con
sciencia e dignidndc, como li!Jeral do !Wincipios, 
de opiniões assentadas, e de con\'ÍC{'Õcs pr11fnntlas, 
êncampar o que ::;c e::: tá fazendo no governo cm 
nome do lii.Jcralismo ? PoU~riu, contra todo.~ os 
dictam,~s de minha consciencia, e os impnl~os do 
minha dignidaUe ü Lrios, decentemente cooperar 
na sustenl<Jção dessas illcgalidadcs, diSlll'l'dicio..; 0 
crimes, que estiro no dominio pn!Jlico~ c c_o-usti
tucm a v1da ingluria o illicita do ncfn::;to c pcrfldo 
~a!Jinete Ue 5 de Janeiro ? 

Não; tenho fé, que nem um l1omcm honesto, 
não obsccndo por inconsticntt:! pnixãn partl1larin, 
nem congido por intcresseirns r<'ccios de um go
verno capaz de tudo, U.c tollu:-:. os aLusus, nem por 
{IUtros motivos, mui conhecitio.-:, n qut~ sG soccorro 
pequenin11, falsa c illicitu politica, me rcspondcr:í 
pela rtffirmativa. Tenho parn mim, o toJn o paiz 
nisto ccrta.mcntc me acompnnlla, ljUO rHio ha uwior 
baixeza do c1uc approvar, innocentar c n110inr 
nquillo que a con~cicncia cot.tdcmna ou reproV;l o 
a dignidade repclle, e ou gra~as a Deus, Sr. prn
sidcntc, não commotto lJ:ú~eZD.s nem inUignidl.ld··;:;. 
Cedo de bom grado cs~ gloria nos prndentl'::; e fu!'te:; 
ear~ctcros ~cctarios c enthusiastas da politkn. elo iH'· 
ranjo c dn comczana, altamente protrgidtll'ntre..nós, 
m:::is ou menos atilada ou matrdra, ou habil n11 
cspcrtn, prm)m !:ümprc transprm'nto, e iucursa rw 
estigma, na ccmura c no dC3IJfi'ZO pnhliro. 

Não posso, portnnto, Sr. presidente, }lÍif(}UC é 
incompatinl com o meu carnct1~l' c com os meus 
dC'vcrcs, apoiar c tlnixnr de gUl'rrcnr o actual g·n
Linete, que, auliro do origcn1,oLcdecc ocrl"ilmcmto 
n-_ uma vontade uuica, e qu~, por nm sem numero 
de- illegalüladcs, cshanjnmcnto; o crimes, L cm 
desrespcit<tdo r conculcado, já ni'ir1 tligo os prin. 
cipios libert~cs, mas as proprias instituiçõ~'s 
(•·wnor). 

Não se assustem os nobres scmH1ores; o Sr. Pn
ranhos, lwjü Viscondo do Rio Brnnco, levantou n:; 
mai:::; st"ntillas queixas contra a razão wtica que 
governa e tem avassalndo e qu::~si pnrdi1lo rgte 
ImptWio; o ningucm reclamou. 

Senhores, cu, quiz súmenlt~ dizer,que felizmente 
não pC'rtcuço no numero desses vivanJeiros po
litic;os-t que-~ esrjuecidos de seus deveres dú con~ 
-scienctt'l c dignirladc~ st) se prcnccupnm r.om o 
proprio c rapirln ongrnnllccimcnto, cm Jll1~i('ão c 
na bolsa, e não se det··cm nem ante o abuso c o 
crime, nem anto o dcscrcdito ào partido, nem ante 
a proprin pcrfidin. 

O Sn. I'UESIDENrn::-As tntcnçõcs fic~m sempre 
salvas. 

O Sn. SILVEinA Lono:-Está rl::~ro 1 está enten
dido~ dcs~1e o pri1ncit'o at1~ o ultimo. Eu hvjc vim 
na intenção de não fazer questão com V. Ex. 

O Sn .. PnEsiDENTE:-Não lw w·rson:didadcs. 
0 S8. SILVEIBA LODO :-Nada, aLsolutnmentc- · 

digo estas cousas cm geral, só para aqnrlle:::; ~ 
qncm de justi~a devam to"ar, c d1go-as mnoccn
temcntG (riso). 

Não acompanho o mini:::tcrio na gallHJrda scnd3 
que tem triihaJo c vai trilhando, ov:mtementc 
graças a qnem tt1do pótle o turll'l sanccionn, nl!Ô 
..o acompanho na sua misera c perfitla missão prin-

cipal, a exclusão do povo do seu direito du votnr, 
nem na moderação do parlrc Ccin. com que vai 
LratanUu atlrorsarios o ::~os propri11s liLer<-te~, que 
tem o atrevimonto de não se cnthusiasmnrem 
pl'la sumptuosa pnlilic<t do tão ngig;mta.-Ios se~ 
nhot·~·s. 

Oh! senhores, pnrn fazél-o, scrin preciso que 'eu 
fosse algum desses cspceulndorcs politicos, que 
anelam ahi di;;:farçado{cm p:t!riotns, em pnrtidarios 
r até t'm cstndi~tas, em pro<"nl'Ddorcs do pn,co, mas 
procurando só llflra si; scrin prPriso que cu fosse 
algum pretr'nllcntu a empregos, a despachos de 
rccleicão, 1lc senatoria e de con~elheiro, a g.~lar
díJ,~~. Ou, o que é melhm· do que tudo i~so neste 
paiz, it contrntos c cm prezas, por via de rc~;ra, 
fflc:il~ mng[co, e maravillw~o mdo .de reriYcr e cn· 
riqu(·CCi' dcpi'I'S:::n, ~cm trahalho, a CU:3ta Uu suor 
rJo proxinw, c mui hnnrDdn ~~ ronsricncio.oamcnte, 
o qnc mclis ó; mDs, graças a Deus, não sou. 

0 Sn. PRESIDENTE:- 0 n·Jbl'C senador ... 
O SR. StLVEIP.A Lono :-V. Ex. vai vêr já, quC 

tud0 JStu su concr~teua Uircr.t:uucntc com o !lm que 
te.nho cm vbtn. 

u Su. l'lH·:SIDENTt: :-O nübro senador de\'C li· 
mltar-so á ob:::cn'nçõc:::; cm re-lação ao projecto. 

O Sn. SIT.VEHL\. Lono :-Y. Ex. n~o sabe qual tE 
o meu projeeto; VCI'á que e um projecto politico) 
c Neitoral, com o qual têm tuda conncxão as ob
!'lerv:.·.~ües politir.ns que estou fazendo. 

O Sn. !'RESIDENTE:- Justificando-o resumida~ 
mente. 

O Srr. StLVEIR.\. Lono :-E' exactamente i;to o 
que faço; pois o a:;sumpto se prcst1 c exige a 
maior largueza; rstou fuz1.•nd•J tudo :·ara resu
mir-me. Vim no propo_::ito da mt~ior docilidade; 
não impug-no o que V. Ex. me dis .. Jcr, Dté porque 
ho!Jtem fJ:tllei de mr~is e fiquei muito incom;no
dnllu. 

Eu sinto, Sr. presidente, não ddxnr-me V. Ex. 
adJuzir, nem mesmo sú de relance. como tcncio
nnvn, fi scrie de factos que justi!icám o mcnpro
jt'C{(\, c tto mc.-;mo lCUJIJO n udnh'l opposir:tlo a cstr~ 
ministcrio, o mais an!e-lihcrr.~l, o Hl<lis dCSJll'I~Sti
giado de quanto:; t1Jm g·overnadu oste infeliz p:1iz, 
no pont:1 nunca d'nnte~ vi~~t•J, de serem os proprios 
qm• o npoinm r•m pnb!ico, os que no pnr!icul{lr mais 
o imprrcDm n mal1lizcm. c mai·; o desncredltam c 
condt·mnnm. E'~ lliJ Vcrdrnlc~ ilEomprelwusivel o 
seu trislú e dcsnstrallo viver, c essa sua insistcncia 
em se procl:Jmarcm, ante o elelllcnto nnico que o 
sustL'DtiJ, salvadores da p'tti'Í<I on rC"gcnrradllrt~S do 
syst~ma. Cruúl irrisão, que eLl tukr:1rin Ue bom 
grado, si nfío rever!es:'.c contra os cretlitus do pnr
lillo a que tenho n honra de lJCrlow~.~t·, o si n5o 
compromrottcsse scrinmenu o futuro, qun a cm
prdtadn de que foi encnrrogndo tende a toldar. 

Não posso1 porr;m, prescindir de cit:tr um un 
outro faeto, nn :1dministrr.ção o na politica, atG 
parn qnP nflo. se diga que sou dcclanuulor, c que 
n:Io tenho JnnJ<tmcnto,:; serios pwa a nprc::cntw::ão 
do meu pro.k(_'to~ trllihmtl! ;1 pnnpa r [lO mrn parM 
tido mais uma ignominin c opro!JI'io, com infntcçào 
dt~ seus compromissos, qne este governo a cada 
pa~so fnz gnrlw de pnt.::tel'g·Rr. _ 

E' ::~ssim que o pn.rtirlo ft1l1o censurou, e com 
r::~zi'io, a almsivn encummcnda que o nolm~ scnaolor 
por 1\linns, qnando ministro da marinha, fez de 
nm n~vio monstro, a qne o Sr. Zacnrias de !'.IU
dos:.t memoria, deu n d.cnominw;ão tle-:-tmnca-, 



denominnção e r-onsura CJUC ochoélram cm tod.1 n 
1
imprcnsa liberal e na Ll'ilJutw. da outt·a ct~ara por 
parl1\ dos liLer8e~. 

Entrdmlto, o gO\'Crno <~ctual, o governo dos 
censores, vcin f<~zcr elrnsn muitifpeior; muito prior, 
sim, porrJllr! o Sr. Joaf!Uim Dclphino ttnha a ver1Ja
:Ma.h.'!'in1 dn armada-, onllc podia cncaUeçat·,embor<l 
alJustvamcnto .. D.o meu Y1.•r, suJJ. dcscummun~l 
encommcnda; e este gover,1n, qu,~ ~~~ rliz Jih,·l·al, 
sem -;·crba cqtliYalcntc, sem lei, som antorizrtção 
do espccie alguma., dccrctn dcspC:'\ílS mniln 0. muito 
mais ll.V!J.ltadas, mandundo de seu pr11prio nrhitl'io 
constrUir nnd_~ menos que quatro cslradns de fc!'ro, 
:1brimlo abusiva c crimin-Js3mente considernvcis 
credito;; e-xtraàt·din:Jrios, c levando, pela mesma 
fórm.:1, a dfcito grantlissimns dcspcflas rom a ron
strucção das allnditlas estndns. Ilaverú natla mais 
fun.eslamcntc · contrutlictorio, ridictllo e compro~ 
mctteLlor pnra um governo c um partido, que 
prorlflmon o mais :;tricto resprito pclfl lei, em 
nome de cuja ú!Jsernmcia combntia vcherncnlo-
mentc seus vdver:wrius? l 

Da resposta, aliás car~:.cteristica, que a seus 
arcusadores Ueu o nobre tm:Sidenlc do conscllw, 
autor principal e re~ponsaYel por cstrs l'rimcs, 
rcmettentlo-os [Jara a outra en11wrn, que cllc e seu 
braço direito, o collt'ga da fazonlla, trnzcrn coa-

. -gida, sob n ame;JÇ'a 1ln <liss·Jluçilo c<:onsequontc não 
rcclciç5o, c por outros mciDs, n:'\o mO- occuparl'i 
agorn ; reservo-me para outm vez, cm que possa 
com mais Inr;;ucza apresrmtnl-o a caracter, com to
dos 0.3 seus aJornos., dos quaes é r~sc um de nilo 
pequeno valor. 

:Mas~ o que dirú o pai :r., o qur dirão m homens 
serias Ue ambos o::; partillos cm face da reprodue
ção deste c Ue muitos outros abnsos, censurados 
por nós cm oppnsiçfio? O que tlirão cm racc iJe 
tão vcrgonho:;as incoherLJncias e rontnulicções 1 
Duvidnrão, por certo, da noLrt:zn Uos roolivos dos 
gritadorc:-:, (rue na imprrn::a r. na tribuna mostra· 
varo-se ou fingiam~sc indignnrlos com a prntica 
de taes alJtt.-os. Di!·ão, c com rnz?ío, que não era 
o amor ao preceito moral c juridico, que ordena o 
respeito á bolsn do contribuiu to, que os movia, 
mas, sim, o não serem cllcs os que colhiam os 
proventos dos aLusus cntüo profligados. 

Haverá nada mais contristador c mais gravoso 
ao pudor dn cohercncL:1, (10 que essa misera posi
ção a que os ministros actuacs _reduzem o nohm c 
generoso partido. de cujo apoio !:mlo tt•m abusrtdo? 

Emlwra venha muito a pc!Io, nDo lfJearci t:m1Uem 
no tristonllU a:)pcctl'l, na ft'irt catatlnra de ministro.; 
inficis ao povo que lhe:;; deu as posirõrs clcctlVas 
que ocrnprtm; ~ se incumlJem da monStruosíl hecn· 
tQnJLe, paru a qnnl ningucm, nem um de nós 
recebeu mautlato, dos di!'dtos politi('()s das mais 
numerosas mnssns d1~ seus concidadãos, clíminnndo 
de tal gcito c ap:1gando da fadwdn do edificio dC' 
nos8as instituições o aurco cpitlteto, que mnis 
ennol.Jrecc e l"gitima os governos livres, o cpithcto 
de-representativo. 

Desta alta traicii'o, deste estupendo crime de lesa· 
nv.çãot dPstn lJrallantc e prrigosissima iniquidade, 
commettida a pretex.to de que o povo é ignorante 
c pobre, como si a ignornncia fo:;se um crime e a 
pohrrza umn. cll'.o::.honrn, terei de oceupnr-me dcti· 
da mente na occasião op~ortnn<'l, si Deus me der 
snudc c vida ; tere' i de evtdonciar quanto de dos
arrazoado, de iniquo c do tresloucado encerrn 
essa insensata accumuhH;ão do combustivel, com 

qu<:' }lOUCO se lhes importa terem d•3 confia errar o· 
futuro dosta te.na, nimiamente pncífira c

0 

"::;of· 
ft'erltJra, mas não ao ponto de supportar por 
muito tempo t:io insultuosa affrunta. 

Terei de mos~t·ar quc1l foi semrJrO~ a respr.ito do 
systL'IUa de e.Imçõcs a adoptar~sc, a opinifio do 
partirlo libeull, que C tnmbem a minha opinião, e 
de indicar as demais reformas, poln.:. qnaes sem
pre propn:,j·namos, c são imvrescindtveis para 
tornar esse systema effieaz e provPitoso. 

Sinto realmente não po1lcr Uesde já occupar-me 
Ue tão momüntoso assumpto; c pnsso agora a tra
tar U1~ llOSSI) estado 0 cil'CUmstanCiM eleitoraes 
a !JUO mais ostrcitnmentc se prende o projecto quê 
vou ter u h:.,1ua do apresentar. 

Senhores, o Senado já terá comprchendido que 
o fim do IPCU projecto é adinr m<~is uma imposi~ 
ção officia{, que se premedita fazer f\ nobre pro~ 
vincia, em que primeiro vi a luz. 

O noln'tJ presidente Uo c.onsellw .. por occnsHio de 
teu ta r defenolerRse da extorsão que mandou fazer 
á provincia do E~pirito-Snnto, com a eleição do 
Sr. Chrbtiano Oltoni, já nos fez a(1ui n corajosa 
confissão de rJue enll'ndü que o g-oycrno não dove 
ser cstranhu á~ ell'iÇÕl'S senntol'iac~, que deve c 
tem o direito d~~ fisralisal-rts,o que, bem traduzido, 
quer dizer, o os facto.: infcliz111ente o confirmam 
c demonstram em demasia, que este moralizaUo 
govC'rno cntenrk que lhe caLe decidir não só da 
escollw, que de direito lhe pertence, como da elei
ção, da qual a rlignidaUc e o dever do cargo m~m
Uam se afastG. 

Senhores, cnm doutrinas taes, inconstitucionne.s, 
absurdns, deleterias, e, muito mais aindn, com 
tudo o seu de1'astratlo c incomprrhensivcl prn~c
dimento, pospondo os principias a considerarõcs 
prssorw~. do ynriadas esperies, este governo Sem 
pntriotismo cstli cnxovalhtmdo o pnrtido lib .... ral. 

Este grande partido sempre se pronunciou con· 
tra as candidaturas officiar.s c as combateu, con· 
trnhintlo no combati' eompromissos de que não 
prídc Uecentmnento prescindir. Peb minlw parte, 
tlropugnand·) ugora pela garantia dos direito~ 
eleitoraes dns provincia~, sou coherente com a 
linha de comluctn que segui cm todo o meu 
passado. 

Referirei alguns factos. Qunndo derrotado nqui 
na côrte o Sr. Paranhos, hoje Viseonde do Rio 
Branco, surgiu eleito dermtado por Sergipe, eu o 
recebi do lJayoneta cahlda, e o mesmo fez o par
tido, na imprensa c na tribuna.. De uRso a mesma 
couso. com a sua eleição p:-~ra senador por MuttoR 
Grosso. Combatemos o intrometlido e intruso 
nas provincias onde não tinha serviços. 

Exactamente o mesmo aconteceu ao Sr. Salles 
Torrcs~IIom·~m, Visconde de lnhomerim, quando 
se Íl'Z eleger pela provincia do Rio Grande do 
Norte, onde tamJJcm não tinlm sen'iços. 

Lembro- me de que, pelo mesmo motivo, im
pugnei cm dous discursos. a eleição do Sr. Lopes 
Nctto, que por imposição do Sr. Sinimbú, então 
ministro d11 justiça~ viera eleito á força d'armas, 
por Sergipe. 

ComUati tambem a eleição do actual noJ)re s9-
nador pPlo Rio Grandt' do Norte, o Sr. Diogo 
Velhu, que alli não tinha serviços, e porque se 
apresentou sendo ministro, na- constancia de uma 
lei de incompntibilidade::;, circumstancia tão 
<1ggravanle, que o finudo Sr. Zacarias, de saudosa 
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memoria, entendeu que por si só esta circum- E lião ob.st<:mtC tudo isto. --nfinnl o arraiiTo --Erco-
stancia devia annullar a rcferiJa eleição. roadiJ de Lum exiLo com a escolha do candidatü 

Sr. prP-sirl!~ntc, ainda este anuo dei uma pt•ovn imposto pelo governo, ~~o mo aconteceu eorn o Sr. 
da minha colwrcncia do principio.'!, a!Trontantlo Christi::mo Ottuni,. c provnsdmentc, c até com cer
juize3 ma.Icvolos ou imbecis, quando. impugnei tcza, p:'lde-se dizer, acontecet•á com todos os 
a eleição <lo Sr. Cbristiano Ottuni, 1mpost:t no ontros. :Mas istu, senhores, C J.cs;ulim:ulorl 
Espirilo Snn!o p~lo Sr. Sinimbú, reco_rrc_nJo pnra Mostra que a putot::~ percorreu fJcii, prntcgida u 
isto a seu prtmctro delegado -da. provmew., c- coa- ovrmte, todo o cstadio governamental, e qne tem, 
gindo ou corrGmpcn!lo os dopcnil~ntt)S c sulJut- portanto, rJizes mais gros!:as e daradouras do que 
ternos do governo, como é sempre rio m_istcr, era para recriar. E' o que c:::t~o fazendo o;; noiJrcs 
mais ou menos astuciosamente, p:1rn f<IZ!_'f vmgar mini:Hros com as suas canúi.Jatur.:.ts d~ encommr:n
candiUaturas, n:ão h'm!Jratlas e:-;l)Qnt.:-mcamr_lntc Lia official, como essa soU qnc c-st:l correntio n 
pclr~s· provinda;;, e: qrw, com certeza, nio torinm eleirão na hcruica IH'ovincta, que tenho a honra 
l.Jom e~dto sem a co:uljuvnç5o 01,1. intc-tvenção do de r~_-·prcsont.nr' c encerra curiosidades Uignas d,:, 
c,emcntu official, candidatUI'as offici<lcs. serem dadGs ao manifesto. 

Não o fiz por ami;.nde c affd~ão ao Sr. Horta Ue Tu•lo isto, bl tJUal como neontt~cc, cxuct:unC'nte, 
Araujo, a quem d0dieo sincera estima, e Je cujo no administtativu~ n pntott~, o intol'es.je i! licito, 
caracter faço alt•J conceito, lwstontlo pnra i~to saber, com a alta protec(~<lo que tem c os auxilias ílo sen 
como sei, que n5o é patotoiro, o que, lOnge du vasto entrelaçamento, jnlga-s~J j:í_ íluno dc::.!c palz ; 
fazer fortuna com a politica, como t:mto~ outros, leva o arrojo c a audac(,'J. ao ponto tl•J <"lrcar com 
tem, ao contrario, por clla ~acrificado r:olls haveres, a honradez ou prn!Jitl .. ub a m:1is csr:rupnlos:1, au
sem vistas em negociata alguma, dessas qne in- torizatla 11or uma \ritJa intc•it'n, c collo:·nda cm po
fes!am o pniz. Nem taml.Jum impugnei 03Sll cleiç5o sição do Ueflmtll~r-se, c comoguC', sem que sejn 
pela desafft~ir:iío o_u inimizade, ou dc~favora~cl ouvitln, supphmtal-n c dcs;tutoml-a. Quantas rc
conccito, como qmzerem, que fuça do !:)r. Chn:;- flexões mdoncolicêls me não ncotl.Pmao espirita! 
tiano. O meu motivo c o meu fim fui c'JmLalor o l\Ia:>, pnssemo.~ no assumptn, p:1s~emos aos ftlcto~, 
criminoso Muso da interv~nÇão do Sr. presidente que a todo:; tt!m conYencido lle que e~to ministe
do conscl!Jo, fot combater n impnsição official, c rio imperial só tum de 1i1Jeml o nom<\ que cons.
desaffrontar n lei, os principias lilJei'<ll\~, a culw- purca. 
rcncia do meu pnrti(lü e minlw da offen$:L c loUéo o Sn. -AFFOXSO CELSO (miliistro da ra~uuda) :-
que 1hcs atirou o mesmo Sr. prcsi1l0nl('.ao conscllw, Na opinião dr V. Ex. 
no que nfinal reincidiu. o sn. SILrEtllA Louo :-E' o facto, 0 a verda~ 

Senhores, parn mim n s5 doutrina lihe.t'ai, n de; n~o !Ja cvntesl:~ção passivei. 
este e a todos os outros n:spt·itos, é co.n-~a sngratla 
o s.:mta; não sei como fuzcr-:;c-llw e\cep~·ão por O Sn. Pm::smr.:NTE:-Mas n expressão, pf'rtlõc-m'' 
considcra~ões pnrtiU<tl'ias ou Uc amiwUL~ c inimi- o no!JrL~- ~euadur fllW lhe o!J~,_·n·e, não e parla
zade, por cons:fd.LTa~·õcs pessoncs, quaosrgwr quo montar. 
sejam. A eanditlatura offieial é a nc2:ac-fio do li!.H.J- o sa. SILVELR.I. Lonu: -E' ineonrestaVL'i (]UO IJ 

ralismo, o qual viY~.J.dO cullo ao Uircilo, a ean- ministed·J se mostl'a menos dig'!lO Lle adtJI'nar-st~ 
dillatura oficial rou!J:J tís provindas, com mPnos- com esse nome do li!tcrat, que t! synouimo de 
cnho de sua di.~·niJa.dc, o direito, clucdlas lt~m, ju::.to. 
c devem ter, dll escolher seus reprc~r~ntantes. A Ii!Jertltllh_l não ~~ o <lirdto do ~c faz!' r o qno s,~ 

Ronl1a ao3 sons llouwn$, aos que nelia n::tsceram quer, o 1uo intL·rc.ssn o;1 convem; mas o de cxm·· 
ou resülcm, e que us sm·vom, o direi lo de serem ccr d,:ntro tla e.st•het\1 jtu'idiNl, as faculdades cow 
seus representantes, elles que mais as conhocom, que [)<:~u1 dotou n hutt·l'm. u liUcrnl tem u de\'el' 
que mais sa!Jem do sua:; ncce.-;sit.lnJes, c m~is se J(~ r~J~peitar religiosamente esse tlireito,__ c o mi
interessam p:~I:~s mesmas provincins. ·Colioca os nisterio não rosr1cit<=~ o direito de ningucm, nem 
proprios que lo~ram n comicn furtuna de entrar na dns prm"incias, nem de seu..; candidatos natura e . .:; 
chaJJll c na lista, com o favorecido do governo, crq o Jcgitinws; faz bva. pr0za dos tlli'Citos l.bt!Uella-. 
posição esquerda, si não dcgrall,mto; não passnm c UeJtes. 
de meros cstafernws, vulg<.~rmcntc -cunhas--; nüo 8r. prcsidcnlL', sem dnvicla, por grr:tl o intc-

rHtiripam dns vrolwhiliJaUcs dn escolha, que a gral <:tccàrdo d.:1 go-rcrnnção, ma~ tamLcm sem 
ista triplico IJrrsuppiie. A {lrOllrin list·1 triplico, qno ningu0m mais fosse ouvicj_o ou consult:1d0. 

em t::ll cas0 cscus.::tdD.! torna-se mera furçu, rhli- lu.~·u !JUC se dou o ultima ragn pot·arJn?l/:1 f rorin
eula sin:io rcvoltank, cousJ só prnprb (h• far~an- ci(l, o nolH'oJ ministro da fazenda apre->sou-so d(• 
tcs piditicos, que ílluJoJH as intenções da ld, p:1rn l)C~ar da pcmn,'l., elle proprio, n matulou a sc11 
levar a cffeif.o vssa complexa ddrn nrJarão c cxtursão cunhado, o Sr. coronel João de Ma)_·nlhl\e:;,a clta!W, 
de direitos nmi rcspoitaveis c sagra.UOs. incluindo o num c do mtnistro dr1 jnstiça, dos (jantli-

Ha D.lf;iUIDa cousa mais n deplorar. Como t0Uo~ da tos de qae se tlovi<l compOr a_ lisln senntori,1l,nfim 
sabem, c da pra_gmatico, com r."lra.::. cxceprões, irem de que fosse ilumulogntln pelo directoria de Olli'(t 
os cand!Uatvs Uar pnt'tn ú corJa. do que ~o avrc- Prdo, (lirectorit) composto de mut dignos e di~
sent!lm, o que importa uma espede tle JlCdiUu Ue tinetos amigos llleLB, aos r1twes tnuito r•nJzo, m~·"' 
licença, me parece. directnrio me.ramcnle pnroehinl, que wlo tem nu-

Devais, o JOVCI'JW filOU\.' ruJus <i oUra~ mais ou todzação, nem mandato da provinda, pnrn confec
rneuos rebuçado.mcntc, conforme a mestria dos ção de tu os chaiJ<ls,, em!Jora seja verdade que teut 
manolJrhtas; dá SU<Js pmvidencias c toma as pro- cstadu na posse de coufeccioual~as~· o que pouC'rJ 
cisas medidas, ili! nUs toJos mui conhecid:J.s; scnsh'cl inconveniente trazia. no cstndo norm~! 
flcan_d·), já se sal.J1.', a allmiuL~trnç~o, cm damno o cm que vivin o pnrtitlo, caminhnndo sob ~ sombrt~ 
prrjnizo pt;bfku, sn!Jortlin<tda a~ e:dgcncias dn jl du seu l11'üg-ramma, rom seus lwmuns mnis salicn
m~no!Jra o mT~njo pr:dilic<), tos unitlos, c quando niio ~c tinha opodernrlo lh 



-k 

SESSÃO E:\118 DE SETEMBHO. ··2H 

cupola official a politicn rln alta traição, de ganan~ 
cia, do CS!lertczr~ c perfirlin, que infelizmcntt! cstii 
dosacrcditanUo c divi<.linUo o pnrticlo li!Jt.:!rul em 
todo o Impc.rio. 

O caso é que de t:1l gciro organizada essa clwpn 
de origem m!ni.stcrial, tlcstinada o. tomar de sorM 
preza e illnqncar n JJOa fé tlc Uill'l província íllus
trada, como é a de Minas, rica das mrli.s G"loriosas 
trndiçõcs do indepenrlcncia c civi~mo, fot Iwmo
Iogada pelo Jircctnrio tle Onro·Prelo, e C!'tá sendo 
\'otatla como clwp::t do pí11'ti1lo, rm exclusivo pro
veito tlc um mimstro, politico novcl,srm ~erviços 
c sem titulas compnravcis a outros candidatos a 
quem vem arredar do Senado. 

V0jamo5 o !JUC lw de sincero, de licito, de Ietll 
c decente nesta candidatura official. 

Senhores, pos~o chnmal-n de oficial, embora o 
Sr. Lafayctle Sl'ja 11lho da proYincin, por11Uc nc· 
nhum lwmem seria acrcd[fa (JU0 S. Ex. pnd(•ssc 
ter scqner n IcmlJrança d,J tal pn~tenc5o, si n:io 
fo::.se ministro. · 

Ellc c seu lwrn amigo c collcga d:1 faznnda sctLllm 
que si não aproveitarem dJ presente occasião c1c 
achar· se no m!nislcrio, que si drrcm ti provinci;:~ 
tempo de rAOcctir soLrc a dupla ctpost·~.-:ia do can. 
di<lato ministro, npr.~ssa1lo pelo receio de perd.·r n 
respcctiv[l p<'lgn, c sobre o triste pnpcl !Jilf! nmlJo-: 
ultimamente têm feito, moral c politicamente 
fallando, n5.o conse~uir?io facilmente excluir <h 
votaçiio outros candillt~.tos do verUaUciro mcrito, 
de caracter distincto c de serviços rcoes. 

D'ulli 01. necessidade dos <:~rdis c espertezas na or
ganização da chr~pa; d'nhi a necessidade de <:~rros· 
tara deccncia publica, prr.vnlcccndo-sc da sua 
po::.iç5o dc ministro, c tiranllo dl~11n mnis esse in
dcDito o grande proveito; d'ahi a necessidade de 
affrontar a cohercneia do pdrlirJo, que wnlo cen
surou a eleição do Sr. Diogo Vcllw, sendo minis
tro. 

Na verdaJ.e, senhores, não é justificavcl, nem 
decente, a aprc.s2ntação Oe um ministt·o p<:~r" se
nador, qunndo •dgorJ uma lei que, afim de O\'i· 
tar abusos o influencia indebiln, prohi!Jc que os 
presidentes de provinci<'l, g-ue os dcs:emb<Jrgallo· 
rcs, qnc os· juizes de dit·cito c. municipnrs e nté 
os proprios dt'lcgados do policia recebam vot11s 
na.:; provincin~ cm que exercem seus rnrgos. No 
t>.spirito (la lei, por maioria de r<1zão, como pen· 
~nva o senador Zacarias, e::t:i forçosamente 
comprehl'nJitlo o ministro de Estullo, que di::püo 
dos mais ::nnplo3 meios e recursos officiaes p<lrd 
inOuir <tbnsivamento no pror-l'dimcnto das urnas. 

Vl'j!lffiOS a finura, a cspPrtez::~ e a magica do 
Sr. A. Ccl~o. no nrranjo da clwp<l c meios de :JSSC· 
gurar o gnrnntir ao seu co!Ic;;a tia justiça o bom 
exilo da prctcn~ão. 

O no!Jrc ministro da fazcnUa, que não p•ítle nOm 
ver o Sr. Martinho Campo:::, e que lJCm de~cjoria 
cxclull-o da clwpn, nrl!<l o inclnc, rcceioso do 
resultaLlo tl~ uma ]Jatalha franca c c~mp<tl com 
um nntagon1st1 de t<tmanha força, dt~ixa·o figurar 
na chapa que mandou a seu cunhado, mas porque. 
tt m certl'za de que ha de pô l-o nqui na porta do 
Senado a ver navios, a ver o Sr. Lafa~ette p(}netrar 
rstc. recinto, graças ao esquisito privlicg'io de que, 
cm assumpto de escolha .. gozam os mimstros c ex.· 
mini.stros. Neste procedummto do Sr. A. Celso, 
não ha nem franqueza, nem coragem, c S. Ex. que 
é um illnsionista de forço, nos poderá c~plicar si 
a magica. é preta ou branca. 

v. v 

Por outro lado .. lamlJt~m foi habil c espertamente 
cauteloso o no!Jre m.inistro da fnzendt~, no frene
tico intuito de .rrsscgurar n preza pnra o seu cr·l· 
lega e ctmigo velho. 

Havia um candiLl:::tto, an!igo serviUor da ilN· 
víncia, que podin pôr cm ri.~co a e:.:;colhn. do Sr. Ln
fnveltl', o rra o Sr. Yisconde de Prados, pela 
pÓsir,?io cminontr que occnpa, de prositlent1' d.l 
ctlmãrn, c pnr S•"'r conselheiro de Estudo. 

Natln mnis faeil, disse o singular organizador da 
chapn, fique de f1'•r.1 o Sr. Prt11los, n de fucto ficou. 
Est1~ dL-tincto ean11itlnto vin-sc forçado a prntesttfl' 
contra a <trbilro.ria e dcsl1!al excluslio que 0 {lfC'llOA 
ttmtc c inromprehensivrl. ministro lhe infitgia, a 
elle, seu pt'imriro snstentntl~1r, prr:<idcnte da C <I· 
mar<~ dos deputados que apoli1 o governo. . 

Senhores~ tudo concorre para conv0nrer o p::uz 
do que esta triste e de:::m:'reUit<ill~L qundra é mera· 
monte de nrranjos prssonrs. Ao_, que rcceJJer<~m o 
cron:rno como graçn da corôa, srgundo conft:'.:>.~am, 
lem siJo dadn t0tln a força; poróm, sóment~ .rara 
)1;1'. snstent:m~m. remunerando os que os :mxiltam. 
O parthlo !fl~t!ral diz-se no p:1de1· lia {1L'rlo de Uou~ 
anno~; n tJnr- !cm fC'ito? Os sustcntarJores do go-_ 
verno tt~m·.'i•' nninhnJo n<t~ m~is vantajOSils t' se· 
guras posi(:i':c..c;; muitos Wm cntr.ndo 11ara o S(_•nndo 
c conselho de E-:tado; outro:->, pressurosos procn
rarnm iO'u<Jes vnntarrcns, o não lhes f;1lta nunc<J o 
<lpoio e Protrc.ç;'w mC'Smo inde.bita duqucJlef:. a quem 
apninm on sustontnm. Ao poYo, ll0S que carregam 
com todos os o nu~ do E~tni.lo, que JJeneficios, que 
vantagens tilm ra!Jitlo? 

Augmento de impostos pctra fim illegitimo~, 
pnra del<tpida<:ões, como cs.ses 50:000~com dcstino 
á corrup~no da imprensa ; c <1 in.-'ultnnte ameaça de 
serem aS mais numerosM ma~::as dos cidadãos 
activos enxotndns da commnnhão politiea. 

A doutrina seguida e grandemente apreciada 
é a do nobre ministro da f<~.zenda e seus amigos, 
(]no entendem q11e o partido libcr<li fui feito s1:1~ 
mcntr. para servir no engrandecimento dellos, para 
lhe~ dar posi~lio e fortuna. 

O Sn. PRE~IDE:-.JTE:: -Peço licença ao nobre se
nador pnra lhe oL~crvar qu~. está Hnda a hora 
dostinada á arresentação de indil'<~rõei:, requeri
mento.; c projectos de h• i que n~ f(jrm<~ do reg:. 
mcnto, dm'Clll ser summarinmcnte ju~tifirnrlos. 

O Sn. SILYElR.\ Lono :-Eu estou justificando 
o meu projo·~tn m~smo summariamrnte., e nfio me 
demorarei muilo na trH.wna parn o!JrdL'CCl' a 
V. Ex. 

Passo j<l <1 tratar, c muito rr·~Llmidamcntc, do 
mrlis rcrente efTeito do gangrenoso rcgfmcn sob 
cujo influxo !lt•sgraçad<tuwnk está o {Hliz. hdi· 
ro-mc á tramoia (JUi~ Se'! está engendr;mUo, uu antes 
j:í cngrnllrnda, pnrn prrr.nrhimcnto L.b v<~ga se~ 
na.torial pc!<:~ prorincia de ml'U nascimento. 

Já nTio ó segredo, const3·mc de 1on font~. que 
o go\'('rno, não aclwndo digno nenhum pflrahy
bnuo do norte de re1•rescntar su<1 provinrin nesta 
cnsn, vni m::mrl<~r eleger por nlli um dos !'=eus 
m<1is rc~olo.tos c cnthusinsticos sustentaUores, 
nada menos que o ~cu h·arler na temporario. 

Consta-me que llpcnns sr. deu a Vflga ruram CX· 
pcdidns as Jlf,•ci~n~ ct~rtas, c o sei, não por com
municaçõo do p·ll't,'ld•Jr d<t~ mesm<:~s, que foi um 
di:"tinrto <tmigo men, <1 quem muito considero o 
pr(!ZO, incapaz de trahir segredo tfUe sr. lhe confie; 
mns, JlOrqun estes ministros, qnr não primnm 
pela discrição, têm dado rom a lin):!'un nos Uen-
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tes, e o proprio candülato, apr.zar do cstuUo 
que rostuma fuzcr na comm unica~;ão d1s seus 
segredos. 

E, Sr. preside.nte, acrcrlitci e nrredilo tanto mais 
neste cornmettimento contra aqt1clla infdiz pro· 
vinda e meus comproyinci:mos, quando todo o 
mundo sttbc que existem certas relações mysterio· 
sas entre o venturoso. canditlnto c o nobre pre:->i· 
dent~ do conselho (sensação). Só elle3 pro11fios 
nos poderão explicar a qualiJaU.e, o <Jleance c n 
força de tacs rduções (rumor). 

O que mo pnrec!', e muitos asseguram, é que 
ha um p:~cto de auxilio mutuo, tendo por haso 
iii imitado c reciproco :tffecto, e que agora chegou 
a vez do protegiLlo tornar-se prütector. 

O meu projecto, Sr. presidente, é um protesto 
solemne contrn este indecoroso conchavo, este 
meio illicito U:o nobre presidente Uu conselho 
provar grafdão e taiYt-'7. fazer jus a novos favores; 
contra essa intrusãG íavoneada e protcghla 1wlo 
governo e seu depcndrnt0 chefe rospon.o:.a:vel; 
contra mais este cscandalo desta podre actualidade 
(sensação). 

Eu sei que n eonstituiçi'io rozn O ndmitlo c:mdi~ 
datur<1s do ostnmho ó provinria, qnando l}sponta
neamcntc olla lcml.Jra-sc do candidato ou o acolhl' 
e lhe dá livremente seus votos. E' essa. a hypo~ 
th~se da constituição, que não rogitou do flgmtn
mento de pre;;:identos, TIPm do quarsquer auxilias 
o.fficiacs_. sempre n busiros e il!egitimos. 

O Sr. Souza Carvalho não serviu nunca cm cousa 
alguma á Parahyl.Ja, não tem lú relações c menos 
influencia que o habilite a prrtender ser eleito por 
aquelln provincia, c certamente niío se anímana a 
isso, si não contasse com os auxilias e Loas grtH;;ts 
do nobre presidente elo conselho, seu prot~gido 
em tudo qu:mt@ diz c salte o pniJJico, c tlo nobre 
ministro da fazenda; si n5·o contass~;~, cm sumina, 
com o governo. Esta é que é a vcrdnrJe, qui} nin
guem seriamente. c em cnnscicncia pódc contestar. 

Senhores, po~1.1 rle Indo atUlrtt~ da prnsnmp~fio 
e da immod~slia, talvez justa, não p<'lra mim, que 
n~o acredito no merito, qt.e por ngeitnda ou YIO· 
lenta intrusão se prop?íc n o!JtJ>r flquilio que a con~ 
sciencia diz-lhe não pnrtcncer-Ihe, não compro~ 
hendo como esses senhores cnntl ida tos intrusos, ou 
pescadores de occasiao, como o nobre mini~tro da 
justiça, não se vexam, por si proprios,de estar ante 
a socredaúe.que encherga a fealllade de t:w::; Dmiti
ções, para de outros termo~ não usar, de estar a 
apoderarem-se Uc direitos alheios. 

Não comprchenrlo ató como não se Yexam de 
aceitar o concurso illicito ou :1Lusivo que lhes 
é prestndo, quando mesmo lhes e ufferoddo c 
não solicitado. 

Não me alongo mais, Sr. pre.~idente, pH." niio 
contrariar a V. Ex. j niio pnr falta d _, <lSSUmplo, 
porque este desastrado governo e seus sus~ 
tentadores tCm-sc portado, f' estão se portnndo 
de fúrma que a cada pr~sso ofl"crecem materia ás 
mais ju.o:.tt~s e acres ccnsurns; n'rdndcfros vanda
Ios, estão cstrag<1ndo tudo quanto lttt de mais sa
grado neste inft'liz pniz, e, sem exageração, Inn~ 
çando a barra muito além dos conservadores. 

Entretanto, senhurr·s, é ftjra de duvid:1, que 
um povo rico de virtuU1•S possue um tllt:Souro 
muito m3is precioso, é muito mnis forte e mais 
feliz, do que outro, que só 11osstw riqurzns ma: 
terines, ninda as mais considPravcis (apoiados). 

Nunca seriío denwsiado~ 03 csfo!'ços e resistencia 
para fazer baquear os dissipadore~ d<1quollc tão 
prrciü".O thcsouro; os quaes, impa::si\'Cis ou fasl'i~ 
nados prla v:lidadi'J tão ponro conltecerlorl'S se 
mo:;tram de si mesmos e do repugnante papel que 
est5o fazondo. . 

Em ultim,'l palavra, Sr. president~, a susttmtnção 
de um ministerio deste:5 é ClPI'icho inj ustll1cavel, 
ê um insulto ú moraliúade I-•UIJlica c aos Urius da 
nação inteira. 

Tenho concluido. 
Peço ao Sr. L o secretario o favor de ler o meu 

projecto, que ó adiando a eleição da Parahyba do 
Norte p<lrn depois que cessarem os soccorros pu
Llicos. Eu o mando á mesa. 

Foi litlo o seguinte 

Projecto. 

.. A assembléa geral resolve: 
« Artigo unico. Não se prorcdrrá a elrdção na 

provinda daParahyl.Ja do Norte para preonrller-sea 
actual vag.1 de senador cm quanto tlurarcm os soe~ 
cor~os putJiicos peln cnlamirladc da sécca quo tem 
ha\'H]o ua mesma llfO~·inc.ía : revogadas as Uispo
sições em contrario.-Sifveira Lobo. , 

Ficou so!Jr~ a mesa p.1ra ser apoiado opportnna
mente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~I DO DIA. 

CUEDITO rARA O NOVO MATADOURO. 

Entrou em discussão o art. i. o da proposta do 
Jlnrler rxecuti\·n, convcrtirh em projeeto de lei 
p~l~ camara dos Srs. deputado.~, sob n. 266 
abrmdu um credito oxtraordinario partt Ol'rorret' á 
despo.'ul com as obras da conclusiio do novo ma
tadouro. 
N~o lwvendo qnel!l pc>di:';~e a palavra, votou-se 

e fot flpprú\':Jrlo o artigo, salv.'l a emenda da outra 
camarn, e bem assim a emenda. 

Seguiu-se a discus::;ão do art. 2.o 
Posto a votos, fui approvado, salva a emend<l da 

outra eamllra, e bem assim n emenda 
Foi fin:-dmrntc opprovado o art. · 3. 0 com a 

em~nda da outra camara e adoptada a propo~ta 
ass1m emendada para pass11r â 3.a dbcussio. 

NA YEGAÇIO DO ruo AlL-UOiUS. 

Continuou a !.a discussão do art. :1. 0 lL1 prnpo
sição da callla.ra dos Srs. dt'putados n. 186, ap
provanrlo o contrato celebrado pelo governo para 
a navegação a vapor no Rio Amazonas. 

O Sr. Jo8é Donif"acio não tinlw o prn
posito d;} envoh·er,se no prrsente del.Jate, larga 
'lucstão que vem do pa"~ndo, e quando mrds de um 
i lustro orador se tem del!a o~cup(ldo. 

Tomando a p~lavrn, quiz :1p13nns rralizar uma 
prctenção modesta, a qual por,;m lhe pn;·preu no 
momento de va::.-:to alcance diante do choyi:-:co do:> 
impo ;to.;; e dn saraiva dos emp,·estl •:.os. Não vem 
con.trarinr os sustentadores do projecto, nom ta m
IJem prc;;tar o ~eu apoio áqu1~llos que immctlbta
menttJ o rrgeitam. 

Yrm pcd1r ao SenaUo l.n·azilciru qnr~ no tempo 
critico que atrarossnmos, r•rocnre enfronhar-se 
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perfeitamente da ma teria, procure os dados que I Em t<Je:> condições, não te:n o orador mais ·o 
foram rcclamodos pr,lo cunsclho de Estado o que motivo pr1ra pedir ao Senado que exijo a remessa 
não existem no Scnndo: procure, em uma pnlavra, de tullo:'ô os d;túos, tutlos os esdareclmenlus para 
profPrir um julg-amento complct<~mentc fundado verificar quem tem razãn, si o senador mintstro 
em justfçn c pcrfdttlffi('DIO exigido w~los factos. ou :;;i o ministro senador 't Não deve o orador pev 

A questão nfio é simp!Psmente de sul.Jvenção a dir ao Senado que examino Ue que Indo está a jus
uma companhia~ é mais clcvruJa: é a questão do tiça para votnr ou não votar a subYen('ão? • 
imposto na igui\ldado do seu Je~"rtllbtucnto_. é a Não p:íra-, porém, nisto o constrangimento do 
questão dn Ut·~pesç. na justi~a de su.'l distribuição, orador. 
é ::t questão de cqnilibrio do~ orçamentos,ainda su, Quando ha poucos dias, no orçamento da agri· 
jcita no ~studo das eommissõcs do Senado c que cultura, ouviu com a sincera admiração, que 
sem duvida dcp!mdo do um plnno gerai. dPspr.rt:Jm o talento, os largos serviços prtst~dos 

Em tacs circumstancias, porque não hnvia o á pntria c rxprrii"mcia dos negocias puLlicos. o 
oraJor esperar, inspirantlo -se no pa~s:;do, que o honrado srna.Uor prln provinria de ~latlo-Grosso, o 
Senado, ou fll'l::l voz daquelles que sustentam o que S. Ex. disse, confessa o orador, que sentiu 
projecto, ou pf'la do~ que o rejeitam, dissesse: An, cnthu~insmo au ver nesse discurso de S. Ex. o 
tcs de uma declsão qualquer vrnh.:1m todos os csbo1;o, o programmn de um futuro ministro, ao 
dados reclamados pelo conselho Jo Estado c dos dcsvendnr um pl<lllo de camprmha mais n.'lcional 
quaes o ~overno devia se ter munido; venham do que politico, mais Urazilciro do que partidario; 
todo3 os l.Jtllançns e relatnrios para que poss;~mos porque S. Ex. recommendava as verdadeiras 
apreciar a verdade do capilal, afim de que aceite, economias. 
mos o proj('cto, que veiu da outra ramara, ou o Pen~ou então o orador que S. Ex. oucria entrar 
modifiquemos, ou o rcjPitcmos immcdiatam(mte 't decidida e rNllmente nesse caminhu,~ o que par:t 

E' verdade que neste ti.'rreno qunsi neutro em- chegar a sell3 tlns n~o tinha sinão as seguinte.:> 
que o orador so collücavr~, sentia-se constrangido, verb:1s --Obras, cstn1das de ferro e colonizacão. 
enfraqw•cido, qm1.-:i de::.fallccido, dinntc dedi,·e-rsns Pu:::suido de vcrdnJeiro enthusinsmo, Jispunh::~-so 
circnmstaneías. o orador n prdir desde logo a S. Ex. que lhe con· 

Em primeiro Iognr é um velho habito de nossos c'•dt•sse um Jogar entre os derradeiros soldmlos 
governos c do nossos pnrtidos

1 
tah·ez fruct11 de dessfl cruzad;l patriotica. 

nossn poncn crlura~,;iio constitucwnal, confundir as Dous dias depois, porém, tristA iliusão! o orador 
qucsfür!S administrativas ec cconomicas com ris encontrou o nolJrc senador por ~Iatto Gr·osw, si se 
qurstões polrticas. lhe pr.rmittc a phrase, a meio da distnncía da ~es~ 
'Em umas o apoio dos amigos é obriga to rio, cm tr<~da de Paulo Affonso. Em um caso, descobre o 
outras esse apoio é livre. orador a ncccssiUade da rome invocadd pnra trans-

A doutrina contraria é uma doutrina facil, ma.s formar-~e cm tr~lJ:1lho {H'Oductivo; em outro,ouvc 
que gera funcs!as conscqucncias: cmprnha em app~li;H' para as unmensns grandezns do vr~lle ~ma: 
geral o governo em questões desta ordem com. zomco, que entretanto h a. um quarto do sot~Uro so 
promcttendtl a dignidndc tio poder, pa~a que pô~r erfj~er ?<~sua prüprw grandeza esta compa
pas~~m mcdhhls inconvenientes, constrangido o nlua priVIIegmda. 
p;1rtido a approvar actos que não seri[lm appro- Em um ctno, vê invocar-se a iilegalidade das 
v a dos si outra fosso a doutrina. - de~ pesas com cs:::as estradas de ferro; cm outm, o 

A est.'l circumstancb csprcinl jtmta,se- outra: h~nra~o senador prla provincia de Matto-Gr~sso 
este projecto da camilra dos Sn. deputados entrou mw pode e~cr.uec_et.:_-se dr} qu-; !rata-se de uma Im
no Senado :::oU a protecção do sr. prrsirlento Uo i~O!._tante nt!rtbt~u;a~ constltucronal? e que a repe
cons~lho, ded:1rnndo S. Ex. que csla sul.n'enção titao du fncto nao I!ode ser ~m motivo ~e.dcsculpa, 
era nccessaria, que-o governo a aceita\'n, e expri- e a~tes é umn razao de maxs !?ara colubii-o .. 
miu-se s. Ex.. assim qu:mdo 0 seu distincto cal~ ~~s. porque o orador sentw-~c constranglflo, 
lega, ministro d,, f<~zen(l:JJ censurado porque em principalmente tratando-se Uo nobre senador por 
outra épor:~, tratando-se deste mesmo contruto, Matto-Grosso. 
julgara desnccessaria a subVI'ncão~ pDrlira vota- Conherido nestas matcrias, e ministro qUe tantas 
çõcs nominacs, declararn cm nome, não de ::.ua vezes defendeu os nossos direitos e os nossos inte
propria pessoa, m:ts do uma orposícão toda colli- ress('S, tlipJor,lata que lantas vezes se occupou deste 
gadn, que de moLlo nlgum gucrin a rcsponsabi- nssumpto, c além disso chefe de um partitlo repre
litlat.le tle semt>llw.nte facto. Censurado por isto na sentado na maioria do Senndo, o nobre senador 
camara dos Srs. deputados, o Sr. ministro da fa- a quem se refcro exigia que o orador procuragse 
zentJa disse que pc-rsisti.1 cm sua opiriH'ío, enten- o contrapeso Ja posic:ão que assumiu. E, si de um 
dcndo apenas f[UC na posirão de ministro não podia Jadu não porlia confundir as questões economicas 
opptlr-se á suhvcnção que ~o pt•din; que como go- e administ1 ativas com as questões politicas, podi::t 
verno era olmgado n aceitar o contrato. oppôr á apinho do pre:;;idcnte do conselho a opi~ 

Assim, pnrn o honr<~do 11rr.f;idcnte do conselho nião do Sr. ministro da fazenda, á opiniào do nobre 
o projecto não é simplesmente a opinião do go- senador prl:1 provincia de Matto-Grosso a opinião 
verno, é tamúem a opinião do senador do fm, collcctiva de tres conselheiros de Estado, cada um 
perio, visto que S. Ex. não f;iz disftncção alguma. dos qnaes com duplo valllr. Um distincto parla· 
Para o honrado ministro dtt fazenda, pr1rém_. ila mentar, chefe tambem do partido conservador e 
uma cousa a distinguir: n~o pt·n~a ainda hoje de um dos su!'tentaculos do ministerio de S. Ex., o 
modo di.fforente, porqu~ ministro senador não póde outro cujos dotes não podem tambem ser contes
dividir sua intelligcncia cm duas, m::as entende tados, emLora em opposição a este governo, é o 
que o melindre de sua posir:ão o impede de chefe quafifi!'ado do seu pnrtido; e outro, ~ó liberal, 
oppfir,sc de qualqul'r modo á passagem da sub- pelas suas luzes, pela moderação de seu cnracter, 
venção. ,o orador o podia invocar cm fncc da maioria do 



Senado. ReferoMse aos Srs. consclhdros Tcixeir[l 
Junior, P.'lnlino Jos.é Soares de ::\ouza c Di:::~s de 
Carvalho. Si, pois, sobre() pntrocinio de tucs nomns 
não purlcr espcrnr n votação, não pnrn n rcg.!ição 
desta suhVl'HÇfio, mas parn rzne venham ao Senado 
e sejam examinados tOllus os documentos (jue se 
referem a parcccrrs do commissão, tra!Ja ho~ c 
discursos, nesse caso o orador crusará os braços 
tr<lnquillo. Ma~, {HYl1~ lie1•nçn p:'lríl nrrodlt<tr IJU!l o 
plnno do noLre scn:1Uor por 1\btto-Gros::o gorou 
antes de tcc nascido. 

Passa o orador a cxaminnr .-:~ lw razõt:'s r:1ra que 
se tome uma dcei5ão dennitinl nost:-~ matcrin. 

DcL.·dtlc as tem o Dl'rulor IHW'nrado nns fllscus
sões do partido, no~ rclatl)rioP> dos ministros, nas 
discussões do pnrllimento c na proprin prrtcnção 
da. comp:mhio. 

No passado, viu qu(1 os oradores qnc sns!enta\>'Dm 
a necessidade dn sulJvençilo rm,nrtinm-sc a razões 
de ordem pnlJJica, im'octrram razões do ordem 
commcrcinl, dc:;cinm dcpoi:-~ a razões esprrinrs, 
ma.s alli clles propl'io:; par:tvr~m cspnntíldos o di
ziam: Conf~:;so, o juizo ni!o pórlc SL'l' seguro; ·são 
neccssarios esclclrccimcntos pílra que o governo 
1lecidn. 

AdduzirDm-su largas considerações pnlittcns, 
commerciaes o cconomicn . .;;~ umn.r; concernentes á 
importrmcia de noss:,s comrnunicncõcs com os po
vos vizinho.,, outras atlincntes ú nl'cessidmlc, jh de 
manter relações, já dr e::;tt>ndcr o commcrcio da
quelle valle, c outras finalmente-, á ligaçrro intlma 
entre o commercio interior c o commercio CJUt~ de
veria mos cultiv<1r com essas nn~ões limítruplwf:;. 

Mas estas razões, qnanrlo SPjam totlas accitns, 
quando não haja nell:1s :tlguma cousn. !113 rxage
rado, que ma.is ou menos scjn contJ'.nrin.rlo pelo 
proprio facto, quando entre as pretcJH~õcs (Ia com
panhia e o C3tado cm. que clln ~e descreve a ..-i 
propria não haja ccrl<~ contra.dicç1o, quando ::nl
mitta-so tuJo que clln pretentlo, prwgun~:~ o ora
dor: Provam porvC'ntma racs razões que se deva 
conceder a su1.Jvenç5o 6 comprmhía do Amazonas? 
Provam que não ['lfl"f;Dm ns rcln~õcs ser cnlti
vadas, que não pos;5nm ter d\'s.envoldme.nto, o, 
finalmente, que n5o se SU!':.tcnlem ns ligações de 
boa viz[nhanç-a, que rof:;ultom Uo rcgimon da li
lwrdrule? Si, pois, as razõc~ gcr:1es nada significam, 
é ol1vio qu·.; totl:ts estão suúorU.iniJd:t'i ás r<lzõcs es
pcciac5. 

Quncs fora.m os dallos C:spcciacs que nesta dis
cussão, sem duvida algumn notuvcls oppnrrco
ram? 

Não conlwce o orador outro.~ stnão os forneci
dos prl.a mcsmn eompnnhi<l, o c;.::sofl., o Senado 
comprehendc, não podiam ser considerados si
não como simples nssovera\ãO. 

Procurou o on'ldor, no <lfClJivo do Senado, os 
rclatorios o :U:Jianços da comprmhin, n5o os en
controu ; procurou-os no nrchivo da camara dos 
deputados, tamlJem lá não os encontrou. Por 
consequencía, a menos que fossem extraviados, 
de\"C o orndor suppi\r que as asscvernções, quer 
de um lado, quer do outro, lJa8eavam-se unicn
mente nas da propria comwmhia, e baSeavam-se 
sem um exame comparativo do algarismos, 
exame indispcnsavel, desde que se tratava de lu
cros convertidos em fundo de reserva, c de fun
do de reserva convertido cm capital social. Para 
firmar a impossibilidade de conceder-se a sub· 
vonção, pnrccc ao or,<ldor que o rendimento da 

companhia niro decresrru, o sí a.ssim é, sem pre
jndiP.nr ás indnstrl<'ls do Amt~zonas e seu desen
volvinwnto, não é possivcl qun est::t snln·enção "'' 
mrmtc-nlw qunndoa cummis;;ão C<tlcula 20.000:000~ 
du impostos, sendo Jlrccíso justificilr pernnto o 
pniz esse augmento e imp:l:.:;tos, demonstrrmdo 
quo, por não ser pnssivcl Ucix.nt' ele fazer certas 
despes:ns, vai ser o pnyo braziteim sobrecarre-
gado com css1 somm::~ do tril.Jutu:;, 

No r•.'laturio do Sr. mini.;;tro da ogriculturn 
não se encontrr~m dnc.los seguros que sin·am de 
guia nesta. mnteria, c que-provem que ~c dL'Yü Uo 
novo conceder fi snbven1:ão, on que r~ comp;1nhia 
não prírlc contimwr sr.m rll;l, Entrct:lntn, no seu 
contrato, como j{t foi pon(l,ra<ll) prlo nobre sc
ntu1or pelo Maranhão, a 11roprb companhia de
mom:tra flUO já :o:;e engano•.1 n respeito t~o qwrntum: 
cngrmou-sc quanc.Io pretonrli:-t a suiJvt:nçlio primi
tinl. 

São, pois, inJislH'TIS~IVCis as infoi'mnçõcs jnsti
ficatiY<"!S: só s':! porll'ria nhrir mão rlt:lla~; si por
ventnrn no correr da prt~-~rntc Uiscuss~o algutHa 
cons:1 do noYo fosse tr~1zic.la COl11il prnvn on como 
rnzfio convincente. l\Ins as:-im nincla não acon· 
teceu. 

Toda argumentaÇ'ITo prodn:r.iU:a pi'•tle rounir·.«c 
<1. tlous pontos sob a f;lt;C administruth"rt, e Uis-5e
se que o g-overno prr>ri.=;n_ rlo um .;erviro re~ular c 
não pórlt~ rl·~ prompt(J o!Jtt•l-o; sob a faec l'COllllnlica, 
dissc-Sl'· qne não sr, pildin. dispcns<lr a suJJ\'C'nl'.i'io 
ó. companhia do Amazonr~s. ' 

Ora, quanto ao prim!'iro ar.Q'ument.o. n:to pt''~tle o 
ornrlOL' encontrur melhore:; re~poqils tlo qnc os 
tre-chos finnrs do,; Uiscursus do nol.Jre s(!.natlor por 
l\-Lltlo-Grosso cm $877. A. h i o nolJre scnndor flecl:lroLl 
que, eonccdcndo á cotnil<1.llhia o serviço do trans
pnrte c correio, não era nccossflrin snhYCnf;ão 
algum:t. 

Qllanto ás necessidades tlt> commcrcio da,juC'IIas 
duns provincia~, cri\ o orador que pórlo ninlla 
amrmar, mesmo com o qn1~ tt~m dito 03 noiJr('s 
SL'nadorc.'l que SLlstentrun a su!wenção, que c3se 
nrgumonto não pror.~'dl'. 

No discurso do no!JI'o sennrlor por 1Iatto·Grosso 
á que acnLa Llc al!wlir, no1:1YC1 pela ftíl'llla, pchs 
idlías e r~Jns ron~irlcrncõr::; feitns, não ha n indica
ção da possi!Jilitlade do um capitnl nxag-t'rntlo? 
Não se suppõc nesse di~curso n possi!Jilillnd0 dcssu 
cnpitnl :tssim o!cvado ? 

!\"ào é aincln nesse discurso que se confe3SJ o 
facto ubusivo da convct'Si"io da rrservn cm cnpitol, 
eu fundo social, isto de modo quo preei~a rle 
explica~ão? 

O distincto senador por Jvfatto-Grosso C'xplicou o 
facto c.omu lucro~ qnc se accumularam e que 
naturalmente foram transformados no augmento 
du cnpitnl, julgando-se por isso os nccionistas no 
direito dl', em ycz de cmittil' noV.'JS acçõe~, dividir 
esse capitnl transforuwtlo om neçõcs entre os 
mesmos accionístus. 

O nolJrD scumlor peL:l Bahitl, explicando o facto, 
supp?ic quo rllc vem de longe c que esta diyi.:;ão 
de capital, rtue· não é capitnl, fr'lra se effectnandu 
á .somLr<l do UescuiUo do governo, até que um 
lJello dia veiu em quo um :tcto dos poderes pu
Llicos legitimou aquillo quo não de\'êra legitimar. 

Podia ou não a CompanlJia do Amazonas argu
mentar com os seus 6 °/o de dividendo r Si niio 
podia, qual a :Ua:-.e desse argumento? Importa a 
affirmaç-ão tncita de que o fundo de reserva é 
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c~pi_t~_I social c do qnc houve infracção da lei, in
fracçao q!lo não pode merecer o assentimento do 
corpo Icgtslativo. 

O orador tliscorda, neste ponto, tnJÚO da opinilío 
·do nobre senador por ~fatto·Grosso, como da. do 
nobre senador peln flaltiíl, o Sr. Saraivn. Nega 
form<llmcntr~. com o C:odigo do Cornmcrcfo e com 
o rcguj:~me.nto de 19 rlr Dewmhm dt• 1860, que os 
accionistas da com]lanhia e~live~sem no seu direito 
trcmsformando o fundo rln r~scrvn em capital sociaL 
Pelo. contrario, os cstntutus rla comp:mhia rlevcm 
constgonar a cl:msula do funlto dr- l'Cf;_crva, e atrí o 
conselho do Est:nlo é obrig-ado a verificar Si SG 
ncha consignadn semdhanle rlausnla. SendG assim 
clar? cs!á ~no todm' os acto.;; da comprmhin, n~ 
sent1do !lldJrado, nnteriorcs no neto do governo 
si é rue rcnlmrmtc foram pratir'ado~. constituem' 
grave infracç5o da lei e, cm vt~z tle apoio. merecem 
seveq condemnnção. · 

Resta saber si foi J.cpois do neto do governo 
que se cffcctuou n conversão ou trnnsform 1çi'io 
dos lucros. Convem indng·ar como s0 cht•g-on a 
esse augmento dos lu~rog, o durante qnantn~ 
annos, pnra realmente saber o qun Iln n csw~rar na 
rend<1 da companhi:l. Nem pnr ontr.1r nos-:n in
da_gacão, se diga que o orador é 0xigrnte. O tr.r· 
ce1ro memhro do conselho diJ Estado que a~~n 
parecer so1Jr~~ rstn mnterirJ, opinanrlo que sr ohstt
vessem do dnr 'ln~lqucr opinii'ío, por is~o qtw n 
questão achava-se :dTt•cla :10 pml0r leo:i~lntivo c á 
camara dos Sra. dernt::Hlo->, tinha vntndo sobre 
clla ; o terceiro consclht~iro do Estndo pediu infor· 
mações sobre uma comprmhia qun ia abrir uma 
agcncin na cnpilal do Pará, c prvlin-as tamlJL'.nl 
sobre o facto u:('~~a r.nnvcrsão do fun!lo de reserva 
em capitnl social. 

Accrcscc rrne n5o só por r::;se lado ~o deve en
carar a questão. O orador nutre t:nllllcm tluvirl<.'ls 
a respeito do tlir~itn que tinlw o proprin g-nvcrno, 
de alterar os e~tatuto.-;. Si a em preza tinlw. uma 
direcção determinada, si pPla lni o fundo do rr.::;erva 
tem um destino espl'cinl, qnc 0 reconstituir ns p!lr
tes do capitnl qne se pPrrlem, é prmt·) d uvidnso si o 
governo podia rmt•1riz:w a convrr~ão dcs.'<C. fnnilo 
em capital sori:Jl, antes dr cxpir:tdn o prnzo. Em 
todo o caso, si o po(lia fazer, é rliroito do corpo 

. legislativo, agora qur. se lhr. p~rlr"lll subvenr:õrs, 
le\"ant:lr esta qurstão. E, r.m nltimo Jogar, o orador 
ltcm dL'SPjari.1 s:t.lter a inaucncill CJUO trró cssn con
versão sobre a renr'la fu!nra. 

As razões, portanto, offt•rccitlns n:, pro~rmtc tlis
cussão. não a esclarecem nl)solntamente cm na1lo, 
embora domomtl'cm a erudiç-ão e os talen!o!=\ dos 
que nf'lla têm tomr~flo pnrte. R rrnnnto ás alleg-a
çõcs da comprmhia, cs-~ns apcnn~ provnm a cxtra
orlllinaria ousadia dos qnr n~ profrrirum, Mnda rrnc 
o orador rcspr.ite as intPnç:õcs que as dictnrnm. 

Pólio, com e!Teito, a.ftlrmar á comptmhiil rpio a 
Sua ex:istcncia é hoje imposf{iv~l no vnlle (lo Ama
~onas, sem os i80: 0001$ Ua sub\'CUJ.,'ão? Essa _affiril).a
ção não é procMlontc; c que o n?io é clnramente 
demonstra, alêm de outros dados, o pr•1spe~to com 
que se procurou fadlitnr a tram;fcrcncia da com
panhia. 

O nobre s_enador pelo Malta Grosso não aceitou 
a traducçüo que deu do ptospP('!o o nobre sr.nador 
pela. llnhia, o Sr. Snraiva; mas á mesma trarlucç-ão 
encostou-se ta miJem aqnellt\ honrado srnador, no 
seu ultimo discurso, f<J.zendo st~ntir que-a com
panhia cspcrn llw seja concedida a sulJvenção,coi-

loc~ndo-a em condição favor:wel; mag, si não o 
conseguir, ainda nssim póde viver, olevnnrlo scms 
fretes no nível naturnl, 

Essas duas propo~ições suggerem uma reflexão 
importante. A suhvenção é noc.cssarin, porque 
os fretes n3"o estão no seu nivci natural ; si os 
frtJtes l'SlivOrern. no seu nivcl naturaf, a su!J
Y('nção nfio sod nccessaria; or:1, devn ser mnntitln 
uma su!Jvenc:ão que tende a tornar os fretes nrti
ficines? 

Não se deve conceder suhvtmção- e isto é dou
tr:ina economicacorrentc -<i companhia que pns~a 
VIVer sem cll.1. E' tloutrina dn constituição, onde 
se acha cstllbdoeiJo o [trincipio da liiJerdaJe 
do trabalho. 

O que é nivcl natural ? R' o dclcrminado pelas 
condições do merendo. No_;; fretes rio Amazonas 
era elle pi'Cd:;;nr'Jo pclns condiçõe~ t1o com1nercio e 
do traasportc. Si fOr allo du mais, não é nntnrai, 
A su!Jnnção qno se perle ao Senado, socrunc'o a 
prnpria companhin, tem por fim des::natur'ar c.-::se 
nivol. 

E' pnrn es~c fim que se prPtende lanÇ'ar um novo 
encargo sobre o Thesouro. A ('.ompnnhia confess<t 
sinãn cxplicit·t, pelo menos impliritamcnte, quê 
tnmsforml)u o seu fun1lo de rl'serva Pm rapital, c 
qttc ainch h1JJc, Ü1!pois dessa transformaçiJo que 
elevou o capitnl Uc cerra do 2.000:000~000 a 
fJ.o.OOO:OOOS, pói]n ohter a rendn de 6 °/o~ Or<1, si 
Uc primeiro pôr1e rrpartir avultados dividendo~ 
e formar um fundo d~ reserva importnnti~simo, 
como é que hoje, depois t1o um periodo de pros
pr.riJado c d1'senvolvimcnto p;~ra LI~ duns provin
cin~. n?ío pótle di~pensnr a suhvcmção, tcnrlo um 
ertpital duplo do Ue ontr'ora e quando o lucro actual 
se pôde elevar a 10 e mnis pnr cento 1 

O ilL'Simvolvimcntn daqncllas locilliJades evi
dencia-se da co-cxistt'ncia dn porlt'rn:o:n compa
nhia, com U.OOO:OOO~ de capital, segundo se diz, 
P da$ industrins particnlm·rs que, não obst{l.ntc a 
sua fnrmidavel concnn·enci<l, su!Jsistcm, Iuh1m f' 
naveg-am. Dá •se isto, porque n companhia não é 
suficiente para dar vnsfio no serviço a ~cu c11.rgo, 
e isso demonstra a vitalitlade do commercio na
qnrll:H; regiões. Si assim não fUra, não subsistiria 
a indu.;;lrin Jlarticular de transportr., a monos que 
ni'io se queira admittlr que os ft'ctes p:trlicularc~ 
são monos elt3vatlos que os da companhio, o que 
tambcm provaria contra a subvenção. 

Outro facto que !am!Jem rlrpõc contra ii subven
çi'ín é o drr reunião de outra3 duns compnnlliai::, a 
do Alto Amazon::~s o n FluYial do Parei. Esse fueto 
foi diversamente explicado pelo.-:. honrados senn
llorcs por Matto Grosso e poln Bnhia, o Sr. conse
lhdro Snr:-~iva; mas quer se ·aceite umn, quer 
outra explir<'lçl'ío, o orador só cn"{crga nisso muis 
uma raziTo pnra negar a subvenção pedida. 

Argumenta-se emfim com os serviços dn com
panhia. T:ws servir;os podem ser nnalysê\dos pelo 
sim pie::; resumo de todos os actust lcgislativo3 ou 
de origem cxocutiv.J, que nLrilhantarn o rC'latorio 
do ImpPrio .. Podem resumir-se do seguinte modo: 
-privilegias; novaçõcs de rontratos, ou pcdido3 
pela propria comprmhia on aceitos por c lia, mas, 
sempre encerrando notaveis favores ; concessões 
especiae5 e proYidrncias pam realizaç:fo de taes 
concessões. 0..; factos ahi e3tãv para demonstrar 
que se tem feito fnvores sohre favores, e tunto 
maiores qurtnto a .comp:mhin, por mais de uma 
vez, não cumpriu as obrigaÇ>ões a que se havia 



sujeitado: o orador não pretrnclc desrrr a minu
ciosidlldcs, mas, para f'xemplific<~r, ft~z apenas uma 
prrgont."' :-a que ficaram reduzidas as tnes 
colonias que a c.ompanhia se eompromettera a 
fundtJr? 

O orador, pondo re-mate ás suas observações que 
não de.srja prnlHngar, rcrcioso de imp('dir que pro
Sigfl cm tem/lo a discussão do orçamento dn <'~gri
eultura, dec ;1ra qur, trntnndo desta ciucsl~o, jul,ga 
hav,·r-se dcscm{tcnb<tUo de um compromisso que 
em .-:na consdi"ncia tomára DO tr:rnspõr as portn~ 
do Senado. Pensou então que o mrlh'Jr modo de 
mostr:rr-sc grato ~ .-:ua nobre c heroica proviricia 
a mclhm' prova qur. lhe era licito dar do respeito á 
escolhu impl'fÍ<J[ e de rccnnhcc.imento ao SPnado, 
qnc o rerébcu em 5cu seio, não podin ser sinão 
defender a bolsa o os Jircitos do povo !Jrazileiro: 
-principiou hoje n executar o ~eu programma. 

(~1Juito Ví'm; muito bern.) 
A discussão ficou adio da pela hora. 

SEGUNDA PAliTE DA ORDEl\! !lO DIA. 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA. 

Continuou 3 2.::1. discussão do art. 1."' do projecto 
de lei do orçamento p3ra o exrrcicio de 1879-t880, 
relati\'O ás de~pt>::;ns do ministerio da agricultura, 
commercio e obrt1s publicas. .. 

O 81"'. CansanSão de SlnJmb'll (prt>· 
&idente do constlho) : - DeYo resposta a alguns 
bunr;1dos sen<~dnrcs, que tnma.rnm pnrto neste 
deb .te. Consider<mdo, porém, qno estamos no dia 
!8 do mcz, f<dtantlo apen<Js rmco dias p.:~ra se 
completar o termo tla prorog-aç:'ío, e que o g-overno 
não fle::;cja tom<~ r a respons:J!JUidado de dt·mornr 
a conclusão dos tralntlhu:; da pregente se~são 
legislHtivn, desisto de fallar nesta O<"casião, reser
vando-me par<~ dar na 3.0 dtscnssão as explica
ções ncccssarias. 

Foi lida c posta em di se ussão com o artigo a 
seguinte 

Sub-emenda. 

• Ao§ 1.' Em vez de 225:000#, diga-sc23G:OOOn. 
.. Ao~ 8. 0 Supprima-so a emenda d~ commiss3o. 
c Ao ~ addilivo que supprime os dous lagares de 

:!."' olliciacs c um correio, substitua-se a emenda 
da commissão pda seguinte : ' 

.: Um dos Iog;1rcs de officiacs de gabinete c os de 
prat1c:mtes, á rnetlitla que vagarem. 

c Sula das com missões, !8 de Seten1úro Jc !879. 
-Barão de Cotegipe.-J. Antüo.-Barros BaJTcto. 
-Lâtiio da Cuulu.L-Diogo Velho.- J. D. Ribeiro 
da Lu.z. • 

Encerrada a di.-:cussão, votou-se c foi approvarla 
a ruUrica n. i, sendo regcitada a emenda da outra 
eam:lra. 

Foi igualmen to approvada a emenda da com~ 
mifs'io a esta rubric.t. 

Postas a votos as de ns. ~' 3 e 4, foram appro
vadas saf\'as as emendas, e .bem assim as emen
das. 

Furam igualmente approv~das a de n. 5, salva 
a emenda dn outra camara, e bem assim a emen
da, e as de ns. 6 e 7. -

Pus ta a votos .tt de n. 8, salvas 3S emendas da 
eotmuis.são, foi 3!JIH·ovada. 

Foi igualmente approvada a emenda suppres
siva da commissão. 

Furnm approvadas as de ns. 9 o lO, com a 
emenda da outra camara; as de ns. H, U c 13, 
~alvas as emendas da commissão, e bem nssim as 
emendas ; a de n. fli., sal nts as emendas da outra 
camilra c da rommiss5o, e bem assim as emendas ; 
a de n. lü, salva a emenda da commis:;ão, e 
bem assim a emenda ; e a de n. 1.6, salva a 
emenda da outra camara, c bem assim 1'1 emenda. 

Pvsta a votos a de n. 17, salvas as emendas da 
outra camara, e da eommissão, foi apprm'ada, sendo 
rcgcitada a da outra canwra, e approvada a da 
eommissão. 

Posta a votos a de n. 18, foi approvada. 
Foram approvadas a de n.19, e bem assim a 

~'lllcnda da outra eamara, ficando prejudicada a do 
Sr. Vieira da Silva; a de n. ::!0, salva a emenda 
da outl'a camara, e bem êlssim a emenda, e as de 
ns. 21, :1!, 23 e 2~. 

Foi igualmente approva1lo o n. 1 du paragrapho 
additivo de~ outra c~m11ra. 

Foram t:J.mbcm ~pprovadas as emendas sup
pressivas da commis:-ão aos ns. 2.o, 3.", .\."', õ." 
c 6. o do mesmo p~ragrapho. 

Foi approvarlo o parDgrapho da outra camara, 
que comc~a pr>las ~eguinlcs palavras: Ficam sup
primidos dolis Jogares de 2.0~ officiaes, etc., e bem 
assim :~ emenda da commissão .com a suU~cmenda 
hoje offerccida. 

Foram, finalmente,apfirc.vados os paragraphos da 
outr<J camara relativos a subvenção da Comwmhia 
Bahi:ma e á navegação do baixo S. Francisco. 

Entrou em discussão o additivo do Sr. Jun~ 
queira, rel<1tivo ao contrJto para illuminaçãu a 
gaz. 

O Sr. Junqucira:-Sr. presidente. eu 
aprf'.scntei um adt1.1tivo acerca do contrato do gaz; 
mas como c~se contrato está em discussão na ca
mara dos Srs. deputados, reservo-me p:Jra quando 
elle vier a estn casa. Peço, portanto, licença para 
retirar o meu additivo .. 

Sendo consultado o Senado, consentiu nn retirada 
do additivo. 

Seguiu-se a discussão do additivo do Sr. Darão 
da Lagunn, rwrogando o paragapho o nico do art. 2. 0 

da lei n. f8ü·1: de :12 de Outubro de 1870, que foi 
appruvado. 

Entt'OU em discussão o additivo do sr. Vieira 
da SHva, rclv.ti\'O á navegação do rio Jcquiti· 
uhonha. 

O Sr. Diogo Velho (pela m·dem): -Per
gunto ao nobre presidente do c(Jniíelho si nceita 
este adUitivo. 

O Sn. CA~SANSÃO DE SrNrMBÚ (presidente do C'Jn
selho) :-Este contrato foi intcrrumpido, no tempo 
d:J meu antecessor, porqur, o e.mprezario não cum· 
pria suas o!Jrigações. 

Pela minha parte declal'o que não julgo esta na
vegação absolutamente necessuria. O Senado votará 
como entender. 

Votou~se e foi regeilado o additivo do Sr. Vieira 
da Silva. 

OnQAMENTO GER.I.L DA DESPESA. 

SC'guiu·se ;a 2.::1. discussi'iodo art. 8. 0 do projecto 
de lei do or~amento de i879-i886, relativo a 
despesas do ministerio da fazenda. 
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O Sr. Correta : - A maneira por que 
hontem correu a di~cussão do -orçamento do 
ministcrio du agricultura, ficando ainda or:1dores 
inscriptos, fez a todos suppôr que não tcriamog 
hoje que diseutir o do mini:-:terio d:-t fazenda. Não 
trouxe por iso;o alguns }:ta[1Aic; que mo auxiliariam 
na presrnte di"'cussão1 fêlltll que procurarei supprir 
como fôr passivei. 

Quando considero o augmenlo que se tem 
constantemente dado no or~arncnto do ministcrio 
da a~ricultura, e que não f';SL.1 rm proporção com o 
Crescimento da renda do Estado, tenho motivo 
para apprP-hensõcs, com qmmto sejam de caracter 
reproductivo· :1lgumas das dcsrcsas que se fazem 
por aquclle ministcrio. 

Maior fundamento ha vnra t<JCS npprelwnsões, 
rellt•ctindo-:w sobre o cxtraordinario augmcnto da 
despr.~n do rr inisterio da fazenda cm verbns qne 
impõem no Esta 1lo onus não compen<~ados, e cujo 
algt1ri~mo cresce de modo assustador de um excr
cicio para outro. 

As de:;;p~~as com juros da divida pnhlica nno 
têm pnradeiro em seu crc~cimcnto; c o nobre 
minis.tr~ dn fazenda dirá si .<~in1l:1 rül'cia tér neces
sidndo de recorrer brcvrmente :1 novas oper<~ÇÕPS 
do credito sem embargo daquella que acabn de 
f~zer. 

Temo que o nobre ministro venha declnrar ao 
Senndo essa neco::-sidade, estudnndo a!-> differcntes 
verba~ da d~spes<1 pnblica e os repetidos creditas 
e:xtrnordinarios parn os quaes sr. pr.dc a approvnr:ão 
legislativa. · 

Para este assumpto deve convergir a nossa mais 
escrupulosn attcnefío. Caminha cm terreno escor
regadio o Estado cajas despC.<>fl!> crr.o;r.em cm pro
porção quo não flC accommoda com a da receita 
puhHca. 

FaLto é para contrislnr o encerrarem-se os 
cxercicios-quasi sempre com àf'jicil, combati(To com 
sucecssivas opcr<JÇões de credito; -de. sorte que 
podr.rPmos talvez dizer, sem exageração, que a 
somma de toda nnssa divida pnL!ica corresponde 
á Uos df'ficits accumuladM. 

O nobre ministro d~ fazenda declarou nesta ca!'!a 
que pagamos diariamente de juros e amortiz:içãb 
de nossa divida lOO:OOOS; c cu não sei si o nobre 
ministro incluiu em seu calculo toda a que vence 
juros. 

O SR. AFFONSo CELSO (ministro ila {a:::il!àa)::.:.. 
Não. · 

O Sn. ConnErA;-Vê o Senado: o nobre ministro 
diz que, si r.ontempl:Js~e tod:1 a no:-sa divida, a 
som ma total dos juros o amortização seria mnior. 

O Sn. AFFONSO C!i:LSO (ministro, da {aztnda):
Referi-mc sómcntc á. divida funrlada. 

O Sn. CoRREI.-\.: - Desejei tornar claro este 
ponto. 

Portantu .. maior e o o nus do Estado si se con
siderar('m as outras dividas, de que pagamo::: ju
ros, e não s5o pr-f]ncnns, a da~ caixag economicas, 
que sobe a i2.92'1r:OOOI}; a. do cmprr,,timo do cofre 
do~ orphãos, que se elcYa n i6.-i78:705~ô50; a dos 
drfuntos e nusrntcs, que é r1e /LQ.'kl:395~382; a 
dos depositas c n do cmprc:::timo p(Jrticnlar feito ao 
Thesuuro por Joal}nim José Jn Silv<i Freire. Estas 
diffcrcntcs som mas reunidas e'cvnm muito ades
pes~ com a divida do thesouro bl'uzileiro, 

Senhores, confesso que o csludo d<l Tiep:1rtição de 

fazenda conduz o C'lpirito a tristes co;;Itaçõ,~s. As 
difficuhiades crescentes ameaçam profundos aU~Ios. 

Si alguma complicação internacional sobrevior, 
não se póde dizer até onde irão a!-> complicações. 

O pr,rigo duradouro d·t situacão do Imperio está 
nn vertiginosa progressão da despesa a cargo do 
ministerio da f<lzenda (apoiados), Si continuar~ 
mos no systmna cm que com certa imprudcncia 
temo:; per·sistido, podemos encontrar diante de 
nós a perspectiva da !Janca-rota, esgotado o rBeurso 
<is operações do credito e gravada a popnlaeão com 
maiores impo~tos. 

O que é verdade para o particulnr, tambern o é 
para o Estado. 

O Estado, S('m embargo de reprco:;entar uma col
lcctividade imponente, corre o mesmo perigo que 
o particular, quando se entrega a des1Je~as dt>sme
d·idas <1 qne n5o pôde occorrer regularmente. O 
cquili!Jrio entre a despesa e a receita publica é gaw 
rantia de segurançn. "' 

No momento pre~ente não podia deixar passar 
silenciosnmenle o artigo da despesa tlo mim..;terio 
d!l rílzcnrla, eu que nn discussão da dos outros mi
nisterios tenho entendirlo do meu rigoroso de,,.er 
cfwmnr a attencão do go 1.rerno p(Jra graves as"um
pto~, não oU~tant~~ qualquer censur~;~,qnt} irnp<'n· 
sad::~m0ntc se me lance, de concorrer para retardar 
a solução Uo.~ negocias, quando apenas me e,:;:forço 
parn que se es1.u1lcm seriamcn te as cousas pn!Jlicas, 
afim de se chegar 6. melhor solução, nunea me ser
vindo da palavra como :trmn contra os mini~tros, 
mas sim como meio de cumprir obrigação im
periosa. 

O SR. DioGn VELHO :- Tem prestado serviços 
muito raliosos. 

O sn. CoRnE.IA: --A despcs:1 do rninisterio da 
fazenda ó o!Jjecto de meus cuidados e atteneão. 

O Sn. AFFONSO CELso (minidro tla {«zenda):
E eu o applrm.Jo. 

O Sn. GoanmA :-O sy::.tt>ma de accumul<:~r di. 
vidns ~obre dividas, si nao fôr interrompido, trará 
resultados fata:~s. 

O Sn. ArFoNso CEL30 (ministro da fazenda) :
Já em 1877 eu dizia igual cousa. 

O Sn. CornmrA :-Folgo muito de estar <Juxi
liando o nobre ministro. 

O Sn. AFFnNso CELSO (minish·d da fazenda):
E eu lhe agradeço. 

O SR. CormEIA: -Muito estimo que o nobre mi
nistro da fazenda esteja componetrQdo de tvda a 
g1·avidade Ue ~ua po::ição. 

Os artificio~ de contabilidndc, a sCparnl'ãO rntre 
creditas ordinarios, extráordinarios, sur'fJlcmen· 
tares c cspeciaes, não Wm a virtude de nlt11rar a 
natureza das cousas, nem de modificnr a verda~ 
dcirn situação do Tbesouro. 

Devemos convencer- nos de que todas as despesas 
a cargo do Thesouro sabem da caixa dos impostos. 

Creio ter dito qmmto lnsta ~obre este ponto. 
Era este o mou1ento de apreciar com o dc·,·ido 

desenvolvimento numerosos actos da allministra
ção do ex-ministro da filzenll-3.; ma3 a sua retirada 
do ministedo jnstifica o occupar-me de prcferencia 
com as nv>:didas censuraveis do ex-ministro da 
fazenda, peta.- e/unes é tambem respon~avel o noi.Jre 
ministro actua, pois que não :SÓ aceit•m as illega
lid~des do :::eu antecessor, como por sua parte con· 
firmou.as. 
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O Senado sabe que o ex-ministro da fazenda 
tomou uma providencia do cuja i!Iegalid;:tdc não 
houve nesta c<~sa quem não se mostrasse conven
cido: foi a de haver, por nma simples portaria de 
2:t de Novembro do ttnno pas;;;ado1 reduzido a taxa 
dos juros pe.las qmmtias rlo cof1'C dos orphüos re
colhida:; ao Tltcsouro c Thc30UI'arias de Fazenda. 

A taxa pl'imiti\'<'1. marcadn p~Ja lei foi de 6 °/o. 
Com o correr do.; teropqs entendeu o .poder l~gis
btivo qur podia rcduzi[-a a 5 °/u; c assim o deter
minou em f8õ'1. 

Não olJ;St:mtc, o noLrc ex-ministro da fazcmh, 
arbitrariamente, nwndou que a lei de 185\ não se 
cumprisse, que não se pr1gasse si não o juró de\ 0

/, •• 

Não esprrou pela reunião das ramaras pttra propôr 
a adopção dn mrdida. Decretou-a pnr si. 

Pois si o The.suuro podin ter dinheiL'O a lJ. "/0 , 

p0rquo cttrvar-sc diante !la ld que manda pr~gar 
5 °/ o pelo dos orph5os? 

Não careço cansar o se!wdo com a demonstração 
da illcgalidatlc. Elia salta aos ollws. ~1, para !l.or 
reduzida a taxa de G a 5 "/o fui nccessarin uma lei, 
como se podia fazer nova rcducção som o voto Ic
gi;;Intlvo? 

Entret:.mw a ordem m[nistcrial cumpriu-.::c ! O 
ex-ministro levou a sobranceria a pont1) Jc não 
esperar pnra expedi l-n o começo du novo cxcr
cicio, ou o do segundo scme:Stre do cx.er_cicio de 
!878-!879. 

Sem nenhum aviso prévio, lavrou n sua ordem 
c mandou logo executai-a. 

Senhores, este facto é caracteristico : não dcix:a 
duvida solJI'C u ndot· das leis entre n6s. Trtltuva-se 
daquelles que mais carecem da protecção do Es
tado I 

O que fl'z o actual ministro da fazentla em pre
sença de uma iltcgalidaJc Ue que cllc, far·o-lhe esta 
justiça, está tão convencido como cu? AêaiJou com 
clla? Era suu oltrigaç5o. 

Ao contrario, assumiu a mesma respl)nsalJilirlado 
pelo prrjnizo que ilkgalment0 sotn·em os orphão~. 

Diz o nobre ministro em seu relalorio (lê) : 
" Ao cmprestimo folto pGlo cofl'e de orphãos 

tem-se continuaJ,o a contar os juros de 5 e 'i. 0
/ 0 , 

seguinrlo·sc a doutrina cstalJeleciUa na circular de 
3 de Março proximo fl:lSSndo, qnc declarou ficar 
livre- aos juizes, tutorés c curadMes reclamarem a 
entreg~ dos dinheiros dos menores, interUictas c 
dementes so!J sua guardr~, si r~rnso se não conforw 
murem com a rcducç5o dos juro$, ordenadtl pPlO 
meu illustre antecessor .• 

O noLre ministro entendeu quo o protPsto que 
lhe calda fazer contra o acto illcgal do seu ank
cessor era decl<1rar o que consta da circular de 3 
de Março. 

Mas, p~rn o _fim parn quo fui expcrtida, não era 
nrcessarw. a Circular. 

Es!:a cirGular foi a confirmação da illcgalidade. 
E são ministros li!JCJ·aes que} assim proccdPm 1 
Não se cumpra a lei, mas o aviso de 22 de Novcrn~ 
bro de !878. 

0 Sn. biENOES DE ALMEIDA:- 0 actu:Jl Sr. tni· 
nistro da fazenda não répurnn .já esse mni r 

O Sn. CoRREIA:- E' a minha qneix<.~ ; digo mais: 
é a ·censura que lhe faço. 

O Sn. FERN.\.NDE3 DA CuNnA:- Deve mandar 
restituir o que contra a lei roubou·sÇl aos orphãos. 

O Sn. T.EIXEm.o\ Ju.swn: -Nilo ha questão. 

O Sn. ConnEIA:-Eu não esporava semelhante 
rrocf'dimcnto da pnrtc llO I!lCU <lntigO CO!lega QUe 
JÓ. r~·z o ravor de declarar nesta casa. qu~ desde a 
academia lhe voto sympathi<J. 

O Sn. AI<'FONso CELSO (ministro d~ fazenda):
V. Ex. está se ~squccendo, jií não mo tem a mesma 
sympathia. 

O Sn. CiJimEU·:- A ~ympathin aconselh::t a nd
vcrteucia do-; erros para livrar dO preripicio 
aquclles por qncm nos int~~rcssamos. S. Ex. pre
cipítou~:;e nesta qne:;tão; seu acto é ínjustifi
cavel; o que cumpria ao no!Jrc ministro fazer era 
declarar sem effeito o illcgal ~viso de 22 Uc No
vembro. 

0 SlL MEND8S DE ALMEID.\.:-Pensei (_{110 O tinha 
rei to. 

O Sn. ConuEIA.:- Niio o fez, o esta é a sorpreza 
do Senado inteiro, foí a minha, e vejo que o pro
prio Sr. prr.sidento do conselho esperr~va outra 
cousa. O modo p(.jr que S. Ex.. me está ouvindo, 
aqu~llcs signaes que Pstá danrlo, me fazt}m crêr 
qrre S. Ex.. C:':pcrava que o no!Jre ministl'o da fa· 
zenda puzcsse por terra e~:::e aviso de 22 de No
vcm!Jr<~, como pnz outro:::, e nesta pnrto, até Dlldc 
estou informado, parece que o noltre mini5tro não 
deixou de ter razão. 

Não é ní'sim quanto ao ponto crspital Ue quo me 
occupo, sobre o qual drwcn~os insbtir, não cota
sentindo na nullificação do porler le.d:-;l:;.tivo, e 
vclanJo poJo intert'sso dos orphãos; o o noLro juiz 
de orphão.s qne ngora entra no ~alão, o illustrado 
senador pelo Piauhy, lwm mostrou quão amargo 
lhe fai aquclle nvi~o, quando aqni declarou: 

• Pela 1uinba parle hei tle esquivar-me o mais 
possivclde cumvri!-o, c, todas as vezes que puder, 
hei Je mandar retirar dos corre& do T!wsour.J as 
quantias pr•rteneente~ a orphãos. • 

O Sn. 'l'EIXEmA. JuNIOR:- O que honra muito 
esse magütrado. 

O Sa. ConnEI.!.:- Foi o que todos ouvimos ao 
nobre senador l1clo Piauhy, que aliás não e tão 
restl'ictivo cm stm apoio ao gabinete como o nobre 
senador pri!l I3ahin, o Sr. Dan tas. 

0 SLI. DANTAS :---Não me deixará ? 
O Srr. CoHREL\.:- O noltrc senador pelo Piauhy, 

apczar du sua moder11çào, não leve rem'-'dio sinfi.o 
fazer C.:'Sil .rcstricç5.o. R~~stricções mentaes faz 
8. Ex. muitas, mas n:io é descrnlJ:ll'a~.:ldo, como o 
nohre ~cnntlor pel:l na h ia ... 

Porlnnto, stmhores, estamos em pres~nç-a do se
guinte fole to: a lei determinnva que prlos dinhei
ros pertencentes a orphãus pagasse o '!'besouro jura 
de;) o;. e o noLre ex-ministro dn faznnda capri
eho~amt•nle (a dflta de 22. do NO\'embro não é cousa 
indifTercntu, é um requinto õ.a illeg:;~Jidtule) disse: 
'Quero que seja de .5, "/., o juro, e ist11 se ha 
de cumprir, porque os orphiTus não hão Uo escalar 
o Thesuuro. • 

Mas, scnllorcs, estou persuadido d(~ qne si Dl~ 
gum interessado reclamar contra a Jesão,ncnhum 
trihunai do Imperio lhe negará justiça (apoiados). 
E~pero que não chegaremos nté ahi, porque con

correremos com a cvmmissão do Sen<1do para que se 
ponham as cousas no pé f~m que deviam estar, de 
modo que sejt1m restitui das ns sommas tiríld<ls oos 
orphãos pelo aviso do 22 de Novembro do 1878. 

A commissão do Senado propõ~ que se pague a 
taxa legal; é ama de suas cmtmdas ílUC não podem 
deixar de merecer a nosso. f!pprovaçao. 
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A commissão não pollia pro~f'rlt~r de outra sorte ; 
c uma asscm1Jl0a como estD,ílUUitiUCr q1w seja n sua 
maioria, lilJeral'ou consL"rvaU.oro, não p('Jdt~ (\eixar 
de condemnrtr dn. maucjrn mais scvcrn a seu r~I
cancc o acto arLHrario que o no!Jro ex-!1'l.inistro da 
fazenda praticou. · · 

Fica, porém, uma lacuna por prrrnclwr, ·e é 
relativamente ao tempo decorrido de 22 lle Ntl
veml.Jro de 1878 :JL!Í a datn etn rpw cntr.'lr cm 
execução a nova Icl de OI\'amcnto, na quttl, n:<io o 
duvitlo, lw t.lc ~er incluh1n n. itléa Li c que a laxa 
dos juros pe\O!'li <linlleil'oS de orrlL~os ú UIJ il 0 /n, Clll
Cjll<llltl) outra cou:-;a não fôr determinada pelo }lO· 
dL•r cumprtl'l!te. 

Q S1t. TEIX.E.lll.\. JuNion:- Sem duyida. 
O Sn.Cunnm.\.:-Faço ao Senado J justiç-a de .'lcre

dil<lf que a emenda dn commi~silo srr.i npproYncln; 
e não me refiro sómcntc <lOS membros dn 111<1ioria, 
faço tllliJcllo aos mcmlJro:; dllminoria; c c;;ton cCrto 
de que o no!Jrc Sl'l1lli.lor por Min~s Gcrnrs, o Sr. 
Visconde de Ah::u!tl;, a I}Hrm <lnYo tanl:1s vezes, 
como agora, o obsequio de sutt rtttcnrão, me 
acompnnhnrii neste voto e. com dlc os jliru:;trcs 
mcm!Jr0s Ii!JCt'acs Ucsta CV$t. 

A cmcnll<t lliz qur st• colltliwrmí. n pngar a t::~.xa 
lt•(lal. E' llfClrif;O qú~ rlcdnremos o verdadeiro 
.-;cntido do~tm; pal<rvms, dn morlo r1uo _(:g torne L em 
claro <JUC o que se Ueterminll é qnc fique de ne
nlmm cffeito, como si não füra c~llrdiJo, o o.vi.~w 
de 22 de Novom!Jro. 

E' is lo o que cx.pr~,sgnnwntl' l11'(1pi,l) n t?ommi!>s1ío. 
Estn interprctnr::.io creio que a dar.:i o nolJrc 

senatlor pelo Piauhy, t.lig'llO juiz d1! orpltfio:-;. 
Est~1va o nolH'C pr. sidt•!\lf! dr1 consellw aU::>Qnte 

da côrte, qnondo, cm 2.2 de NovcmlJro de 18i8 ... 
O Sn. CANSANSÃO nr. Strn~m(i (presidmte du con· 

stlho) :-Estava cm Campos, 
O SR. ConuwA :-Estava cm G1mpos ; C', guur

dião fl,ra, folg·uc a communidadu! 
1\Ins o nolm~ presidente Uu t.:unsdlw fui então um 

l}1U('O fraro. 
O Sn. CANSANSio DE Stt\[~IBÓ (presidente do con

scl!ro):- Como ~cmprf·. 
O Sn. ConnEL\ :-Como sempre~ niio L1igo 1 Por

qnc Y. Ex. n5o é Lfto fr<1co rt::~im ... 
O Sn. CANSANSÂO DE SrNL.'\IBÚ (presithmte do con

sellw) Uá um aparte. 
O Sn. ConnEIA :-... e tanto llllt' f'nWo rc::olvcu 

a suiJ::;tituir;ão do colleg-:.~ da fncnUn. Si nfío.fui 
fracu 1 fui twdcntr. E::;twrou l'ilSl\jO fnvol'nvl'l, 
1Jt1C 0~ ílCíltlt•JU~OS !'úl'llOCCl'LIHI. 

Foi cntiío qnr n noLro prrsir1cntc rio com:clho 
Ueu rcspo~ta ;ÍI\uell;t Iilwrt.l<-ulu tutH<.1rla cm sua 
auscncin. Si S. ~x:. aqui cstiYl'S:::.e 110 tlia 2í Uc 
NonmlJro cm que o Diario Olflc;al pnldlf·on o 
aviso, talvc.z no dia seguinte appnrr'r:r.::;,:(' r,!guma 
r(~ctiHcnç:Io. · 

E::;tovn cm CalllJHI:o;, .. c o mal cunlinún, eom-. 
qmmto S. Ex. toma:;;:-:u togo n resolução de fazei' 
sulJsliluir o tlt'llllt<H1!) da prnvinrifl do Di o Grande 
J.o Sul IWlo futuro ::.cnatlnl' de Mithl~ Ger.'les. Os 
acathulicos scrdrnm, c scrrlrrtm lJI~m, porque é 
uma questão politica g-rnndL', dá iog-~tr a m:mifl's
t<Içõcs, prrmiltu qtw. ~c fn~·.'lm repn!Stmtn~·Õ0'-' ris 
cam::tras, que se mnnifcste n assemlJh;a proYincidl 
ulc., c isto~ mais proprin 111~ quem sabe L!Zl'l' íl~ 
cousas. P<Ira qnc ir logo rn,kllu~nte (lizer : ( E:itivo 
fúra, nffo tive noticia Uo .:::.cu :1viso de 2~ Je 1\0Y('m-

v. v 

Lro,' queira revogai-o c, si n:J.) r:: tiver por i::-:!11, 
tr'nlw. pndcn,~in,porquc cu sorT-I 1ic cima.. a 

Entretanto sou fon;udo a rHz~..:t· fiHO o no!J r e prl"
sitlento do crms0lho fez como o nobre ministi'O rl.1 
fazcndn actual, não tomou a. lll'O\I'idenria com plr:tn 
que cumpria. 

HL>nlmcntL', um aviso, P-Omo o de 22 de Noycrn
Uro1 não se d·!VC expedir sem sricncia c annuenrin 
do presirlcntc lln conselho. 

Si pnrtL nonu•m o ultimo :;;upplcnte de. ~ubd·:l··· 
g-ndo dt~ lllllirin de um do:-; dbtrirtos da cln'le, n~~' 
b[lsta a rc~prn:t::.<~hilidJdl~ Un ministl'u d:t jn~tir.'<1. 
si é necessdrio que os ministro3 eongrrgad1:.~ 
tlcli!Jerem p:tU:"fld;lmente :::.ulJre o mcrito Uo rnn
dirlato, eom razão dcYi:l o noLrc presirlentn t:lu 
conselho mo~·o.:~r-se do qlll.' umn provi·!cncia tl1• 
tal orJum, quol o. reducção rio juro lcgnl d~vitlu 
aos urpltüos, <JttL'nda-sr~ !Jctn, aos orphãos, f11!:,"1' 
touwrl;:t, sc'm a rcspon~l1bilitlade Llc toU.o o minl-· 
te riu. 

Eu,r1ue conhc,;u onolm; presidQnle do consr:lltrJ. 
sei f[UL1nlo t) difficil nrrnnrar-llt•_• unw rontls-::i!·_1 
neste senlillo, porque n5.o foi o nobre mtnistru da 
fazendo. que trouxe par::-t o mini!>tcrio o silencio rlr_• 
wixc, j<l rncontrou exempll) cm o nobr0 prr~idcnt1• 
do conselho. 

E' nosso direito pcr~nadir·nos de qile S. E>: . 
recebeu mal u aviso tlc 22 do Noycm!Jro, c dcr,·
mos conten!ur-no;; eom o silencio de S. Ex. Kctn 
vou adiunte; 110~sn compromrltet' a cnnsa. 

Vejnmo:::. ng:ora si a som ma, propo.qn p(lrn png-.t
mcnto do jnro lt~::;!;nl <las quantias:. dos oqthão::> n·· 
colllitl:Js nus cofres publico~, ü :mfliC'icntu. C L'·:· i>~ 
qno nfto. 

Diz a commissi'ío: 
• A Commi;;sfto julg·a quo a dutnc:fio dL·st·) "l'l'· 

viço é insnffidcntc, Yisto qnf' o calculo qu·· fez u 
Th1"·~ouro se funduu na reduq·5o rtnt• o a\·iso dt· -:!.;! 
ele Norcm!Jru de il:'l78 Í('Z do juro de 5 fl[\l\'l <Í 0

, '"· 

A lei de 6 tk Novembro do 18-J~ retluzin íl Q 0/o o jnr· I 
de G g/o que o Esta(lo aLnuava r.os dinheiros dos or
plü\o:'; rcet~IJidns no Tilcs1Jllro e TI11J.::ourarias. E~t ... · 
juro não po<lia srr rcrluziUo pr)Io g-overno, r só put' 
lei; c pois, não o tendo fl•tto o poUcr le.gi~hltiYo, ,; 
dever tla atlministra.~Jo ind._·mnizaros orphãns d11 
que de mrnos se llws t1'lll pag-o, c C!rntinuar .-1 

aiJonar·llll'S o juro let;:al. A comrnissào, llOftdnl J. 

dota esta verba com a sommn que julga ncccssarin 
prtr[! R[!Li:;fa~·ào desse compromiss.o legai, e, t·1· 
mondo por Lo1se a desprsa realizada no exercick1 
de 18i7-1878, eleva a ycr·Jm a !J!)fi:í.2D;~980, cxce· 
úcnJ.o a da propo~ta em lJf'd29~980. ~ 

A tummi~sBo, para fixar a lJUOtn, toma })01' lJ.'l"•" 
a dc::;tH·•.w realizada no cxcrcicw de !877-1878. 

Parl.'ee-mc qnc ha elt'lllellt11 mais seguro pnrt~ () 
calculo, que niio deve a~scntar nn dt•spc,~a feita l'l!t 

e . ..-:crcir.io an1ct'ior~ cm rnzão do accrcsctmo qw· 
sempre tem lwvitlo de um cxrrcicío p<lr:t ontt;<1. 

EnLrc a quantia lle orphf\n_..; rle que,no relato do~ 
Lia fazcntla avresl'ntndo na primeira scsslt), ::o dl'il 
noticia fl a qdc consta do robtorio do ~ctunl mi
nistro, hu ;:t, difTul\~uça pnrn nwio;;; de 863:Gll~OIH. 

E' :::o!Jrc a sommn assim ohtidn que de remos cnl
r.uhll' a importnncia ncces.-:arin pnrn o pílg:uncnt•' 
dos juros. 

O credito proposto llf!Ta nommissão é insufficicn · 
te. ainda tJUC não se pague. si1üo a taxa lle ft. ".'.1 , 

qnnnto mais si fôr de 5 °.'0 • 

O Sn. AFFONSO GEL-30 ( miaist,-o da {aZfnda ):
Sõo precisos 800:000,;. 



ü .Su. CorutEIA:-8i n6.o c:xactamcntu 800:000;~, 
qu<~ntL"t ttproximndn. 

Quanto U tuxu do juro Uu t.Huheiro dvs urphilus, 
talvez as rircumstancias aconsrllwm pro\·idencia 
~cmelhnnte ü qrie ~e tomou em Novembro de 185-~, 
pncJ,•nllo [I lei reJuzil-a, 1101' r·xemplo, .'1 f!. 0 /n, 
t;n;.Lo mais quanto o nobre ministro tla fazenda 
actut~l cxprt:'s:-:umenle declara em seu rclaturiG qne 
a reducçao do juro de 5 n lj, "/n não trouxe nc-nhu
mv alt::ru~'5o no augmento progressivo Ua entrada 
de..;_.;as sommns W1r<t o Thosonro o Thvsuurari;_lS; 
o qu~· aliás n~o 1egitimn o acto do ex-ministro Ua 
fazeuUa. 

Cumpi'~, dL~mais, attL"nil:_•r a que nifo convem 
~mimo r a cntn:Ua lWS cofrl's pul:Jlicos tle nvulta
df•li qu~mt1a" pr~dcncentes n orpl1ãos. 

Do contrario, cstn verLa tlara togar n. cxccssiYa 
U'::sprsn. X o caminho ('111 que rai. exigirá cm lHe· 
yc L 000:000,.) de impostus pilra · pngflrnl~nto dos 
rr~peetivos jnros. rm.i~nificunto a prinrlpio, pas
sou a exigir centenas ue cuntos, e <.mnuncin q lW 
ir<í .:tlém, si não huun•r ai;.: uma provillenc:in. 

O mesmo se dú com us Cnh<ls Economicas o ou
lras da mesm:J natur'-•zJ. E' preci.;o roflcctü· :;olll'é 
is tu {'Om maJnresa. São operDções de crcJilo, que 
se L.1zem qunsi sem se perceber. 

Espnntnmo-nos com rnüío Ue que, p:~ra cts ~lm::
pof;nf. de tlous excrcicio~. nfío bastem, nlém Lia re· 
ceita ordiuaria, ríO.OOO:OOO.$ dv papel-moeda, 
40.000:01}0~ de "Jloliees o '" 50.000:000J tlo ulti
llJO cmprestimu. 

Quanto mais si [lttt!!HlLrnws oos supprimuntn:-: 
forneciUO::) lJCla~ caixas ocononJica:<., prlo cofre tk• 
orphiioF:, pt•!o.'l. depo~itos, etc. ! 

I~to vai longe, c nti mal. E' ne(·cs.::.cu·iu ~~brir
mos os olhos. 

O nobre mini.s!ro du fazenlla tum t:stullús ~ubre 
o ram'.) de scrvi~o dl' que ('\:>tii rncarrcgallo L' cstd 
drm,_,n:-;trando que nlio o dosgos!alll as minhas 
oLs~:rva;;Ucs. Folgo, folgo muitu. Isto faz-me os
_prrar ftti.c 0 no1Jr1~ ministro ha Llc ir pondo ci'IIJro 
a este aesa~troso systcma. 

Fico à esprrt~ dn rrspost:1 d1) nobre mini!: Iro {t 
minll<l primeirn [l~'rgun!a, solJl'e a nrcessidade dP 
noYa opcra~5o do crt'ditQ; S. Ex. ha Uc ter a 
Londade Je tlnt·a, s:•m mais insi~!cncia da minh[t 
pt!l'tl'. 

A rt:spw;tu é Bt'cc:-:..,ari::~: deYL'lllOS examinD.r pro
fundamento a situação finaneeira. 

A uosic;ão do ministro da f<~zcnllu vai-.se tor
nandO sobre modti diiDcil; o successor irá sendo olha
do mais de csgucltJa que u antecessor, si não mu
Uarm,)s a~ systcmn; o~ expcrlienti~S t'SCrJSSeDr3m, e Íl 
boutLa pódt; vir <1. o:-:tour;1r na mão d1~ nlgnm, talrez 
o mais innoc~nte. Eu, quando csti\·e~se no caso 
de occ~up.w a Nosir;ão, o ~enndo srtbe (lUC não vou 
pnra lá; j~ ~f': d, e im:is!o no meu pedido :-:()bretudo 
dep(lis q· ·(' caegono nobre senadm·porMt~ltü Grosso, 
qu(' os me-us amigos m_e isentem da rcsponsabi
Iidr:de du poder, ainda rJUC benignamente me jul
guem no easo de assumil-a, si vierem a ser cha~ 

-mudos ao poder, o qn~-~ póde ser c pólio não sr r. 
0 SR. AFFONSO CELSO (miniSti'O rla {a:senda):-E' 

um pouco cedo. 
O SR. ConnEJ.!.:- E'. 
O SR. AFFONSO CELso (mz'nist,·o da (azenda):

Ainda não estão prepnrados. 
O SR. CounmA:- V\"~'. EExs. équecstãoprepa

radissimos .. armados <le ponto em branco · ainda 
não w lhe; descobriu o cnleanhar de Adtilles. O 

m ini.:;t.~rio D.cfunl fui, por maravilha, atirmlo no 
rio c-m que immcrgimm Achi!Ies, sem e::eapnr o 
ct~lcuniHH'. 

Apcznr disso, receio que, no c:uninlw que os 
mimstros vão,em um bello Jia a maravilha cesso c 
achettl·:-.c com alguma ferida. 

O SH. CAmANsÃo DE Smmnú (pl'esidente do con
selfto):-.Nfio tenha receie-. n.wemos de cahir 
s;Jus. 

O SR. Con.ueu .. :- E' o que desejo, não ~ó ao~ 
no!Jres ministro~, como aos quo os succederem, o 
nobre senador peln Bnhia, o nolJro senador prl() 
Pinnhy, ou outro. Desejo que entrem c saiam sãoE:. 
Mn...; errio que isto ainda cst:í longe. 

O S.n. C .. \.l'i::iANSÃO DE StNU:tBÚ (presidente do cr:m
selho):-Qucm s.aJJc I Está na~ mãos de V. Ex. 

O Sn. ConnEIA :-si csti 'lesse nas minhus mãos, 
V. Ex.. ficaria grudado no seu Jogar, até lJarn nilo 
:-;er I•.'VRllo a dissolver a camara dos deputados. 
Com tempo ns ramas s~ podem arranjnr ~cm que 
V. Ex. ~oja nrrastado a me1lidas que não possam 
lt'r r.noavel cxplicavão: a cnm3rn é innocente. 

Si por I:\ houvessem deputallos como os senad<!!a 
rcs desta bancada, cu comprehendia a dissolução; 
mas uma camara plncida, scren<:~ .. amiga do go· 
verno, dcllic;ul.:~, como e J?OI' que, sem culpa, som 
prnsamentu Ue culp<l, ser~t «lissolvida? 

Ull·I Sn. SE:-iADOR :-Isso seria uma iniquidatlL', 
fazei-os pagar pela nossa opposição. 

O Rn. CoRitEIA :-Nem por maus actos, nem por 
m:1s pnl<wras, nrm creio ~rue por maus ponsu
mr-nlus, n camura pvcca. Entretanto, o nobre pre
sidente do conselho, severo, mai.-:. severo que 
nqucltl's que decidem no empyreo, truz sempr(' 
nos laLios n declaração, de que, si houver alguma 
discorda nela de opinião entre o governo c o Se
nado, quanto ii reforma eleitoral, pnga acamara. 

O Sa. LEÃO YELLozo :-Consulta-se o paiz. 
O Sn. CunRELI.. :-:rias par.1 consultor o paiz não 

lw. neci}Ssidadc da dissoluçã·J. 
O Sn, AFFONSO CELso (ministro da fazenda) : -

AppeHa-se para a autoridade comprtcnt1~. 
O Sn. G.\.NSANSÃo nE StKDmú {ptesidente do con

selho) :-O unico meio de fazer appcllo á nação IS 
dissolrendo acamara. 

o Sn. CoRnEIA :-Faz-se uppello natural á nação 
quando a enmara tt•rmina o seu mandato. 

Cf Sn. LEio VELLOZO :- O appc!Io para a nv.ção 
esttí acima da camara c tlo Senado. 

O Sn. CoRnEIA :-Eu confio no appel!o ::i nnçüo, 
quer pelo ~etunl systema d~: cJeicõcf;, qp.e é per: 
feito, quer pr.lo que so proJCCtD, que nao o s~ra 
menos, desde que se excluem D. fra~de e_ n VlO· 
lcncia. Portnnto, guarde-se o appcllo <1 naçao para 
o fim da legislatura, que não está longe. 

O Sn. LEÃo VELLOZO : - A camnrn desconfia do 
procurador. 

O Sn. CoRnEIA :-Não me dou por procurador 
da camara. 

O que me preorcupa é a eonveniencia publicn. 
O Sn. LEio VELLozo :-Isto lembra o verso de 

Camões : procurador •.. 
O Sa. CoRREIA:- Quem será que procura para 

si ? Si houvesse dissolução da camara é _que se 
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poderia dizer que se collücD.va a quc.;;Wo no ter~ 
rena da convenienr.in do partido conservador. 

Dada 11 dissolução, a posi\ão do partido conser
vador não poderia ser petllr que a cm que está 
actualmente-, seru um representante na camara ; 
salvo si, em vez de se fazer a verificação de po · 
deres como nesta legislaturo, com a imparcktli· 
dade de que todus damos testcmunb.o, fos~e pro
hibido aos candidatos conservadores pugn<~rem 
perante a cumara por seus J.ircttos. 

Dada a dissoluçâat podia algum conservndor t_er 
na. camflrn dos deputados Yoz que não ou-rimo-~ 
desdG 1877, c fallar, não direi em nome de um 
partido numeroso pnrn não desgoSt<~r a ftUulqucr 
senador, mas de uma fracção <lo poro Jn·;~zilt•iro; 
o que supponho nilo contestarão. 

E a caman1 deve ser um cspC'Iho em qur se r,•. 
flicta a phy:;ionomia nocional. 

O Sn. DANTAs :-Vamos para esse fim DO p~rer•er 
sobm a cleirão dirccla. 

O Sn. 1\IENDES DE AL)r!EIDA :-Isso salva tudo. 
O Sn. LEITÃo DA CUNHA:- Menos n ca.nw.ru dú:) 

deputados que será dissolvida com o tal parN'fÚ'. 
O Sn. ConnEIA :-l\ão me csquc~o das palavras 

do _nobre senador pela Bailia, rcfPrindo-:::u tl rc. 
forma eleitoral ; tu.Ju está v~·e.~o a isso. 

O nobre scnaJ.ur pelo Piaúhy nfio o diria; scría 
contra o seu natural; S. Ex.. o llunl'aUo seno dor 
pela Bahia não é homem de refolhas. 

O Sn. PAitAN.<aCA :-Nem eu. 

O Sn. CoRREIA:- N~o digo o contrario. ::nas 
V. Ex. C ma i~ velho do que o seu Yiziuho; a 
maior cautela é devida <.i idade. Não é que V. Ex.. 
esteja Uivcrsento dos seus vizinhos. 

Na r.rimmra parte da ordem do dia do hoje uotei 
um silcneio scputl"hral quanUo o ministoriu CI';J 

hombarllc:Ado em nome Jo partido liberal. 

O Sn. CoRREIA: -Sinto ter de p()r-Ihe termo 
para ainda uma vez observnr que, si ~ emendn d;1 
commissão a respeito tla tnxa dos juros do cofre 
dos orphãos fõr convertida em lei, import.'l a com
pleta nullif.ica~~no dos effeitos do aviso de 22 do 
Novembro; c para recorJar que o nobt'<· JH'1•sitlente 
do. consellw não levou a bem a e:XTedJ~·ão de::~e 
aV!SQ. 

;\~ora uutro ponto em que i~ualmentu o nobre 
mmtstro lia fazcndtl. actual ucettou rcspc.nsa!Jiti
dade por u :n neto illegal de seu 3nteeessc·r, incor
rcndn, portanto, nas mesmas censuras. 

.Refiro-mc:o :.'t cruest~o. das loterias._ O rJue havia 
feito o nobre ex.-mrui.Slro da fnzenda ·? Encon
tr.,::'lndo um~ disposição de lei cm. virtutlo U::t fJll:ll 
nao se podw abnnnr ao tlwsour,-~tro sonnna maior 
de :1. 0 /o deduzido do to ta 1 das loterias, pu r ::.i, :::~m 
consiU.era~·ão pnra com tl Dssembléa f;Oral, au~ 
gmentou a porcentagem. 
N~o ourin a ningucm, dispensou o cons~lho rle 

E~ta~q: Os_nuvos conse!hpit'os c~L' F.'i!éldl;,_q~li..~ uJo 
set s1 Ja estao cm exorctt.'-10, vcr<.~o que o cunsciho 
ele Estado é para outras cou~as. 

A porcenta~cm do thesoureiro U.<.ts lotvriu:;; fni 
assim elevada- a 1 !/2 n/0 • 

Uma qn:mti-1 tiUC li lei ti•J =Jl\'<lmt:nto c\_jn·c.~sa
mente mandava recolher aos cvft·e~ puúliros fui, 
por simples acto do governo, rcduzii.la ú mctatlú. 

Este :.c to não pôde f'!Ubsistir : o nolJrc ministro 
actual Ucvín púr termo a es..~~ iilcgaildade. 

Não o fez: assumiu a responsalJilido:de, e- in. 
corre na mesma censura. 

O no1Jre miniJtro apre:~cntou n pror1oi:ilo d1~ lei 
do or~~uucnto, n~sta parte, como o Hzern o E:eu nn· 
tecessm·. gm. rez de repe-tir o quo L'~t:i m1 iei do 
orçamcmto _-~ngcntc, ru~ntevu a verha ele despesa 
para o servtço dns loterw.s, na flUa! csU incluirlo 
o i!lcgal augmento, c contempla na reccitll 2 °/., do 
protlucto das loteria~. os quacs, de facto, fic-m1 re~ 
dnziUo;:; u 1/:3 "lo. 

_O Sn. DAr-.-rAs:-V. Ex. saJJC o qu.e é es]a cJ._sa; q Senatlovê que i~to é meio Ue enc0Lrit' a i!k
sao ~erto.::; momentos em. que a drscussno na o i~ galnlade, que privou o E-.:tndu de r'artB de sna renda 
pos:srvcl. I cxtraonlinnria. 

O Sn. Connr::r.\.:--0 quadru c~ttl acalJaUo 0 não O nobre fHiuistr~ em seu rel:;torio_~ece louvare~ 
ha pinrcl IlHe 0 altere, po1· mais fino que Scju. ao actu3l t:w.~Ol~reir~ das loh~rta6. l\.1o digo r1uc 

, . esse funccwnarro n:!o_ os mcreç;.l · o ('UC di,ro é 
. 0

4
Sn. AF_FONso CELSO (!1Wustro da fa.~enda):- que o nobre ministro nJCJ pollill aLonr1f-!lle illc-

Ja tem hnnUo cousa3 m;.~L..; tlesagradave1s. grl.lm~nto o qLle lhe l'Stú aLoannU.o, por melhor que 
O Sn. ConnE!.\.:-Não fiz oLservação f{Ul' ju~lin- cllc s1rva o s:m cargo. S. Ex. julg·.~ qu:: não bastJ. 

que o apartu Uo nolJr(• ministro: referi um facto a porcentagem legal ; cumprin-lile s_olícit<l.r di) 
sem fazer commentario. poder legislativo tille a eleve. 

()'que propõe agora ~l commiss:.io do Senado ? 
OSn. AFFONsOCEL::io(ministro da fazcnd(~):- Propõe, c muito l;mn, qu0 dos 2 "/"do lH'oductu 

Eu tamlwm fiz ):implesmcnte uma observa.:ão. das loterias continue i.( deduzir-se 1 üf,, p:;ra o 
O Sn. PARA.NAGU.\:-Ac1ui o silencio é ouro. Tlwsouro. 
O Sn. CORREIA:-VCjam como devem l~star con- Qner i~to dizt!l' q~,\ si a em~n.Ja r~~~n;·, h•m o 

tentes os nobres miniiit.ros. thes·Juretro lle rc.;;tttll!r o IJne Illegalmente se lhe 
abonou. 

O Sn. DANrAs :-Não ha rim'iUa; devemos re- os d 1 1 
trahir-nos de tudo, ~ vist<.t do que diz o nobre se~ , , . ena o acn, pr? meio a se~ ~l~:ance, rtJ~;tituir 
nadar pelo Paraná. · a let a forçaqu0 lho t1rou o cx-mmtsll'O Ua fazenda, 

a quem nesta parto tem acompa!Jh::Hlo o ministro 
OSR. CoRREIA: -V. Ex .. está enganado. Eu actual. ~ . 

estou sempre dispo_sto a lom·ai~o, pois que V. Ex. .AIJUOHPs, a q~cm caJ,e: decreta:· a a(·cusaç3.o dos 
tem mostrado praticamente a distinccão rm que mtmstros:, dcvraru tom:H' om consideraçõo estas 
nos fallou o nolJru !JJ\'~itlenle ~~~ conse!lt'o~ do pha- i !legalidades, uinda fjlW não fos::L~ si não pnrn con
langc grega e pJwlange egype1a: V. Ex. não quer cedei' bill Ue iademnlllade .. 
saber de mumías do Egypto. O silencio !J_UC a ostc_respel~o tem gu;)rll<ldo, 

O SR. CÀNSANSÃO DE SINn.rnú (presidente do cm- nem é _expr~.'iP..ao d(~ re.~p,•!tO a lt::l 1 nem me par(~cr 
selho);-Isto é a dlstincçiio r_rac fez Gladstone. I quC\ seJa sat1sfactorw para os mini~tro3. 

I .MllitOs actos illc;;·ucs Juram _praticados o confcs-
0 Sn. DANTAS:-Estadh•cr55o não é má.' sndos, p::~m C)_;:; qu~ws amda 0 go\·erno nJo pediu 
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flill de ioJemnillatle ; e ::1. Cilm<tra Jus de}ftlt<tll();o; 
t:nn!Jern não tem julg•Jllo oppurtuno trn.lar J.o <t5· 

O Sn. C.\XSAN~Ão DE SrNnmú (prtsidente do con~ 
srllw) :-NUo conhe<;u qtwcs sfi.o Os Ii!Jeracs {lllC l'~t· 
zcm estas queixos. ::<umpto. · 

Até agora ~ó se tem tratrulo dt• bill do tntlcm
nidnde tFUtnto <Í vcn1ln tlo etu~uurnçado Indepen
,lcncia, c ã emissão do p:-qwl-mnt•{l<t. por 1kerPto dL' 
16 de AlH'il du nnno p<ts;o;;ulo. 

O facto tlu pollt.'t' lcgblativn tomar mc<llflns 
~r;hrc assurnrltn:'\ que deram Jugor n expcdi~:io de 
tlecrl't,~s iHeg.1.es não di~prn~a o 7Jill dt! indc-
mniduJt•. ' 

Os nobres tHini~trOti dccretnmm fJltC o~ citln11i'íns 
hrazilciros prrst~~srm srnriro rl:1.s nrmns, ~cm (jll~' 
fossem a ist·:J olJrit;titlus por !ri ; c 1t Cilmo.rn tios 
deputndos c n Senado não pndemm dáx<H' 1lc Yn
t~r ns leis de fixnçiio Uns f(lrçns tlu ttJITn e nu.r, 
porque era um df'rcr que n crmstituirftn Hws im
punha ; mas ni'io se illutlam os nobt'cs ministros, 
pensarrdo (/Ue :.1 votw_;ão d.l'~~ns lei:-; h:entou·o~ drt 
rc~pongnhi !1l~de ('111 tplC pnr aqnell~:,; dPt•rc~tn:-; in
corrcrttm. E~~a rc!'pomallilirbde e:=:.t;'t ('tn l'~ tlu
rantc o temitO lPg::tl, si Ul'il·t uão fm·em i.;;rntos 
regul:trmrntc. 

A' dec!nJ'a\ilO do governo, {k que prnlir.ou um 
neto illl'gal, corrc::~pt1U1le D ohrigu~'iÍD de arJreSi'll· 
lO.r-sc [t C;Jmnrn do:;; Lleptltílllns prrlinrln-lltc que 
proccdn como cntentlor ljUC o rasn c\igc. O,•rlarar 
~implesmcnte o goYL'rno que tal aeto por cite JH'n· 
licDdu foi ill1•gai, L' a!Ji ficar, 6 f:tzcr oslentaçfio 1.ln 
illcgt"~liJ~Uc, (•, f!UN'n s::tlJc? \l'f cm pnr;r.a l;onsi
derrtção a Ntmar,'l. dos Uepntilf1o_::;_ 

Esta;,: o!Jscn·<rr;ões não ~~o 1lc ::ulvcr~ario: o 8c
uado sal.Ju por flll:mto tJ.<tnpn durn a re~·pons<llJili
uudc. 

São <ll' qurm. proft!:'.-:nndu o l1rincipio dD ll';.ra
liUadc, runllo ·O YiolnUo, qurr f]UO sr\ cnmpnnn o::: 
11rcccitus (}HC', cm tal cnsu~ Ucrf'm ~er oLSL'lTtlilDs.l 

Entretanto, c~t~uws no fim tln :2:. :~ se:;sio, c nem 
~iiJUr.r trrtta·so t1u Uill Ue ind•:nmi(hl./.101 

Nestt'l parte tl'mos rcti'Ogradntlu muito; não se 
parecem :JS cousas prr~nntpr.;, cm relal'fio M prin-~ 
cipio da JegalillnUe, com .n rcycrcnCin que llw 
Yotavn. a gcra~ão qnc nos proeo1l(·u. 

Percorramos a nos.::n ltislorin polilicn, c C'ncon
tr~rcmos exemplos muito opllfJ:-;t2:::; áquillo que 
\.ai passanUo como rf'gm na Sitmu;<lD actual. 

Não lw Cio ser assim C]UC o pnrtldo liberal se 
fortalc~-L'r~í na 0piniiio publica; JlOl' isso o favOJ' 
com que c.;:ta o rcrclJeu, e.m ti flc Janeiro do 1878, 
-,;,-ai C<lda di::~ diminuindo c nfin potlem, nem os 
noLrcs mini~tros, Tif'nl os ~nliPn!f's vultos do p;n•
tido lilJer::lf, dl•ixar cll' conft•s5ar qnc o terreno lhe:-; 
vai faltcmd•) Lll'b<li~o tlo . ., p1is, niio pnr c:-;forços do~ 
:1Uvcr;;arios, mas cm ronser1uenei;:~ dus proprio.:; 
erros. 

O Sn . .:\.Froxso CELSO (ministro da {a.=mda) : -
-~cllo t!UC Y. Ex.. cstú cn;..;anndo. 

O Sn.. CuunEIA :-Estou cngrmndo? 
E' o que dizem os proprios rn-rcligil.m::trios 

elos nobres minbtros; síi.o queix:Js d•Js proprios 
::tmig-os. 

O Sn. CANSA:-fSÃO DE SINI~ml: (presidPntc do con
selho) :-Não são amigos,.nem rn-religiuual'ios. 

O Sn. ConnEI.\.:- Quem s~o? 
O Sn. C.I.NS.\NSÃO DE StNnmú (presirlnd1.~ do con

.--clfw):- São inlcrcssados n(ls J.c:-;matulo:->. 
O Sn. ConnmA:- Não c~pera\'a ouvi!' nmn rll'· 

clarnç~o desta ordl'm, c sinto ncr(']:::::id:-tr.le tle fazet' 
p:msa tlinntr lla gr<tYitla•.le tle~~n dcc!0ro.(ão.,. 

O Sn. Cutm~L\:-:-;\.;; queixas dos c_o · religionarios 
a qnc me rehro sac fettns em publico; essas n2o 
pt'ldcm ~cr ignormlas pt>lo 1toLrc {lrl.'sid1mte do eon
sel!w. lia outras que se fnwm cm particnlo..r ... 

O Sn. 1\FFO:-."SO CEr.;;;o (ministro da {azendu} : -
Dc~tns não cogitamos. 

O Sn. Connr::IA :-O nobre prr~idcntc do eon~c
lho 1liz qno os qur, <lS fnzr.m f;ão interessados c o 
nobre ministro d.'l fazend<l diz que dns feit;~ cm 
pnrtieular não cogitn. 

O Sa. C.\NsA.Ns:\o DE Sixnmú (presidnJÜ' do con~ 
sl'llw) :-E' vrrtlad~.o•. 

O Sn. AFFONSO Cu:Lso (n~ini,..,·t~·o da {a:::.~Jnda) : 
Sem duvida. 

O SR. Corum!.\:-Assim s~o interessados nos Ucs
nwndos OS liiJer<tC:S flUO SI~ f!U('iXlllll. 

O SH. ArFo:--·so C1~uo (n<-inistro dr~ {uzcw.la) :
V. Ex. nUo cntl'ndL·U o que dis;:;e o nul.Jrc prt~si
dcntc tlü {;Omcllw; clk di~::o que não conhcr>ia 
os lilwracs a. que V. Ex. ::;;c referia.. · 

O Sn. ConumA:-Niío, senhor; pcrtlüo-me. 
() Sn. CANSAKsXo DE SINIMBU (presidente rl.•J cm~· 

s.·lllo):-Dis~e que ni'io são lifwr<1esos que f;lzem a~ 
fllH'iX;ts n qnc V. E\:. se rcr~~rin; ~~o os intl'rc:::
fallos nos de::;mandos que rt:tn'irnimos. 

O Srt. .Cun!tEIA :-Creio que V. Ex. ngg·raYn a 
dr-claraç5o. Não julgo prndf'ntc pt•o.c;cguir-; c como 
n5o costumo CX{llorttt· wtl:tvrns dita.:. de momento 
llcix0 que o no!Jrc vrcsir.lcnle do ronscllw t' o nobl'Ó 
ministro tb 1'11:wnJa mcc;am mais cnlmamcnle o 
ctlcancc de suas dl•l'l:.trnrõo~. c, qmmlo julg-nrem 
opportnno rle~~cnvnhreJ-as, fot1,'aln-nn, sem qnr• eu 
~Cnhn ::t[)rCr'Ül.ilO dccJ~u·n~ÕL'.<t, l}UIJ,\)1.'10 lllC!LOS, fut'ittn 
tmprndrntes: 

0 SLL AFPON~O C:f~T.SO (minis(t'O da {a:::enrla) :
Não~ ::.cnhor; ul~e\nro c rt•pito qne TlilO co;yito das 
qnctxns que gFJ f:'tZPm pdos corredores, .-:i é que 
ell3s cxisLt~lll. ' 

O Sn. Connm.\. :- QLlC c lias cxistcm 1 V. Ex. 
sabe. 

O Sn. Joio ALFP.Eoo :-lkcorram a nm c::.cruti· 
n i o secrctl) u verão. 

O Sn. Connm.\ :-Desejo rhamnr a attcw;ão tlo 
nolH'L' ministro da fnwtHla p:1ro. n verlJn-Ex.,·rcicios 
tinllm·.-, qnc lrm rrp~ddo de !lll)•]o sonsivol, sendo 
mais de um::~ Vl'Z nu~mcn(a1Ja por <Jctn k~i;;:Jn1iro. 

Assim é fJUC, yotndos Bllü:OOO,) par,'!. p~g:~mento 
de diviJns do r'\:Pfr,iCios findos, houve necessidade 
tlc rdorçar est:1 ;o;ornma com o credito .supplemrm
tat' de 200:000$000. 

O noUru 1ninistru Iw tlc n~(·onhcccr qno nrm·oc<~ 
rcpuros tnmnnhn somma, em um rxcrricio, pnra 
png:uncnlo do divid:1s ntri.'tZrld.:t~, prn'rjUf', :::;1) por 
excepção, devem m crcdo!'l'~ do Estado nãn receber' 
a impnrtanc.ia (](' suas clivid<ti> até o ~lltimo di<1 do 
semestre aJUicion<Jl. 

O systema arlo!li.<Hln Jlt.H'!o autorizar alm~us. 
A r~~ularidatk pr~rt~co a~onscllw.t· que não se 

conceda ~in~o o credito prpf'i;;o prtra pag-nmcnto 
<las Ui vidas de e\:ercicios Jhtdos, já liquidadas, e 
trazidas <10 conhecimenlu ôo l10d1·r lcgtslativo. 

Tnlvez que esta tnf'dida trous.essn resultado vau
l~ joso. 
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Em :ll[fnnws provindas do Imperio é a~sim que 

1 

assumpto,a.flm dc'lutbiiitar-nos a ~preci~r a questão 
se p~ocew~. As assemblé<ts p~v!ncinos n5o v~t~m sob t~Uos _o::. asl!ccv~~;. . . . 
crcdtlo p:1ra pngamcnto du~ dtvllhls dt\ t!XC'fCIClOS HoJe nuo ere10 que o nolJI'u tnllll::>lro deva m · 
fiuUos si não c't propor~i'ío qur- silo liquidadus c sistir pdo r~~-~gJt0 " to•.1o u tt·mtsc. 
traziU.:ts ao seu conhedmcnto. Sr. prc:';itlcntn, Yt'jo que o tempo da sessão e::.tá 

Votam n qunntin prPcisa par:t pagamento de di- a fintlar, c n5o desrjo prolnngal-o, quando jiL não 
vida ccrtrt. . são fnceis sessões tão longas no Senado. Convem 

Este proces~o não deixa de ter alguma supcriori- cntrctat1lo notar que dlr~::: nfío tlim .::.ido intcrrom-
darlc sobre o mloptatlo pcl:l ass~mbléa gcrnl. pldn~ dt~~dc qw~ tralamo.;; Lia lt'i do orçamento. Os 

Demoif', cumpre examinar si conve!TI que só ao senadores qlw goznm melhur s:nudo nrollem I1rns~ 
ministerio da fazenda Sl! conceda crcd1to lHlr<l pn~ snrosos; os mais idosos, o alguns enfermos, fazem 
gamcnto de Ui vidas de excrcieio~ finllos, ainda das fraquews fu~~·a~. ~ compnrcccm. 
que esta~ tenham do ser rcconltectd:.~s por outros O governo nav pncln Ll'r o menor motivo df! 
ministcrio~. queixa pclof' tmbnllJO$ do Senado. 

Assim se tem prntica!lO; mas agora quo outro NDm sempre os noLrcs ministi'('S são os prime[~ 
systenw tem de bet' executado para n prnpnsta de ro;.:; a compnrcecr, o que n5o levo [I mal, porqul~ 
lei dt~ orçnrncnto, t~llVt~z ge dt~vessc estalJel~~cer que sei que a muita~ eonsas têm de atlenJ.cr. 
à proposta rt~lativa á fkspr.sn rle_ cad:s um dos mi- Mas nestes dias Uo prorügação, cm qne tratamo~ 
nisterios acompanlws:>e n rolaçao dos crcllorc:; de dns mnis importantes nssumplo.'!, parecr. qu3 nDo 
Ui vidas d!· exercidos findos, com o prditl~ tlo crc- dcyerão suLurdinnr a outru o serviço Uo Senndo. 
tlitu nre~is9 p::m1. o pnp:ameu~o clcllrs. Creta que o N:lo p_o;.:;_so terminar sem pr.~1ir a attençJo do 
nobre tmm::tro Ua fazentltt nao esta longe llo cou- nobre numstro para uma ncc0ssHlnde da provin-
cordnr nisto. ciaque tt.mho a Iwnr,t dr. rt'presentar. 

Duvido c\uc o no~rt~ minis~ro se conforme com A Alf:mJoga da cidndc d\1 ParanngHá 1'.st:í em 
:1 emen(la (a commrssao relativa ao rc~gatc dn pa- logar afa_;;\a(lo tlu ancoraduuru e cm cdiJlci'J qn1} 
pf'l-mol'tltl, segundo. a .(IUal cssercs::t.a~e se deve não é o mais apropriado. 
cfl'octu::tr qn~ndo, !Jqn1dado 0 OXL'rt.'tCIO, houver Si f•Jr Icvadn a eiTeilo a cünstrueçi:ío da cstn:ula 
softra,de receita. . .. , ~ de ft'ITO Jo Par;:má, turnar-se-h~o mais sen:;ivcis 

B.sta no plano dn nnl!f'f~ IHJJlt.:-ti~J CO~l:eçnr 0 r::· 1 os inconvnnientcs que se notam pclfl mft copuea~ 
gato do pnrP-1-rnocda, m12da 11~e pc~rn cssr. Om h<~Ja r.3o da Alfmtdell'a. 
necessit.lade dn decrctaçno d<• unpl)Stns. ~ !:1 • • • 

Este ponto é digno de mcditaç-5o. O nolH'IJ minis~ PSJ<.:O no nob~c mmJstro que tt'Ult.J. em _consule· 
t ,.u~tent·1 qnc uma vez que uma naç~o Jomra raçao? n,cccssidadc que lw da conslrucçno de ou
~~oL d~ tri~tt• reéur;;;o do papC>l-moL'tla incmrrcf- lrü cUtficto pa_r~ Alfandega, ante_.-; rpw puss[l eom1~· 
fli\'Cl d(•\'l' procctler com clle da mesma fllrma çar a ser util1sada pelo commercw a cstralla de 
iwr /rue prncrdP cm rclaç~o aos ct:wre:-.timn...; pl~· ferro. 
Llfcos purn 011 qnne-s ('s.ta deh•rmmndn n nmortt· A hora est::í. rla(la, e n5o devo rct('l' nlJUi 11nr 
za.ção. , mnis tempo os illnstrcs senndorf!S fJUC me honram 

A eommi:;s5o c11tcndt) qnf', f.:cm dm·idn, o corn sua nltow;:ão. 
rcso·nte elo JHlJlPl·HIOI~lht é nwllida muito pnrn l1r- Ficou a discussão adioda!Jt:'la horn. 
~oj~r, mr~s na qu~'l( n'fi? se dcvt~ ipsistil' qup.n1ln, O Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia 19· 
pnrn rca.lizal-a, nustcr u recorrer a decrctaçao d() A mc~m::l jó dcsignaJn, a saba: 
novos impnst~~s. 

São dous systcma:;:, flm.lJOS dignos de considera· 
rão.~ de cxrtmc. 
· Eu tulvez nüü husitasse f\m ndlll'rir it opinião·uo 
noLre miui!~t!'U díl f<•zcnda, si julg;;tsse qur. havia 
materia tributarei a CJUO rnu1cs:-;cmos recorrer ~cm 
pPrturkwiío no cn•sctmcnto da fUI tuna IlUIJIIca. 
Mns, ven;lo flue pnrn outras despesa~ imprcscindi· 
Ycis temos Jfl dL' recorrer .. n no'"Oi; l~npostos, sou 
induzilln a crer que, nf!s ctrcumstomcms pr.•scntct-:, 
o alvitre miliS prudcntr. é ou~ commissfío. 

O nobre ministro da faunda s:~he que tamLetn 
desejo que o pniz saia do eshllo de 11,~rnlysia em 
relnçUo ao rcsgnte do pnprl~rnoeda. ~~este era o 
meu de:-:l'jo :mtcs do famoso decreto . d~ 16 de 
Abril tlc 1878, rtuc felizmente o nolJrc mmtstro da 
fazenlla r!'JHHliou, esse desejo nugmontou dOI)Oi~ 
quP o gorerno tomou tiío arLitraría provhlcnein. 
. hsim tiv(:.;;~c o nobre mini..::.tro du fazenda ro

pl"llitlo outros (lr[os ll!' sen antecessor tão cengu. 
raveis como nqurllc. 

Em to!lO caso, sendo est<~ ma teria de manifL•sta 
impGrtancín, n~n se P!")(1.c cscurl•cor qur. é louvavcl 
o esforço do noLre uumstro para ver s1 consegue 
dar o primriro vasso no re~gate do pnpl~l-mnnda. 

Si o noLru nunbtro continuar, como tudo leva 
a crer a diri(rir a rcpnrtição de fHzenda, no pro· 
ximo ;ela todO p(lde trat;:ol' Uc::.f•nvulvichnnente !lO 

1.~ parte (ald i h~rra). 

2.11 discu..:~5o da~ propo1;til:" ela f'nmarn dos de~ 
putarlos, do eorrt:nte anno: 

N. !81), <lpprovr~ndo o contrato cclelmulo pt>ln 
governo pu~t a navegação a vapor no lHo Am:nonas 
o outros._ 

N. 1:5~. dcterminanJ.o que os c-x.'liDC:) de pr~~
paratorios, fcitus no Lyccn Un l3altia, ~Pjam tlCritos 
para n matricula nos cursos surwriore:'; do Im· 
perio. 

N. liiO, crmccUemlo diversos ferrares il emprezn 
que levar a ef!t·.itcJ o pro.lonp:r~mento U!l aveniU3 
Villa Isn!Jd ate a run tlo Scnndur Euzcl>w. 

N. VJi, idem it empreza fiUC se orgnni:;;ar para. 
o nrr:1znmcnto do murro Llo ~cnado . 

2.u discussão do parecer da commiss~O d~ em
preza:-:; privilegiatlns sol>re a pretençào de Morris 
N, Kohu·, 

2.a tlitu das proposições da C<lHHlrt.t llo;3 Uep!L· 
ta dos: 

N. 233, do corrente nnno, conccdentlo a CarloS 
Agostinho de Lape1-ril·rr privilop;io parn fabrie<tr 
c yt_·nder soda a'lificial c :wido sulfurirtl. 
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N. 522, de 1873, Uetennin~ndo que a legitima
ção por subsequente matrim0nio comprehcnde os 
filhos espurios. 

Accresccndo : 
2." discussão das llTopnsiçõcs da mrsma cnmaril, 

do corrente anno : 
N. U7, autorizando a camara municipal desta 

cidade a contraltir um emprestimo até à quantia 
de i.OOO:OOO~, a juro de 6 "/o. 

Ns. 20~, 205, 267 c 32, concedendo dispensa ao~ 
estudantes Antonio ]:foreira da Costa Rollrigues, 
Pt3dro Yelloso fiebello, Carlos Eugenio Stelling c 
IIyeroilio Eloy Pes:-:oa. 

2.n parte (d 1 hora ou antes, até ás .i). 

Continuação da 2.3 discussão do art. 8. 0 do 
çamento relativo ás despesas do ministerio da 
zenda. 

Levantou·se a sessão ó.s 1 horas 1.b tardo. 

o r· 
fa· 

Acta cm 1.0 de Setembro de 18,.0:. 

I>RESIOEN'CIA. DO SR. VISCONDrn DE HGU.\.RY. 

Do i.~ secreta1 i o da camara dos Srs. deputados, 
de :17 do corrente mez, remcttendo as seguintes 

Proposições. 

A assemLién ger~l l't's.olve: 
Art. 1.0 A wns5o de sêf->senta mil ré is mensaes, 

conccdilla por decreto de 30 de Maio de !868 a 
D. Juanna Thereza .Alns Franco, fallecida em 
!6 de Março de 1876, mãi do capitão do 41.o corpo 
de voluntarios da patrin Erico Jorge Franco, 
morto em comlHl.te, fica dcvolrida rellartldnmcnte 
ás irmãs do ref~Jrido cailitão, D. 1\ aria Amelia 
Franco l' D. Clotilde Tliereza Franco, conforme 
se declara no decreto de !6 de Ago:;to de 1876. 

• Art. 2. 0 Esta pensão será p<1ga da data rlo de
creto de 16 de Agosto de 1876. 

~ Art. 3. o Firam revogadas as d.isposições cm 
contrario. . 

• PaJ.:o da camara dos deputnUos em 17 d~ Se· 
temJJro de 1879.-Visconde de Prados.-Josd Ce
sario d.? Faria .A.lviin.-M. Alvl's de .A.raujo, 2." se
cretario. • -A~ com missão de pensões c ordenados. 

~ A as:::emiJléa gcrr~l resolve: 
c Art. Lo O gO\"Crno é autoriz-ado parn dispendcr 

ntê :1 quanlia de õ:OOO~ com o fim de indemnizar 
no editor Drochham:, crn . Leipzig, da imprcss1'io 
da~ mcmorins mnthemntico.s do Dr. Jo~quim Gomes 

A's 11 horas da manhã fez-se a chanw.d.a c ach:J.- de SonzJ. · 
raro-se presentes 27 Srs. senadores, a saLer: Vis- ' Art. 2.o Para es~o •~treil.u poder;í ogovenw, na 
conde de Jaguary1 Dias de Cnryalho, Cruz 1\Iaclwdo, 

1 

falta de ~obras da receita soLre n despesa orçado, 
Barão de Mamanguapr, Godoy, Antão, Barros Bar- usar do qualquer opcroc5.o de crcLlito. 
rc.to, \'iscoB.d~. do Rio Branco! Viscondc.U:o AlJC:Jet•~. c Art. 3." Ficamrc\·;(l'atlas a..; J.i3posições em 
VIsconde Ue N1ctheroy, Corrcw., Junqueira, Afl'onso contrnrio !:'> 

CdelsLo, ViD~qond~Tdlel.MuDrHiba, LJcão. VeU~zfo,,RilJPeiro • Pt~ro .da rLJmara do3 deputndos cm 17 de Se-
a ·UZ, rog-o 1 e uo, nntr.tsJ ase Bom rlCJO, aes tcmlJru de 1879.- Viscondv de Prados.-José Ce

de Mendonça, Paranaguá, CandiJo Mende~, Barão sario de Faria illvim.-Jl .. AlL•es de Araujo, 2." 
da La~una, Tçix.eira Junior, Leitão da Cunha, secretario. • -A' commíssio do ori_'amento. 
Jaguar1be e Vieira da Sílva. 

Deixaram de compm·cccr, com causa pnrticípada, D<L> mesns p11rorhiac:-; das freguezias de S. João 
os Srs. UchUa Cavalcanti, Diniz~ Nunes Goncalvcs, de Cariacic<J, S. José do Queimado, Nossa Senhora 
Chichorro, Darão de Cotegip 1', Darfto d~\ Maroim, do Rosnrin da villa do Espirito Santo, Nossa Se· 
Darão de fPirapama, Conde de DaepenUy, Duque nhora tia Conceição J.n cidade da Serra, Nossa Se
de Caxias, Fausto de Aguiar, Octa.viano. Silveira nhora da Conceição ele Guarapnrr. Nossa Senhora 
Lobo, João Alfrcdo\....Sinimbú, Fernandes da Cunha, da Penha d.a villa de .Santa Cruz o da vill:J. do Nov-a 
Saraiva, Cunha 0 l"·igueircdo

1 
Silveira da Motta, Almeida, na província do Espirita Santo, rcmct

Lui: cario~, 1\larqucz do Hcnal 0 Visconde de tendo as uuthenticas da eleici:io dP c!citorL\,; a que 
Bom Retiro. se procedeu nas ditt:~.s p.'lfoc:hias. 

De!ptr.1m do comparcecr, sem causa pt~rticip<lda, Dos collegios cleiloraCs da villa du Santa Cruz, 
os Srs. Barão dQ Souza Queiroz 0 Visconde Uc (~ da cidade da Yirtorin, da mesma proyincin 1 rc
Suttssuna. · mettcutlo as authentica .... da eleição de um sen:ldor~ 

n que se procede-u nos dito~ colJegio,-:. O Sn. L" SE.CRE'l'ARID deu conb do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Ollicios: 
Do ministcrio do Imperio, de 18 do corronte 

mez, declarando que naquella data oxpcdiu aviso 
ao presidente da proYincw de Minns Gcraes, afim 
do que tenham exacto cumprimento .as decisões 
da camnra dos Srs. senadores de que trat~m os am
eias de :13 do corrente concernentes ús ddçõcs de 
eleitores especir~os a que se procedeu nltinwnwntc 
em algumDs paroehias dn dita provincia. -In-
teirado. • 

A' commiss?ío dL' constituiç-ão. 
A'.-5 U 1;'2 horns da manl1ã o Sr. Presidente de

clarou que não podia haver ses:íi\o, por falta dP 
nu mero Ue Srs. senadores. 

Em ~cguida dt•U p~rn ;1 ordem do Uia 20: 

I.n lJat·tr: (até âs :2/wt·as). 

ContinuaçJo Ua 2. a Ubcussão du art. 8. r. Uu pro
jecto dP lei do orçnmento para o exercicio de !879 
a 1880, r~·!ath·o a.c; desrc~:-1" do minislrrio da fa
zend<~. 

_j 



-------------~~-~=~--~~~~ -~-

SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO. 255 

~-· parte (â.s 2 horas ou antes). 

Discussão du.s requerimentos tJdiJ.d05 pela ordem 
de sua aprc!':entariio, a snl.Jcr: 

i.", do Sr. Correia, po<lindo cópins U:os docn~ · 
mentos que justificnm a ordem do Tltcsouro de iü 
de Junho pmximo findo, relativa ao akanre do 
ex-director das colonins tlt· Hnl'ilhy c Prineipr 
D. Pedro, e do acto pelo tlUal ui aum0ado João 
Baptista Fül'relra dt~ Brito, delegado do in:;;pector 
geral da Instrucção prirnaria c sC'cund<~rin dCt rôrtc, 
na província do Paraná. 

2.", do Sr. Junqueira, petlintlo inforHwçõe~ Ue 
quacs m~ sommas que tem o The-:;ouro reechido 
por emi~s3o de 1JillJclt•8, no moz de Junho pro"\: imo 
pasBado. 

3.0 , do mesmo senhor, prtlindn t·opw do nvi~o 
de 20 tlu Dezembro, dirigido pelo ministcrio d,1 
agricultura ao tla fclzem1n, arcrra do tmgnmentn 
feito Il('hl Estrn.da Ue fei'l'11 D. Pedro IIJ por desn
propriação do terreno~. 

<Í.n, Uo Sr. CorrciD, ppdindu c(1pia da neta da 
reunUio do conselho tle E.::taUo, t•m Abril Jo armo 
passado, na qual se tratou Ua di..:soluc~ão da cD-
mara dos dcput:1do . ..:. 

5.", do Sr. Ribeiro da T_juz, pedindo informa
ções sobre os crimrs commcttitlos nos termos llc 
UlJcr8lHJ. e- o~:tros1 da prnvincin rlr 1\Tinns Gcr;:~cs.; 
c bem assim das provirlcncias tunw..tlas pnra pnnt
ção dos criminoso~. 

(j, 0 Uo Sr. J~guaríLt:, prrlindo r•'1pia dnsoffirios 
do pfrsidentn do Ccarú, do mez de OntnlH'n do 
anno nassado c 3 de Maio nltimo, aos quneo: se rc
feru U aviso do minist~~rio da justi\,'a pnlJlirallo 
no Diai'io O[ficial rl1• F1 de Jnlho ultimo e dt~ ao 
de Julho de !878, ao f!Utll SP refert~ .a r, msulta 
do Exm. Sr. consC'lh(liro de Est:ülo Y1scond~ dt• 
Jaguary. 

7. o, do Sr. Do.ntas, prdinU9 infurnwçõcs ~oLroJ 
os processos instaurados n_u Ylll_n de :M~e;1hu~ns. 

s.o, do Sr. Correia, pcdmdo 1.nrormnçocs a_ccrca 
das oz-currenciaf' havidas 0:1 r1dnU:e du Jmz dl' 
Fúru. . 

9.o, do mesmo srnhor, 1wdind1) informações SI 
formn contcmplado.o: nns n9meno;:ões da g~::trda~ na
cional do Pianhy os officrar.-: que estavam . ar
vindo. . 

10, do mesmo sf'nhnr, p;•dindo cópi:t do ~ff.imo 
do director intt\rino C! a Fac.uldadn de mcdJcma, 
acerca Ja contagem das fnlttl dos esturlnntes, na 
conformidade do doere-tu n. 1105 do 1R61. 

u. do mesmo stmhnr, perlindu infornwção sobl'e 
qual' 0 ultimo anno em qur: pr(':'.tou contas a rn~ 
mara municipnl Ja côrte. 

u do Sr. Jao-unribL!, pc1Iintlo inf.•rmações re· 
bliv~s á distri~uição de sorcorros puh.lico~ no 
1,t•ovincia da rv.rahylJa ~ sobre a eonvcmencu~. ~c 
a loptar-sc uma rcsoluçao que su.sp{'.nda a ele1çno 
d·l senador prln dita provinciu para quando ces-
5-:trom os etfeito~ da sêcca.. 

O Sn. PRESIDE~TE convidon o~ Srs. senadores 
presentes pnra se orcuparE'm com trnbalhos Ua~ 
com missões. 

94.. a !Sessão em ~O ele .@l.eteJnbro 
de 1.8'2"'9. 

!'RESIDENCIA DO SR, yy::;co~DE DE JAGUA.RY. 

SUMUARIO.-E.J:Ptntt:-:-rc.·-Quatro proposif.i'l'es da cama.ra 
do~ Srs. Ue_Quta.dos ~obre matricula de estuUan!es.-Ncgo· 
cios tlo Sarg_1pc. Discurso o requerimento do Sr. Correia. 
Discurso do Sr. Jlrcsidcntc d0 consdho. Approvaç.ão do rc
querimento.-P•IIMEIJtA PARTE DA nllDEM DO Du,-QrçamcntO tia 
úuenda. Discursos dos Srs. ministro da fazenda, Juno;tuoira 
o "\ntão.-S~::Gtt;-;u I'A.RTE n.o~. QflDlm no nu.-As colomas de 
Hajahy o Prlncipe D. Podro. Erh'•!rramcuto da discu~são. -
Emissão da bilhetes do Tho~ouro, Discursos do~ Srs. Jun· 
queira !l ministro da fazenda. Encerramento tiu. Ui.scusgào.
Dosaprocriaçll.o de tcrrmos. EncerrammtQ tia discussão.
Dissoluçao da camara dos Ueputados. Di3cur~os dos Srs. 
Dant~s e CorrCl!:l.. Encerramento tln tiiscusiião.-Crimcs com· 
mcttidus cm !\linas. Encerramento da discussão.-NegociQs do 
Coará. Encerramento da Jiscussão.- Processos ilJstauraUos 
cru Mact1hullas. Di~cur~o (lo Sr. Correta. 

A's 11 horas da mnnhã fez-.se a chamada c acha
ram-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: Vis· 
conde de Jagunry, Dias de Carvalho, Barüo de Ma· 
mangunpc~ G-odoy, Jaguari!Je, Visconde de AlJaetl!, 
Bnrão de Cotngipe, Yiscondo de Nicthr.roy, Para· 
naguá, Junqueira, Bnrros Bnrreto, Visconde do Rio 

I Branco, Corrcit~, Paes de Mendollí;a, Marqucz du 
nervnl, Diniz, Dantas, Antão, Vieira da Silra, 
Affonso Celso, Cnndido Mendes, Leitão da Cunha, 
Leão Vellozo, Barão d::t Laguna, Cunha. e Figuei
redo, Sinimbú, Yiseondc de Muritiha1 UchUa Ca
valcanti e Fausto de Aguiar. 

Ddxaram de comparecer, com causa particí· 
pDda, os Srs. Nunr.s. Gonç::dve~. Chicharro, Barão 
uc Pirupamu, Conde de Bacpendy, Duque <lo Ca
xias, Octaviano, Silveira LolJs, Teixeira Junior, 
Ribeiro da Luz, Fernandes ria Cunhfl, Silreira da 
Motta, Luiz Carlos, Saraivn e Visconde de Bom 
Retiro. 

Deixamm de comparecer, som causa {lilrtici
padn, os Srs. Darão de Souza Queiro20. c V1sconde 
de Suassuna. 

0 Sn. Ln SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do ministerio da justiça,~de 18 do corrente mez, 

declarando, em resposta ao do Senado de H de 
Julho ultimo, (JUO o capitão Agostinho Pereira de 
Almeida não foi nomeado para o posto de tenente
coronel chefe do estado maior do commando supe
rior da guarda nacional de S~nta Maria da Docca do 
Monte. 

Do ministerio da ugricuitura, commercio c 
oLras publicas, de i9 do corrente mez, declarando, 
em resposta ao do Senado de 15 do corrente, que nTio 
houve proposta alguma de multas â Companhia 
City Imprmmn.euts, durante o anno de :1878.- A 
quem fez a rcquisiçãf.J. · 

Do mesmo ministerio, datado de hoje, remettenllo 
os balanços que recebeu da Co~panbin. de nave
gação a vapor do Amazonns.-Frcou sobre a mesa, 
para ser tomado em consideração opportuna~entc. 

Quatro do L o secretario da c amora dos Srs. 
deputados, dd !7 do corrente mez, rcmcttendo as 
seguintes 

Proposipões. 
c A assembléa geral resolve: 
c Artis-o unico. Fica o governo autorizado a man~ 

dar adm1ttir, em Mar\o do anno vindouro, o cstu· 



25G ANNAES DO SENADO. 

danto BL!nio-no Alfredo de Assis, da FaculUadc Uc 
medicina J'o nio lleJandro, ii. oxamo das ma terias 
do (l.,o anno, depois de approv:ulo nas do 3. 0 , que 
actualmente cursa. · 

• Revogam-se as disposições cm contrnrio. 
• Paço da canwra dos <lepntadl)~ em i7 Uc Setcm· 

Lro de 1879.- Yiscond(~ di! Prados.- Jo:é Cesario 
de Fal'ia .:il1.-'i1n.- M. Alves de Ataujo, 2. 0 secre-
tario. • · 

• A asscmLl~a geral resolve : 
• Arli~o unico. Fica autorizado o governo a man

dar adnuttir ·a exame va~o das matcrfus dos ~.<'' o 
5.0 annos da Faculdode de Direito Uc S. Paulo o 
estudante Theuphil1> Dia:; de 1\TP::.fiUita, depois que 
se mostrar approyarJo nas do (lllUO anterior. 

• Revogam-se as disposicões cm contrario. 
• P11ço d:.t camal'<l dos deputados cm l7 de Se

tembro de 1879.-Lui.z- Filippe de Souza Leão, 2. 0 

vicc-prc.siUonlc..-Joijfi Cesatio de Fa1·ia Lilvim.-
.M ..• Hvt·s de Araujo, 2. n secretor ia. • 

~ A asscmbléa geral resolve : 
~ Artigo uni cu. Fica autoriz.::tdo o g·ove.rno a 

mandar admittir ii exame dns matcrias do 1.. n anuo 
da Faculdade dü mcUiclna do .Rio de Janeiro, cm 
Março do anuo vindouro, o estudante Juj,U Ua Silva 
Pires Fcrrc.im, dPpol.; ele a{lllt'oV~trlo nas dO 3.u anuo. 
em quo está matrieulnllo. · 

« Re~togndus t~s disposições cm contrnrio. 
c PJ.ço da camara do::; deputados em ii de 

Sctcrn.Uro tlc !879.- Lui:s Filippe de Souza Leão, 
2.0 vice-prcsidenk.- José Cesal'iO de F'w·üJ .:H vim. 
- M. 11lt·es de Araujo, 2.u sccrcturio.• 

A' comm1ssão de instrucção publica. 

« A asscmbléa geral resolVI': 
c .Artigo unira. Fica nutorizado o gwrerno pnr,'l 

manllar admitlir o 2. 0 teucutc Lll} 1." batalhão J.e 
artilharia a pP. Amcrico Augusto Soares Voolf ú 
matricula n<t Escola tlc infnntaria c cavallaria tla 
provinrb. do Hio Grande do SuL 

~ Revogadas as t.li$!lOsi{:õrs cm contraria. 
o: Paço da e .amara llo:; tlepatallos em !7 llc Se

tembro d.e 187Q.-Luiz FilipJ?e de Sou:;a Leão1 2. 0 

vicc-presidrntc.-José CesaJ'w de Fat'ia Jh•iln.
~lf . ..:llves de .!mujo, 2. 0 sccrctnrio. p 

A' com missão de marinha c gue.rra. 
Do.s mesas dos colh}gios cleitur;.~_es dO~ ci<.lndes rla 

Olivciro., Rantll llarbaru, Santo .Antonio Jo MontL', 
Ayuruoca c ltltLira, da proyincin ilc Minns G.·racs, 
rcmcttundu cópins das neta:; ll<l e!ci~·iio de um se~ 
na dor a que .::11 prnrc(Tru nos c.Htus cullcgios .- A' 
c'Jmmi.ssão de cunstituiç3:u. 

Tendo comparecido mais o Sr. Diogo Velho, o 
Sr. Presidente aLriu n sessão. 
Leram-~c as actas de 18 o 1\) Uo corrente mcz, 

e, não havendo l!ucm sobre ella~ fize:::so ob::;erva
ções, foram daUas por ;Jpprovndns. 

Comparcccrnm· drpois os Srs. José llgnifacio, 
João Alfredo c Cruz i\'bchw.lv. 

O SR. PRESIDENTE decbrou que ia officiar-so 
ao governo pelo ministL!rio do Impcrio, nflm ele sn
ber-se o dia, hora Q Iugnr cm que Sua l\Iagestudc 
o Imperador se dignará recelwr uma deput.ar~o do 
Senado, que tem Uc pctlir respcitoMtmcntu ·a de
signação do dia, hora o lugar t.lo Ctll'Prramcnlu da 
presento .~ess1o legislativa. 

~EGOUI05 DE SERGIPE. 

O Sr. Correio.::- Julg-o do-.;·er trazer ao 
conhecimento do Senado dorumont••S originam;, 
qnt.>: me foram rcmcttidos ela pt·ovinci<l de Sergip(', 
c Uos quae:-> con~ta m.ais um acto Hlegal praticado 
na l1Ct-Lwl situt~çJo, e que subsbtc, npczar do . ..: 
csfurços do intcrt.!ssado, que elirigiu ao presidente 
da pruvincin o seguintu requerimento : 

~ lllm. c Exm. Sr. prcsiUente. 
• O l'<lpitão 1\i<mor.l Pi.·lulente de Gôc~. tendo sidn 

exonerado illcgalmen te, em Ju!lto Uo anno pas~ndo, 
pelo Rx.111. Sr. Dr. Frnnci::;co llddunso RiLeiro dl' 
Menczc:;, prm:ifle11te de então, do cargo de L" 
supplcntc tlo juiz nmnicipt~l dt~ vilf.:l do La~arto, 
sol.l pretexto de um sonlwdo inl!ll'dimcnto pormab 
Uo seis mczcs, vem pedir a V. E\:., ba$eado nos 
Uocumcntos juntos, qtw Frnvt~m a injustiça e i!lc
gaiitladc cl1J :~cto de fllli' rceorre, a rcconsitlcraçã"o 
do mesmo acto. O snpplican!c g'll<:lrdou sill'ncio 
duranto as administraç-õc:- l!.'lSsad.'ls, porqnf' aHmC'n· 
tava a certeza de f!UC n sua snpplictt. srrín ind··ft>· 
rida; mas uma. vez que Y. Ex. tem dado !'ro-.;rn . .; 
soUejas de que ama a JUStÍI.'U c fjllf·rol'nmprimentn 
d<~lei, compnrrre ante V. Ex. reclnmand·1 contra 
o acto abusim que 11rh·ou o supplic:mtn do eargo 
supradito. -

~Nestes termos: Pede a V. Ex.. deferimento.-· 
Lagarlo, 2 de 1\Iaio de 18i9.-..:lfanoel Prud1'lllc d,, 
GVes. ~ 

O prcshlcutc. ela provincin proferiu este eJto..:. 
pacho: 

• Indeferido, porque o neto Lla prcsidc•ucia d1• G el1• 
Jullw du anno passado teve! por fundamento ccl'
tidõcs dos cscri\·ãcs do termo, tlas qmws rorificuu
sc que o supplirnntn deixou de tlar uudienria por 
c.sp:tço sup1•rior a seis mezcs, e nesse caso a prrsi· 
tleucia turnou effectiva u disrtosir:~o du ill't. 6." du 
decrl'to n. 118:.% de ~2 tlo NovcmlJro dt~ 1871, visttJ 
como pelo t~rl. 77 de;;;te decreto e nvi.o:;o n. 303 l11~ 
tO de .SctemLru de 1872, os juizes supplenttos ele
vem dar audieucia em dias' cC:rtos c dl.'termiuuduh 
uma ou duas vczos na s~mt~na, c essa falta prc::.up
ptic imprrlimento que, 11111' mais de seis meze:-, fnz 
exigivcl a ·applicarâo da Jemissão.-P..tlaciu do gu· 
vcrno de Sergipe 'em 27 tlc Julho de 1879.-Tlu·o
Iiltit'J Fanandl'S. a 

EntL'duntu, no reLJ.:Wrimento do iHtt'rc.-;:s<tUu 
<Jrompanharam dol'umcnto3 qUI' IH'O\'ll.m que t'li(' 
não ha\'i<L iutNrompido o exereicio de seu e.u·go. 

Eil-os: 
« Illrn. Sr. Dr. jniz munil'ipnl c de orphãos.. O 

CBJlitJo Mnn01:I Pi'udcnte de Gt"!c::;, a lH!ll1 do seu di
reito, precisa que V. S. lltEHtttestc, em re d,~ seu 
cargo, si na qnaliJad~\ lle jniz municipa.l ~uppfen!t• 
deste termo dcix:ou de coopcrnr com Y. S. no:-. 
fdlos q1w Ihe eram distrilmidos. -- P. '' Y. S, 
bl'nigno dcft"rüncnto.-Jfauod Prud('ntc de Gó(•s." 

~ Atte:-;to qnr u pcticionouio sempriJ fllnccionou 
nos feitos e1uo lhe eram passr~dos por este Juizn, 
á excepç-ão tlo um unira procc,;~o, em f!UC tWer· 
fJou-sc de suspieto. 

Lngm·to, 2'1 de Julhu de 1878.- Praucisco itlt't'S 
da Siú:eira Brito . • 

No mesmo scntiUo são ns certidões Jos cscrivãcs 
Seuua Pereira c. Antonio tlc•s :)nntos .Menezes, fllll' 
tamlJL'lll Dqni C'stfio. 

-.;;.;;· 
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SESSÃO-EM 20 DE SETEMBHO. 

Informado, eomo dC\'C achar~ht:J o governo, do 
facto a. que me refiro, estimarei ter noticia de 
.qualquer decisão que lwjo. Jallo !'obre o a~~-umpto. 

O requerimento é o seguinte (h1) : 

Foi}itlo, apoiado o po.-.to cm discus~ão o ~·e~uinte 

Req1w·immln. 

« Requeiro que, pr.lo ministorio tia jusli~.~<l, se 
peça ao governo cdpin da e()mmunicação flUC' tívcr 
feito a prt'sidcncia de Sergipo ncrrca d<t dcml'-Si"in 
do 1. Q sur1plcnte do jrliz munlcípnl do tcru1o 110 
Lagnrto, o capitil0 Manool Prudentu de Gúe~.
.Manocl FrailCtSCO Cm·reia. n 

O Sr .. Ce.nsan.são de Sinhnbil ( pre~ 
sidente do consellw):-Sr. prr.sidnntc, V. Ex. e o 
Srnndo comprclwndcm que, tralando~~e t1e um 
facto du natureza inteiramente indh•itlu~ll, 0 que 
não foi trazido ao c:onhocimcntü Uo goyoi'-no, uno 
esteja eu lwl!ilitado vara respondl'r d~ prompro no 
noUrc senador que a.r:nJw. d1.~ nprc:o:f'nt:'lr o rPrinr· 
rtm.cnto que se dtscule. 

O conceito, porém, c.m qur: t•~nho, qnr>r o c-x-pre
sidente da provincin de Sergipe, quer o nc.ltwl. .. 

O Su. DANTAS:-Apoiado. 
O Sn. CJ..NSANSÃO DE SINIMDÚ (p1'esidentu do con

sellw):- .. mo fD.z acreditar que l10UVc erjuivoco 
no assumpto de quo so trnta. 

São Cll<Js dons I.wchards illus1J';1dus, conheec:do
res tle ~cus dt•vcrcs, e que não poUt•rinm !1:r mo· 
ti v o algum para prnllcar S<.'mclhantc injnstiçn. 
:Peço, portanto, ao nobrt\ senador o <H.1i<lmontn da 
informnção do seu requerimento atê rrnf', h<~Lili
tado pclu mini.s.tt'rio da justi~a, o governo .1 possn 
satisfazer. 

Findo o deiJatc, fui approvarln n rerruPrimnnf\) 
do Sr. Correia. 

Pl\IMEII\A PAI\TE DA OHDE\I DO DIA. 

0\lÇAME);'TO GERAr.. D.\ DESPE~.\. 

Continuou !\ 2.n disens~ão rln art. 8. 0 1lo {Jf11· 
jecto de ld õ.o orçnmcnto Jl..'1ftl o c-..;:c-rcicio do 1879· 
1880, rdath·o ás desposas do mini.~t0rlo rln fa~ 
zcnd·:t. 

O Sr. Atron.~Jo Celso ( ministrp da .. {a· 
zenda) :-Começarei agradecendo ao nobre serw.~ 
dor prla provincia do Puri.ln(l, que encclon o de~ 
b:Jto subre o un;nmcnto dus llespesu~ do mtnisterto 
a meu cargo, a urllaniUndc o tldicndcza com qur 
dicrnou-se trntar·me. 

Eu não csperavn menos do distincto crw;llheirn~ 
r.uj·as rclnc;õ.es muito prl5zn c tcnhú n felicidad0 de 
cu tivar drsdc os tL•mpn::. ac3.dcmicos. 

Fez o nobre senador n l'üSJWitU tlo rapi!lu incr~,~· 
mento, que tom tidu n divida funtlnda cntl'e nútl 
varias considcrar.õe:-:;:, ris quacs adhiro o sincera
mente applaudo, tanto mnis qu~mlo, enunciando~ 
se por tal fúrm.1, deu-me S. Ex.. a ::.atisfaçãodever 
confirmado, pela sua autorizada pnlavrn, tudo 
quanto cu disse, ha dous annos, na camnra tln~ 
dcputn.tlo~ soJJre o mc;:-rno assnmpt•), como o Senudo 
vm vêr. 

v. v 

Na 'sessão d!3 .11 d~~ Maio d·~ 1877, exprimiu-me 
vcrantc u nobr0 :::>tm~tliJr prla BalJÜ.l, cnLHil ministro 
da fflzendn, do ~egumtc moUo : 

• AdmitLindo que podtnnn.;:, h~Yontf1r noYos em
{Jr~J~limo~. onde immo-, pura r, prrgnnto eu, com 
este crescirnentD .:'Sfl~lllt.l)~;o d1~ nu:-.:-::l (li\·idn ? 

• Em 1810 u interntl o extcnw funtlada.s er~·m 
VJ1enns dc17.73S:l02~, c pn~WV3!llos de amortizn. 
ç-ão c ~uro3-, inclusive ns clc~IH~-~õl~ (';om a Cflixtt dt! 
amortJza~ão, p0m·o mt1is de r~. oon: ooopooo. 

• Em !850, P•)t'óm, ~ubiu jit n 108,0::?2:ü2!i,$500, 
import:~ndc. (IS sens scnriços cm 8.h79:000;5, ist•, 
é, mais do 1lulJI'O lfU·~ ld) tlcr.!'·nni1) íiHterior. 

I « Dczannus mais t;trtle, etn lStiO~ <tpn•sentou nma 
pequen~ rctlttcr:lio, pnis('ra tlc i0.2.757:3H5, con
sumindü annualmcnk· 7.:!06:5í6tí. CL•DlP que se 
cncolh~ra p.1ra Unr um granUe ~;:llo c galgar a 
ultura a <JUC rhcgon cm 1~70, isto 6, 3õl. 7G0:057~ 
mais do triiilo mn 10 annos. A de,;-Iw~n Ue j11ros, 
c amortizaç[l'o crr~ de 2:3.i8'i:OOO,>, qn<~~i n G.n 
parte da receitn do Irnpürio. 

c Em 1870 <·rnmo,;; rcspnn:'aveis (só qnrmto á 
divida fUU(ltlda, ro•pitll) por ll9:l.072:5!ÜÜ;) U {htra 
os juros e amortiz.~tç1'io n:to nos chegaYa a ter~a 
IWrte Ua rccrita l , 

a: Nos ul!imos seis annos Uc pnz c tranquiiiidtuJ.c, 
a sa1Jctlori.1 do governo ün1wrinl nugmentoa a di R 

Yida pulJlicn •'lll l H. 312: OOOS. c isto !Jlld' dizer que 
endividou-nos cm m::~i~ <linheiro Llo !jUC no:: endi
viJaramos de::;cle n fundil1:1i.o do Imprrio flté lliiUC:I 
antes da. guerra J .. , P:traguay, maL::; rl.~ .!'J.O onnus! 

c Ora, di.~·n !'U, em vist::~ disto n8o ti segnrr~mr•nto 
do Lotn cun~clho aceltcd' um or~·amcRlu que traz 
cm si .rt indcclin,,-vei nrCC"-~.sitlnd;' ll1• fo'corrcr tt 
I!OVfl:> oprrn{'.Õ('s llc credito, que, a se renli.zarctlJ, 
tt•r5o de ser fcitrts em condições onero~~is~im<'ls, qnc 
aindn mn.b vir5o aggravnr os apurns do Tltcsouro.~ 

!\n sf'ss5o de ·l de Julho de l:)ii. ;n::::ist!lf'i}" 
sobre o nssumpto, di~se ainda : · 

~ Doslle qtle r1s lei::; d~~- on:nmento nnn,~a f,,r;,:m 
ultsl.'rVatlns, Sr. pr<'~irlnn!l~, os ra~nlhflo~ nnm do 
prcver-~c; ii diviJa pn!Jlicn nece.~silrinmcnto <1r· 
vcri.1 ter um angmr>ntu l'\.ll'aut·Uintlri•·, ~~ os c:s:er
cic~os encctT3f·Si.'·ilimn nm drfki!s :'t'!llprc nvnl-
ta•Jo.-:~ (apoittdos). · ·' 

t: Ol.J:;ervc-soJ a marcha dog ne.gocios cm outros 
paizr-,q e rcconhcccr-sc·h:l que, onde qnN qtu ns 
orc·nmenLns .~Jo um~ VPnlr.dl', o:: cncargGs do Es
l<tdo Uíminucm, :'Cm crnhargo u,) todílS{l.'-; tlillicul
dades; entrdantn r1un nnqucl!L'S cm quo o go· 
verno os iliude, css·.~.::, encncg;o::, loni:\·,~ de rellul.i~ 
rem-se, augmentarn. 

r Entre nó~, n pnrtir 1ln maiorid~Hlt~, n <liviJa {Hl· 
blicn fundada sómente nugmentnu de ~cto n:zr'.;: 
o ~eu vn1or l Na Frnnça_ cu'os. exemplos il'nH•::l 

lmJctHall·l imi!r~r, com cspcrwl prrdilccç.1o, rcu
tza-sc phcnomeno igmtl, guardada~ as propor. 

ções. 
c A Fr:Jnçfl, apcz::tr tl:1 r:kvw:Ilo l'on.-;tante de im

}tos!·os,trm l1oje nnFt divitla superinr rl~'zr::;ete Yczrs 
:l fJ:11B tinhn cm :l8U'i. E nem se dip·:1 qnc fo[ i..o:sn 
devido {t ~uern1 de 18í0, porque e . .;.ta ('USiou iHJ<: 

fl'aUreZC\S i:. 371.515.820, e O auzmcnto de ;-;ua 
divilb dl'sde 1815 foi de.!. 88õ.58'i.:t80 .. 

~ A Ingh1terra tlcvill cm 1817 dczcsci.~ Yezcs m[li:; 
'!nc .1. Fnmça, c, ~em embargú da:; guerra~ na Ia~ 
c ia, nn Crinu'!n, no M•_•xico c nn ALy~sinin, liCtn 
<'mlmrg\) tlns p:randt•s redurçõcs no::. SI'US imposto;.;, 
tem coniicguido nm<)ftiznr asna rlirirla 11~ n·z:io 
1]e uma sotimn pnrte. 
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258 ANNAES DO SENADO. 

• Nos Estatlos-UnlUos, onde o on;ilmcnto (•, como 
na antipa m~i pntriil, um:.1 Yert1al!e, e cujas 11-
n<.:~uç:•s furnm [m,fniHliliDf·ntc alml:H.lils pel<t g-i
gantesca Iut:1 da set·L:essão, dez annos rlepois dl'l-
13, sem augmrnto c r~té com diminuiç-ão de al
guns impostos, n di \'idn puhlicn foi reduzida nn 
razão de quasi um quarto. 

•·IlD. sete anno:s gozamos nós tamlJem pmfnnda 
paz c, longo de omorlizar, temos angmcntallo 
loucnmentc il nossn di rida! Só de 1868 até hoje 
a sua clcntçõo ft_)i quasi igunl :i que contrahi
mos de~Llc a iullept•ndcncia atú cnt5o. 

• Pud~:n~os Dpp!icm·-Jlw o conceito do poetn 
latino : 

'-~Iobilitate t'igel ct t•lrcs-acquiSit (ttnclu! 
Já vê, pois, o no1JI\~ scnaJor (JUC estamos do prr

fdto accôrdo, neste ponto. 
Appbu•li, f'l'n10 Llissc, as olJscrvJçõcs de S. Ex. 

p(;r dupln motiro. 
Em primeiro lo;.wr, S. Ex.. deu-me a espcrnnçn 

de que lw Uc auxiliar-me cffirazrncnte em obter 
do Sc.natlo os rccurso.s in<li$pcmsnyeis pnra que o 
Thesuuro 11o . .;s.1 U.t'<"t'l\J pen lwr o:-o: cn!'rtrgo:-~ que sol.Jre 
cHc pc~:1m, isto t\ a npprovarno das mollillas ro
tmlas llt'b C[llllttf<l do" Ueput;~t!d~, ou lle outra::; que 
n:. cquiYnlham c suUstituam plenamente. 

Em segundo Jogar, pnr CRtar pcr:mcHJiclo de <llll3 
liPsdo o momento cm qnc ns convicções do noUrc 
senador pelo Paranf1 forem compnrtilhadas por 
tollus,e como SS. EExs. tollos se <~S~u::;tcm com o 
aYllitaUo algari.smu d<l tlivid<l puiJI icél, não devemos 
desnnimar da regeneração financeira de~ to paiz. 

Os brazilcirc,s somos um povo, quo honrn a re
Ifgião dos compromi~f:M, c ~i rêlleclirmos sobre 
o cspnntoso crescimento da Ui\•i<la pulJliC::t, tenho 
fé qno tmtnrcmos de amortií:[l.l-a, scj:1m quacs 
forem os sacrilkios p:-~ra. isso ncccs-snrios. 

PcrgnntoU·IHC o nul.Jrc Sl!ll~ulor si tendo o go
VNno ullima.meJlt'.J contralli<lo um cmprcstimo 
de 50.000:000~, julgnva-sP di.::pcns:1do de recorrer 
a novas oprrurõcs de crc~lito, pat'<l ng dl'spcsas Uo 
exercfcio, cujo orçamcn to estamos e!aLorandu. 

Sr. presidente, o omprcstimo ultimamente colc
l.Jrado, como sabe o Senado, tlcstinou-se â liquida
ç-ão dos excrcicios ele !877-:1878 c :l8j8-lti7D, o 
á consolidação de parte Ua Ui vida Ouctmmte. 

E' visto,pois, que não pódc clle fornecer recursos 
fitl.ra todas as dc:.pesni=. Uo presente rxcrc!cio. 

Si o nobre senador pelo Paraná refere-se a tQ· 
das as suas despesas, dir-Jhc-hci LlUC, infelizmente, 
não prnso podermos dispensnr novns operações do 
credita; mas, si S. Ex. alluU.iu simplesmente ós 
desposas ordinari~J:;, acredito <!UC ellas podf'riio ser 
feitas com os recursos tamiJcm orJinnrios, uma 
vez que f'ejnm adoptrulm:. as medidt~s, aceitas ou 
propostns pela camnra dos Ucputa.Llos pElra. au
gmentar esses recursos. 

Entendeu o nobre senador que cn }Ja.\'in incor
rido em severa censura por não ter revogntlo o 
acto do meu illustrado antecessor, que reUuziu os 
juros do cmprc!3timo dos orplüios. · · 

S. Ex. n~o tom razão. Eu n5o podia, Sr. pre
sidente, revo(l'ar o acto do meu nnteccsgor pela 
obvia razão d'c que ('~taya cllo depenLlentc do 
corpo legislativo. Na phra:o::e juridicrt, minhajl~
t•isdicção estava preventa; cu não podia. p11r fúnnn 
algn)Ila alterar aquclle acto, desde CJUC o meu 
antecessor o suJ.~mettL·rn it UcliLeraçi;o dils cn
maras. 

E~ c.Jnro pois tJll:e n5o podin rc'li"•gal-o; o flue 
podw !azcr era explicai-o, dar-lhe :'eU yerdalll'iro 
scnthlo, t' is lo fiz, iY\prdiutlo uma circulv.r, peln quni 
rerommcndl!i tjUC Se pngassem os juros de 5 "/o 
até a Urtta dn circular tlo meu antecessor, rcsti· 
tuindo-sc todas as quanti::s t•cclnma<las, por (lquel
Ics que não quizos~cm conformar-se corri a rc· 
Uuc~·ão. Creio que nada mais podia f<Jzl'r. 

Dcmai:-:, Sr. prC'.::idcnte, cu pP~o lirrnr<l ao 
nobre sen::H.ll>r p:1ra u~~clar•lr que não me parece 
Wo fúra de qtlc:~tiio, c0mo iJ S. Ex. se a1lrrura, a 
iJicrr~J.iitl<li1c desse acto. o 

sf o no!Jro senador indien~.so a lei CJU0 impõe ao 
The~uuro a obriga~Go de pagnr D 0/ 0 pelo cmpros
timo Uus orphi"tos, então provaria qne o meu 
illustt'ado nutl'cessor, o Sr. Gaspnr da Silveira 
Martins, commcltcra um acto il!egal. 

l\Ia~ não ha lei aigurna gu·~ ulJri"·ue o Tlwsouro a 
pngnr scmprr a tnxa 1lxa d:J :J 0 /o Pelo emprcstimo · 
dos orph~o:<., nem tão pouco fJUC obrigue o:<. re.spr.
ctiYOS juizo:", tutores e curadores <t depnsit.:~r no 
Tlwsouro os Uinlleiros dos seus juri:·Hlicci(JnadiJs, 
pnpillt.J" LHl curatl'lados. ~ 

A I~'i auturizn aprnas o Thl'~ouro a tomar do 
omprestimo c:>sas somm:ls, pagando altf 5 n;o Uc 
juros ~mnualmente. 

Outra intelligcncia se n~o póde llar fl lei sem 
ab~urtlo, nfi:o se devendo suppM que o lcgislculot' 
quizessc marc11r taxa fixa para uum diviUa fln· 
ctuantc, c (Jlle por isso mesmo dorc correr as ch.:m· 
çns do mercado, onde o juro yaria ronfonnc as. 
cirrumstanchs da occasião. 

C:omo que!' que srj.~, o torto C que nenhuma 
reclnmaçóo1 f/Uc r.u suiba, tL·m att\ hoj~~ apparrcitto 
contra MJ.U•~ te acto; nenhum _juiz tle orplülos, 
nenhum tutor, 1wnhmn cnrt1Uor reclamou a l'l'S
titUi{'fiO do3 tliniu'irus cleJHl:'itados no Thcsouro, 
por niio s~ qucrcrrm suj•'it<tt' ú mcJida do hon
raJ.o conselheiro SilYl'ira l'tlarLins. 

Ora, sendu assim, c si, p,)f oan·o !ttllu, ú eerlo 
qno, ::lttcutD a nbundanda de !linheiro que havia 
n-a prt~çn n:quclla orciasi5o, o.~ dc:;contos se faziam 
por· prcç,) muito rtcnOl\ ~.( tCJX:u de ;:; 0 / 0 ·era ele
vadn c prrjudicial no EstaUo, {jUC não deYe SL'f 
tcsaUo, om benefieio de quem íJncr qufl ~Pjn, ninda 
o.:; orplúios, que atiUs <'li~- protege cflicazmentc 
dü outrn fUn11a. 

Portanto o nol.Jre scnat10r Jw Ue conrir em_qut~ 
nqnrllc acto não merece as se·çerns censuras fiUC 
S. Ex. contnt elle formulou. . 

Os juizes de orphàos nfto siio ohrigaJos a man· 
Uar o dinheiro par.:1 o TlJesouro. 

0 SR. PAII.\.NAGlJÁ:-Apoilldo. 
O Sn. AFFOxso Cu:Lso (ministi'O da fazenda):

Pútlem upplical-o em titulas da ilh"ida publlca. 
O Srr. P.\.RANAGU.-\: - Fui o que ou fiz. 
O Su. AFFONSO CELSO (ministro da {t,zcuda): -

Foi o que V. Ex. fez. 
Portanto, esst:ls qmmtias nüo 1lcJram st:>m cm

prego rrprodnctivo e St\guro Jlnra os orrlhiius, fJUC 
exn.gcrallamente se disse terem ::;ido t:xpolindos. 

Si a.s circumstnncias do T!wsouro eram difficeis, 
como tudos cunh~ccm; si a lei n5o é olJrigatoria, 
mas facultati,'a; si não ostal.Jdecc uma taxa fixa, 
marcando v penas o nnximum ; não sei o qac pu
dL'SSe ju~tifi:cnr n ronservaç-5o de um juro que não 
esteve n p:1r ao mcrcaJo. tanto mais quanto 
aquelles que :::o rrpntassem prC'judic.aUos encon
tJ·arinm o lgum outro emprt'go para os seus capitHcs. 



Mas ainda os noTJt·es scnador(·~S, que fl·.~nsnrcm 
ter a lei llc i85'i c:;tttiJelechio urna condi<;5o im
pernli\'ll, ohrigatoria, h~o de convir eomig_? ;m 
que, assim como uma lct marcou a tnxa d? <> /o, 
outra lei pódt'. reJ.uzil-a n !t. "'/u, como as Cll'CUR1-
stancias do Thc.:>omo o permittircm; nccrc.::rcndo, 
como bem me oltst_~n·.::r o nobre prc.-:itlcnte do con
selho, que o juro primíttro ja linha sillo redu
zido de G a 5°/". 

Si a tllxa de íou ~i/ ·2 "/o é lwj11 um jnro regu-~ 
lar; si nRo s:'ío prMpC'rt~s as 11nant;a5 do E-=t:tdo; 
si uma lei p/1do alt1~rilt' o que oulm ost.tLcleccu ; 
não sc.i pnrqnr- aqucllrs mesmos, qnc entendem 
ter sido irregular o acto prnticcHlo pelo meu <lntc
cc:::sor rondcmnantln-o, cm!Jor<J, UctcrminPm !}11 1) 

o ma::dmo do jnro a pQgar de hojo cm dinnlo, soja 
aquellc, que mais s0 conforma com as condições 
do mercado. 

Notlh~·c qno não .::c trat~1 1.1.1!- regular o p:~ssnrl\), 
mas do providenciar sobre o futuro :-pa:;rucm-sn 
os depositas ('Xi3tentcs, s! o. querom, pei~ taxa 
~f~~gg~~~;,?01c_ontar da let v1gorc outra ma1s mo-

Em tutlu o caso, si a iltustratla commissão ªe 
orçamento prr~i~tir na ~na itlh do m:md::r resti
tuir cws orphfios os jnros que fornm rcdnz1dos, ~u 
oLS<'J'Varci qne a verba de 596:000,5 qne para cs~c 
fim destinou, c\ alJsulutamcntc insumcicnte, poi~, 
calcúlo que a drspe.~n sn!Jirá a300:000.$000. 

Portanto, si n illustr2da commissão nccita a~ 
oLscn·açõcs que tenho fdtu, 11eço-IIw que, altere 
a veriJa n~·ssc sentit1o; do conlri-lrio, o The . .:.ouro 
vcr-sc-lw talvt·z ua impossiiJilidntlo d·! fa..:et' ares~ 
tlLui~·ão ddcnu:nada. 

O Sn . .ANTio : - J;l so nug-mcntou tendo isto em 
considera~1io. 

O Sn. ArFoNSO C~<:LS-1 (ministro da [a::cnda) : -
Em to,Io o eas·J a vcrha é insufficiJ:nte, 

O Sn ANt.\.o : - .Mo\'imcntu Jo entradas c sa· 
hill::~s •.. 

O Sn. ÀFFONSO Ct:Lso (ministro da {a::enda) :
Pelo movimento do cntrallns u ~altidas nos ann0;:; 
anteriores os 5DG:OOO$ n:io chegam paro.pngnr os 
juros c fncrem-sc as restituit;õcs. · 

O Sn. DAn.\.u nE CoTEGtPG: -Esses 500:000$ não 
são 11arn pagar juros, m::~s p::1r::1 pngar <.lepositos, o 
que é cousa muito. U.ifferente. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a::cnda).
PerUôc- me; vou vcrific:.~.r quni é a verba Cln : 

• Em lo~ ar do 5QO:OGO;), Uiga- f!.ü ti95:G~tí:5; con· 
tinuando·sc a pag-ar a tnxi"l Ic;;·al de 5 "/o do em
prcstimo do cofte dos orph:io.) . .11 

A nObre commiss.:o m:~.nda restituir n diiTl•ren~a 
dos juros~ r.onsígnni!do p:-~rJ isto súmcnte a rerfKt 
de 5UG:OOO~, que ü imufficientc (ap,ltlt?s). 

Desde que m !l('rsic-Lir na illéa <la I't·stituição, 
repito, ::.cr{t prC'ciso nugmcntar a ycrJJn Uo mais 
20D c tantos cuntus. 

o Su. ANT.\.o :-Já fui angmcntada cm 96:000~000. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (tl::enda) :

Rem ; mas cu Ucdaro que cslêl quanlia, 506: 000;), 
não cheg-a. Ü S~naÚO fH'OCCda CflnlO ('.ntcnJ.er j n3o 
rccahirá sobre mim a re:::pon:::a1Jilit1adt\ Uo nUo se 
11oder efil·ctuar olgum pagttmento por insuffidcn
cia de quota, porque nif) r~t<lU cli:.:;po.:.to ;1 nlJrir 

· credito:; supph!rncnt'lres, ninda qnc n lei p:1ra i~so 
me autorize. 

O Sa. AKTÃo :-Eu tão a b:J:::.J da tlrorwsta não 
é exacta. 

O Sn. AFFuNso CELSO (rniniStl'o d1t fazenda) : -
Eu baseio-me nos calculus feito-~ p ··lo Thesouro, e 
acredito qUe o Thcsouro calcula bea1. 

Censurou-me igualmente o uobr.J senador por 
tel' mantido a porcentagem Ue 1 [/2 "lo CJUC o meu 
illustrado :mteccssor marc~Ju a> thtJ::;:IUr(·iro dc1s 
loterias. 

Sr. lH'esidentc, esta censm'<l -não procede ; cu 
não rodin annulbr o que Ozera o lll·.'U illustrc au
\.eec,•sor pm· duns razões : 11rimeiro, porque existia 
um contl'ato quo nJo podia l'l~3ciaJir d~ pur·J 
arhitrio, ante_-; Ueri:J. respeitar; rm seguntlfl Jogar, 
pnrqnc a p'lrcentagl'lll J.e 1 u/olJUC at~ ent.lu rece
JJiam 0s llt~sourcü·os das lot'c!l'ia~ era insuill
ciente. }tara arJucllc sorviço, o que se prova com n 
fim J.l's::tstros'J fJUe infelizmente tô~11 tido todos o;:; 
tla.s loterias desta cUrte. 

Accrescc ser notaria que o actua! lh!.!.'OLtroiJ'J 
tem feito grand~s desposas para nw!horar tl•JnellJ 
serviço, que realmente hoje so f.:tz com muib maL;;; 
regularidade e prc.steZ'l. · 

Ainda agora t'lleacalia de fazer p:1rn a Europa Cil· 
commentln rlc uma machina rliswndinsissima, com 
o lim, nfio só de aJJCrfdçtJar~t t•x.lr;lC('ilo, com·J dJ 
pcrmittir filiO o publico a fi.st~alisc pr.rfeitamente. 
Para todas es,;as despesas, dcmon~tra,bs em U!JJ::t 
exposir:i'ío que cllc.me U.irigiu c G_llt~ jlonlw á rlis
posi(':ãn uo·uc-ln·o rdat~~r da r:ornmL;:são de orça
uteiÚo, pat".1 es~as Llospes~~~. tligv, não l.Ktst:l ;1 
porcentagem antiga. 

D.:mais, eomo n itlustrada com missão ler;í vist~l. 
é pcmame:1b Ua camara dos d.•pul::ulos, nc~t1 
}l.nto de r~rcôrdu com o governo, alb.mJI' o systcnn 
de lulL·rüts, rle moJo a auferir o Estudu maior lu
cro do qne aetualtllt~·ntu !ll'l'CO!tc. 

Essa tJltcração do systúnl:l importar:í um ac
crescimo de Uespcsa para o tbesourciro. 

Sinto, p ··is, dil-o-hei destlt• j<í, niiiJ prHl,•t· C"on~ 
corllar com a rclucção fcit::t peln houraU.a coru
mi~~ão. QlJ~l·l'V.:J.rd L:Jmbem tle p:t~sagem, que a 
nobre commi::siio, eliminando o l/~ 0/o, f!UE' o 
projecto vin.Jn da outt·:.~ caawra contemplava nn 
desprs1, con~Prvnssc toUavi<l ll<l receita 2 °/o, pro
dueLo tlas luL,!rias. 

O Sn. ANtÃo :-A commiss.'ío não conservou 
OS 2 "/u. 

O Sn. Arrox~o CELSO (ministm da. (a::e11da) :
Na rc~citn. cstõ.o O:l 2 °/u de tJUC o T!tcsouro pcln 
primeira vez fez menção, mas na desp13sn incluiu 
nUo s,j a gratificação de um fiscal, como a porcen
tagom Uu the:::oureiro da:::; loterias. A commissão 
não t:ompreltendt.:m na de.spes.'l. a porcentagem du 
thesourdro ~~ no entretanto conservou os 2 u;~ na 
receita. 

O Sn. DAnX.o DE CoTEGIPE: -Então llouve en~ 
g:wo. 

O Sr.. AFFONSO CELSO (mini.s(IY; da fazenda):
llem, é engano. 

Assignnlando o augmento qtw Lt•m tit.Io fi v~·rb-t 
Je excrcicios findos, o nobre !:i(madur pelo Paran:i. 
viu ui~so um vicio, uma irreguiariJade e lemLrott 
que cm Jo<rat' de votaJ'·SC Como at0 aqni uma 
ccrl~ somní'a applicavel ás dividas litJUitüt.das du
runte o exercido, contcmplL\Jll as propo~tns d,l 
g.yvcrno as quotas pt·cci5as para pogamcnto elas 
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divitla=- j ·~ litJUithlot.~, vu!;mt.lu·sJ o~ fuutlo.::; C 'i: li· 
ctLHllOJltl! w.:cessal'io3 ['lii'H o ~ou rc.-;gnh~. 

Eu nüo duvi.J. J liCCitar n id~n do nobre senador 
cuja pratict~U:lidado tr;1to d·~ ~xaminflr. Pcro, 
porém, Iicen··u p-1rn dizer tJUO n[io concordo l'm 
trw as cont~s· 0m ntrazo r0volem vicio <lo sy.::;t,~nw. 

Que por tlL'~iUia dos propri0::. in[('rt:·~~ndo..:. r A l1 i?lll 
nl~uma:;: d!vitlns em oxercicio findo, rH1mitto, 
p~-rqnc mnitns deixam de Dprrs•'.nl::tl·:.t,'$ em t~mpo 
util <le sen_·m Ji(jtlidndas. 

Em geral ~v nus J.cscuitbdos cm llOB13US lll)goeius; 
guar<lamos tudo p:1r.1 n ultima lwrn, qllando o 
teltl!JO jú C~C.'lSSe:1. 

Ta!ll!JeJH ufio e:::tou long•.: 1.l.: adtuittir íjllC' pnrn 
isso contribua um IlDHCO o scrviçl) dils rt~p<trtiÇÕI'S 
pnbliras, que cm geral u5o s~o otllcinas de tralmllw 
muito nctiras. 

lHas que rep1't:•sentc'm fiS oxcrricim findos nm 
vicio de s~·stemn, não me !•ilrt'rr rxacto> pois é Jii 
natureza dtls cou~as algum nt1'azn na liqui:.ln~5o de 
contas, m.1ximc rm um p:liz onfl•\ ns r~ommunicn
ÇÕ~'S n5o :;:ão face is.. 

Ko The:-,L•uro não é rwssirel quC' r-o !'~ibn no 
certo no fim elo exrr!'irin qnanln S1\ ficou Uevcntl0 
em todas ns pmvinrias do ImpDrio. Hn de lwvcr 
por forçn nl;jUtlHl demorn. 

Despet'tlltl o nobre senador a minha <tth:nção 
para a TII·ressida:Je de :-c ndr1nirir um novo cdiv 
fiei o qur sirva ele atfandee,a uo p11rto do Pnr::ma· 
guá. 

Já os nobre::> dcputadOi' rwlo P::tfllllÚ tiuktm 
clwmudo as minhns vistas para cssn ncccssid~de 
de sun provin1'i::l. Si não !hl's dei n dcYida ~a
tbf<u;ão foi por f:d!a Uo verlJa. Si ,·cri.ficar que 
rsse <.li.::prndio 0 imprc;;cindive!, pronu:!tu ao lliJ· 

brc .senatlor solicitar <.'m tempo do corp() legisla~ 
tiro os fundos nl::'ce:-;sflrio~ p:-tra rcnliznl-os, de 
modo que, fllWndo se aLra o trafpgo Ua Estrnda 
do r erro do Pat'<li!Ú, jft touhatuos alli uma nnvn 
il!f:.mdcga. 

Parn ncompm!wr o nobre .scnaUur em totlos os 
pontos de- ljtli' S. E:x. trv!uu, rc:::tn-mo fallur dn 
nmortizr~çãe do p:-tpol. mocJ~1, dcturminnUn nn n1· 
timo decreto dn .sua cmis:':io. 

Com r.ni'io prüviu ono!m~ seuutlor, que eu nUo 
podia rnmprnzer-mc. com o ah•ttre du llonrada 
commissão, em virtude do 1p1al supprimin f•!b n 
quota de 2.GOO:OOO~, dl'stinaúos ao rc.s:;ate, na 
fUrma do decrdo <.le 16 thl AIJril Uo auno proximo 
p2ssado. 

Já expuz long-amente ao Senado, em outra or,
Cflsião, os mottros por qUL' nfío podin conronlttr 
com essa diminuil;ão. 

O rcsgnte do llapel, ultimumonte emittitlo, é um 
compromisso solcmnc do E::;llldo, que deve :+er 
mantitlo ... 

O Sn. DANTAs:-Apoiado. 

O SR ... :\.FFO:iso !~ELSO (ministro da fazenda):- ... 
c-uste o-qüe eüstar, _püt'fJUú tls:;(nt o exige ·a i(~ pu· 
blica empcnluula. 

O Sn. Arnio dá um apal'le. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):

As ou.trns emissões não foram feitas com essa c :m
sula expresst~. 

O Sn. A:iTÃo:- J\Ins, a regra gcl'ul cstaLclC'cida 
era o resgate pl•le~s sobra:; da rcccit<J. 

O SR. AFFLJNSO CEL;:;o (ministro da fazenda):
Nc:;se tempo suppunha-se, com algu.lll funtla-

lll8ll [1.1, f!Ue hOUVC'SSCIH. so!Jt'a::\; hoje não Ü IiC'1tO 
ü:>pcl'~ll-a~. 

Si p:1ra equilibrar n roccit~ com ::t dL".spesu fu~ 
züm-sc prcci:;as a crea\5:0 c :1ggruvnção do im~ 
Jlo~to:;, ('útiW nci'eclitar que o excrcicio deixo saldo. 
pa1'n <~P!.llíC<lf·Sê ao resgate'? . 

0 lüi!lO luml.H'ado ~ lllUSC•l'IO, 

0:: Sns. l3Anlí.o DE COTECirE E ANTÃO dJo ap<Jrtes. 

O Sn. AFFOl'lSO CELSO (ministro da {itt.f'nda) ;-
Di;r, o n'Jbre scnatlor pela provincia de Minas quo 
t•e!n mcdilla já votada na camnra dos delmt:1do~, 
r..;sgatanrlo-se ü "'/., do pnpcl-mocda cmtttldo, o 
rlefi.cit será malor. Rcspond.nr-Ihu-hd que o deficit 
poliL'd dcsnppDrecer, si npplicurmos }IUrn c::;sc fim 
os meios ncccssnrios. 
s~nhorcs, na discussão, n que me- re-feri, a hou-. 

raUn commiss5o contrnhiu tomigo nm {'Ompro
mif;SO, c fui r1uc cu claltora~St} um plnno de amor
tizru;:fio Uo pt1}1Pl-mocda, qur, sem Dngmcnl<>J.' OS
unus que pnr:~ o Thesouru virão da flisposição do, 
d•:crcto do 16 Ue ALl'il do tmno pa~sado; pcrmitta. 
flUe o rc~g::tto se effectue em mais larga escala. 
' Peltt miulw parte J.csemrwnhci-me J.a obrignção 

iJUe a.;;mmi. H.'\ um mrz aprr'scntei c.;;:;o trabt~.lhu 
pnrrt ser nprocit~.do pela illu~tre commissão, 

Peç-o liecnç:r pt~.ra trnzel-o no conhecimento do 
Srnndo e do pniz. E' lons·o 1 mnis creio que vale 
n pr-nil puhlic:-~1-o. 

O Sn. ANTÃO:-Bastaa importnncia du truhalhu 
pnr:~ nrnn.'>clhar a publicação; é ncccssario um. 
grande estudo sobre ello. 

0 Sn. ÁFFOI'\SO CELSO {ministro da {a.zendu):
Dizia eu (lê): 

. ~ Rojeit~ra o Senado, na 2.a tli.scü:-:~ão Uu pro
.Jl't:tu Ue k1, t1UC appl'Ova o Uccrcto dt~ iô de AJJril 
dt! 18i8, a clausula do resg:ltc annual da emissão 
Uo !lilpul~moed.n. por elle anturizada, na razão Je 
6 n/u tln::; nolus mcttidas um circulação, prefe
rindo que c!L:t se fizesse por moio do.-; saldo.:' qu·~ 
:::.u Vl'l'illC:.trelLl no fim Uo ox.ercicio. 

Demout::trando-so, por lHlrtc do governo, a 
inrlerliHa\'ol necessidade de cJTcdLw.r-se tnl rcs· 
gntc c a incfficnci::t Uo alvitre Jll'Cft'rido, clw· 
f.tou-~c a um desses nccõrdos tão naturncs e pro
VL'itosos no systcma parlnmentar, quanllo as opi· 
niõco: divergem apenas qu:mtu au muJ.u tle CXIJ~ 
Cll('ão do idt.;as geralmente C:ICeitaf'. 

O accôrdo consistiu cm cogita!' u governo, no 
inturrallo U:::t 2.a pura a 3.a discuss5o do alludido 
doere to, em um pluno de nmortização de papd. 
cm mais larga escain do que propm:ero, ~~ com
[Xltivd com as circnmstaucias do Tlwsouru. 

Submdtid1) á discussão, conjunctamonte com 
o decri'lu, devais de examinad.o pt.'ln commissão 
de orçamento, adoptar-sevJJa o que cntL"ndcr a 
sabedoria do Senado~ uma vez que, em todo o 
c_as_a, so_ cumprn--e--g.unr-d-e-e compromisso so· 
Jcmnemente contrahido prlu governo e accitu 
pela nação, ao adopt<lr rlll', urgido vela nocessi~ 
dadc~ a medida extrema Ua emissão do pa.pcl
moeaa. 

Actuando no Scnndo, qurmdo rejeitou u clau
sula do resgat~ annual de quan!ia determina~ 
da, o pcns[tmento de alliviar o orçamento e conse
g·uintcmcntc os contribuintes da dcspt~sn exigidll 
pe!n. dotnçi'io, é obvio que .'l. combinação a deli· 
ll('ar-se, si não pwh'r ser desde logo illl'll05 oncv 
rosa aos mesmos contriLuiutes, não derc cxcndcr 

" ~·----·----; 
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dn (luota nnnu~d marcatb n!l dt'l'l'r'to llc lG de I Orr~, a Uotnç5o garantida pei11 governo e Iwn-
Abri!. . . . . radn pr.la. cn~nam dos Srs. dL'pntndosJ nJ"o pcdirú 

A Jdt}(l de um cmprf'sttmo fot l11~m ncoTI11da nos contr!IJUmtP.s. natJUf'lle dt•Purso dr:> tempo, qnt> 
peln. illustrada ra:nara vilalidn, c de fl•itu ~~ a se tomou p:l.ra base do calculo, mais Uc ,'JJj,OQO 
primcir:l qnc occorrc, lo~o em seguida ú du uma conlu:3. 
consignllç:io nnnual na lei do or~amcnto. Porlantu, sol; o ponto de vista Ua tlespcsa total~ 

Si esta é mais naturnl, parece <HJUC'!b mais o pensnmcnto que rC"pngna ateitar a illustr~nla 
fac i! de executar-se. maioria do Senatlo é inconk'stavclmentc prdcrivei 

l\Ias um cmprestimo trarú aos contrilmintl!S me- ú opr;ração ~c cre~lito, qu~' l!Je pp.rcceu mdhur. 
norcE: onus do que o:; G 0/,, garrmtillo::: no Uo- Oflerec~ra, ltOrt·m. o emprestuno alguma com
creto UG omis.:;ão, e ndoptndÚs no projerto de lei p~'nsn~,ão que o torno nwi:-; arcitavd f}lV~ n dota
elaLoraUu rtrln não menos illnstt'<tlla c~unara dos çno ~mnua? 
Srs. deput:uJos? Examinemos. 

A rcspmtrt rkduzir-su-lw da succinta confron
taçJo do::- dons systcmas de resgato. 

Antes de tuUo, cumo se ha do ohtt:n· o emprc:'· 
timo? 

nororrcndo-~:;e ao paiz ~ D0 umfl sr_í \'rz, nu por 
p3rk:::? 

Recorrendo-se c:w5 Cflpitalisl:ts estmngeiros-? 
I. -Si, no inluito Ue alc:mçar condi~,:õos mais 

ftlYornveis ao Thcsouro, lL•rantar·;'O Uo chufec a 
quantia prcci...:rt p:~ra o rcsgntl-', é claro quf' os 
juros c<JrrcsponUcnt~~s virJo Uoslle lngo pcsnr solJrc 
o orçamento. 

J!or outro Iallo, fazL•nllu-~c d~ 11rompto o r('CO· 
llumcnto Uo pitpcl, corr~~r-.sc-ha o pcngo de uma 
crise monctnrin, c realizando-o a espaços) ficrmi. 
parte da somrnr~ levantada s('m cmprPgo, ou vrn~ 
ccndo premias inferiores aos que pnr c:IIn ter
se-lia de pngar. 

Levantu.nLlo-sL', porém, annunlmenl;• a impor· 
tnncia appliC'avc1 ao resgate, eançar-sc-ha o crellitn 
com as continuas emissõ('s, o que cm ultimo re
sultado dctt'l'lllinarfl a lJaiX<J L]1·lS funüus pnhlicos. 

Demais, si o cmpr~stimo ou emprrstimos a con
trahir-sc forem mollt\laUos 11<'10 typo da lei d1' 1827, 
os contriLuintcs serão condcmnadüs a satisfazer 
prrprtnamcntr (ou ntú o motncnto da amortiza{'fio, 
que á todo:-; sa afigura ainda muito distante•) O:-l 
juros das apoliccs cmitthb~. 

Adoptndo o tY,~O nora rle uma :~nnuidatle, pal'<'l 
juro::: r amoruzu

6
rao, terão OliL'S dL' concorrrr no 

prriodo de 20, 3 ou mais nnnos com umn quan · 
tia que cneontr1.' tni deslJcsa, 

Na hypothese de um cmpre.;;timo c\.tt~rnu, for
çoso sera levantar de uma só Vt!Z totla a impor· 
tancia ncct:ssaria, poi~ é snbitt11 que não se hatc 
impunemente com frcqucncia 6:-; portns llc StoTc 
Excltangr. 

Os juros de 5 o;o prinripinrão n rorrt~r 11or rohtn 
Uo:s contriLuintcs desde as 11rimeirn~ cntrarln~. 
ao pas~o que 11 agencia financeira não àarú pcln~ 
quantias que receber sinfío minguado premio, 
isto é, i n/o aLaix.o dn tax<~ de de::;conto do Banco 
de Inglaterra, que raramente excede de 3 °/u• 

Isto posto, encaremos a qucst:To á luz dos alga
rismos. 

II.-Um cmprr~timo interno de .'!8,000 l'On(o::;, 
em apoHcc:; cmiltidas ao par .. o com as clausulas 
da lei de 1827, exigirá cm 20 annos a qu::m1ia de; 
57,600 contos só pnra o pngamertto dos juros. 

O mesmo cmprcstimo, nmortiznYel em 20 anno.s. 
á juros do 5°/o, custará 76;180 contos, sí a annui
dade fUr pnga cm moeda corrente. 

Um emprC'stimo cxtrrno, Ua mesma importan
eia, a 86 °/0 , amortizavel cm 20 annos, o a juros 
de 5 °/o, custará 88,93~ contos, ao cnmbto de 27, o 
muito mais si as remessas se realiZarem por cam
I.tio menor. 

A dotação~ Uir-sc-hu, tum Uo operar lútlt<J· 
mente, não ::c fazendo sentir de promptt) o Ll;
ncfico effdto do recolhimento do papd, ao pnsso 
que o omprrstimo provendo o 'fhesouro de moios 
pnra o resg-ate immctliato de uma grande quan
tia, prrmittn·<"t qu0 aquclla vantag·cm :'C renlize 
in continenti. 

!rins, qual seni o etTcito do roeolhimont.u prum· 
pto de uma gr~mdc massa de JHlltCl-müL•da '? 

Geralmente ncrcdita-se que a alça permanrntl' 
do cambio. 

Deve-se cspL•ral·01 mas nTio ú pruJ.ente tel·o 
por infallivef. 

As prnças do Imperio, e pnrticularmcntt' a do 
Ilio de Janeiro, não •SO rezulam, ao que prlrcce, 
pela theuria da circula~ão w.luctaria. 

O cambio n·~stc paiz é mercadoria, sujdta aos 
prCJOS que lhe Ji:io a procura (_! ainda a t'::flt'CU· 
Iuc:ao. 

Viu-se que cm 1871 o 1872, quando u pnpel
mocda soLrL!carregava o merendo Uc :150,000 
contos, era o cnmLio mMio 21 1;'8 c 25 5/1.6. 

Viu-se que e.m 1875, por occnsii'io de moverem
se os fundos Uo omprestimo r.x.tcrno, :;ulJiu elle 
a 27, pnrn em 1876 c 1877, quando a somma de p<t
pcl circulante era jrl. menor, de~cer a 2.1 c :!i. 

Viu-se ainda quo em principio dl' DrzL!miJfLl 
de 1877 o cambio oscillou d•J 2·~ 11/16 a 26,, qur 
de 1.0 de Janeiro atú 15 de AlJriJ segninte vacillou 
cn(re 2í c 22 !/i_. para de fí) de ALri1 o. 30 de 
Novembro subir de 22 l/<Í a 23 o 2~, recahindo 
depois a 22. 

Nem só isso: o Thesouro emittiu cm AlJril c 
l\Iaio 8,000 conlos; em Junho 12,000; em Julho 
6,000; cm Agosto 6,000; e cm J:.mdro do cor· 
rcntu anuo 8,000. 

Ora, si a L.1ixa do Cambio fUra devida ;í 
influencia directa da embs.ão, o cambio nrru 
teria suLiJ.o, como subiu, depois de 16 de AJJriJ. 
c :;linLla depoís de Junho, exactamente u mez de 
mais larga emissão. 

Pondcrar-se-ha quo só mais tarde fazcm~Sl' 
sentir os offeitos de uma emissão de p<Jpel ? 

Mas ellcs manifestaram-se logo cm relação ás 
3IlOliccs e Lilhetes do Tllcsouro. 

As apoliccs gornes, guc estavnm cotnda.s a :1.02, 
paRsr:lr[lm a lOG e 10;; e nns provincias, onde 
difllciimente achavam compradores a 97, prinri
pi::trr~m a vender-se a 102 c !05. 

As letras do Thesouro, cujos juros regula.· 
ram cm Junho a~ 1/2 o õ i/~, desCL'ram cm Ju!lw 
a .r~ c IÍ i/2 o em Agosto a 3, 3 l/2 c L 

A maior abundancia de dinhc.iro fazia com 
que se buscasse· nas apoliccs e nos bilhete.:; do 
Thesouru Cll1[Jrogo rendoso, Aquellas elevaram-si:! 
logo pela proruru, o os juros deste::; desceram por 
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não ter o Tiwsouro necessidade de rccciJ01' ns 
sommas que lhe er.am offcrceithls. 

O comllio, poi:., noturalmcntc. dcvcrin. rcsen
tir-sc tamlJom, e totlavia só cm DczcmLro prin
cipiou a pciorar. 

Si a influencia rlu emissão não se nwnifcs
tbu logo no cambio, não é licito aillrmar que 
a prompta rctiracb do pnpcl !lzr,Sf:c Jogo m:1is 
elevadas as suas taxé'IS. 

So:Ure ser de vantagem fallivcl ou duvidosfl, 
essa reação pódc trazer, como já clis~e, crrta~ 
pcrturiwçõcs nas transr~.cçõcs mercantis c quiçft 
determinar uma crise. 

E' facii comprchcndei-o. 
O ThL'~·ouro dâ as apoliccs, ou os saques, re

cebe e queima as notas, que saltinLle. portnn~o 
do gyro commercinl, não 110clrm mn1s scrYtr 
de instrumento ás milhv.ros do operações a 
que se prestavam. , . 

Sua falt:t dcsdu Ioga cntorprl~era a mnrclw 
das casas dG credito, C! o mau estar se apossnrft 
do mercado. 

III.- Admifta,sc. cnlrrt:::mto, qnc o rc:,gatc 
prompto do popC'l faça suLil' o rambio, não [raga 
desarranjos ao commcrcio, por pour.o tcm{lO 
sequer ou cm pPqnena csMla, tant.J mais quanto 
para impe-dir troes inconvenientes ha recursos de 
que adiante ü:tllarci. 

As mcllwre;; taxas do camlJio eompcnsar5o nns 
remessas pnrD LonU.rcs o que se honrcr de di~
pcndcr com o serviço do C!OJHC'stilllO? 

No exercido de 1876-1H77 rccdJCU a Agencia 
Financeira ........... -r•-. .t 2.·UJ6. 292-0-0 
No de !877-!878........ .t 2.Ml3.18i-O-O 

i878-!87U. . . . . . . . .t 2 .2i7. 25!-0-0 

o termo módio é:..... .t 2.387 .2{:,:=-::-o-o 
Reduzindo-se esta quanti<1 ao cambio de 21 a 

27 tem;so: · 
Ao C'nmlJiO de 21 

22 
23 
21 
25 
26 
27 

ns. 27.282: 76l>~ 
26.0i2:GIO~ 
2l,.U10: 3516 
23.872:Tt20~ 
22.917:523,5 
22.036:080~ 
2L219:U28S 

Compnr.r~rlo o custo dtHiudlas rcmcssfls- no 
camLio uctual com o das remessas fc•itas nos 
c.:lmbio-> de 22 a 27, achn-~c (rue, subindo I'Ilc 
n. 2~, haverá uma dLITt.:rença cu1 fo.vor .da Thc~ 
souro de ............... _ :1.2W~l25/; 

A 23 ..... •o •••• 2.3'7-2:ili,$ 
2~ .....••..• ,.. 3JL10:3-i55 
25 .....•. ·-·.. 11.30t;:212~ 
26............. 5.216:685;) 
27...... ...••. 6.062:837,) 

A despesa annual do emprestimo de r.~.s,ooo 
contos, typo da lei de 1827, Uc rtnc aCima tratei, 
é só cm juros 2.880:000$000. 

Portanto, H:.·st:l Ilynotltese, ~~ }lfi'rbo que o 
cambio J1:1SSC 1le 23 1/2 para qne o EslnLlo recu
pere o r~nc tivc·r di.::Iwndido nos juros, nws o 
eapi!al hrarú por sntisfazcr-sc. 

A Jc~'liCS.'l tlo cmprcstimo interno, nmortizavcl 
.cm20 annos c ajurll Ue 5"/u ... 3.82~:000-~0-00. 

E' prcd~o, pois, qnr. o c~n111Jio ~;uiJ<t r1e 2Í para 
.que o .Cstrt~.lu__I ucr1.'. 

A Ues[lesa do emprL•stimc• ex.torno D. 86 °/o. 
Si o camLio astircr a 27 será ... -.. ~.'ü6:700~ 

26 .........•. 617:726~ 
25 ...•..••. !,.802:>36J 
21 ......... 5.002:537,5 
23 ......... 5.220:03U~ 
2:2 • • . . . . .•• 5.'t57 :313$ 
21 ......... 5.717:183,5 

O lucro do EstLlllO Ucpen.Je Uc camlJio a 25. 
Em tuU.as as llYJlolhesc,.-, é neccss.'lrlo qnc ,1s 

remessas feitas p;>Jo Thcsonro ascendam. itcjuC!üls 
z 2.387:2·í2, que serviram p.'lrn o colcalo. _ 

IV .-Do lJUC fica expo.sto conclue-~e que ntio ha 
La~e eh-ada cm que os potlt·res pul;licos. se possam 
firmar, e npenns meras prob<li.Jilicbrles, fundatlus 
na esperança de qne as oscllbf'õcs do mcrcatlo 
de cambio ltão Ue afinal ol;~Ucêer entre nós .::ó
mcnte ás ('a_asas naturacs, c nos prinripio3 cro
nomicos que as determinam cm toda a parte. 

Para conjurar o peri~o de um« crh;c mone
tari<J~ ha meío no rl'sgato Ucmoratlu, o pnrn ob
viar n inconycuicneia llc fica.ren1 grandes som
mas Jormentc:i hn rcmcdio na cmiss:'i.o de Li
llwtcs ou úumls ào Tlwsou!:'o, qnc devem :::er mais 
tartlc ronsolidurlos. 

Parn i~entnr os contribuintes de concorrerem 
com nuJior auxilio parn fazer-se o rcsgntc, ou 
por outrv, para que o l'CS6.'1to tenha log:u- sem so4 

JJrccnrregar o orçamento sú occorrc-mc um meio 
que offerccc grandes lliillcuhla:1rs e perigo:;, só 
conjura,·eis, si o governo pnr'It•r conlm· com o 
concurso de lodos. 

nenro-mc á rcd.ucção dos juros das apolicr~ 
geracs, por meio da convcrs5o, ::tpplic<Jnllo-so a 
economia d'Jhi rcsultmHe,..á canorliza(,'ãO do papr;l. 

A convcrs5o, porém, 1lcre respcitnr certos 
direitos c cingir-so a preceito.:; inv<~riayeis, p;1rn, 
não Sl'r, como dizem os cconomislDs, uma ra:
lcucia di:;fnl\'ada. 

!'ã0 dcyt: .:õer uma {lrovoc::t~Fio á fortuna, ou. 
lanCl' Uc ave-ntLll'a, ma:; meio ltonesL<J, !ieguro e 
indiscutircl Uc melhorar o crcd.ilo publíco. 

i\n. pllmsc de L<~Ueyrh·, êl conn:•rsi'io é um novo 
cmp1'1'-"tilllO, orinnllo d~ t•mprc.;limos rmtigos, c 
port;<nto dt~YC pro:mclu·r d.uus conlllçl.iL'S cssen
ciucs,-contcntar quanto r~osslvl'l o credor c tJro
duzir pnr,'t o Estatlu lticros de actualid<!dl;: c lli'O· 
mossas rcalizavcis mais on menos proximcmwntc. 

Totes condições são nnt:Jgünicas~ c o rncrtto do 
plnno da opc-ra;:ão, cu mo a sna difficull_bd~~, 
estão cm p~il·t•S de lwrmoHia. 

Pútle o credor ccd(•r, por ronvcnicncin. pro· 
pria, ou por nrccs-~idnrle d11 Estado. 

Por convcniencia pr·oprin, si o Tllcsouru lhe 
offercccr tllu[•J mais va!io3o Uo que ellu lJO~Slle; 

Por nccessilladc do Estudo, si o tlLu1o é equi
valente, ou aind3 em condi~õcs menos Iucrati
ViJS, si o fim da oper<1('RO é tão grandioso e de 
tam<~nlw uti!id:ulc pnrn o pniz, que di'Stwrtc os 
nobre;:; impulsos 1lo patrioti:-;;mo. 

A con vcrs6o, pois, r real izavcl por um metlJoJn 
geral, conforme os pLmos r·oniJceiJos, ou 11or ntn 
mcthudo L'-"PCCiéll, tcurl•J-~C cm con:-::iU.eração mais 
o intcrrssc da communll[iJ do que o do pt~rti~ 
cul;;.r. 

Naqnelle primeiro <'<'L~o~ a conversão torna-se 
umn opern.ç-Ro qnr redur. os juros nnnuncs (la 
Ul,·ida do EstaUu ú taxa correlativa do alug-uel, 
CJllC cllL' realmente P<l~a peh.-; capit<J·•s que ll1r~ 
:':Criam cmpr~~st <11lns. 

' 

r 



Essa taxa exprim1~ a do credito do Estudo. 
Para se proceder, portanto, " uma emissão da 

esp<'ciC 1lc que estou tratnntlo, é de primeira no
ccssidude tliJUf.'l.r-::e n taxn dn CI'Cllito Uo Estnllo. 

No Drazi os titulo" lia divitln pn!Jlica são as 
apoHccs gcraçs de G, 5 c '1 ~/o, os do cmprcstimo 
de 1868 c 1879, e os do~ IJilltntes do Thesuuro. 

As apo\ico_:; du -1 c 5 °/o nã:o têm cotncão, e os 
Lilhetes Uo Tlwsouro são documentos de divi<la 
Jluctunnte amortizavel a prn1.0 curto. 

Uns c outros l0m condi1;õcs cspcciMs o não 
pódt•m entr<ll' em linha110 contrt, fjtu:mdo se pre
cise firmar a vcrll<Hlcira relaç-ão llos juros dcsem
LolsaU.os pelo EstaUo. 

As apolices do emprcstimo Ut~ 1868 c as do 
no-,;o lUm t~m1Jüm cl:msula peculbr 5 do paga
mento ao cambio de 27. 

Sem cmltnrgo, Llarei n tJxa actual de seu:; ju
ros, posto ni'io sej:J muito rl!gulllr atlcmlur, par:~ 
dcterminnr o preço de c11pitae::=. rcceUitlos por cm
prcstimo orllinario, a fJlHtntia flUO ol.Jt[\'Cl'l'llll ca
pitncs dados sob condirões esprrinc:::. 

Na semana fJlW decorreu de 28 Uc Julho n 2llt~ 
Ago.slo corrcn ltl, ns npoliccs 1lo typo da lei de 1827 
foram cotallas de :l03,G n 10·1 "/o. 

De ha muito ost~J prcro se mantvm, crcado ou 
niio pelo interesse do:'. comptarlores dos ultimos 
~0.000:000~. O certo é que regulou lHlS transuc
ções rcaiiztHlas. 

Aclwm-sc a 120 "/u ns apoliccs t1o cmprrstimo 
de 18GB. E' ta~a antiga, (~ nínda qnr se tivessem 
cltJVarlo no corrente nnno n. 12-1, com a abertura 
da su~scripçiio do de ,,. i/2 ~/ .. desr:cram á cotaç~o 
antcrwr. 

Portunto, o juro rc11l das apoliccs de 6 ('/o de 
i827 !~ Ue 0,79 °/0 , c o das do L'mprestimo de 
i86S à e. G, 1 ')/ , rnlcnlando-sc a:<. nltL·riores com a 
dUfercnçrr do tlc cambio, e á razJo do 27,21. 

O novo cmprcBtimo, t~~n·Jo~su s1hncntc cm conta 
a taxa minim<1 da rmi.o:são, por se não pnilN, por 
ora, Eabcr a qunnlo se clcrnrlío t~s ofl'L'i'las, dú o 
juro eh~ 6, 2 "/(J, cu:u a mesma diüeren1·a de 
camlJio. _ • 

Assim, si se cntent.lcr que pódo innui!· na t•on
vcrsno a taxa Uo credito Uo E:-:t:Hlo em rdar·ão ús 
duns ultimas classes de titulas, ú impossi~'cl a 
opcrn~ão; m<IS, si so julgar que st) o prcf'O dos 
titulas conYcrtiyeis é c1ne tem <lu regular, â opc
rarlío é rcalizavcl a ti, 8 °/u, finmmdo-se o Thc
:souro nas 'regrt~s cstalH..:lccidas 11e~a scicnria c 
aconsclhadu:; pela pr<llien. 

Nossa hypothcsc, JlOrém, :~lr'm da economia ser 
diminuta, pois não c-xcr>dcrit de 670:000$, a taxa a 
fi.•wr-so cst1 fúra <b cummum c produz compli
cações nos calculas. 

D2-mais .. os lucros nGo comprnsnrão o tral.tttlho 
Ua oprrnt,:?io c o risco f{UC se podcrlt corrnr, si 
acaso descer a cotação dos titulas ora existentes. 

Poder-se-ha, é verUadc, com o fim de tornar 
mais certa a oper11ção e diminuir aquelln tnxn. de 
jnro, propl\r-RP. <lO rrcdor dar os titulus de 6 "lo 
ao 11ar, c receber tHulus allaixo do pnr, a juro de 
5 !~, ou litulos ao par c no mesmo jum, mas com 
certas annnidadcs, ou premi os pagos por uma só 
Yez, ou por .'llgum tempo. 

l'tfa.s, além do augmcnto da divitlll, tcr-so-ha 
ainda diminuição naqucllc~ 670 conto:', o a opP.
TllçJ.o servirá pnra o prrrmro Cl facilidade de uma 
fut~m:t conversão a 5 °/o, nunca pnra fornecer 
meios pflra o resg3tc do l'apel~moL"da. 

Taes serão o~ resultados da conYersão cunlwda 
nos moldes trr~çados pelos Laffitu.", AudifTrets, 
Garnicr Pagés c Lnbeyries. 

V.-Esta e.speeic de opcr<JÇão, porém, se podcrti 
fnzcr com maior proveito, si, conforme acima disse, 
cmprr>gnr-se 0 methodo cspt::o,cial .. mas então é dt.: 
tudu. _lmpresrin~iv~l o concurso Uo patriotismo, o 
nnxtlto dos capttahstas. 

S!•m a garantia deste concurso o g-overno não 
devcd tentai' este sysle.ma de ronYL'rs1io, c essa 
garantia se dcye trnduzir na offerta, ao juro mar~ 
cadn para os novos titulos, de quantia avullmla 
quC' fnça frente nos pcdirlos rlc credores, que não 
queiram accetl('r á rcdurção. 

Um emprr.stimo externo não se me afigoura con
veniente, porque traria o augmcnto Ua Uivida 
puhlica, e a alta ficticia do rnml.Jio, qne, como so 
sa!Jc, ú um olJstaculo <i conversão. 

Um cmpr0stimo interno c com a.s ronrlições 
<~rima, ou com pr.qucno onus para o Thcsourn, 
parece-me lle nw.is vantagem. Digo com pcrrnrno 
onus pnrn o Thc.-:ouro, porque serfl sem dnvi!la 

1 
ncccssario Ucixar-sc aos emprestadores f}ualqurr 
margem para. n bai:m que possam sofft'L'·l' os titu
los de 5 "/0 • 

Com a gar<1nlia c com n declilraç:tn de que a 
diffL·rcnça diJs jnros vai ser applirada ao resgate 
do pnpo!·morJ<l, to!'na-so rea!izavcl a oprra{'fío. 

Mns para qnc tenha clla o resultado l}tW se 
tlcYc 1lCs(~jr~r, fJl1fl1 é <"I mnior rconomir~ 11m:sivel, 
c o mGnof numel'O de rccalcitnmtes, conYem ; J. ." 
fiUC n discusslio nn assemiJléa geral não se d~'mo~ 
rc; 2." que a troea dos tllulos sojn (t•ita no par~ 
3. o que o prazo p<Jrn as reclamações scjn clinlinu
to; !1. o f!HC a cotação dns ·apoliccs convcrtiYl'is 
fique SC'fnprr acima do p::~r; 5. 0 que n taxa Jo 
ramlJio não mclltoru muito. 

.A discussão muifo longa o minncio:;n, c um 
longo prnzo pnm n::; rcchün.1çõos UJrfio cnsrmclws 
á esprr.uL1ç.lío, que aprovritomdo-se das duvid,H 
c lt·~wrcs dos pos.«nidorc . .::~ farú lHl!x<lr a cot·u.~rrn 
dos lttnlos. 

A baixa dH cot<tç:ío dos titulas tot'IW.l'!L mais 
proficuo o rcrclJimcnto do capilal. 

E a subida da taxa do cambio lll'Olwrcionarú 
mais \'Untagens á emigração dos capitacs. 

Mas., dir-sc-ha, esses dous inconycnicntcs tem 
logo corrcctiYo: .a procura de safJUCs produzirá a 
dcsrida do c:lmiJio, c o dinheiro em ser dos ca
pitalbtas se empregará de novo nas npcliccs que 
mclhorarfío d·J preços. 

E' cxac~o, o é isso mesmo quo n especularão 
tem enr vistfl. 

Os correctivos, porém, f!UC chegam mab tarde, 
não eximirão o Thc.souro dt• uma corridn~ c qurmrlo 
se lem uma J.ivida de 335,000 contos a converter, 
não sol.trJlll cuirl::HlnB p<~ra que se nfto exijam de 
prornpto um ou duus terço:> della. 

A conversão, c mui principnlmcnte uma pri
meira conversão, não deYe falhar, nolll fozer-se 
mal. ~ 

A França entre outros paizcs nos dii CX(•mplo 
do clftJito que produz uma conversfio n5o coroada 
de felizes re5UitaUu~. Ahi a conversão de 182?1. u 
a de 1862 trouxermn as difficnldadcs com que ainda 
hoje luta o ç,ovcrno da Republica p::~ra rc.:tlizar a 
rcllucção de ô a -~ '6 %. 

Uma. opcr<Jção dc::;ta twtureza e cm um p11iz 
como o nos~o em fJUC não está bem c1iffumHUa a 
sdcncta das fJnan~as, prer:'isa ser ro!1Cada das 
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mniores attençíJes, aam de que s0jn Lcm sue
cedida. 

Para diminuir o numero dus pagamentos Ue 
prompto ha o rrmcdio de dcc!arnr-sc,na lei que 
as upoiicrs serão diyídidas _por scrics, o os re
clamantes attcnJ.ülos, quandu clwgar o numero 
da !5erie de seus titulas: mas paro o mfto c.ITeilo 
qu~ prorl.uzirá UITJ[l di~cns.são renhida urro aelw. 
lenitivo. 

No que [!.CUbo de: extlôr cncontram·S(} o:; fun
damentos em que me firmo pnra conduil· (!UC 
não ·sendo certu c indi::.cutivcl o Loucficio que 
provir<l a.os conLriLuintu:J Ja mullança no orça
mento lia verlnt. do rc.5gatc ào vapcl-moctla, 
parn a do pagamento de juros da dn'iLl::t interna 
ou externa; que nfio sendo por orn proficna 
uma conversão p.;lo :"ystcmn gcral 1 u tcntlo 
muitos pt•rigns a que chamei conversão pe·lo sy~ 
stema csprcinl: 0 de toda a ncccssicl.D.dc pnrn 
dcseruLarat;CJ.r o 11aiz de prtrtc da moeda OUuciilria 
c qui~ti elevar n taxa do camúio: 

{.o Que accito:o-·se por al,.,.um tempo a :o;llLf'ú· 
ditu ver La, recolhendo o T!wsouro annualmcntc 
2.i00:000~ cm papel que será queimado. 

2. 0 Que autorize-se o governo a cmíttir apo~ 
lices ao par, n j'uro de ti 0 / 0 , sendo o :-;eu pro
dueLo cmpregJ( o cm titulos de 6 °/o amorti· 
zados por sorttlio. 

3. o Que se UL\ permissão ::~o governo para, 
logo que a<:: npoliccs Uc G 0 /o ofi'e.l'C~aiu as ncces
s.arias c seguras condições pnrn a convcrs.Ylo, 
procr~der a essa Op('ra~.·ão no p[lr c a juro de 1J '1/, 
ind21Wndentemente de noyn lei, nws ouvindo 
o cousellw de Estado pleno. 

A differenç.1 Uu:; juros será applir-a(li\ ao r.-'::;
gate do l apd, (' tlfJtll'lles 2.!.~:00:000;5 Uu vcrLa 
respectiva irão Ucsappurcccndo Uo orçanH'nto ú 
mellilla que foi'i.~ltl diminuindo os jnro::; n paqnr. 
Chi.!gando a diffel'(.JUÇa nos ~L~OO: 000;'), ficarn o 
contriLuintt.! J.e todo aliiviallo des~o onus, c lH'in
cipiará o The::;uuro a augmcnLJr, com o 1)UC mais 
fUr r.purando da roU.ucção, o annuidadc do ro:>~ 
gate, qnP poàerà snLir a 3.350:000S, cm fJUantu 
importa n rconomin de 1 "/o. 

Com este pb.no não se uttingc o alvo rJuu visou 
o Senado, isto é, exonerar o contribuinte Ja dus· 
prstl. com a amortização do pD.pcl-mot•da, wa~ 
conciliam-se o m::tis po~sivcl ..:eu:> inter~\sscs com 
os do E::!t<.~do, o torna-se mais segura c mcno-" 
sensi-rci a conYcrs5o. 

Este modo do converter, emittinJo-sc a poli· 
cc-:: llc um typo par;1 nmortizar as do outro, j::í 
cslá em pr[ltica. nos E-;tados-Unid.os dc:::do !BiO; 
o o ~ funllerl Ioan • tem dado alli os mais rc-Iizcs 
rcsnltados. 

Parccerú ã primeira 1:ista ponco cXcqni"Vcl no 
Brazil um projecto dostn ordem, porrJUO, cm
quanto lluuvor litulos elo 6 n /<J, é natural que 
ningucm aceite. ao par a:polires du 5 °/0 • 

:Mats detitlo exumo pnJc originar opini~o dif· 
ferí:nlc. 

Não obstante a amortiznção c a amcar;n_ da con· 
versão, os possuidores dos titulas de 6 "/n eànti· 
nuarão a rotei-os, sulvo si o cambio lornar·sl3 
tão favoravel o- tão firme que convide n ,·onda 
dns apolices c a cmigra~ão do capital. 

Rctldos os titulos, sU npp:)rcccrâ um ou outro 
lote, 110r fttl!el'imcnto Uo proprictario, Jiquhln~õcs 
OU OUtf[l qualquer CVCD1UH1Jdadc : o rrf"rn eon · 
seguintemente dC::!:3as apol ices deve su:Jir. 

Não tenJo as. pessoas o nssocinçõcs que buscam 
emprcg·ar as economias e fundos em outros titulas 
cm ..;ur :;inão os de r.> (J/

0
, tornar-se-hão estes nego

ci;wcis; e não os vcnrlendo o governo sinJo ao par~ 
não soiTI'erão quebra no preço. · 

Mas 1wrn que perdure ~emciiwnte estado de 
coUStH G neecssario qtw, D.lém tle gozrtr de lranqnii· 
liflarJ.o no interior, c de Lua5 relações no c~tcrior, 
nJo contraia o Brazil novos emprc;;;ritnos pnl' 
<Hluella taxn, sejam cllcs internos ou externos. 

0.-: in1crno::: trariam rt nlmnduncia de titulas no 
m0rcndo e a suo de.pmdnçiTo. 

0,; externos, a ~uLiJn faeil c tctupornl'ia d::t taxa 
Uo r~muLtu c por eua:::.equeneb a venda das npolicc.s 
a conyertt:n· u a mt:ig·raç-ão de capitacs. 

Xo cnt!'d~mtu os de[icils tlo Thcsouru e a reali· 
zaçã;} do::! ml'lhommrntos matcrincs exigem di· 
nhdt'o, c tem sido eostume. pnra OlJtcl-o r...:cor
rcr-~~-· ao crcditn. 

OLvi<tr este inconvcuicntu (!o lll'incipni ponto 
p[lra f[rzcr vingar o plano que apresento. 

E n rrmor.~o deste olJ~t<r(HLlo rer1ucr <1 maior 
::;omma de s[lcritldos, a m;üor dcdlcnção. 

ConrL,Ul l!lte o orç[ltnento ·cquilil.n·c-so sem o 
:::occorro de op~·raçõe:; fincmeeira::. 

Cotwcm mais !}ele. o~ mC'llwr<ltlll'nto:<. mntt-riaes 
::!l'jnm eswu::1rlo~ um pnueo, ou sej<1m cuskados 
com fnndos Ue outr:1 e.-;pccic, como por üxemplo 
o~ :3 °/0 amortizayeis que cm Junhu tlo anuo 
p.:l>.~.'1(1;J o ~r. L. Sn.~' errou p[l,r.1 ronliz.1r as 
grt1nrlcs oiH'Q.:i cClm qnc o Sr. Fruyclnet qncr 
dotar a Frnnça. 

\'I. .. -Eis o que me pnrccc ex_c-quh·el nns nossa.
<:(Ctl\<lr'" circumstnncias, c de accôrdo com ao;; Yistas 
numif~·sLnJas pula mninrin do Senado. 

s,·~·uramcntL', cscl::u·edtlu l1ela m1turiz::rda opi· 
nifío d;r Slt::t i!lustrada comuussiío de orçame-nto, 
dr~seo!rriní ella antro.-; mcins mais adcqnarlus para 
u fim tJUC se propõe. 

EstCI ÍJH[HJrf,_.ito Ln1!Jnllw, rutligiJ.o sv!J a pres
:-:ão rla urg.:ncia, é a pmv:~ Um.: tlispmi~ões em 
r1ue ~~· achn o governo de f;Jci!it:lr quanto em si 
e()u!J._'l' a <lllopr:ão da.-:i import:rnt1·s mr·rlidas, r1ue 
o l.!::.trdo do p;1ir. exige., conUcsecndcndo quanto 
IIJ(' Sl'jn pM:.;;ircl, ~Cal quc!Jra dos :::eu~ princi· 
pio.~: f'Orn a opinifin que lh(~ é 11tlvel';:;a, mas que 
1wla nolmna de ~cus intuito-; e sinceddttde dos 
moli\'Os em qtw se :rpoin, ~~ Liigna de tor1a a con· 
sid·~rrrç?io. 

J\rra o go·•0rno o pontn unico, neste assumpto, 
Clll que se juJg·a illlllO~sibilit~ldO dr! tl'JIL•dgir,-é 
o dcsemr(~nlw do compromi:.;so C<lntr[lhido para 
com o publico, no decreto da cmi9::io. 

Esse C0111111·omi~so é nma questão du hunra 
n:rcinnnl, (jUP h.a rlc ser uantitlo, clle o esp!'l'fl, 
prln patl'iolismu tlvs hunrcl•los mem!Jrus Uo COfllO 
Jegislntivo. ~ 

Não sc.i atnda qual é o juizO da honrada com· 
miss:lo :·o!Jrc e.-: te planu, que natur:dm·.Jntn cstaní 
inrndo rh• defeito"~ r! crl'os, f<ir.:ilmcnll', corrigin'i~ 
pela proCieicneia de qualqnrr do:'. seus illmtrt'.s 
mcrnlJI'us. Peço-lhes, 11uis,t1UC su digHem de mn
nifest~tl'·&ú a CSt!' fC:;\!JUitO, 

O goYUrno não faz quc.-;tüo de que sejam adopta
das suas idéas; accit<.Jr:í. qualrJUCl' alvitl'l:J sui-{gc~ 
ridu [IL'ia ltonra<ln commis.":ão, com tanto que ddlu 
resulte a pns~ilJilitladu de dl'l·Cttw.r-se u <nnortiza
ç~o nnnu:1, pelo menos nns proporr;õcs do decreto 
do 16 rle AlJJ•il, IJOftlUL' nisto, n5o ~ó c:::t{t Ctnlli~
nh:u];_l n f~ do goYcrno compromct!irl.1 naqncl!o 
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decreto, ramo sUo inleress::ulos o commcrcio, a I consolidar p:1rt~ tln. di\'Í1la flactunntl'. O noLre 
bvour.n, tud::~~ as industl'ias, quo n5o podem pras- minL;tL'<~, usando Jcsta autorização .. lan<;ou o ~cu 
pernr sem uma circul<lção ma.is regular c mais cmp'rc:::timn. Se;.!,·untlo declarou o Diario O{ficial, 
segura du que n pnrnment~" lhluciarin que pos- cn~rtJ hymno~, cfle fui colJerto c chegou ate á 
~mimos. I somma rlo 123,000:000SOOO. 

Devo acrescentar t]tlC foi sõ cm COI_lscquencin do Esho.~ l1ymno.-;, Sr. presidente, trnnstmzrram o 
accúr!lo a!Iudidu <IUC ~uspendi as ordens L'Xpcdi- ' Atlantico, c CLl vi cm umtwrcditado j11rTird di':.; ta_ 
das }l:l.r.'l o rc::;galc, que rlevera rr•aliznr cm Jallw. côrte qne o s~u corre.~p0nõrnto mn Lonrlre . ., com
pro"~~: imo pm>fwdo. Na fôrma elo tlcr1'do Ue lG de cfi'cito tlJlpl:mrtc n mnil11 n opct'i1Ç'1in rc:~lizarla, c 
ALri!, tr<~te-i de reunir o nunH'rario prreis0 pnra dcclaravu qw~ c~ta opcrnç-.fio t+'m rnnsoli<l:Hlo o 
.amortizar G n/0 diJ prtpel rmit.tillü ou :i.!IOO:OOO~. ministcrio c dcmonstrnllo que clle renltnente est:t 

O Sn. BAnHos fl.\.nnETO :-De que Verba do or~ na altura das nossas necessidndes e do" no5E>o:=. 
çamcnto tirou V. Ex. esse diuheiro? Seria impor- I compromis"os; por isso o nobr<~ ministro ~ll(;m r1os 
tonle su!Jermos. Tanto respeito :i lei... 1 hyumos ('lltoados cxtra-offici::dmç:nte Ilelo DiaJ•io 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministJ·o da fazenda) :-A ! O{ficial, :.;eg-undo dcdaruu·nos, acaba. rl;! receber a, 
lei r~ que eu tinha tle olJ~JUt•ccr neste JlOnto et•a o consngrn~.:1'ío, som a qual nenhum mm1stro da fa-
.Jccrcto ilc lG Uc ALril. zcnda pó de com;idernr-sc laureado. 

O Sn. BAmlús RtnnErO :- O d~ercto merece O Sn. ÁFl'r)NSO Crnr.so (ministro .rl1t f(t:S.t'lftla): 
mais respeito do qnc n l~i drt ort·flmento? -Puis a nniea r_ons~gra~iío que .nm]JH'.iono c r~. pnr. 

o Sn. AFFONSO Cr::r.so (ministro da {az,•nda): de min.ha c .. ons(':t.cnrTl.? o. conncr;no de ter fe1~0 o 
-V. Ex. n6o tem razão pam exaltar-53. Obet1e~:o mclliOI qttt P•)dia fazEI. . 
á lei do orçamento; como a primeira das lei<:, I O Sn, Jl~NQUEillA :-Certamente, c~~ P!!f:l .qnc o 
aquclla de qur Lndo dt'll!'JHlC; mns a lei do orr~· nohrc mi~tsti'O nos extr~rne a copv1Cf;:10 de que 
menta, eom fJITC o ministcrio de 5 de J:meiro tinha cst<i. po~sUJdo, pnrn quo faç~ t·tt~1bcm com que a 
de dirigir rt atlmini:;tração deste paiz, não lhe o.fTe- paz entre rm nossas conscrencw.:; qur: cu, sem 
recia meios ~ufficicntcs para sntisfi1ZI'r a lol]os os f,nr.r discurso C' disrurso long~, porq~w _rcalmenh~ 
encargos do Thesouro; e, si na opiniiio dos homens já e,~tamos no fim dn pro_rog:1çao, pC'tiJf•'l <t•) noiH'~ 
mais uotnxcis tlu wn·tido do noLre scn.rtdol', como ministt·o nl;;'nm:; esel:.~rcc.!..mrnto3~ _lltlr<}HC taml!1~~n 
é por C'Xemplo o Sr. Yiscontlo do llio Branco. "c~msr.icnciadJ oppo.~içao prcc:sn SC'r tr{IJl(JlHlll
outro recurso uão lHtVia sinUo emissão de p.1prl- zada. 
moeda, si e.:;su cmissmf s·'J fl'Z soL a clausula ex- Em primeiro lagar:, prrg-unto <'lO. nobre minrstro
prrs~a de flUe seria áfiTortizaUa annualmt·nte, nu cm que pnron o raleio do cmpro.::tnno,_pnrrlnc ntr~ 
rnzão de 6 "I?• o que qtH'rin o nobre senador 11W Jwj~ nfio vi pnlJiicaLlO ~s~c rat~:!o cm jorn::l n!g:uru. 
ctt fizc~se, smão proparnr-mc parn dcsrmpen wr Eutt·ct.nnfo, SI'. pri'Sidcnto, e umn c_on.;;;tl C':-sen
e:.;:se compromisso ? cialissima, porqnc cqmo o nol1l'O ministro, no sou 

Portnnto, não commetti nenhuma violaçi:ío de rllwrdo que p1·rrede~1 a este empr~·~timo o nas 
lei, t<llltu mais quanto, ao tolllliO n que tomei nqnclla instrucçõc'> qur. e'\p2dll1, Jeclnrou qne niio se nr:ci
providcncia, j<S. o acto U() governo tiuh;,1 a seu favor ta\'nm inscrip:~ões a menos de 9Li 0/o; o como se 
a approva~fío da rnmara dos Srs. dcput:1Jus, o der! arou IWf:tl'l'inrmeate que muitas destn~ insrriM 
que me pnreec ser de mui tu fli'.~O nrstn systcma. p(,'Ões on ns;-::ignaturas esta utm ncima Je.stn limito, 
Não tw, pois, motivo pnra a nolm1 indirrun~ão (]('. ,; conveniente que o pnrl:IIW'TILil :,:;tilJa r•o1no f:e fez 
que o honl'ndo senador se tlcixou pos~nif. e:.;: lo riltcin, a que s·1mmas atting·irnm ns a.:;signa-

Sr. prPsidcnte, agu.1rtlo pnrn qtwndo voltnr :i tlll'rts acima do nlgari,;mo de 06, c port:mt_o_, qual 
trilmna manifestar-me a respeito de outras foi a mt~dia JICla (jU:ti ioi cmittido csl·..' eLU[II'C::;timo. 
crncndrts da illustt'alla commlss5o de or~:tmcnlo, Até agora reina um silencio nb"'IJluto nr.:er._·~ desta 
ás quncs o governo sente não parle r ar1lw!'ÍJ', c mat~.·ria importnntc c parn qnc se po~~a nvaliar da 
ponltn :lfJHÍ tt•rmo ao meu discurso, porque niio C'Xccllcncia dn opCI'<1Ç~O do nobre ministru é mis
clcsejo consumir tempo ao Senadn. t1•r que ~ailJ:lmo~, st pOI't,rt•ntura a mórli<:~ cstoYe 

O St· ..... 'Junqueira :-:Xão quero, Sr. pn•M 
sidentc, entrar na flprccioção da~ razões que tem o 
govrrno {lar:l. nii.o arcítar as emendas nprcscntadas 
pela noi.J1'e cnmmissão. 

Niio qur.ro fazei-o, porqur. o no1Jrc ministro 
apenas :;e rf!feriu, creio, o. uma ou duas tlellas, 
c a nobre commissão opportunnmcnte sustenturâ 
o sem trni,~alho. Parecem-me justitlcarlas o proce
dentes as emendas aprrsent<~das pr.ln illu~trc com
missiio, mas como tr.:u!Jo alg-um;Js duritlas e esta 
materia r:rne ~c rcfet·c :.'ts nossas finaiJças pr;•c-isa Ue 
ser esclarc·cttla, tomei a IilJcfllndc de perlit' ~ pn· 
lavrn agora, visto que ninguem a pediu. 

SnLc o Smaado qnf' o nobre ministro dn f<~zen11a 
contrahiu ha 11onc0 tempo um cmprt'Stimo do 
50 mil contos cm virtude tla aulurização leo·isla
tlva que pa:-:son eonjunrtnmrnte com a rr"lso1ut~lo 
Jlrorog.'ltiva Uo orçamento. E~sa disposição auto
rizava o nobre ministro da fazenda a contrallir 
este cmpre~tiulo com o du1llo fim tle liquidar :~s 
contas dos Uous ultimas exerdcios, c resgata.t· ou 

v. v 

acima de 96, e qunnt•J. 
Tambcm o nobre ministro ~c dignará infor. 

lll:J.l'·llOS rrmws OS subscript1H'CS prindpilE'S rlcstr~ 
cmflrestimo, por qur. sommn entraram os nnncos 
nesta opcrn~:'io, porqnr, :.:i o Remoo do Bl';lzi! ha 
mais de um mcz, scguntlo o rclatorio llc.':!te csta
l)(_~lcclmcnto, era credor do E:-;t:ulo pot' qnantia su
perior a 1 LOOO:OOOBOOI) th~ lJi!helcs tlu 'l'!le,;oLu·o, e 
por cercn de 11.000:000,)000 cm conta corrente: 
c si o nobre ministro se Uignou declarar-nos cm 
outra occasião que essa c-onta já su!Jia aa algaM 
rismo Uc 22.000:0JO~OOO, nó-' temos que [Hjttdlt! 
cstalle!erimento Uc credito era ha püll{'O t1Jmpo, r~ 
creio (j\lC o scr::í hoje, sinão cm mnior C!Uilntit~, 
crc1lor Uo E~tado de 37 a-38 mil contos. Nestas 
eircumstancias .C necessario snLcr si o Banco Uo 
nrazil suUscrc\'eu pnr:-~ este empr·'~timo pE'la to
talirbdP deste seu crf'tlito, isto é, pur C:C'rea <k :w 
mil cont•)S, IJIHC]lli~ entiio V1~rcmos que o qnc rr.~t:l 
par.n os partio~nl<lrcs não pi1de ~er grande cousa. 

Tamhem prrrisamos saber si este rateio apcnns 
se rcfr:re á a3signatura Uc pnrticulures que, sPm 

31. 



mnier calr:ulo, prornram colloear o:- seus cnpit:J.es I Na prorog-:1tir:-~ tl.o orçamento autorizou-sr, é 
sob a égldt~ do The::;unro, otl si pr~rrentura os certo, o nobre tuinislro Ua faZL'nda a reó!izar uma 
Bancos t<~mlH'ltl cntr.1ram ncsso llnl'co, si elevaram 

1 

oper~1~ãG a,~ crctlito na irnpnrtnnci~ de 50.000:000:). 
a sua ns,.-ignatum c ~i porvr•ntur;l o r.mpre~timo · hks~ e.o.;t,1 rl~.ro qnc o kgblarlnr n.io tL'YC cin 
a este~ e::,t:•lJL•Iecirnrnto~ t.: feilG a 96 ou a mais. , rnc.nte q_ne fo~~e e~qt;ecitla l1 lei qnc reg:al:J a ma-

Eu, Sr. presitleuL·, Uc·m que ligriramC'ntr, cm , te na; íWO te \'C cm nsta rerog<~r a lei t.lc 15 0::~ No
outra oe<>~~i~o, jú _cxternei a rriinho. convic~ão vem!Jru de ld27; c, por cnn~wqnr'ncia, si o em
acercn d•'sta oprrnç:to. prc~tiltto crn interno, seu cararkristico CJ'a que o 

Não digo que o nobre ministro tlfiUC mal com nome Uo tumadur ficasse insrripto no Gt".'mde Livro 
a sun comciencin, acredito que prn1~nrou fuzer uma da divida IllliJiica, que o titulo lfllC cllt~ n~rrbe:~se 
OJH'f:l('iio .-nntnjo.~a no Thcsouru, nHls penso, Sr. prc- não pode::sc passnr a o o trem !;em que se fizcs.~e a 
stdcntr, qne mu ultima nnalysc e::tc rmprc::tinJO, ncccssaria transforcncia na Gnixa drt <~morlização 
quercnLlo comllinar certa::; r.ircumst<~ncin5:, -rni ou na-; filiaes das lll'urincins. Entretnnto a op~>
trazer <llg"um nwl no nof:.so r::t:ulo ruwnceiro c rar5o dr credito dr) que Jnn,:ou mfio o nollrc mi· 
munctario; este L'nlJlrcstiuiO-}IOr m~·io ao lMul.~ rpw nistro <:tfasta-~c inte1t·amente tle;.;scs rl'q ubitni, c 
pa~s<1m de m~o ('m-m5o faz~nllo fnnr(,"fio rlc tnOl'tla portanto no meu humilde entender houvo violnc~o 
é, cm ultima nnnly.:;c, uma cmi;:são do papel- c.la lei de i827. 
moeda. .. . O credito do Estado, Sr. Jtrl~~idontC',e uma cousa 

O Sn. AFFGNSO CI::LSO (millistro da, {a:enda) :- muito mdíndrt1sa. Não_é licito n qualljllrr flUO 
Nem de moe(hl-llapcl. Uirig-o os negocio.~ fimmceims, inv-entai' :::·stema~ 

o Sn. JuxoumnA :-E' Ue ptprl-moeda, porque- qno lhe pnrP<:I'Im nwis eonvcnicntr~. po!'tlm qne 
0 caractcri~t;co tle-:h' r: JWS~lll' de miio 0111 m~o por niio estejam ele nccôrdo C(Htt a legislação prr.·exis

tcnte {[Ue e furu:lunwntcd 1wrn ocaso. ~imph-s trnJiç5o, não ser nomino.LiYo, o- servir 
para 'Sô!Yer tuUa::; o.s trnnsaeçõcs. Nossos maiore3 entenderam que o credito do 

Estntlo merecia a promulgaçf10 de umn lei csre-
0 Sn. AFrosso Cr:LSO :-Ptrllúc-mc. .cial, nn (]llnl SC' comit:.na:;scm ns ba::;e:-: pelas qune.s 

a nossa dividn podia fazrr-se, amortizar-se e acabnr. 
Todas as opero.ç-õe:'. de crudilo dl'vcm ser fl'iths 
do c.cc6rdo com e:~sa Ir· i; nfto é licito no gonrno 
imrcn tnr sy~tcnws novos, pelos quacs se ponlwm 
de h.do ss lli:::posiqlll's desta siibia !ui, os prineipios 
snlut:~r\'S qnc clla adoptou, p11f!Jile o E::,tudo pre
cisa conlJéC~"l' os nmnes de srtts credores; ahi cstú 
uma g<mmtiil mutua. 

O Sn. JuNQUEmA: --São duYhlas que eu tenho. 
v. Ex. <tS dissip:Jr;) ngoril, ou rrnnrifl:o fiUizrr·. 
Xão cxljo resJlO~tu prnmptn, port]UP c~tou tr~mllem 
muitn em1wnllado .em qno ~r- ultillh'm os nos~os 
tr:tbttlhos; c si fnr;o e.~!a,:; ligcit'3S con.-iàcrar~õcs, é 
unicr.mr:ntc J11ll'IJUC ni:o pnrrein curial (]110 se en
cerms~cm os nos~os trak1lhus sem flU~ se dissesse 
alguma roo:;:a soltrc este emprt~!'ititno. 

Eu sr·i que n~o se :mgmrnta 3 mn~sn do nosso 
papel-moeda, na qtwntid<Jtle lotai dos 50.000:000;>~ 
porque pnrtt~ JL'SSL'S úond:1 terão collocação na Eu
rop3; mas nqnclles qne parn aqui volt~tn•m, porquP 
hão lle vit1j:1r, e os qnc aqui fif'nrcm, cntri:!rJo na 
cirrulat;t.o com todns MI fu11cçürs do p:~prl-mocd<~, 
porq_nc pasf:a;n por trndit;ão de mão cm mãG c 
scrnr5o pr~rn todus os compromh~sos commcrcincs, 
para twJos os pilgamentos. 

E, neste pontn, pNlirri liccw;a <10 nobre minis
tro, porque é um assurnpto que filiil-se a esta 
qnc~t5o, pnra dize-r" que diyirjo tombem da sua 

' opin i5o c Jn Un camarn dos S~s: deputados, qnan_àn 
procnrnm arnbar com n Crnxn dn ;~mortlzac;ao. 

Tenho uma entra duvidn qnr r1, .-:i em face 
dn lei Uc iJ du Nonml.Jro tld 18:37, era licito no 
nobre ministro f.ncr esta {llll'l'<lri'ín. 

A lei, Sr. prc:::ídentc, qu:mdo trntn tlrt di\'irla 
· pulJ!icn do Hrn.zil, a UidUe cm inlcrnn c cxtcrn::~, 
e n oprrnção feita pPlo noi.Jre minbtro é nm<1 ore· 
ração de Ui vida interna; comf}tutnto esses bvn.Js 
pos~nm aclwr collucar:fio nn Europa, fnram 3!JUi 
emittit.los. 

Portanto c~tá sujeita CSl'1 Uh•i<ln ~s p;cscriprõus 
lia lei de 15 de NofemlJro de :1827, c c~;:;;a h• i" de
termina que os credores do Estatlo rccciJal:l um co· 
nlwcimi:nto, que não pó:lc ser pnssM1o n ontrr'm 
~inão mcdi<lnte cscripturtl,prr~mto o tnlJr·llifio. 

t\econltcceu mais a cxl~tencin rlns apolice.s; mas 
salJemos pr-rfcitnmf'nte qnr a apolicc ~ um títult_) 
que pntn ~ct· pil~Sado a outrem ncc( ssita Uc trans
ft>rdncia na Caixa da amortizn~l'io, c nas pro
vincfas pernfitc as thcsourflrir:~, com t~stemuuhas 
e ex·igindo-so o rcspretiro ~cllo Uc transfercncin. 
Essa dívida 6 inscrip!a" no Grande Li~To; nelle . 
está o nome do port;1dor, cstú o nome daqucllc: ! 

qnc dá no ThLsouro !linheiro em troca de• um ti
tulo. 

Como é, pois, qnc sr póde, sem violar c~sa h•i, 
iny~n!ar nma r.:;:prric de lilnlo de di\"fda pu!Jlica 
que não rstá neila con~ignado? 

A Cnixa da amortização, Sr. presidenttJ, estcí 
c renda ne5sa lei a que mo rcfPri; tcrn funcçOcs 
muito importnnh~s c ní'io se dovrm nunca tirar 
cs:::<'s serviços dessa rcparti~õo as~im organizr1dn, 
onde tt~m a"Sf'nto ronspirum cidndãas, notnvcb no 
commercio por sn:1. probitlar1e e hunor<Jbíiidl1dc, 
p:-~rn cntr,eg[l[-os a uTn estalJOIPcimento de crcllito, 
por mais rr!'pl'itavcl qnc cl11~ sej.1, porque os c1: .. 
ta!,cledmcntos de rredito correm os azares da 
,.-ida commercin1, p1itkm muitas vcze.-. e~tar collo
cados cm situvçõo difficil, que por sua vez irá re
percutir no credito tlo E:'t:lilo. 

A este respr•ito cu darei noticia no noJJre mi· 
nistro, do qnc Ii acerc~ dn intcnciío de ac-abar-se 
com~ Cvixa t1u anlJrtizn~?ão, pnra' que Vl'ja S. E:t. 
({nc, mesmo fóm d'aqui, a imptrsRiio não é ·agra
davel. I.sto prnva que prodnziu essa impressão 
dcsagTa1lavd, sü a intcn~iío de acabar com essa 
rep:trtiç-ão, crc::~da drsde !82'7, com semelhantes 
intuiloi, pnra çntrcgar-se o-seu serviço importan
tisslmo a·um rstalJdl'eimcnto rle credito. 

E' uma pnhliC.'l\50 feita, na parle commercin.l do 
Timi'S, de 23 ele Abril: · 

« A inten~ão manifL'Stnda pt'lo novo ministro 
da fazt•ndil no Hio de Janeiro, de extinguir, a datar 
de t.o de Julhu, a C~ixa dn amortizac;iío, fez nnsccr 
o rcrcio de qu1~ rssa supprí'ssii.o pndr.!=se Õtl algum 
modo influir sobre o scrvic;o da dividn externa do 
llrazil; n5o lw relação nlguma entro uma c outra 
consn ... 

O Tima.<;, inform[ldO, declara que não ha rel~1-



ção entre a extincç:5o da CaixrI dn nmortizac;ão c 1 snn segunda culrt:IlIa vai rc~l!izar~se depois de 
q.ualquúr idr\a fIl10 pornmtufil houvl'::'f'.C contraria I am<lnhã, no dia 22 lIest0 mez. Em poucos mezes o 
a m:mutcnr:ão tIos l1~ssos compromissoo:;. 1\1as, g6verno entral'á na. po,~sç de toda essa quantia c, 
ainda assim, võ· s:e que êl irnprc"são foi d.'sagra~ porylllto, preci-:a no fim tle tl'e.::i mezes ir pag[lndo 
du\"cL Não 11:). r31:UO p<1ra semülh:lll.I.C climill..i<;..3o, os Jl1ro:~, qao forem veTIcendo às bonds, uesse em
prinripaIllwnf,p (jt1<lndn c!la uoseanca mlJrc o rc- pr~\hHm(l, ir pagando os coupons. 
gimeu (In lei tIo 15 de Noyemuro dl' 1827. O)J.::iervLlrci t<lmucm ao nobre minbll'O qno pa-

TamD".:lll perguntaria ao nobl'l' iLlini~tl'o como rIX'I3-filC que n:]s suns instru('çÕl]S !I<lra (l obtenção 
prctentle ex('cutur a disllosiç50, qne roi insC'rta deste cmprn~tilnl) dt:via tet' declartJdu lJ1W UfJueHH 
na prorogativa do (]r:;[lrnc~t(J, pnfa qual con!l'ahiu subllcl'iptor fjne fJuizcs."e drsdll logo cnlrar com a 
o cmpre:-:timo de 50.000:000'$000. qu::mtia nec0ssaria pnrn colJrir U sua assigntHuri.l, 

Eu mo explico m0llHll': desejo snlJcr exacta- feito o rateio, o podesse realizar; porque assim 
mente qual é IUljc o 0.;;[[lll0 da dirtda, em conta c'>scs posmidol'es U,l bonds pOllinm d,'sul' lo~o US~lr 
corrente C'llll o Banco u<f Dl'<:lzil j qlW qnanHuadl~ dolles no sentido llus instruct'õJS o do den'clo do 
da divida fluctuante v,ti o noure ministro rosg3tar go,rern0. 
ou já t\.!ffi r,.'s~ataIJo, t'm virtude Ul'ste empre~ti- Pelo f\Lle c;tc'I,O ~nbi;eriptor, :lillua que tt'nha todo 
mo, e qUfll fi quanLia que lhe fica ou que ('~prm o cnpiln djsponiY{~l, n~f) llfílle ir ontrlll1!lo com 
que lhe fiflue, lXll'í\ n 1LIUidnçJo dos uous cxer- elle sin50 pnr parce:lus: lO % no acto d:, u:\~i~na
cicios_ tura,lO o/u em 2:2l1e Selemhru, 20 fI/ em 20 de Ou-

Acredito, Sr. prCl:;idcnlc, qLIO esse empl'esti- tLILm,Ui 0/" cm 20 tIo No\'cmuru,20 °iu Clll 2211e 00-
mo foi principalme'otc rl'êlliz3do pelos D[lUCO::, (' zcmUl'O e l~ %~~ em 21 ue Janeiro dI) ,mno futuro; 
si é certo qllf' o Banco do Br(lzil só por si tomou cntrd,!nto que muitos suIJsajp[.ore~ Ilrr~fL'r'iriflm 
37 ou 38.000:000#, é unu consoliU3r:àl) dcssn di- entrnr dt\-;do logo com o,:;.qa (jlwla, fl'ita <'l ("limpe
vida; mas consolill:lc:fio CJuo Ctn ultima analysG tent.e. dl'tlncçãa dos j nras. A,s1-iim o govern') flcavn 
traz um gT[lnue prf'jnizo ao Estado, llorquanto lta!.Jl!Jtauo desJo lugo il enl'ct~H.:oS :;11:\S opr'rnf.õl~s 
}lO1' Di'}nrlla ul\'iua, pela qual i5C esto.ro. p,'lgnndo de consolilltll' n llivirla flnetnnlltLl c Uü IilJili l.1r <iS 
a e 3 l/í o/u~ passa-so a p~g-ar í 1/2 prn ouro. divid(l~ do~ exerdcio') pil;;sndo~; e os tOlllatlord~ 

Pondero tl"unfJem [lO nolJrc ministro que no Of- fica\"am hnbilitauo:: a LlSílr (l!::o;(L .. 10 'o tio seus 
çamento que f:C tlbcutc ~ mistl'l' (lt!ender:lo sc~'- úonds. como c!hs são snsrepti"ds tle ::;(lr,'lTI em
viço dt'stc l'mpfL'sLllllO, Eut1'0!anto. vejo qUB S. prcgndos, como mo(da corren!l', ou rt\eSIlIQ a 
E~_, fallaullo lw, poüco c insistindo tantu lia iu!~a de 1113ndal-o$ para tlS [)ra~(l5 curopéfl5. E' istl) () 
consip:nar~sc a qUílntia de 2.100:000;$ para o 1'C$"- que não Vl'jo consiglladJ na.:' imt!'llc('õ~,~ que o 
gnte du pnpd-moeua, detél'J!linaflo no df'cr0to dl.\ noul'o ministro l~xper1ju. -
lu tle Abril, esqueceu-se de p~lHr ao Senndo que O SR. AFl"O~SO r.sr,so (milli.<ill'O dl~ faZt'/"I"la) :_ 
con~ign(l~!:,c nesse orç::lmE'nto os funull::( precisos E não con:'.ignci muito uc1ilJol'aJ.ullcnte. 
para pagamento uo juro dL'~se cmprestimo. O SR. JUNQUEIHA: _ Bem j lúril V. Ex. buas 

O Sn. AFFON1l0 Cr:LSO (miaistl'o da. {uz('nda):-- razões: mru eu crrio fJur~ elU algun--: ernpresli· 
N~o toquei em. tOllo1i os .pOiltos du l~;lr('ccr; mnS mos, não sei si cntrn nós, pOl'I\m f tira d'aqui, tlHll-se 
nao me c~9.necl des:-;(', cJn me entendi COm a com· usado de:-itc c1pcdil.'ute, contro. o qnnl nno v('jo 
mh;s1io indicando até a qUi'lntia prf'r.isa. razão alguma. 

O Sn. JUNQGEInA :-PerJi'ío; eu não POS$O st\llcr O Sn. AFFONSO CELSO (mini8tl'o da (azendtl) : _ 
das conv'ersJ.s particnlares fpW V, Ex. tem com fi Tem um[l clmtr::trlieç~() eom o qu:\ V. Ex.. dbs~ lta 
commiss50; é meu elon'r IcrnfJl'ar que, tenuo f.:ido ponco, além tI'L" outnls Cousas mais_ 
P,SSc cmprcstimollnLOl'izarlo peTo podl1r log-islathro, O SR. JUNQUElRA.: -Qual é a contr:tdicr,:ão? 
dl~i-O tor no orçamento ti fIuantw pt'cci:=::n para o 
pl'lg~mento de soa juro c amortiznr;50, com muito O SR. AF[lUN"Q C8LSO (m,il1istro da [azl'lHla) :..-
mllis 1'<1%3:0 do flue os 2,10u:00Q$, para amortiza- Mostrarei d~'poi:::. 
çf.o do pllpcl·mocda cmittitlo illégttlmcnLe em 16 O SIl. JUNQt:EInA:- O n:1urc ministro realizou 
do Altril. c~so cmprcstimo 0'11 tOllu o caso, Sr, prl~~jtlontc·, 

O SR. AFFO:\:SO CELSO (ministl'O dá rtl.zeu(la):~ au:dx:o do par, nin(i"! que o f;CU r.'lteio vá :tlgullla. 
Sem duvid:l; agr<ldi~\o-1l1e muito. consa acima de 96. Ve-se qno o nOUl'c ministro 

O SR. JUNQUEHU. :-0 U1Ul, rrpnrn provl'im de al'crrou dllS Ycrda:1eiro~ 1)I'inC'ipios (Ilie rCg'C'm 
1 esta matel'irl, lan~anfl0 no Illcrr,ido um rmprrs-

que o no 11'0 ministro, jogan(10 riS suas melhures timo <lb'lixo tlD par, qL1ando não tinba nCnh[lUl3. 
arn1.'lS em favol' daquC'lla l'mi5!sãq de 16 de Abril (l necessidade tIe fazpt-o. 
da snil ('onsc(ju('ntl~ amor!iza~ão, no seu rntl'uucr, O noore ministro snbe que 03 escriptorrs mais 
não dissesse uma p:.Iavra sohre fi noro emprr.s- nOfayois nesta matC'ria eondemufJm hoje l'stes em-
timo, f!U(1 f.oi autorizfldo p."Io poder kgi:O:!<ltivo. . I· d presUmas a JfJIXO o par. 

O SIt. AF~O?SO CELSO (ministro da fazenaa.):- E' 
um rcprlro JnJu:;to. O Su. AFr-oXSO CELSO (ministro da (azerula) :-

E' M contrario. O Su. JU'QUCIU."- São 50.000:00IJ5 a , '.;~; etn 
ouro; os juros and'lrão rIO ccrc:t de 3.000:000~OOO. O Sn. JUSQUEIn.\: - O grande ('sel'iplor que 

S. Ex.. já cilm nestn cn~a. Leroy lll':tuliclI, con· 
O SR. ANTÃO:- 3.200:000~OOO. _ demlla l'S.S('S Cllllll'l'stimos abúX:l> do p:lr. 
O Sn. JUNQUEm.\: - Eu llisso 3.0;10:000.5; m:lS A Inglaterra, no secnlo pas"allo. corno~ou por 

são 3.200~000i5, além da rlJilortiZllção. E' neces5.1rill, fazer f'mpr'--'F.lilllo.~ no par e deu-se muito bem. 
portn!ito, qno se consignem os fLllltlos precisos I De 17.':i5 :J. i76:l contrnhiu rov~ emprrstimos to,los 
pnra ISSO. [lO pnr; porl~m rlc{lois, no tempo princillalmcntc 

q cmprestimo, Sr. prl'sitlcnlc, tere a sua Ilri~ do minblpl'io Pit!, Irm~tlu-se em outro caminllO. 
mClrn. entrada do 10 % no neto da a5::;ignatura.; a Este caminho levo pC'ssimos r{'~ultados; ficou 
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aquciic paiz ohrign.Uo por uma sommn muito 
grande, quando se trntou do resgate ou reem
bolsa dcs::;e::; cmprr.'1-timos, entretanto que cfTccti
-vamente rccc:Ut~u uma quantia minimn. 

_Em França procnrou-sc m:mtt~r o S\'sh•ma dos 
emprcstimos ao par, mas a influencia dus gr;mUCs 
banqueiros, flrmripalmontc dos hi.mqueiros in
glezcs, fez com que no tempo da ncstaurnção se 
realizassem cmpl\•-stimos dc.::astrosos sob este }Wnto 
de vista. Em 181G o ministro flirhclieu t1•ntou 
fuzcr um cmpn~stimo ao par, mns a cn~n fl[thl'ing 
do Londrrs o as suas associadns infiuirnm de tal 
maneira sobre o animo daqncllc niinistro c o 
ccr~aram de t~mt<B difficuld:ulcs, fJUO o!lc ~~í JHl1lc 
rcaltznr o c)nprcstitno 1le GOO milhões do francos, 
rcccUenUo, 3'tS milhões, isto é, lnn~ou o cm
prcstimo pelo jnl'Q il!J 5 "/n ao prl'lf'O (lC ti7 fl'<:llH'OS 
c 51 ccnlimoi=o. Isto t1cu cm ecsnltatlo que r~ França 
rr.erben 3'15,000.000 Ue francos c ficou dcndora 
de 60o,ooo.ooo. 

Não qt~c:•J J.izct• (JUC a opora~?ío rPnlizadr~ pBlo 
nobre mtn!:-o;tru se npnro-.,:im~" desta d<'sn:-~1 rns<~ opc~ 
rnçl!o ; mas o que nffirmo é que rrn possivcl fazer
se um emprP~timo no par, o qnr tinlw n gornndc 
v:mln::;cm de lwvcr n menor prr1ln. pr1rn o Estndo, 
qmtnt1o se tratasse do PmlJolso, rlo rrsgntc rle:.:.:>c 
cmprPstimo. Si o llrnil tem nté huj1• cnrn<lo do 
s~u credito ; si o nobre minislro lw p11uco nos 
tl!ssc qno tli'\'C!llos tt•r · nh:to o maior c:>li'Cmn
eimcnto, o m:-~ior cnidntlÚ, é cvithmtc que lo1los 
os actos ilna.ncciros que o g'OYcrno tiver d··· prn
ticrlr, llc\·cm ter em mira o rcem!Jolso, o Jl<l)tfl
mcnto U.u .::cu:; crcdore5. Não yejo, pois, rélziio 
parn qnc este- c-mprrstimo nlo fn.~sc :w pr1r, élinda 
fiO~ o j"nro ti\·esse Ue ser, por c-..;:cmplt), nm (pUlrto 
IDlliS ~ lo. 

Dcvir~-se pr•lcnr;~r rncr cs.so cmprrstimr) r~o p:1_r: 
é a opinii'io tlo n..-•twêl es:criptl)r, que ltn ponco 
citei, e tlo antros muito importnntns. 

O nob:·c lllinistt'o ha de co11heecr n obra t1o 
Sr. Laln:y rio : Tfleotia f' historia tlas cont't'I'SÕcs 
de rendas. 

Eis o que ahi se IC : 
• Em F'rançn. o sy!'tcm:1 das diYitl<ts contrald1lns 

com augmcnto Ue capitill i; ~~ re~ulti.uh d;Js illu
sões protlnzidns pdn ;nnnrtizrn;?ío, e sohrl'lt11lu 
peln ingercncia c Pfi'SSi'io dos chl'f•'!; tlus g!'illlUes 
n~mcos. - . 

Esses grnntlcs estnlJI'lc'cimcntos Un cretlitu 1i r1nc 
desejam uma enorme mnrgcm para sua•r nrg-o
ciacões, p:tra as snns rsJwrlllaçõC's. Por isso têm 
podirlo até lwjt1 pt>snr soLrc os governos e out~_.,. em
prestimu~ aUaixu Uq pnr, 

Si nôs p.;demos fttzcr u nt nmpl'('!'itimo de 06 a 
1, i/~ "/Q, ti clorv qno a -'1 3/~ p:)rlinmos fnzf'l.o um 
pourn acfmn do pnr, r, cntretnnlo, não tel'bmo:; 
pcrfh nenhuuw qun.ntlu se tl\tla:-.~c do faz:.: rores
pectivo resgate. 

Intlicarci ninda um outro lado da llucstJo, p1'lo 
(jllfl} lllC p:ll'f'CB fJHt' ~~~::n Ofu~rnrfío trnz 011113 O frn
La!!Jo {'XCcssivo ao '!'besouro ; é o pagamrnto tri~ 
mcs!ral tlo jtuo, innova~?ío CJll<" nós nl'ío tinh~tmos 
ainda um nenhum.1 opcraçfío desta ordem, c qnr, 
no on!rclDJ!to, obrigrl o Tlw~uuro a l\:!r Ulll tr<llla
lhu wuilo mnior tl(jUi, c os seus agentes em Lon
dres, Pnriz e LisLoa. 

Accrcsce, Sr. pre~itlcntr, que niío ~ facil saUer 
justamente finrll sr.r:l. o nnmtTO de c()upon.;;, que 
se apresentarão a pn~nmento cm qunlqnc·r dcsf;as 
praças europr:ts; r n~o sendo facil, l• nrce2-sario 

CJ:ll(' o governo tenha nossa~ Ioralidades, com ante
cipélção, umn qunntia maior elo qtw aqurlia d~· 
que prct•ü:nrncnte Yirfl a nccf'~sitar. Os possuidort•:-> 
Llc.<:se-; t:oupuns viajam, ora }lflr nmn p:1ru•, ora pnra 
ontrn da Europn; essrs coupons são dadt~s a paga
m,,nto, P<<ssam t.le indiriUuo :í indhiduo, sem quo 
tiqtw vestigio disso cm nenhum livro du Estallo. 
nem em stHl. C'SCl'i}J!urnçi'ío, e por is..-o, quando SL~ 
SUPJWZPr que em Luntlms aprr.-:entmn-sn maior 
numero d~ possui!lOI'Cs u,)sses. titulas, p6dc ]Jl.'-!H 
acontecer que cllcs se tenham Jirigillo a PariZ on 
a Lisboa. E' preciso, pois~ que o 'l'ht'SOt&ro L'OIIl 
anteet•tll·ncia mnnde para essas prnrns os fundos 
nrccssarim, o fJUO lhe tr'fmí augmento de td!Jathu 
e dcs}H'~n, porr1no ser;i p:'C'riso to!llar cnrnlJÜtes 
pnrn t•Hlos ~·sses Jog-t1res1 c, por conseguinte, cm 
tlcfiniti\'a ha llo tl!t' uma IWrcla. 

Eu, SI'. pre.-~i!lente, não posso roncorrlar com o 
nnbrc ministro nn ::~prrcinrão qnc fe-z acrrca. 
d<J resgr~to_ Uevillo pl'!a emissão dos 'tO 000:000,5 de 
iG do Ahnl ilo anno p"sstu.lo. NUo posso concor
dr~r, porqnP tltTt•rlito que a nos~a ~ittw~ITo finan
ceira r dil11cil. Si pon·enturn o nosso cstr~do fi
nr~neciro fo.ssn mnis fulgndu, nfío duvidclria ànr o 
meu Yoto prtrn os G "/Q u_,~ amortiz:v;i'io elo pnpcl
mocdu c mil tido em Hi de Abril, mn:: YC'jo fJUC [t 

nossa sitnnrfio finllnccira é Uifficil, que t~'mns nu
tras cumpromis~os mais sn~r[lrlos n atlPtHle_r. 
Nl10 creio que a honl'n Uo E~tt.~do esteja dt; tal 
modo empenhada no resgate de ü "/o dc,;sa emis
s~o, remo pr,nsll o nolJl'o minislro. O 1kcretu fui 
simplr.srnPnte Uu govl'rno, fi) i um acto dir·tatorial; 
da parte tlll nnr~o. da parte dus contrilmiJJtL~:'! não 
houve J1ara com o governo contt·nto algum. A 
lwnra ll:t unção estú t•mpenhadn quando o govcrwJ 
fnz, em seu nome, dovitbmcnte autoriz::tdo, um 
contrnto; nws qunnllo o g-overno, ullrr1p'l~sandu 
as rc::;-rns do ju.sto c do leg:al, pt~r si só Ueli!Jera, 
os reprc~entnntt•s dn naçiío est5o no SL'U dlrrito 
ox;mlinando o f)un tloVellt faz<"·r em relnr5o a (';;te 
acto do g·or~rno- A nnciio nnlla tolll com cs~c de
creto ; cllc l!w fui iffillOSto ; o ngorn que os seus 
t'c·prrsr•ntnntes esWo reunidos aqui tratando tlo a:'
snmpto, ú nc•crggario ver até onde so pórle ir com 
esses rompromissos. 

Portanto. nfio vejo motivo 11:ú·n qne vamns yofnt' 
j:'t 2.i00:000~ prlrn e.{sc resgTih\, O re,-;gnte seda 
bom. porqtw o pl'lpcl-moelLI pnrrrr. ~nprrnhun
danle, mas, por or<~, dt:vnnos <tttenJor át1nclk•• 
compromi!'sos qnc são mais necossarios para man
ter o nosso credito. 

O neto tlo governo foi to.Ju arbitrnrio, bUo rlu 
:;rorcrno; a nar5o não intc>rYL'ÍU ncllc de qual(Jller 
ft'n•Jnn que (11:-:sÕ; a,;or[t <1uu os seus rcpr:'sentantl's 
se rt~nnem, c que n~o têm outro rr•mcUiu sini!o dm· 
como facto consnmmallo aqneilo act-J, uão Jeyem _ 
ir nt-:- no p:mto de SI~ julgar·~'lll jnngfdo::; no c;Jrro 
Llo nrLitrio, o dizer: o g-overno promctteu cssL' 
rcsg01to de G "ln, não temos remedi o sinüo votar. 

l\Ifls, prrgunto: c si por·,·enturn, em log"r de 
6 °/0 , th·c~se o go\·erno nnqucllaépor.n dito 20, 30, 
ou f10 Q/u, teria o Estado 0:3 meios pecuniari(Js llltra 
rert.liznr ossn optwnr:~o ~ 

Do\·cmos, llOt'irlnto, ctu primeiro Jognr, rlotar o 
g'OYl'l'TIO com os rccur:::os pr0cisos pnra satisf;1zer 
os compromissos nos qnacs E'Stá cmpPnhnda a 
nossa lwnrn; o entro csst'::: CO!llftl'•)missos ncha-sc 
o pnp-<tmcnto do juro e amortiz:t~lio do omprestinw 
t1 c 50.000: 000~000. 

l\Ias qurmto no rc:.gntr do p~prl-muL•Ll<J, comu 
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dizia, só st a nossa situo.~iíó firirmC'cira fosse mais 
folgada, mas não ag-ora que ella nãu o p(•rrnitt~. 

A hunm nacional, conve:n rcpctíl-o, nno· cst;.'i 
cmpcnlw(la nisto, porqnc c.~se neto n5o f1,i prnti
cndo cm virtude Ue autl!riznç;ão do..:; rcprr.:;ont<mtos 
da mH:5o ... 

O Sn. LE."to VELLOzo:-1\Ias fui o governo. 
O Sn. JuNQUEHlA : -Mas si o governo pra.tical' 

um acto illegal, arbitraria, os rcprcscnt.:lHle~ Ua 
nação não cstfio oLril:;\·aUos a }lroscguir nessa vere
da ; o mais que poc!CmnR fazt~r: p:tra. ~aivar os 
princípios p;ovcrnamcntacs, é dizer : A c mi::;· 
são eslú feitn, n5o lw rcmcllio sin5o lcgnli.::al-a. 
l\Ias qmmtu ao seu ro--.:gato, isto équestiio para ser 
discutitla lll'pois, l)flrn ser v~ntllruln. cm tempo op
l'lortuno, fl:lra ser considL•rnda como umn medida 
geral, pnrn vCr-so l!lH\ recurso,:; tcmo3 para uma 
amortiz:.~ção annunl de f13pc!-mo ·<J.a ; mas nuhcn 
sermos oLrig:.ulus, pCJr cssr• acto Uo go\·crno, a de
cretar qtw o resgate parcinl scrfl d,_, G 0 / 0 annunl
mcntc. 

Pu i~ havemu~. Sr. prcsidüiltt•, i\e ir contt'illlin•lo 
cmprt'!>limo~ sobre omprf'::.ti no~. c o no!Jrc minis:. 
tro ainda lwjl• Ut•clarou CJllC pnrn o cxrrf"icio cor
reme lta de :-;cr prPci.so n!gumn~ opL'rG\ÕCS de r'fr~
dito, llttvcmos de ir contr<lilindo Ptllllrc~timos un~ 
sohrc os outros parn ciTcrtuar o re:'gatc pareia! tlo 
papPl·IIIOütln ?·Demais, o~~o rPsgate de IHlp~!-moctla 
lw de tl:Jl' lu;,1,al' DO cmprt~;;:timo qlli:-. dcfiniti\"ú· 
mente vem f<1zcr o cfft~ito Uu mesmo p:-~prl-nwedn, 
porque os seus ti!ulus têm c~Ec canwkr, não prr~
cis::tm transfcrcnda. Pu is lwvcmus dt• 1wgar juros 
por pnprd que faz o lnesmo ciTt~i!o de moedn cor
rcnt~.~? Então é melhor não pngnrmos juros por 
pnpd igual. 

QuJuto ú }wrrrntllf.('Crn tio tht'sourniro Lias lo le
rias, deixo e.sla questão pnra qnc dcllu se oceupr a 
nobre commissão do Of<;;Jrni'ntó. No emtanto lcm
bru-rnc Je tL't' lido em artigo Lcm UescHroi
viLlo tlo Jvt'nltl do Commercio, que a porcf.'n!agem 
de 1 "/o tla\'a su!lldcntPmcntc para as despesns r. um 
lucro rnrnrvcl ao lhcsuureiro. O nobru mini:'.tru, 
sustentando a dcvacão Llcsta Jlúrl'entagem, disse 
que com 1 °/o não se poderiam fazer e.::.::as tlc:;
pc~ns; mns penso que ficon demomtrc.nlo ness·.~ 
artigo que a porerntagcl!:. de 1 "/., d{L par::~ cllas. 

Chamo a nttenl,'ão do nobre ministro pnrn 
um facto que se tL'lll rcprotl11Zidn Yilrias VC'Z!'S. E' 
o modo por flUC' n:.: r_cpt~rtiçÕL'::i Oscacs procetlem á 
coLran~a de certos llllllOsto::;. 

Tcn!Jo visto muitus pos~n~s se qncixarl'm da 
maneira veh1 qunl Si) coUra n. divida !lo imposto 
pessoal lwjú rerugndo. O mesmo individuo foi 
lnnçado <luas e trl'li vezes por cnsns diYersns. Sei 
de um IJUC se acha ncstl! cnso: fui lançado JlOr llltla 
casa na càrtc, por outNt nn cn11it<d (la Dahia, c por 
terceira cm uma cidade Uo interior da mesma Jiro
vincia. Entretauto pnrecc (lU\~ o ciJLHlfio, tentlo 
pngo o imJ:lo~to pessoal do um rxcrcirio, e scndo
llw reqnisJt:1tlo novo pngBmrnto no mesmo cxrr
cicio por cnsa sítuadn em outro lagar. desde que 
demomtrar que p:tgo~J n5~ pórlo,scr compcllil!o a 
p<:~"ar segundo o terceiro Imposto. 

E11amo a ntleiH,;üo tlo no!JrLJ ministro pnra roem
dar examinar o qnc tem occorritlo a este rc:.:prifo, 
e attentlcr á reclama~ão <Jas_ pes::om: a quo me 
referi. 

Outr'ura era nxioma, qur niio dove mnis pcr:::i!'lir 
c a que um illustrc relll'eSr·ntantc da BílhW, o fal· 
Ieci(!o Sr. Dr. Alll'igio José Uc Souz[!J homem de 

' 

grande talento c rililaUo espirita (apoiados), muita::; 
vezes se referia, que a fazenda puhlicn tinha por 
systoma-urar e agal'mr. M:ts com o andar do~ 
tou1po~ semelhante re;,;Ta tem sitio esquecida. 

O IH'incipio que. n fazf'nda pnlJ!ica Ueve se
guir é cobrar somente aquillo a que tiver direito. 

Eu, Sr. pn·.siUenlc, quuro ser fiel ao meu pro
gramm::l- não demoral'-me muito nesta triLuua. 
Tomei a 11nln,-rn nesta occasiâo pilrn fazer as per
gunlas qnc dirigi ao nubru ministro da fazendo, 
atim do que mo prest(_' as infurm3ÇÕf'S que julcro 
llreeisas em r~Inçiío princip.1llllcnto ao esLa.úo :ia 
Hossa diviULl Ouetua.ntc, a=1 mot.lo por <!UC se foz o 
ultimo cmpreslimo, c J.O rntl'io a ffUe pro1'orleu. 
Ueste moilu sttLeromo~ qual foi a métlin Uo preço 
dn cmiii.-i'ío Ues.~c empre.-;timo; porque teremos de 
consillcral·o HO novo exercido como uma nova 
divida. Si pnrvPntnrn forem necessarias outras 
opera1;õrf', deYem estar csclnrec.idos o:: rcpresrn

. tantcs Ua Ha~·no acerca do fJUC ocr:orrcu neste cm

. ttrcstimo, t' si scefl conHni~'nte tjne se coutinne no 
mcSJilO caminho p.1ra. o fnturo, ou seguir systemn 
dilTI.'I'ento Uo (jlli) foi :tgura atl0fJtwlo (apoiarias). 

O Sr ... Antão:- Sr. prrsiJcntc, vou por 
algun::; momentos oceup[lr u nttenção do Senado, 
respondendo a tres olJjerçõc.s fJllfJ o nobt'e mini.'>tro 
onnnri.-)n em rri<H;ão ás emendas :~presentada~ 
pela rommis~fi:o tk r:r~amcnlo. Eu n5o lúitl<1rÜJ 
o~SL\ Jl!tlll'u te;npo ti casa, ~i pon·Pntnra.n5o tivessr. 
sjdo estH•c!:lllrwnte cnc;Jri't'g:alo de estwlar essa 
11nrtc tlo ort_•nmcnto. 

. Tratando o 1whre ministro de tres }IOTito:-: prin
c!pnes cm que vcrson o p~recr.r dn commissi'iu, re
feriu-se cm primeiro lagar ao juro do emprcs
tiu!O du cofl'ü ll•1::; orphãos. 

A e.s!e respeito disse S. E...:. que ent~·ndt•U que 
n5o pnrtia rC'mgar a di::;posi.:i'i:o fJlH' tomara u seu 
anteeessor, de rednzir o juro de 5 :1 1"/n, porrpw. 
ostnutlo u questJo suUmcttida. no crmhccimonto UÓ 
por1e,r !egbl~1tivo,~c portantu l~!'!:\ c•.ntn .1 jnrlsdicriio 
aUmmrstl\ÜIVn, nno era po~siYOl r1uc elle Jizc.-;st! 
qunii[UCf altcra~no. 

Pelo que dis:'o o uolJI'tJ l!llnif'tL't), pnrrrcu-me 
que o seu pensamento Cl'a qu•_\ es::;n tlcsp~·sn dc·fia 
eontimwr a se fazet· de aecõrdo cum o llllC :-e 
acha estn!Jclecido cm lei ; c lauto tJUO rnantlou que 
se conlinuasso n JHlg<lr juros do 5 °/u da úata da 
circular cm diante. 

0 SR. AFFOI\'SO CELSO (ministro da {a::I'1Hla):
Até ft dat[l r la circular. 

o Sn. AN'rio:-Portanlo, já se ve que [l taxa 
dt~ 5°/o cr;~ Ie.~;nl, Jo contntrio não mandat'ia pag<~r 
me~mo ílté ú dnta Ua circular. Dundo esta cxpli
C:l\i'io, S. Ex. n'::r~~sccnt,JLl tJllt' não lwvi<t lei quu 
ohrigusso a p:1-:nr juro de 5°/o. E' o que contesto. 
s:tlvo si se p:'11h~ dar intorprC't;t~i'i:o diYer.:::n rlnq;wlla 
qw• ::.e de:!uz das lli'Opi'ias ll<llavras da lei llo 6 
de Novembro de 18~1, que reduziu a 5 u/o o juro 
de 6 °/11 ljlW o Est<ulo rlLonava no dinheiro Uos 
OI'[Jltão-; rccl'hido no Tlll·~ouro e nas Tlwsou
rrrria~. 

A' vista cln lei o juro n~o potlia ~c r rcUuzido por 
acto do govcrn1J, c só mente por Etetn Jegi~lutivo ; 
pnis que foi prcci:;o uma lei phra lwh.ar o juro de 
G para 5. Niio lwvendo lei qtw mande reúuzir o 
juro de 5 pnrrt mrnos, não comprC'liC'ndo o raeio
cinio do nolll'C ministro. Ai-lsirn nfio é po.::..siref 
deixar de considerar-se kgnl a taxa de 5 °/0 , á 
vbta da dispmiç~o da Iri. 
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- O Sn. AFl"ONSO Crr.LSo (miniRtro da {~JZt'llda) 
A lei cstaUelcccu o mnximo de 5 °/{J. 

O Sn. ConnEIA. : -Não ~poi.:lr'fo. 
O Sn. ANTÃO : -A di.spo:;iç5o Un ki é cxprc.:sn.: 

o eu n:'in n Ie:o por mo p'lrrcrr desnccJ•ss;u•io. 
Dis:se o nobre ministro que si (~ lH'N~i:::.o .1lwnnr 

o jnro tll":l ;J "!.. , é inJispe;,..;,Hel (jLW a CO!:Jndl':->'5.:1 
eleve a (fUOb Ucstiua la a e•sc serviço. Hespond•) a 
S. Ex.. que a cornmis~5o j-'t <:'!,•vou essa <!llut·l a 
mais 9ü.OOO~, O~f!Uejulga sufncicnte, ã vbta do:S 
documentos tio 'l'lJCSIJlHO. Para pror:~l-o lHtSta re
correr ils ttU::I!:~~ dtl orcamcntn, que ~nnvenccr3o 
o nobre ministro Uc que a comrnissêo não tinha 
nccessiJaUu de c!evar a quot~. 

O TIH.'!$U nro di~sc nns luUell:~::: que ncomprmham 
o§ 18 tlc qu(~ se trnto., qne com o:.:: jnros que .s;~ 
terão •h· reaJiz[lr nc:.lu C.\.erddo, a dt'spe,;a scr.í 
de 500:000~. E nota que, n:::o tunJo ~i•lo sum
cicnle a tiU<Jt::t d:t ultfmil lei rle or\nmcnto para ~ 
dCSfif:::.n 1pe ~e ft•z Jlr_H' C1lTIL1 1ksta vor!la, naUa se 
diminuG no pcdid•J, atH'7.ar Ua retlucçi\o tL"l taxa ílc 
juros, vi::>tiJ t}lW c:-;;a riimínuiç:to comp~Jnsou o nn
gmcnto d:1 de~pr~tl. Assim cntcndi!u ::il'!'Ctll sutn
cicntes 500:000~000. 

Ora, <J commi;são que fez1 P<Jra saLet· a <Iliallto 
porlcria f'kVtn·-sc a dcsp1•sa cífl'-Ctiva U;•::;te- ~er
viço, cn:upt·chc•JH1erlllu o.; t) n;u, f.d ver nu cxcr
cicio proxirnnmente cnc01T.:tdo o qno se Unlla Jb
penrlido; é i:'So fJUC me rarer."' c~Lnr dt·mou~trulio 
sufficicnt·~mcn_tc no p:trt'rcr (lê): 

• A commi~são, portanto, dota csl<1 YlTha com a 
somma que jn!;;a nec~·..-:::ari::t p:1ra sati..:;f,-;ço.jo de~se 
compromi.~:::o le~nl C', t llllttndo por lHlSt! n lii'S· 
p{•:-:n realizada no cxcrcirio de :ld77-i878, clcvn 
a VCl'bi.l <1 ~DÜ: 1::!0S, éXCClle!JdO a Ja J.lrop,,st::t Prn 
96; -í20;}!JOO. • 

'A Ut•.slHJs.::t fl'<lliz.nd:t no c:~crcicio de 18i7- i8j8 
foi essa que :~cabu de dizer, c o crediw dn ki tiJllw. 
sido Ue 500:000~ •. dJ ~arte tlUC :l Uiffercnçn 
de 9í3:1i:WS fui suppri a por um crcdit•> ~upplu· 
mcntm·. 

O Sn. ~hF'ONSO CsLsO ( mini.>li'O cla (a::enda )·
Note que a commiss:,o ruanda restituir ::t Ui!Te· 
rcnç:.. 

O Sn. ANrÁo :- I\I.1s cst.:l tct•ã Ioga:· no exerci
cio que tem-se dJ cnrrr: ar, c w)s tratamos Uo 
excrcfcio de V·:7D-1880. 

Agora -rou mostl'nl', por ontro I<.: do, que não ha 
necessidade de goo: 000~, como o no!Jrc miuh;lro 
julga. J.:i U:cdard que cm nm exercido f'ffi 'JUC 
se pag-on 5 "/ .. de juros a de··rlrR:t n!'11J cxce.Jc1.1 t.le 
596:000:$. Si:'! som ma que ~e voton p1ra cssr exPr· 
eicio~ tí00.000;5, se quizt>r dcrnr ua rnz;io do i 0 /u 
que o avi::o Ue !6 de Nm'cmln·o mandou tleUuzir, 
então se pr1•ci~ará !lO ô20:000i$, mas n rommis-~ão 
elevou a sornmu, ~egundo a dt·~pr•s::~ r_•nti",o r.:n.li:r.a
da. Querer D. _·ora fjlU !30 Consigne maiS 200: 000;,~ 
pnr:t pr~g::tmen!o Uo~ jmos de Ulnhoiro tlos orphão~ 
é suppJ\r no p;lgamcnto tlos dctro·dtns um 
augmenlo de qua:;;( mcLtule t1os fL•itt•.S ate o pre
i'Cntc, e isto não é provtrvel snppôr-se; o angmento 
progre;;siro do ClliJifCStill!0 t.le: Orj-.:h~OS Uilo é t~O 
COnSideraYe] f}UC CXijll lJojC !Hll'll rn:J~HnL'fitO de 
juros um au.gmcnto Ue 200:0U0;5000. 

O ~n. Cuun~IA : -Ma~, tonwnO:::o-sc por hnse a 
somnw que uctua.lmcnt.e existo, ti\Jü:OOO~ nã9 
chPgam. 

O Sn. ÁNTÃO: - Chegare-m no exerci cio de 

1877-!8i8, como o no!Jre scnaJor p:·idc verificar 
na synopse. 

Ü Sn. VISCONDE DO lliO BRANCO:- Chegam lltlr3 
dcsllCS:t ordinaria; c a rc.'3tituiç~o? ... 

O Sn. At<FoNso CELso (mittistro da (azeurla) : -
Como l'alcula a rcstiluiç<lo '~ -

O Sn. A;-o;T.\•):- A 0urnmis~ão CO!llpntoa o no
ccss.uio pnra o scrYi~o. como denl ~e r feito, no 
exercicio cujo or;:amcnto cs!IJniOs disn1tindo ; e 
quanto ao CX.ITcicfo cm li!IuiU:l:;:lo n;';o po~so C.'l!
ralnr qnnnto 0 wecis 1, porqnc nã1 ~~~ trat·l 
disso; si fúr nece;;snria m.1is nlgnma qu:1~1ia :tlém 
da consign.'lda 1Ht lei tJUe rege esse cxcrdcio, nas 
mtios do nolH·e minis_tro est~1 o recurso fw.ra supprir 
n falt:Js, como Se fez; no exercido do 1877-lHiS. 

O Sr.. CoiULEU:- E' melhor tJ.U~ consignemos 
fuwlos. 

O Sn. ANTXo:- Pura uma somma que ainda não 
co:Jlwcrmos 'f 

O Sn. AFFoxso CELSO (ministro da {azcnda):
Se lw til'! por força p.'lg-ar :~os orph:1os juro na raúio 
d*' 5 °/n, fJUrmílo tcnws diabcit•o mais lmrato ~ 

O Sn. ANTÃO: -Trilto do :-:c L'\' iço qno se ha do 
dcscmprnlwr no c-.:t•rdcio !l! i8i9-i.S80 ; quanto 
ao exerci rio antrcedcntL', a lei deu meios 11ara oe
correr á3 5-uas despesas. 

o Sn. AFrox . .:;o CELSO (mini.~tro aa {a-::ewla) :
Ma:; a.ttündLt que 11 rrslituh:liJ que se vai pagar 
d'ora cm dian tG j;l é no I'Xcrl'icio do 187g-18d0. 

O Sn.. ANTÃO:- O cxorcicio jl.'ls~ado ~3tá cm li
quidnr:iio, e esta vai até lim de Dozclllbro. 

f) Sn. AFfoxso CEL!'O (ministro da {azt•nda):
Mns que ncec"sitladc lw de lll<l.!JlJ•J' n taxa tl!! ;; 0 /u, 
quando temos <-linheiro mrlis })nr~do? 

O ~n. Ar-;TÃO: -E~ ta r1uest ~o ::te h o qn~ 11ão con
vem cst:riJl'ieeor-se, nem p1)dl! nduptar-sc já, ror
flUO depende rlc mnilas ronsidcrJções. 

O Sn. AFFONsn CELSO. (mi.nistl'o da {azemla): --
Fat•nmol-as; estamos aqui pnra deliberar. 

O Srr. ANTÃo :-Em primeiro Iogar, acontcccrin 
qnr, com e~sn rcdurç3o, o no!Jr~ ministro augmcn
tarin <1 despe:;~, 'PUrtFW a m:lior pr~rtc dus jnizes 
tlo orpld'ios couvei't•.•ri:lm os dinheiros do oq1hiios 
r.rn apolicrs, e portnnto o p:~gamento du juro St>ria 
na razão de 6 °/0 • 

O Sn. AFFONSO CELS;O (ministi'O da (a:::enda):
P<1ra :'.t' V1·ri!1c<ll' isso, seria preciso quo o g-oyerno 
Ls~e emiUir no\•as npolices r.aril vcndcl-ns nos 
Ol'i,JüJ.os. Jifto U:c comprar as !]tW existem. 

O Sn. ANTÃO:- O qno ::1 rommi.::são teve em 
vista fui nã0 augmcntar a despes::~. 

O Sn. ArFONSO C~LSO (m:ilisti'o d,z fazenda):- O 
que n commi~::ão t~'·e J'ffi vista foi um Yoto Ue 
censura, que j:í.est<i consig-nado, c portanto regu
ll'mns mcllwr nos:-;os neg·ocios. 

O Sn. ANTÃO;- Quandu o nol.Jre ministro se re.
solrcr a estal.Jelccer n. conn~rsi"to da ronrla perpetua 
com uma taxa menor, sPrá oppnrtnnn tomar cm 
ronsidPra~ão toUas P:'!m; nutras taxns, que podem 
ser mais ou menos elevadas. 

O Sn. AFFONSO CEL~·o (ministro àa faze-nda):
Si ãclumw;:; rlinheiro !Jill' 111enos, porque havemos 
Ue pilgar mais nos orphãos "! -

O Sn. ANTio :-.irl'iio pag::~rrmos meno:::, porque 
pagaremos os juros das apnliccs cm quo forem 

--
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convertidos os deposito~ tlo cofr~ Uos orphã<l;;;;, por Um nnt;·o pnnb snlJt';' qun sr. ocr:1pon o nobre 
ordem dos juizes dos orphií1!.':1. mini_,;tro <~ ;-~ l't'~jll'ilu do n:~calc tla ultima nnis:sfio 

'A outra o1J;;crvnç:1o tjllC fi:z o nolJro mini::;tro do J•ü!H'l-mnc,Jn. 
foi cm relnçlio no impo ... to· du 1 "/o f].LW pcrr.e!Jc o SJ!Jre i:--;tu n er;mmiss~o tlPelaron fi i H", c·stnnllJ o 
EstiJdo d<l C).tt·nrç-ão rlo rnlla lutt•ri;;J. Entende o p:1iz onerado c·om ·um rlr•fi<Jit, ao qunl é rm'ciso oc
nolH'O Ialinistro tjllC dt)\'O·sc conservnr 3 Ji:<pn:-:ição rmTPl' 0 com impo.-.~o-; eonsid~nvei '• trnt;IJ' hojn 
do decreto do governü, que {'~tnLeleccu n prwcr.n- Uc resgnta;· este JHlpPl-moctln, :mg;noat::mllo aimla 
tagcm de 1 1/2 "/., pnru o thPsont'l•iro clv,; lotL'l'Í<ls e mnis os impostos, 1-ieria onerar de uma s:• vez o 
que r.rcnils se deve con~ig'nar como rcccitn elo E~tmlo, Un t<li snt t•J qw~ tlillkilmcut) JlOúeria a 
Estado a di1fercn\a qnc nli tlc 1 :l/.2: pnra 2 "f., que riqnczn pnldirr~ prnspcrar. 
s-e costuru~ deduzir tlns lolerins. Fun1lon-se u no!Jt'L' tHinistr<J Pm que o tll'crcto 

N5o qnero cntr:1r ngorn no exame si foi ou ni'ío <ln emi~.s5(} d{•s;t• pnpcl-mortln linlt:t rei to urna 
legal n mudant;a do ~y~tt·ma qtw esttlVa ntloptadD prolllPsS:l d: se I'l'~gDtar ts1a emissão a 6 °/o --
por lei a rcspnito c ln" r:orrPntn.~cns no tlw:~onr,·íro, annu[lhlwnte. 
o que só Icm!JI't) ú IJW~ n.'> I eis d·~ orc;nmcnto rlesLlc Quant., a promC'ssas, von mostrar no noLro mi
muito tempo lc~m t'S!<J.L•·lecillo que dw:; 2 "/" qu, n~str•) (lllf' lllllito m;d~ snl1·rnne flli n promP~"a do 
se tira dns loteria:;:, 1°/o tlüVI~ constituir r'~n1ltl Uo podl'r legi:>l<Jtivo em l8ti7, c, C'nti'etuntn, :i tê hoj~ 
Est<Jdo. A commi~s~o cntt nUe I!UC eon-rew man: tu i prmnn~sa n~o sG tem IFldilll) cumprir ...• 
ter csla rclriUui~lio nssim estaiJelechln p:-~ra o o S11. DAnnHs ll.\Jm:tTO :-.\poiudo. 

Es~i;ie· o no-hre ministro <ln fuzrnd;;~, nne 1 "/" ~ó- O Sn. ANr1o :- ... pe![t maneira por que o 
·1 , nuLI'e min:::;tr•} qn''r. 

mente n5o é :-ufficicntu pal'a qno o thesnureiro QuanJo cm 1867 0 poder legislativo autorizou a 
possn tlc~emprnlwrilsohri;-;n\ÕCsww J::e ineumLl'm cmi~são de 50 mil contn~, a. ll>i fliss~~ 0 sc•guintc: 
na extf[IC_I;ãO clus luteriul'l, ~.;a razão princip~llfllC 1 A·[tsSL'm!Jll'a geral, I1!gO quo cc.-;srrr õ estado 
trouxe fot a d·· 1111:' o f~d., d~monslra que uma dt~ gu0rra, consignará na lei tk or~amento de cada 
scmclhanterL'triim!ço'<o não era sur:nei(•ntc, porqnL' cxvreicio ,.1 so'Timn que se terá tlt' aptdi:ur ao res-
o cx-tllesourciro que a tínlw. J1eiir<1 <1rruinndn. Não .1 1 d . . r-ta to uO pnpe -moc ~. • . 
ser Sl c~a por ter somente e .. ta rctriLuiçJo qno Clle Qual fura promr:~;:~ mnTs f:Oic~mnA do que nstn, 
se arrumou. feita pdo corl10 le;.:isbtivo? (apoüuh,~). Porque 

'O Sn. AFFON"o CELSO (ministi'O da [a.::rnula):.....:. niTo se cumpriu1 Porque o EstuUo r~·eonllcGL'Uqua 
Olhe f!UC o anteccs~or d.t::Ie se orruinou tL•ndo seria onr:rnr inronvcnicntementc os cofn~s pu~ 
os ! 0/,. JJ!it:o:> com um::-~ dL•.-;pesa ns-:im feiln, e qnc era: 

O Sn. ANTÃO :-Não soi si é por i.~ to. O que é convrnicnte nugmenlnr a renda do Est~do para 
certo é que as Ioteria3 nntigamentc custnvam muito- qno cnm este augmento Sü pudesse fdZt~r o resgate. 
a correr, que não lwvia um numero tão avultaUo Si Ll!lUl prnm('ssa tão solc.nnemente fdt~1 nilo pôde 
como lla Jwjc. sPr cumpri'rln, co1no é rpw ng-ora nos lwvemos 

O noLru minbtro dt•Vc·:>O lL'mhr~r de qu, cm dejnlgar obrigadoo; :J cnmprir uma prom.:s<:a feita 
razão do correr 03 côrte int~rpoJ;Hlautt•nto lHlOt'iJs por um dt'ercto do governo c ninU,J Lll'{lt'ndente 
da pivvincin do mo de Janeiro 0 num~ro lias Io- da approvnção do poder lcgic:lativn? 
terias gcrn_cs ·era muito menor' c cm tempo;; nwis O Sn. llAnnos R\.ltHETO :-Dt•sre::pl'itn-se <1 lei c 
remotos mnd<J. It}enos, :10 passo que lwj:~ 0 nwnor quer-se rcspritnr um acto praticndo polüs infra· 
numcrg de lote• nas <ILW corrcrn ; 1 mmalmcnt 1~ é 55, ct•Ji"es da lei! 
o a !:zOO# cada uma d1 o summa de üO c wntos O Sn. A-NTÃo: -Pela minha pnrlo~ emqnan[o 
contos para o Lhewureiro. ocl)ttpar uma caJcir<1 1wsla cas:1, hei de fc1z~·J· todos 

O Sn. AFFONSO CELso ( ministl'o da (az('nJa ):- os es.forços para cnndjuvar a qunlquPr ministro 
Mlls todn a despesa corre pol' contll do tl!csoureiro, que razoavelmente c sem grande sacrilido do Es
c o antecessor do actual t!w:;oureiro aintla tinha 110 tndo possa reduzir o pnpel-mocda e resgatai-o, por-
réis por cada vigesimo. que suu inimigo declarado do pnrwi-I;lloetla. En~ o s tendo que é um cnncro tcrrhcl para o E~ta<lo, e si 

!1· ANTÃO : - Ac~10 que esta somma p<1ga alguma vez no caso de uma guerra ou de alguma 
S'!Ifficwntemont~ o scr_YIÇO dtl extracção das _lote- noccssiclade extremamente urgente temos rccor
r!as, c. tantú mais,_ qunnilo o actual thusoureiro tem rido a este ml'io, é prc~i::;o cxtinguil-o, sem du
simpltficado muito esse tocrviço c conseguinte- viela, mr~s não sacrificando totlas as fontes da ri
mente reduzido a del'pt>sn rom elle. qucr.n publicn, como serin nC'ccssario, creando 

,O Sn. AFF,ON'lO Cli:LSO (mhlistl'o da fazenda):- impm:tM que não pàrlcm dPixnr de pc~ar c'"xtraor· 
E o contrariO, V. Ex. está cncranado UinarinrnC'ntc uo Est:.do, quaudo cli1~ trm tamlJCIIl 
• O Sn. ANT.\o:- O.s vigc.si~1~S nnti~amcntc ernm tlc occorrl'l' com impostos no cancro do deficit que. 
1mprcs~Os sopErMlaml'!Jte, no t•ntretanto que hoje no:;; tem devorado por muito tempo. 
os _dCcimos ~ao rcu!lulo~ em uma só estampa 0 O nobre ministro ta miJem Jisse (JUe não m·cita 
de-v em rcduz1r considerarclmcntc a dcspesn. muitns das emendas propost:-~s pela commissão do 

Entend0 a commissão llllC se pôtle mnnter a .Senado. 
mesl!la taxa sc~ n,~nllum inconveniente pnr<1 0 O Sn. AFFONSO Cr.L~o (ministro rla fazendct) :-
scrvicq das Ioterws,, as qnacs continna.rão a ser Algumas d,'\S emendas. 
e~traludas seu;t _dctnmcnto pnrn os ttws0ureiros. O Sn. A~TÃO :-Nada posso dizer por ora a este 
81 o _nobre mrmstro _puzcr em lra~ta puiJiica este resprito, porque ninda niio ouvi vs rnzõcs que o 
serviÇO cs.t911 persuadidO Ue que lw tle achar pC'S· noLru mmistro tem pnra n5o aeeitul·<~S~ Todavia, 
soas halulitudas que o quc1ram dcsem}wnhar, Icm!Jruqnerm qunlqncrdestcsramosdedespl'sailc• 
f!err.~bendo ilJWnns i "/o tlos 2 °/o que se tira das nü~istcrio th fuzenda pouro se pócle ~l!ernr, sem 
oteuas. J duvida, c a commissão procurou com toda a mi-
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nuciosid::tUc c.-:ttt1bt' estes tliycrsos serviços c <lo
tal-os conl nqucl1<1s sommas que jn!gou serem 
indispen~aveis fW.rn. o servira ca.minlwr rcgnlnr-
mcnle. . 

Quanto :i verba ;!c:o.tintuln :10 ::-erviyo da divida 
interna, sem dtlvida que a commi~sao n5n lli'lde: 
fazer na occasiilo em q110 [lfP,paron o scr1 trílhalho 
incluir a sornma ncccssarb para os entargos do 
ernrrcstirno de 50.000:000~000. 

Mas, declaro ao nobre ministro qne <1 commis-;ão 
está rc~olvüla ... 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro d1t {rrztnda):
Não fiz censura algum<l a este respeito, nem tu
qrici neste ponto; c V. Ex. subu que jó. me cn
te]Jdi com a commissão pnrn incluir a quantia 
nccessaria. Quem ccnsuNu foi o noLrc l:iclwdor 
pela Bahia. 

O Sn. A:xT.Io :-Eu declaro qu~ a rornmissão 
tomnu romprnrnii-:SO Uo f<tzcr na discnssilo incluir 
na vcrlw sonu11a nccessarin para occorrcr :ís des
pesas do juro c <llnortizn{'ão do cmprC'~timo d_c 
50.000: 000_~. Na occasiào não podin safJer o qtwn
tum, porque :~íntla n5o estava rcalizatlo o emprr.-;
timo. O nobre ministro depoi~ ill'Ciarou fJU'' a 
somma neees~aria seria. de 3.220:000J, c a com
mi~são ha tle oiTet·ecer ct!JCnda neste 50ULido. 

Não m.e occupnrei tle rmniysar o Clll!lt'c;-;tiltHJ ; 
por~ue outros o têm feito, c cu não me julgo 
lwl.11litado twra entrar llL'SSU di:>euss5o ... 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
E' modcstia. 

O Sn. ANT.to:-Noto sútncnc~quc o L•mprcgtimo, 
realizado pela mnncir(l por que f1>i, tPrú d1~ fazl'l' 
emigrar par,1 rõl'<l tlo p:lit. o;; C<'lpitne:-> l'Stt'Ongciros, 
que Uc•li<lmos, pi' lO contrario, procurar prC'nrlcr 
no paiz. 

O Sn. ArFossu CELSO (ministi'o tla {a:rrwla) :
M<lS como 1 

O Sn. ANTÃO :-Desde que o cmprc~tinm 11Úde 
ser pngo fóra do tmir, c os poo:.c,ni1Inrrs dos ti
Lulas tHídem l'l'l'eiJet· D.!Ji- ~cus rcndimr.nlos, ú 
muito natur.:,I CJUe olll'S cmi;.;rL'm, {lOf11l11' llÓ· 
dem !it ter \'autD.gL'nS mais scgur:1s. Pur occnsi:io 
do cmprc!'timo do fSGR, o!Jst'f\'tmdo-~c que os ca.
pilacs estrangeiros tinham tentlcnr.ia. a cmigr::1r Uo 
paiz, o Sr. Vi~condc do HnlJUrahy ft•z o t'CLl t'tn· 
prestimo cm onro, com jnro.--; c :lillOI'tiz::tçl'io dcn'
tro do paiz c n5o róra, porque pnclin ;lrontorer 
que sem css:::t condi~ão os cupttaes cstl'angeiros 
n5o parassem nqni. 

Est:l é umu das olJserv.:~çõcs qnr. faço; pó1lc ser 
qnc nflo seja prnccdr:>ntL'.; L~~ ln se vô que é uma 
qurslilo" de futuro, c muitas vezes circnm:;_taneins 
di\·ersas occorrcm qno trazem um resultrHlo diffo
rentc {bqucllc que se .•mppõ0.. 

O Sn. AFro~so CELSO (ministro da {o:;enda) ;
:Muis facilmente cmigrarwm contrnhindo-~o um 
empre~timo c3>.tL'I'llo. 

O Sn. ANTÃO : - Outr.:t. observação que fa~o 
simplesfnentc por hyt!otltt~:o:u c n5o porque en

tenda que tenha grande for~êl, é que desde que se 
deseja que o cnm!Jio suba o vá acima de 21 1;:2, o 
emprcstimo faz appar0crr nm cm.!Jura~o para ~~ssc 
muvimcnto nscenrtcnte: os proprios possnidorcs 
dos titulas hão de cmprl!gar todos os mcíos para 
qne o camLio não sulJ~, porque não suLindo, 
el!es terão uma renda maior. 

SJo eEtas as o!Jsen·açUcs CJ:UC me orcorrcm, 
das quncs JlC~o dc.o:cnipn no Senado. Jl~'tlindo~Ihc 
qnc tom1~ em consiUcraçfio qne ha muitu tempo 
não oecupo a triLunn, c n:J.o tlcscj<~rin occupal-a 
sinão mumcntancarnente~ porqu~ estou per~ua
dido Ue tillC p3r:1 fazermos <1lgnmn cousa de util 
p:1rn o paiz é prrriso fnllnr poU{'O o fazer rntli.<~, 

( Jltiito bem, mu)tn bem. ) 
A discussão ficou adiadn pda hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl! DO DL\. 
AS CQLONL\.S DE ITAJ.Uir E Pllli'iCIPE D. PEDUO. 

Continuou a Uisru~'si'ío do reqnct'hÜL·nt') do Sr. 
Correia pedindo r.ópias do:: doeumentos que ju;;
tificam a ordem <lo Thesouro de 16 Ut) Junho 
proximo findo, rcl:~tiva o.o alctmre cJo ex-director 
d3s colonhs dn Itaj::1hy c PríncipE\ D. Petlro, c do 
neto_ pelo qual foi nomcrtdo João Baptista Ferreira 
de Brito ddcgndo do inspcrtor geral lia Instrnc
Qi:io primaria c sc·cundaria lia Clirtc nu Jll'orincia 
do Paraná. 

Não Jwvcndo quem pr.li~sc a p.11tlVf:'l, nem nu
mero pr~rn YOt<Jr-sc,flcou encorr<J.da a {liscnssão. 

m,IJSS.\0 DE BILHETES DO THESDURO. 

Seguiu-se a Ui,;cussão do reiJUCrimento tio Sr. 
Juuqucir:l, pedindo inforruar-ões de quaes as som
mns qnc tem o Tlu~souro l't:eehido por emissão Ue 
hilhctes no mez de Jutt!w 11ro\itno prtssado. 

O St" ..... Junqueira:- Eu fiz este rNJllCri
mcntu, Sr. prcsidentt•, po!··-JUC constou,mesruo por 
publicrwões, creio que officines, quG o g-overno 
tinh.-1 fdto um convcnio com o Banco do Bt'<lzil 
para c:;le adi:mtar dinheiros, abonando por es
ses adiantamentos o juro r.lc fi 1/2 "f,,, no rmtanLo 
rjuc os llflrtiCLllnre~ t'St;rvnm Jeynndo ao The~ouro 
nesse mrsmo tempo rap:tnes a juro tie 3 e:~ J/:L 

Isto rcrlundnv.1 em g-r.1nde prejuizo pa1'a o Thc
souro; mas o governo realizou o convcnio e tem 
tirado drl!c totlos os prOYI'itos, no seu :;entklo, isto 
r, até mcindos do mez rw:-:s .. ldo, erdo qufl fls.sa di~ 
vida montava n22.000:000J,s~gundonus dcc!<lrou 
o nü]Jl'l) ministro Lia ra:.:.t't:t!a. 

Portanto,·~ 11 tlCst•j a va s;Jbcr por e ;te meu re-rJner1-
mcnto {1nc sornmns o ~o\'crno l'l!Cellr.n naiJ!tflia 
r~poca e a qne taxa; porqno,eomo disst', annnn
ciou-se r_rnl' C'"&r conYflnio Unva r·m resultado pa· 
gar-sc no Banco Uo Brazil o j um de -i :1,:2, o que 
prnso é um jnro muito cievaJo e tu nm:t opern~·ão 
desta ordem, qUD!Hlo o 'l'lu•suUI'O (~qa\a p:l~:-tndo 
3 o :l i/2: "/o pelo tlinlwiro que os pnrticulue~ 
ai li depo~itavam. 

Ern, port:mlo, parn olllt•r do gov~_~rno esta infor
maç~o que fiz o requerimento. Não a tendo oU tido, 
não tL'rilto r;.:rnodio ~iuão insi.o:tir ver,) approvação 
do mcsm1l l't''rtuerimt•nto, JIIH'qnc jtl;o;i<utll'nte agora 
é que nós IWrci~amos de a\'illürr· si c~so recurso no 
Bnnto do Brnzil, illi!llínntu utn jnN mnior, foi UJUa 
opcrnçiio feliz, truuxe Luns resultados pnra o The
souro, ou si, p(']q co~tl'nrio~ fui uma prntica má 
que se iniciou, e si era antr.s convcnicnt~..: não ter 
feito Il:wto JH~nhmn com o Dnnco e continunr-sc a 
rccelJC_r do pntJiico dinlwiro a juro menor. 

Insisto, poi~, p(•la pa\,.;;;ng-em do meu requeri
mento, si lufornwçõos sufiiricnlcs não forem tlallas. 

O Sr. Afronso Celso (minisli'O da. {aZeJl
da);-li:m poucas p<llDvras sntisf1.1rei no nobre se· 
nndot' pela DalJin. 
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fi. Ex. deseja saber, cm primeiro logur, qual é 
o estado da divida do '!'besouro cm conta corrente 
com o Banco do Drazíl. 

Respondcr-lbc-hd que deve-lho ltujc o Thesouro 
2~. H9: 83!~960. . 

Perguntou mais S. Ex. qual a taxa de juros 
dessa conta. Dir-lhe-hd (gte, na fúrma do contruto 
para isso celciJI'ado, essa ta.'\.a é de _i n; o mais do 
que paga o Banco aos que ne!lc tlcposilam dinheiro 
em conta correu te. 

Em terceiro Ioga r. quer S. Ex. _que lhe informe 
si tenho cmitti<lo 1ilhutL·s a ·l.f/.2 °/o. Dir-lhu-hei 
que não, porque c~sa taxa devo rcgninr pflra os 
de prazo de um anuo~ c nU o os tenho posto cm cir-
culação. _ 

Por u!tlmo, indagou si o Thcsouro ainJa rcccl.Jc 
dinlwiro Ue [lnrticulnrc,:, emittiuJ.o Lilhctecl. Res
pondo qnc não; na conta corrente tenho encon
trado recursos p:-~ra ir occorrendo <ÍS dcspcsns sem 
necessidade Ue lançar mão desse meio, que lL'lll 
seus i_nconyeuicntcs. 

Creio ter solvido as questões que so dignOu fO-r~ 
mular-mc o nobre senatlor. 

Desejo S. Ex. saLcr mais alguma cOusa 'i 
O Sn. Jut~ouErnA :-Não; sobre este ponto mais 

natla .. 
O Sn. AFFONSO CELSO (ministto da (a:ienda) :-=

Então, :;ento-rne, porque (pwnto ás observações 
que fez :;obre o cmprestin;LO, na discussão ha IJOUco 
adiada Jo on;amcntu da fazenda, terei a honrn Lle 
tomai-as na devida consitlcra~ão _ qun!'ldo proseguir 
aquellc debute. 

O Sn. JuNaumru. :-Peço a pulavr<l. 
O Sn._rnESIDENTE :-Sobro o nssumpto o nobre 

senador não pódc fa!lar mais. 
O Sn. JUNQUEIRA :-Como autor? 
O Sn. !'RESIDENTE ·~Jli fallou U.uas vezes: umn. 

quando Dprcscntou o requerimento c otltra lwjo. 
O Sn. JUNQUEm.\. :-Bem; nJo faço qUestão. 
Findo o dciJaLt•, ficou enc-errada a discussão por 

f:.tltu de numero p8l'J vot:<r·S·3. 

DESAI'ROPUIAQÃO DE: TEiillE~OS. 

.l!.:ntrou cm Ui:;cussão o rcqucrimrnto do mesmo 
senhor pedinõ.o cüpia do aviso de 20 de Dezcm!Jro, 
diriqillo prdo ministcrio da agricu[tnra ao da fa-· 
zenaa, accrcn do pag[lmcnto feito Ilda &tralla Jc 
ferro D. Pedro II 11ul' dcsaproprinção de tl'rrenos. 

Não havondo.L!Ul!ffi pedisse a p:~lnvr::l, nem nu
moro parn ·votar-se, Ucou encerrada a discussão. 

DISSOLUÇÃO D.\. CA.MAnA DOS DEPUTADOS. 

Seguiu-se a discussão do rcflUerimcnto do Sr. 
Correio, pedindo cópia tla acta da reunião do con
selho üc Estado, cm AUril do anuo passarlo, na qual 
so tratou da dissolução da cD.mara dos de1mtadus. 

O Br .. Dan~as::- Sr. _pre::;iUrnte, apenas 
para uma declnraçno cujnlgum U.evcr tomar a pu
lavra antes da votação deste reqncrimento. 

O Senado rceorda·Se de que não Iw muito vo
tou-se a~ui um prnjr:ct07 que pende actualmente 
da dccLmo da camara dos Srs. deputados e em que 
se declarou obrigaturia a publicarão dos pãrcceres 
do conselho Ue Estado. 

ncalmcnte os motivos dados, quando se díscutiu 
o projecto, calaram cm meu animo. 

v. v 

Não tomei parte no debat··; o illustrc senador 
que o fez fui o honrndo Sr. Oclaviano, cuja au8 

sencia, e prinripalmente pelo motivv ddla, todos 
deploramos (apoiados). Acompomhei,rorém, nqucllo 
Illustre senador com mais de um apnrte, adherindo 
:'is idéas por elle externadas em favor do projecto 
a quo já allu<li. 

Isto qut•r dizer que eu sou, om rcKra, pelo prin
cipio da publicação do;; pareceres d(l conselho de 
Estado. 

Entendo gm·, em um rcgimen de puhlici(lade cm 
que a opiniao publica intervem no governo do 
paiz, não é justo que c~ te fique prtvndo do conhe
cimento dos pnreeercs de uma corrora~ão t:"fo de
vada, onde o salwr c a expcrienria sào. por via de 
r<:grn, car"actcr~::;;tiCo~ dos trahall.ws_;_Ínns .o que 
nao posso <lCCltar e que este prtnr1p10 seJa ado
ptado indistinetamcntc, nem o projC'cto que hoje 
pende de decisão da camara do:; deputaõ.os o fnz ; 
ahi mesmo ha rcstricçõcs. 

E como c.stc requerimento do ltonrado senador 
pela provincia dc Paraná, sempre solicito, sempre 
na IJrccha, pela dcfc.-;a U.e princípios que S. Ex. 
entcn1_ln llUHS, e de direitos que jnlgn ofTenrlidos, 
possa, passando sem um prot1~sto, dL'ixnr prns<~r 
que, sempre que o corpo lcgislntlv(J queira, toUos 
os pn.recnrcs do comcllw de Estado t.lcvcm vir a 
seu conhecimento, peço licença pilra declarar a 
V. Ex. e ao Senado que fac o restric~õcs fi e~ se 
modo de jul~;ar. EntL·ntlo que p!ídem haver ques
tõt!s de alto mtere.:;se t.lo Estado em qu1~ a rest~rva 
seja imr•r(•scindivel; c julgo que a um meml.Jru Uü 
corpo legislntivo, CHHftHmto a reserva é do inte
resse Uo E~tado, não é licito exigir a pulJiieidaU!-} 
Uos trabalhos Uo conselho de Est;1do. 

Em um c3so de guerr.:-t, cm nma luta interna
cional, cm uma questi'io l!Ue ponha cm intcre:.;St~ 
gravc3 principios, é intuitivo que os pnrct·crcs do 
conselho do E~Laõ.o, quando sL•ja ouviol~ na ma
teria, não pOd·~m, cmr:runnto a qtwsFio r~~é\nd~~, ser 
trazidos ao conhecimcnt.J do corpo legislati'i'O ... 

0 Sn. PAHANAGU.-\ :-AltOi<:!.dl). 
O Sn. DAN'rAs:- ..• nem em sessão secreta. 
Desejaria, P'Ji~, que cm tod.J o Cllso, o governo 

do paiz fosse ouvido, para dechlrar pmrinmcnte .c: i 
ha ou não inconvenientes da ordem dos que apon
tei cm trazer ao conhecimento do corpo legisla~ 
ti v o o parecer por elle exigido. 

Eis a cxplicat;ilo que queria dar e o motiro pélo 
qual julguei não dever pro~tm· o meu voto ao reR 
querimento do hoiU'ado senador pelo Paraná, sem 
essa mesma declaração. 

Nào estou Uisposto, em todos os casos e sem pri
meiro reconhecer si ha algum inconveniente Ue 
ordem publica em que o parecer do conselt10 de 
Estado seja conhecido, a d:tr o meu voto para que 
ellc seja trazido por cópin ao nosso conhecimento. 
!~tu vúctc ter muitos inconvcnientt·s, pódc coaretllr 
mesmo <J liLerdo.de de opposiç.ão dos conselheiros 
de Estado. 

E~t<Js consit.lerações, que me ·ar.corrctn. natural~ 
meate, esturão acudindo :'i mente dos honl'ados 
sena!lorcs que me ouvem. 

O assumpto é delicado; hypotltescs se pódcm 
dar gro.vissimas em que o prt>ced•'nte nâo deva 
servir de norma para que u corpo Iegislati\,.o se 
julgue no direito de quebrar uul ::;ogredo, que aos 
altos interesses do Estado convenha guard.:Jr. 

O parecer que pede o honrado senador [JOio 
Paraná refere-se á ultima dissolur.ão Ua camara 
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dos Srs. U~putados. Comquantu o governo seja o 
compctL•iHe prtril filzcr n dcclnt·acão, creio que 
nest~ cnso n1'io podcr::'t haver inconveniente, 

Com este protesto, n:io lerei duvida do dar o 
meu voto ao rct!UCrimcnto do nobre senallor. 

O Sr. Correia:- O nobre senador pela 
Bahia, qut• acnba de fallar, julgou dever estaiJelcccr 
os principias gerar.s que professa :ccerrn da rnbH
caç3:o das consultas do conselho de Est::ulo, qn0 
entende não denr tur Ioga r súmcnto nos casos 
especitles que indicou. 

Não é mou proposito renovar il discussão cm 
que me cmprnhc1, quando se tratou Uo projecto 
approvndo nestu casa, deterndnnndo n pniJlicaç~o 
dos pareceres do consclhu Jo EstoUo, com a unica 
limitação nciie posta, 

Temos l)fE'sentcmcnto t.le considerar a hypothl'SC 
soiJre a qual versa o requerimento. 

Estumos todos de accôrdo cm fiLlC o lJrin<'ipio 
nesta rnaterin é a pnlJHridndc, e que [I excepção 
deve ser Ju~tificada por motivos csperin.As. Haverá 
inconvemente uo ht!m pulJHco {'lll conhcc(•r o Se~ 
nado o pnrcrcr que dernm o~ consellwiros de Es~ 
ttldiJ, qunndo consulladus :tcerca da Uissolução da 
ultima camara dos Ucpnl<~do..- r Não creio. 

O Sn. DANTAS:- O governo dirá a ultima 113-
laYra sobre isto. 

O Sn. CoRREIA:- TiYO o cuidãdo, no ::tpl'C\f;entar 
este rel1ueriincnto, de declarar que o rctirarin si o 
nobre presidcnt0 do conselho disscssG ao Senado 
que julg'ava pouco conveniente tl remessa do do
cumento que cu solicitava, cmlwra estivesse pt~r~ 
su:J.diUo tio contrario. 

O noLre prosidcntn do conselho, comquanto 
fizesse algumas consideraçUc.:; sobro us desvanta~ 
gens que se pnrlcriam dar si rossem, cm todos os 
casos. remcttidos :is cn.maras os pnrcceres do 
conselho do E:,huJo, declarou (LUC ntto julgava 
que rcsultaiiSO inconveniente da a11provarão do 
meu requerimento. 

Foi depois desta declarac;ão do noltt•c presiden
te do conselho tJ.UC o nobre scnndol' JWia Bnhüt 
pNliu a p.1l.wrn, adiando n deliLcr;Jçao que pn
reeia estar o Senado disposto a tomar naquclla 
sessão. 

O neto da J.issolução da camara dos deputados é 
d2 muita gravidade; e assim o rcconlwce a con
stituição. 

Não é de mais quo os ropri•sontnntos du nação 
procurom conlwcor o juizo que .'tccrca desse acto 
manirc.:;tam os cidadãos chamallos a dar consellw, 
com responsnbilitlado lcpal, 

Nem se póde emittir JUizo sobre a responsa!Jili~ 
d~de, de.-:de <Itte o documento se conscrnt em se
gredo. 

Creio mesmQ que os conselheiros de Estado, 
quando dão pnreccr de tanto alc::mce~ do qual tem 
do resultar a dissolução da camara, ou a retirada 
dos minislros que a propõnm, ostiman1 que a naçãa 
aprecie os mot1vos que os determinaram no con
selho tlado a coroa. 

0 SR. PARANAGUÁ:-Apoiado. 
O Sn. ~orrnEL\.:-Entcndo mesmo que neste as

sumpto o governo, obtendo a annucncia do poder 
moderador !Jara a dissolução da camara~ deve em 
regra fazer pnLlicar com o decreto a consulta do 
conscl!JO de Estado. 

Aiguus decretos de maior alcance são publlcados 
com a cxpo,;;ição dirirridn á r-orôn; e, quando se 
trata de ~lgLlma medid::t ~lepcndcntu de úill do in
demniJndc, costuma a exposição ser assignada por 
todos os miRbtms : e ainda não se descobriu o 
risco que d'ahi pó dr vir ptlra o bom serviço do 
Estado. , 

A consulta do conselho de Estado pl1'HO sob're 
a ultima emissão de pnpd-mocda fui trazida ao 
conhe~imcnto do poder legislativo; o que desvan
tagem pn!J!ica d'nhi resultou? 

l\lão se me afigura t}UI} po ... sn haver rnzão plan~ 
sivcl pnra negar-se no Senado có]lia da consulta do 
consclhu de Estado, quando se reuniu pura dar pa
recer soLrc a ultima dis,:;olu~ão dn cnmara dos 
dC'fHU::tJos. 

Penso, portanto, que devo solicitar do Senado a 
apprnvação do requerimento. 

Findo o debate, ficou encenada a discussão por 
falta de numero pura votar·so. 

CRIMES COJHMETTIDOS E!\1 MINAS, 

Entrou cm Uiscussão, a qual ficou pelo mesmo 
motivo encerrada, o requerimento do Sr. 
Ribeiro da Luz, pedindo informações sobre os 
crimos commettidos nos termos de UberalJa o 
outros, da provinria de Minns Ger[les; e bem a~sim 
das providencias tomadas pnra puniç-ão dos cri· 
ruinosos. -

NEGOCIOS DO GEAR.L 

Seguiu·se a discussão do rcqucrimrnto do Sr. 
JaguarilJe, pedindo cópia do~ o .meios tio presidente 
do Ceará, do mez de OutuiJro do auno passado e 
3 de Maio ultimo, aos quaes se refere o aviso do 
ministerio da justiç-a publicado no Diario Otficial 
do H Ue Julho ultimo e do 30 de Julho de :1878, 
e de que tr11ta a consulta do Exm. Sr. eonse~ 
Ihniro do Estado Visconde de Jagunry. 

Não havendo quem pedisse a paiavra, nom nu
mero paru votar-se, ficou encerrada a discussão, 

PROCESSOS INSTAURADOS EM M.A.CAHUBAS. 

Entra cm discussão o requerimento Uo Sr, Duntas 
pedindo informaçUes sobre os prucessos instaurados 
na v i!! a do Maca h ubas. 

O Sr. Correia:- Sr. presidente, eu não 
tomaria pnrtc na discussão deste roquerjmcnto, si 
se ochossem presentes os nul.Jre.:; .sonadore.':) pel«: 
provincia da Dahia que pediram a palavra quando 
cllo fuj apresentado. 

Recordo-me de que esses honrados senndores 
contostaram em upartcs a aprecia~ão que fazia o 
nobru autor do rcqm·rimcnto sobr~e alguns factos 
que se deram na comarea de Macahubas, factos 
11Uo as~omeih::uH~se aos que occorroram na co~ 
marca de Dotucatú, na provinda do S. Paulo. 

E' de muita importancía saber soLrc quem deve 
pe.-::ar a responsabilidade Jaquclles actos attenta
torios, que por muito tempo oceuparam desagra
davelmente a attenção do paiz. 

Influiu para tão tristes acontecimentos a m u
dança da situação politica ? Houve todo o cuidado 
na nomeação dos agentes JlOliciaes? 

Recordo-me de que na discussão que aqui houvu 
so!Jro os Iastimaveis acontecimentas de :Macahubas 
estl v eram de accôrdo todos os honrados senadores 
da província em dar testemunho dos virtQdcs do 
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vigario da :p3rochia. Entretanto, tivemos noticia 
das violcncuts praticadas contra o ret:pcitrwci sa
cerdote. 

Quem deve ser responsabnisrulo por esfia-: vio
lencias? O pastor vivia tranquillo no seio do re
banho até que as autoriclullos locncs foram mudadas. 

Para os actos que o affiigiram c opprimiram 
concorreu essa mudança? 

Não posso dnr juíZo seguro som·c este ponto; 
mas devo notar que a :prPsumpção é desfuvoravel 
ás nov-as autoridades. 

Prescindo de entrar nas ques;tões que se ]mran
taram com rcfcrenciu ao procedimento do juiz de 
direito c do comm::mdantc tio destacamento> porrpw 
nesta partD não estiveram de accôrdo os no!Jrl'~ 
senadores da provincia da Dallia. Mas firmo-me, 
para aprccinr os factos :tlli .occorridos, no procrdi
mento hnvido contr<l um fl.rtccrdote cujo vivrr 
êxemplnr foi prorl(lmndu por toUos aqnclks nobres 
senadores. 

Mas então, como um parocho justaménte es
timado ... 

O Sn. lAGUARIBE :-De suas ovelhas. 
O Sn. Commn :--..• que até alli pii!le c""Zcrccr 

as suns virtudes sem constrangimento nC'.m op
pre~si'ío, pn~~a n fl.Cr victima de medidas violen
tas, effl'ctuatla a mudnnça dLJs autoridnrleii loc:1cs? 

Quem, como eu; aprcria cheio de pczar todo.:; 
os actos de violcncta que se têm ultimamente pra
ticado no Impel'io, soLrctuJo quando pódcm ser 
por eiics responsaLilisadas as autoridades ou os 
agentes da furc;a tlULlica; qncm, como cu, tem 
lastímadu desta triLuna que, em algumas locllli
dades, o imporia da lei ceda dinnte do capricho do 
mandões ... 

O Sn. JAGUARIBE::.... Apoindo. 
O Sn. CoitnErA.:- ... deseja ver es-ses facto~ pr-r

feitamente esclarecidos. 
O Sn. lAcuA.nmE;- Apoiado. 
O Sn. ConnELt : -Procuro ftlllar sempre com 

impurcialidv.Uo em qualquer discussão ..• 
O SR. DANrAs:-Apoiado. 
O Sn. ConREIA:- ••• desejo, como lJrazilciro, 

vêr elcvnda a minha p:ltria á ultura das nnçõC's mais 
civilisndns, proc\].ro, nns visões do meu· cspfríto, 
devassar· lhe aposi('ão nos seculos que se v5o se
guir, c julgo que á geração actual, que figura no 
primeiro scculo da indepcndencia politica de~tc 
Estado, corre grande responsabilidade:, si deixar 
que so firmem prcr.erl<mt<~s que não a exaltem, antes 
tenham Uc mereeer a censura da historin. (A.poiados; 
muito bem.) 

Os· prcctldcntL'S estnLe-leciifos nos primC'irns 
tempos dos Estildos livres repercutem Iongamrnte. 
no futuro; si s5o sementes focundas, fazem surgir 
arvores magnificns, cuja boneficr. sombra aproveita 
a muitas geraç'Ucs (apoiados); mas si hm~·am no 
patrio solo sementes venenosas, os seus desastrosos 
cffcitos não ferem a urna geraclio só mente, influem 
por dilatadosannos do modo pernicioso no c_aractcr 
nacional. (llfuito bem.) 

Eu comprehrmdo a gravo rcsponsabilíd:Hle que 
tenho como cidadão a qurm coube a honra de ser 
representante Ua unção lJrozilrira no primeiro se· 
culo da sua cmancipn~ão politica ; il IJOr isso, ou 
se trate dos desgraçados acontecimçontos _ .d_e_B_u.tu
catú, das trislcs sccnas da Yilla Viçosa no Ceará~ 

dos conflic.tos da comnrra de Maquiné, da lu· 
tuosa occurrcncia do Bammlll, ou sr'lmente de 
obusos r violenci~s dns autoridades contra o sim
pie~ cidadão, não mo julgo dcso:Urigado do cum
primento de mem deveres, si nãtl alço a minha 
fraca voz, emLora inutilmente, a faxor llo direito, 
da justiça, Las.~s inatac.nveif'> cm que neve assentar 
o futuro do grande Imporia, obra csplPndida da 
Provideneia, que se chama o Drazil. (A.poiados; 
muito bt'm, mHifo bem.) 

Fiudo o debato ficou·encerrada a di:;cuss3o por 
f[!Jta de numero para votar-se. 

OCCURRENCIAS NA CIDADE DO JUIZ DE FÓRA. 

Enttóu cm -discussão o requerimento du Sr. 
Correia pedindo informações aecrca dc1s occur· 
rene ias havidas na cidallC Uo Juiz de Fôrn. 

Não havendo quem pf'di~se a pr~lflvrn, ne.m nu
mero para vot(tr-sc, ficou cncerradD a discussão. 

NEGOCIOS DO riAUIIY. 

Seguiu-se a Uiscussão do requerimento •Jo 
mesmo senhor pedindo informações si foram cnm
tcmplndus nas nomrações dn guarda nacional do 
Piau!Jy os offidaeP. que c~tavam servindo. 

Finda a hura ficou adiada a. discuss5o. 
O Su. PRESIDENTE deu pnrn ordem d•"J dia 22: 

1. a parte (atf! 1 liura). 

3.a discussão da proposiç:'io da camara dos tlt>v 
putados n. :!!18, do corrente ::1nno, concrdL•ndo dis
pensa ao ostutlantc GalJricl ncncdic:to de CampoP.. 

2.a dita das proposiçõM da mesma camarn. llo 
corrente anne, ns. '.20i-, :!05, 2:67 c 32, concedendo 
diS[If'USa aos estudantes Antonio Moreira d.1 co.-ta 
Rodrigues, Pedro Yelloso Rebl'lio. Cnrlos Eugenio 
Stclting e Hyeroclio Eloy Pessoa de Barros. 

N. i86, appfovn.nrlo o contr3lt~ relehrndo pfllO 
governo para a navegação a vapor no Rio Amnnnas 
e outros. 

N. 152, determinando que os exames de pre
paratorio); feitos no Lyccu da Dahifl sr>jam <:~ceitas 
finrn n mntricula nos cursos supcriorc::: do Im
prrio. 

2.a discussão do pnreCL'r da com missão de cm
prezas privile.::tiadas sobre a prctL·nrão de 1\forris 
N. Kohn. 

3.a dit::J da proposição da camara do~ de[1U· 
tados n. 233, do corrcntP. anno, concedendo .a C<1t'· 
los Agostinho Lnpcrrir~rc privilegio para fabricar 
e vender soda artificial e acido sulphurico. 
. 2.~ dita do proposiçfío da mt.sma camaf'"Ll, n. 522 
de 1873, determinando q_uc a lcgilimaçi'\o por !'Tib· 
sequcnto matrimonio comprchendc os filltus e->· 
purios. 

3. u dita da JH'OJWf'>ição n. 225, do corrente- flnno, 
aull)rizando o governo a firmar dcfinitivr.menk o 
contrato pnra n limpczn. e irrigação da cidade. 

2.a dila di\ proposiçãod.a mesma carnara n. 147, 
do corrente flnno, antnriznndo n camarn muni· 
cip:1l da cõl'le a enntrahir um cmprC'stimo (11é a 
quantia de !j,. 000:000~ a juro de 6 °/o. 
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2.a parte (á l llom ou w~tes). 

Continua~ho da 2.adi.scussão do nrt. 8. 0 Uo pro· 
jeoto de lei úo orçamento, rcJ,,tiro ás despesas <lo 
ministcrio da fa.zent.la. 

Si esgotar-se a 2.a paric antes do flntln a hora, 
voitar-se-ha á t.a partu. 

Levantou-se a sessão ás 3 lwras da tarde. 

9-S.a .Sessão cm 2~ do@etemlwo 
dcl8,.9. 

rTIESIDENClA DO SR. nsCO.NDE D8 J.I..GUJ.Uf. 

SUMMJ.UIO.-Ex<'EDitt!'frE.-Quatroj~roposíçõos Uu camara. dos 
Srs. dcputa.1lOs sol.trc run!ricula o CHtuUmrtos.-Quatr·o pn
roccros do ScnaUo,~ondu um Ja mo~a sGLro a indicação do Sr. 
Silveira tla. llutt.1 accrc~ tla nomeação tlll uma DO\'a com· 
missão o outro tla commiss:Eo do or~ame1rt<.> sobro tli~pcnsa 
de direitos do importação p~m os artefactos nocossarios· :i. 
construcção da no\'a lubliotlwca úo r,,,[.,ine~o Porttt.!,'UU.t jlo 
Leitura, o ntui;J Jous da commissão tio constituição sobro 
act:J.s de cleio.;.iJcs na prorinciaUe l\lin::u.-Decrcto 11. 7504 Uo 
20 Uo corrente, prorogr.ndo novamcnto.a prc~eJlto sossão da 
nssomLiéa geral Jup;l.sJanra at.l <~-. 1o I Jntu~ro.-0 Ul'iso de 
'l de Julllu <i. ll!ma. c;.Ullnra mUnlctpal. DtsctJrso c roquo
rimcnto lio Sr. LcitllO da CuulHL Approvaçio lio requeri· 
mcnto.-Pmmmu. l'.lltl'J:: DA onDKlf no IJL\,-Approl·açilo dos 
requorimontos cuja tli~cussilo ficou ouecrraJa na :scssJo tio 
20.-Matricula Jc e.stu<lnntcs. Appromcilo cm !.a o 3,a 
discussão.- Navogucd:o no Rio Ama:.:unas. Roqu~rimonto di) 
Sr. Josõ Donifacio. Discurso lia Sr. Vhlcondo do Rio 
nranco .- Siii.WXD.\ r AnTE o.L oHoi;.u oo nu.-Orçamonto da 
(a;;:onda. Discurso ~ raqucriman!o Uc adi<tmcuto do Sr. 
narão de Coto~ipj•, OlJ~onaçúes do Sr. p1·esldentu Uo con
selho. Approva{'ão tlo rcqnnrimcntu.- !>.'av~gaçl!(l no Rio 
Amazonas. Dücursos lias Srs. Jusú llonifacío o Dan tas. 

A's!I hur<ls da nwnhã fez . .:;~.a chamntla o aeiw
ram·sc present'es 22 St·.s. scn:~Uoros, a s.'llJer : 
Yisconde d1~ Jaguary, Dias de Carvalho, Darão de 
l\Iamanguave, AnUiu, Barros Barreto, Leão Vel· 
lozo, Visconde do Ab.:teté, Visconde do Hio llnm
co, Chichorm, Visconde Ue. Nictlwroy, Correia, 
Barão do Colegire, RiLeiro da Luz, Junqueira, 
Luiz Carlos, José Honifmdo, Jnguaril)(_!, Duntas, 
Leitão da Cunhu, Paos de .Mendunça, Paranagu5 
e Barão de 1\'ILJroim. 

Deixaram de comparecer, com canst1 ptJrticipada, 
os Srs. Affonso Cebm, Nunes Gonçalres, Darão do 
Pirapama, Conde du Daepen1Jy, Duque de Caxió!s, 
Fausto de Aguiar, Octaviano, Silveira LoLo, João 
AJfrello, Fernandes da Cunha, Sih·cü·a da 1\Iutta., 
Saraiva e Visconde de Dom Hetiro. 

Deixaram de comp.'lrecer, sem causa particiJwdn, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassun<:~. 

O Sn. 1. 0 SECn.ETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Quatro officios do 1.0 secretario Ua camnr<~ Uns 
Srs. deputados, de 17 do corrente moz, rerncttcuU.o 
as seguintes 

Proposições. 

~ A assemlJJéa gerai rcsol r e: 
~ Artigo nnico. O governo é autorizado a man~ 

dar admíttir a exame das matL'fins do 1,.0 anuo rla 
Faculdade de medicina Uo Rio de Janeiro o ostU· 
dante Francisco Ferreira do .Macedo, depnis qnc 
este se mostrar npprovndu nas do 3." cm (1ue e::;tá 

matrkulado: rcrog.:tdas as disposições em con~ 
trario. 

• Paço da camara dos deputados em !7 do Se
tem!Jro de 1879.- Visconde de Prados.-José Ce
sario de Faria Alvim.-M. Alt•es de Araujo, 2.0 se
cretario. " 

« A assembléa geral resolf"e: 
• Artigo unico. O guverno é autorizado n mandar 

admittir a exame de totias as materins do curso 
juridico das Faculdades Uu Direito do Imperio a 
Amaro CavnJc:mti, advogado provisionado na ci
dade do llaturitó, da província do C:c.ará: revoga
das as disposições em contrario. 

• Paço da camara dos deputa1los om 17 de Se· 
tcmúro de i879.~Visconde d11 Prados.-José Cesa, 
rio de Faria .Alvim.-M. Alves de Araujo, 2. u se· 
cn:tario. " 

• A" assemLiéa gerai resolve: 
• Artigo unico. O governo é autorizado a man

dar admittir a exame das materias do n.o anno da 
Faenld<Hle d~ Direito de S. Paulo, em Marco do 
anno vindouro, o estudante João Boptista dà SH· 
VAira, depois de approvado nas do 4. o em que 
está m~triculaúo ; revogndas as disposições em 
contrariO. 

• Paço da camara dos deputados em 17 de 
Setembro do :1879.-Vieconde de Prados.-José 
Cesario de Faria Alvim.-Jf. Alves de At·aujo, ~-o 
secrd~nio. » 

• A asscmiJléa gertJJ resolve: 
« Artigo unico. O governo é autorizado a man

dar atlmiltir o estudante Eduardo Augusto No
gueira de Camargo a examn das mat~rias .do 4. o e 
5.0 nnnos da F'acuiUatle ele. Direito do S. Paulo, 
depois de pngas as respectivas rnatricuJ.ns : revo
gadas ns dispo,~i~ões cm contrario. 

• Paço da r-nmara dos deputados cm 17 Uo Se
tcmLro do 1879.- Visconde de Pl'ados.-José Ce
sario de Faria Alt•irn.- .. 't[. Alt•es de Araujo, 2.(). 
sccre tario. " 

A' commi.ssão de instrucção publica. 
Bepresentação de João José Fagundes de Re

zcndc c Silva contra a representação de alguns 
industriae:5 que pretendem invadir os sagrados di
reitos do supplieantü ás áreas. comprc!iendidas 
pelos rios Cayapó, 1\Iaranhão e seus aüluentcs.-A' 
com missão de emprezas privilegiadas e obras pu
blicas. 

O Sn. 2. 0 SECRET.Anw leu os seguintes 

Pareceres. 

• A mesa, a quem foi remctthla a indicação do 
Sr. senador Silveira da Motta, pal'ft sobre oHa dar 
Parecer, na fórma do regimento, vem cumprir a 
de!ilJeruçfio do Senado. 

• Indko q:ue se reforme o regimento do Senado 
pnra que alem das commissões nclie determinadas 
se orce e eleja mais uma commissão de tres mem~ 
Lros para ficar incumbida do seguinte: 

• i .0 Examinar durante o inten'allo das sessões 
a C-"Cripturação1 documentos de receita e despesa 
do Tlwsouro, e conUiçDos de sua organização 
actual. 

• 2. 11 Apresentar no dia 3 de l\Iaio ao corpo lo
gislaü,·o um relatorio dos seus trabalhos. 

• Esta commissão se entenUerá com o ministro 
da fazenda para que este facilite ii commissão 
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todas as repartiçõrs, pelas quaes possam ser mi~ 
nistradas informações. 

~ Paço do Seuudo, 30 de Agost0 de 1879.-Sil~ 
veira da llfotl(t. J) 

« Depois de haver attentamente considerado a 
materia da indicação, acredita a mesa que pódc 
resultar deli~ alguma utilidade~ si os membros 
inc.umbidos da tarefa que lhes ó encarregada a 
desempenharem com o mesmo zelo que dictou ao 
seu autor a convcnicncia da meõ.iUa. 

Não é clla uma idéa nuva; a lei !le ~ de Outubro 
de !831_ que organizou o Thesouro e Thcsourarias 
Provinciacs lá a incluía no art. 105, limitando 
porem á camara dm deputado~ o dcrcr de no~ 
mcnr uma commissão semelhante <i que ora se 
propõo. • 

K com cffeito a camara faz todos os anuas essa 
nomen.;ão, da qual totlavia ncmhum resultado se 
ha colhido, o que não prova contra n sua utili~ 
dade, o <tpcnas mostra que na pratica se en~ 
contram difficulrlaUes (ruo não têm podido ser 
vencidas. 

E' entretanto evidente que o exame, e rhais ao
curada infurma~lio dos negocias que correm 
pela repartição do fazenda póde intlicar e acon- _ 
selhar mctlldas que tendnm a simplificar, c me
llwral" o expediente dos negocias com economia 
do Est;:ulo, c sem prcjuizo dn rigorosa fiscalisáção 
dos dinheiros publicas. 

E reconhecidn a nccessidatlc ou convenicncia 
de taes medidas, o Senado póde converter em pro
jectos de lei ns que forem de sua compctcncin 
iniciar, ou offol'ccel- ns como emendas a projectos 
da outra camara quando sujeitos á sua appro
vação, tratélndo~se de maleria conncxa. 

Puderi<l entrt'lr em duvida si o Senado tem 
compe:tencia pnra cm arligo do seu regimento 
incluir uma disposi~lío qua foi consignada cm 
lei, e só conferida :i camarn dos d.eputndos. 

Occupnnrlo-sc deste assumpto, a mesa entende 
que tal disposição pôde ser approvada por esta 
camara, porque lhe compete o exame e censura 
dos actos da administração, e para que taes attri
buiçõcs sejam exrrcidas com perfeito conheci
mento do cama, não lhll pôtlt\m ser negados o5 
esclarecimentos que exigir comtanto qtie não 
embaracem a expedição reguiar dos negocias ãilmi~ 
nistrati\·os. - --- - - --

E assim como ninguem contesta ao Senado o 
direito do exigir do governo por via de requeri
mentos de seus membros todas as informações que 
lhe são necessarias, assim tambem não se lhe podtl 
negar o dir{'ito de crear commissõesl que pro· 
cedam a exames dos quacs resultem mais amplas 
informações. 

Considerando portanto a me~a que a indicação 
é vantajosa, julga que clla deve entrar em dis
cussão, e ser approvatln c13m as modificações ou 
additumcntos que ao Senado parecerem necessa
rios; e pel:t sua p.1rte offcrcce a seguinte, qun se 
pódo considerar antes de rcd<J.cyão, do que do 
ma teria, c procurará justificai-a, s1 fõr contestadu: 

EMENDA SUBSTITUTIYA. 

"' Artigo addicionnl ao regimento: 
"'Haverá mais uma commissão pcrmaricnte com a 

denominação dc-commissão de exame do The
souro. 

Compete-lhe: 
L" Examinar a escripturação, documentos de 

receita e despesa do Thcsouro e condições do sua 
organização actual. 

2.0 ApresentDr durante as sessões prep<1ratorias 
da sessão ordinaria seguinte, um rclntorio circum
stanciado do::; seus tralJalhos e as medidas depen
dentes do poder legislativo, em seu conceito ne~ 
cessarias para melhorar o serviço daquclla repar· 
tição, c gestfto dos dinheiros publicas. 

Eleita a com.rnissão, so dará conhecimento ae 
ministcrio dos negocias da fazenda, afim de que 
lh(} sejam fo1cilitados todos os meios de esclareci
mentos á semelhança do que se pratica com as 
commissõcs <la camara dos deputados, em virtude 
da lei de 4 de Outubro ele 1831, arl. 10:>. , 

~Tal é o p::trcc.er que a mesa submetto á illustra
da consideração do Senado. 

Paço do Scnatlo em :19 de Setembre de 1879.
Visconde de Jagv..ary, presidente.-José Pedro Dias 
de Carvalho, t.o secretarío.-Antonio Ca,ndido da 
Cruz ..ilfachado, 2.u sccre-tario.-Bariio de Maman
guape, 3." secrctario.-Joaquim Fl01·iano de Godoy, 
!.1:." secretario. 

PateC!'I' da commissão de orçamento. 

« A propo~ição n. 2~2 da camara dos deputados 
autoriza o governo para conceder dispensa de di
reitos de importação aos artefactos de pedra e de 
ferro que se destinarem á construcção dn nova 
bibliotheca tlo Gabinete Portugucz de Leitura no 
Rio do Janeiro. 

E::;ta O!sociação, cuja existcncia data do nnno 
de 1837, rege~se por estntutos approvados por de
creto n. 5587 do H do Abril de 187'>. 

Attendendo a que por esses estatutos (arts. 7fx, 
75 e 76) a associação compromette-sc: 

L o a franquear os snlõe,:; do projectado ctlificio 
para instclllr,ção de cursos de ensino, que outras 
socicdades'tive-rem fundado ou venham a instituir; 

2. o n créar cursos de instrucção primaría e 
secundaria e outros de utiliU.ade moral e pratica ; 

3.0 a instituir prclec~õns e conferencias littera· 
rias, e scientificà.s, allmittindo gratuitamente aos 
mesmos cursos individuas de todas as nacionali
dades; 

li. o a crear c organizar· cm uma sala do novo 
edificio uma bilJliolheca especial de livros elemen~ 
tares, a qual será franqueada ao publico em geral, 
e especialmente aos nlumnos que frequentarem 
os seus cursos de instruc.ção gratuita, e das demais 
associações. 

Attendendo, a que a construcção de um edificio 
como o projectado tende ao aformoseamento da 
capital. 

Attendcndo a que os beneficias que resultam á 
instruc~ão são evidentes, o prestados sem vistas 
de interesse. 

Attendendo a _g:ue a isenção pedida de direitos 
de importação nao póde ser avultada, c a que este 
pequeno au"\.ilio facilita a prompta realização dos 
mtuitos da associação. 

E' a commisião de parecer : 
Que a proposição entre em discussão e seta ap~ 

provnda. Sala da commissão do Senado, ... o de 
Setembro de !879.-BarM de Cotegipe .~J. Antão. 
-Bm·ros Barreto.-LeUtTodaCunha.-Diogo Yelho.» 



--------------------------· ---~---- --· 
278 ANNAES DO SENADO. 

Ficaram sobre a mesa pnra serem tomatlos cm 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

Tendo comparcr ido mais os Srs. Dinlz Barão da 
Laguna, Teixeira Junior, Godoy, Candido 1\Iendes, 
Visconde de Muritiba, Cruz Machado c Cunha e 
Figueiredo, o Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a ucta da sessão antecedente, c .. não ha
vendo quem sobro ella fizesse o!Jscl'V<.tÇõcs, d~u-se 
por approvaila. 

Compareceram depois os Srs. Uchüa Cavalcanti ... 
Sinimbú, Marquez do IIerval, Vieira da Silva e 
Diogo Velho. . 

O Sn. ~.o SECRETARIO leu os seguintes 

Pareceres. 

.. A commissão de constituição, tendo examinado 
as .actas da eleição a que se procf!deu a to de 
Agosto ultimo nas parochins de Santo Antonio do 
Valle da Campnnha, collegio da Campanha o 
S. Pedro do F:mado .. coiiegio de Minas Novas, de 
S. Sebastião do Coimbra, collegio da Vi~osa, da 
provincia do Minas~Ger:ws, verificou que nollas 
foram guardadas as formalidadns da lei. 

Com o officio de 10 de Setembro d::t mesa paro
chiai de Santa Rita da Jacotinga ao ministro do 
Imperio foi presente ii commis.c;ão a neta da for
mação da mesa, que está regular; nosso alicio ro
fe.rc~se a outro de H do Agosto, que <JCOlllpnnlwu 
as outras actus, excepto a da formação dtt mesa, e 
que devem estar na secretaria do Impcrio. 

·Examinando a commissão as actas da parochia 
de N. S. do Parto de Gunnchãcs, eollcgio da Con
ceição, verificou que, recebidos :iiovO ceàillas pnrn 
mesarios, obtiveram dons cidadãos seis vutus,c ou
tros dons trcs, e nove c_edulas vara supplflntt~s,oLti
veram, um cidadão seis votos, um cinco, dous trcs, 
e um um, c foram declarados mesarios os dqus 
mais votados das duas turmas, contra o rlisposto 
nas instruc~õcs. 

Na acta do dia !O do Agosto lê-se cru•J ás tO horai;, 
achando-se installada a assombléa, suscitando-se 
cont13stação sobre identidaUe do votantes, os quatro 
mcsarios, tendo sido installos pelo prr,sWentc, 
não quizeram nttender ás recl<JmDçõcs de alguns 
cidadfios, resultando calorosas_ contl'Sta\Õcs, c ü 
presidente requisitou uma forcn para manter a 
ordem, prlo que os quatro mesarios retiraram-se 
e o presidente os substituiu com trcs que tinham 
obtido votos, e um cidadão, e co_m ellcs proscguíU: 
na eleição. 

O facto não precisa de commcntos ; a vontade 
do presidente _-provalcceu soJ;rc o voto dos quatro 
mesarios, apOiado pela força, tiveram este~ de 
retirar-se. 

A7 vista do exposto é n commissão de 

Parecer. 
Que sejam approvadns as eleições das pr~rochias 

de Santo Antonio <lo V alie da Piedade da Cam· 
panha, do collegio da Campanha, do S. rudro do 
Fanado, do collcgio de Minas Novas, de S. Se· 
bastião do CoimLrt~, do collegio da Viçosa, da pro~ 
vincia do Minas-Geraes; que se ~oça ao governo 
as actas da parorhin de Santa Rita i::la Jaco tinga, do 
collegio do Rio-Preto, remcttitlas pela mesa paro
chiai ao ministcrio do Impl1rio a H de A~osto, e, 
finalmente, que seja annullalla a eleição ua paro~ 
chia de N. S. do Porto de Gnanchãcs, do collcgio 

da Concoiç3o, officiando-se ao governo para man
dar proceder a nova eleição. 

Paco do SFmttdo, 22 do Setembro de 1879.-L. 
A. Vieú·a da Silva.-Barão de Cotegipe. • 

• A commissão do constituição, tenJo examinado 
as actcts da eleição de eleitc,res, r~ que se prorcdeu 
a iO do Novembro do anno passado na pnrochia de 
S. Sebastião do Paraizo, collCgio do mesmo nome, 
e a 10 de Agosto pa:;sado nDs varochias de Santo 
Antonio do Curve!lo, collegio do Curvello, do Se
nhor Dom Jesus dos Passos do Rio Preto, co!lcgiu 
do Rio Preto, veriiicou (]uc fot·arn. observadas as 
formalidades suústuncines da lei. 

Examin<mdo as actas dn parochin dt~ S. Fran
cisco de Paula do !!Ir~clwdinho, do collegio de Al
fenas, notou que p:tra. .'1 eleição da mesa, compare~ 
conllo toUos os oito eleitores e faltanllo os dous 
immedtatos,apenns se convidou um substituto ptn·a 
prer'HCIH•r a falta, u apuradns nove' cctlulas para 
mesarios, für<:tll} elt•itos unanimemente dous e sem 
que se recorresse á nova eleição para se preencher 
o nu!Licro dos mcsarios, passon-:::.e a npurar as nove 
coduL:1s para supplcntcs, e tenllo oUtiUo tre3 cida
d<los nove, sett~ c tlous voto.), foram os dons, pri
meiros declaradosmesr~rios sem rcclamnção alguma 
c n ultimo SUf?p!ente. Neste~ k>rmos visto a vota
ção, p.1rccc n commissão que a irregularidade 
nenhuma influencia tem sohreo resultado, tenllo-se 
olt.-:ervado c lei no demais processo Un eleição. 

Examinando as netas da eleit;iio a que se pro
cedeu a 10 de Novembro do anno p.1s.:.ado na pa
rochia de t\"'ossa Scnhor.'l do Amp~ro rlo Brejo 
Ale:.rre, do cullcgio da illlga~em, verificou que 
1bnrlo aquclla parochia 13 elettores, forDm con~ 
vocados os !3 eleitores gcraes eleitos em !876, 
considerando-se os nove primeiros (dons terços) 
como clúitores c os quatro ultimas '~omo immo
diatus, o qnc ~e deve llttribuir a ignoranciii,fJUando 
os imrncdiatos fjUC deveram ser convocados, na 
fúrma da lei, serwm o i4. 0 it 17 .o votados, e pelo 
rosultaJo da eleição dos mesarios rec&nhece-se 
que o concurso desses quatro alteral-o-hia comple
tamentL'. 

D:1 acta consta IJUC dos t3 convocarlos fnltnram 
cinco, não se declara o numero das ccdulas apUra~ 
das para mesarios, mas declJra-sc que feram nove 
pflra 5Up[)ltmtes c nove pnra prcsid<'n!e e su/J~titu
tos ; quando o numero dos pre,;entcs é de oito o 
oilu assignnrmn a ac.ta além de um supplente clrito. 

Para pre~illente, obteve o chlodilo eleito nove 
votos, e para substitutos dons oito votos e dous 
um voto, sendo um destes declarndo 3. 0 ; c, por
tanto C daro, que para suLstitulOs votou-se só
mente cm dous nomes:. Para mesarios iorum vo
taUos um com cinro votos, um com trcs, dous com 
dous c tres á um voto, ao todo 15 votos, sendo os 
quatro 11rimC'iros decl<Jrados mesarios, e vê-se que 
n convocação dos immediatos influiria no resul
tado. Pura supplrntc..:., declarando qua o numero 

-de ccdulas f1d nOve, furam \'utatlos um com seis 
votos, um com tre~, dons com dous e um com um, 
ao totlo f.~ votus. Cumparccuam 36 votantes., falta
ram 821 c 03 :13 eleitos o furam por unanimidnlle. 
A eó11itt dns netas está autlwnticada. 

Ex.aminantlo <tS actas tin clçição a que se prorcdcu 
a iO Uc AgosLo pnssMlo na paroehia de Snnt' Anna 
de Bambully, do collegio da Formiga, verificou 
que do 16 eleitores de.lfa compnrcceram nove, e 
nenhum dos immcdiatos, e os nove votaram cm 
listas tll' quatro nomes em vez de dous, tanto para 

.. ~ ..... ·.·.~·- ;, ·~, 



mesarios como para ,o:;npplentes, cntretunto que a 
acta declara qno as ced-ulas continham dons no
mes sómentc. Na aclu Uo tlia i O, ilpenas faz; menção 
da primeira chamada o annunci~hge a terceira para 
o dia seguinte, lJL'm (1ue nu suLscqtwntc se faça o 
lanç-amento dos nomes dos votante::; que não com
pareceram ás tres cham;1dns. Furam apuradas 
71 ccdulas contendo cada uma (diz a acta) 11 
nomes, quando n pnrocllia Uó 1() eleitores, e fo
ram declarados eleitores H eidaUão~ que obtiveram 
de G·i á 60 votos (diz n actn.) eleilorcs dos dous 
terços, e rnnis cinco cidndão~com H votos cada um 
(diz a nctn), estes cinco formam o terço que com os 
dous terços formam o numero dos eleitores cspe
cincs. A' vista do C'Xposto é a commissão de 

Parecn', 

Que SC'jam a.pprova.dn!' as cleü;.õÇs .dn~ pa.rochias 
de S. ScLstião elo Paraiz1), coilcgw do mesmo 
nome, de S::~nto Antonio Uo Currcllo, collcgio do 
Curvcllo do Senhor Bom Jesus dos Passos Uo Rio 
Preto, cÚllogio do llio Preto, du S. Francisco do 
Paula do MaduHlinho, collegio de .Alfenas, dtt pro
vincia do MiniJs-Gcraes; e ~uc sejam annnllallas 
as eleições das parochins dr Nos.;;;a. Senhora doAm
paro do Brejo Aleg-re, collagio da Bagagem, de 
Sant'Anna do l3nnilmhy, colloalo. da Fnrmiga~ da 
província dn Minas-Gl'raes, omcwndo-sc ao go
varno para mandar proceUer a nova eleição nestas 
durts pa.rochins. 

Pnço do Senado, 22 de Setembro qc !879.- L. 
A. Viei>·a da Silva.-Ba,.ifo de Cotcg>pe. 

Ficaram sobre a mes(l parn entrar na ordem dos 
trabalhos, indo entretanto n imprimir. 

O Sn.. Lo SECRETARIO, obtendo a palavra prla 
ordem, proecdcu á Ieitu~a do officio tio mi!li~lcrio 
do In~perio dotado Ue hoJC, remettcmdo a COJilil se· 
gnintc: 

DECRETO N. 750~- DE 20 DE SETE>!DUO DE 1879. 

Proroga novamente a presente sessão d~ assem· 
blén geral legislativa. 

c Hei por ]Jem 11rorognr novamente a presente 
sessão da asscmiJléa geral legislativa até ao dla 11 
de Oului.Jro proximo futuro. 

Franeisro Mnria Sodr0 Pereira, ministro e seerc
tario de Esl<~do dos nogocios do Imporia, assim o 
tenha entendido c fnc;a executai'. 

Palado do Rio de Janeiro om ':!O de Setembro de 
1879, 58. 0 da Inllependcncin e do Impr~rio. 

Com a rubrien de Sua MagcstaLlc u Imperador. 
-Francisco Maria. Sorlré Pereira.~ 

O Sn. PnESIDENTE doclai'DU que o decreto do pro· 
rogaçlío era recebido com muito especial agrado. 

O AVISO DE 7 DE JULHO i ILL'MA. CAMAUA. 

O Sr. Leitão da Cunha:-Sr. prcsi· 
dente, vou motivar um rcqnerimcnto, que pro
tendo mandar á mesa. 

O honrado senador peJa provinci::~ do Paran<i ao 
concluir o discurso que aqui pronunciou na sessão 
de 20 do correntc,ft~z sentir com phrascs eloquentes 
a dccadcncia cm quo vão os costumes da nossa 
sociedade politica, alludindo sohrotudo ã immcn
sidade do attenta.dos contra a segurança individual 
e do propriedade quo assoberba o Imperio ! 

Infelizmente o discurso do hunrado senador foi 
npena~ ouvhlo por seis ou oito ::.ena dores que cs~ 
tavamos presente~.,~ 

O Sn. Gonot:-Por muito mais. 
O Su. LEITÃO DA Ct.NUA.:- ... o naturalmente 

será 11ouco ou nada lido, gublicado, como foi, no 
Dhcrio Official. Por isto, ~r. presidente, pedirei 
licença ao Senado o ao hOlli'ndo senador em :par
ticul;:u·, pnra destacar do seu discurso um perwdo 
e repetil-o per.mte o Senado, ora mais nume-
roso. -

Dizia o lwnrallo senador: 
r Os prrccdente~ estalJelec:itlos nos primPiros tem

pos dos Estados livres reper~utem longamente no 
futuro ; si são Sementes fecundas, fi'lzem surgir 
arvurcs magnificas, cuja benefica sombra [lfll'OYCitD: 
a muitas gerações (apoiados); mas si lanç3m no 
pntrio solo sementes venenosas, os seus clcsas
trosos effeito~ não ferem a uma geração sómente, 
inlluem por dilatados annos de modo pernicioso 
no caracter nacional. (muito bem.)» 

E S. Ex.. deduziu destas palavras a responsabi
lül~Jde, que a todo~ nús cal.Je por essa mnltí!J!ici
dadc Ue attentados que, como disse, assoberbam o 
Impcrio, si os não protligarmos. 

:Mas, sonhoros, (lUC futuro prl'paramos aos nossos 
vindouros, Lmçando no patrio solo a semente do 
desrespeito á lei e á autoridade? 

E~te desrespeito, que a verd.ade manda reco
nheeer ser vezo antigo no paiz, longe de ser dovi· 
damcnte corrigido aggrava-so todos os Jias. Assim, 
já fomos testemunhas, 0uvimos não ha muito, mi~ 
nistros constitucionaes dizerem no seio do parla
mento que lhüs era licito violar a lei dosdo que 
cntcntlcssem que o serviço publico o exigia .... 

o Sn. MENDES DE AtttmiDA : -Foi no cnthu
siasmo do l.Jem. 

O SR. LEITÃO DA CuNHA:-••• porque, segundo 
essa doutrina, o poder é o poder ! Pois IJem, so
nhares, pedirei por minha vez ao governo que ao 
menos reserve para si este direito, que não con· 
sinta que dellc usem c abusem camaras munici
pars, reparti~ões publicas, nutoridadcs subalternas 
e os proprios cidadães de per si, em fim !. .. 

O Sn. Goooy:-Apoindo. 
O SR. LEI'l'Ão D.\. CuNHA:-.,. pois que, a conti

nuar semelhante estarlo de cousas não estará longe 
a dissolução completa deste granue Imporia cha
mado o Drazil, que ainda na phrase eloquCntc do 
honrado sen~dor pela província do Paraná foi 
uma. creação immensa da Providencia Divina ! 

Sr. prcsid·mte, na justifica«;ão de um simples 
requcrimC'nto não darei ás observações do honrado 
senador a quem me tenho referido o desenvolvi" 
monto que ellas comportam, runs peço licença ao 
Senado para limitar-me hoje a um facto que vou 
denunciar e que realmcnt\~ caracterisa o cst[ldo de 
dccadencia em que nos achamos, e o nenhum cui· 
dado que merece á administração puiJlica tão 
Iamentavel estado de coisas. 

O Senado sabe que tenho tomado a mim, em
bora infructiferamente, repetirei ainda uma 
phrasc do honratlo senador pela provinda do Pa
raná, cujo discurso a _quo j5 a!Iudi, muito ap
plaudi, Iament[mdo sinceramente que não tivesse 
sido o seu final ouvido por maiôr numero do 
colles;as nossos, porque, repito, tendo sido pu
Llicaao no Diario 0/ficial, ~stá condemnado a não 

.-
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ser litlo pC'In populrH:~o do Imperio; porque nin~ 
guem lê aquella follw (apoiados). 

UM SR • .SENADO:n.:-Isto é que é verdade. 
(Ha outl'os apartes.) . 
O Sn. LEITÃO DA. Cmxn.\.:- Como já disse, e o Se

nado sabe, toniei o cnca1'go de denunciar os factos 
que contribuem pnr[l que o estado Uc salubriJade 
desta côrte seja qual o vemos. 

Entendo, e ermo que muita gente comigo, que 
é este um !los ramos, si não o ramo principíll que 
deve prenda actualmente a solicitude Ja admi
nistração pu!.J!ica. 

O SR. JAGUARIDE:-Apoiado. 
OSn. LEITÃO o.\ CuNnA: -Sendo assin1, não se 

estranhará que eu venha pedir informações ao go
verno a resptlitu de um fuctuJ quu se relaciona 
immcdiat::~mentc cum este assumpto. 

O governo imp~rial resolveu, natur3Imente 
com bons fundamentos, em cuja apri.'cinçi'io não 
pretendo hoje entrar, que fossem dcmolitlos todos 
os edificios, que constituiam outros tantos fúcos 
de infecção'"" nc-sra côrte, existentes na prnça de 
rcdro II, havendo gnsLo avultada:3 sommas com a 
construccão de um cães de Uesem.úar9...uc que ainda 
está hoje por servir. Começou entao por deter
minar que fossem demolidos os cJ.ificios que am 
tinha o Estudo com o grande materia.l que lwvia 
servidoá construcção do cães. Demolirum-sototlos 
essas. edificios e vendou-se o mat_criui. .. 

O Sn. BAilÃo DE CoTEGirE:-Por dez rói:; de mel 
coado ... 

O Sn. LEITÃo DA Cul'i'T-IA. :-... venda _que serviu 
de olJjecto a um discurso do no!Jrc scnudOl' pcln 
Bahio, o (JU::tl, com soLeja mzão, lamentou que, 
em vez de m<tndar reservar arruelle material para 
a continuação do cães, o tivesse o governo vcnrlit.lo 
por dez réis de m.el coado, çgwimado Cf)mpll~lamenll~. 

Consequentemente, mandou o govcr!lo demolir 
o cdificío vnTgarmcntc conhcdt.lo pela denominu~.ão 
de -Galeria das columnas. 

Expedindo esta ordem, o actual ministro Ja fa
zenda comec;ou por dnr o exemplo, manJando ar
rasar um Qfmazcm que alli tnm!Jcm cxi::;tia c cm 
que havia. uma b?Iança da n~fandeg~. Demolido 
este tclhetro, surgm dras depo1s, .rm~eisamcnte no 
mesmo Jogar, um:1 casa de mn<leira, e i~to quando 
a dcmo1iç5o do telhciro Unha sido motivada pela 
necessidade do cmLeHezamcnto d.:xquclla praçn t 
Che;pdo o facto ao conhecimento dos honrados 
mimstros do Imporia c da razenda, expediu o 
primciro.á camara municipal avbo, cujo extracto 
é o scgumte : . 

« - Ordenou-se á mesma camara que mande 
demolir a construcçã:o de t(llJO.a::i _que se cst{t fa· 
zendo na praça D. Pcllro II, proximn ao rdificio 
denominado-das Columnns, com destino a es
cripturio da companhia de Bonds Maritimos, por 
ser expressamente prohilJida pel::t 11ostura de 19 
de Dezembro de 1876. , 

« Ficou acamara inteirada. • 
hto, Sr. prcsitlonle, foi na l:iCssão J.a Illustt'i3sima 

camara de 3 do corrente mez e o aviso foi pulJli~ 
cado no Diario Oflicial de 7. 

Pois bem, ante-huntem fui intencionalmente 
passrar nté aqaclles lt~gares, porque costumo pro
cnrilr vêr por mim mesmo estas cousas, para 
poder affirmar. E o J:_Qle vi ou '! 

Vi que a ~onstrucçao desse cdificio nâo contiM 
nuou, com etl'dto, mas tamiJem <.. demolição ordc-

nada não teve logar, o quo quer dizer que será 
mais um dos fócos de infecção que com licença da 
camara municipnl, o graças ó. adi'Oca._cia adminis
trati\'a, ahi continuará a suLsistir ! 

Mas não fica nisto a desobetliencia formal da ca~ 
mara. municip::tl no governo. 

Em sessão da mesma camara de 1.2 de Jullw de 
1879, foi Iilla a seguinte portaria do minislerio da 
fazenda, de 7 do mesmo moz : 

• Cemmunicando que foi in1Ieferido o requeri
mento em que F. petle prnro~acão do prazo que 
l!w fui concedido para o arrenda"mento do terreno 
accrcscido ao de marinhas na prara de D. Pedro II, 
onde estão os predios dcnominaUos- Galeria das 
columnos- ;--e Uem assim, que vor portaria de ti 
do corrente, foi o dito arrendatnrio intimado para 
demolir os prcdios no prazo de üO dias, improro
gayeis, soL veu<l <k rcalizar~~o a Uemolição á sua 
c.ustn, ficando o h'rreno destinado 1mra !5ervidão 
pu!Jiica.- Ficou a camar::t inteirada. • 

Isto c-m 12 de Julho de f879. Dons mezes im~ 
prorog:weis, disse ·a portaria do ministaio d::t fa~ 
zcnda; por consecruenc.ia o prazo terminou o ~ 
dest1~ mnz. 

Sei que, intimado o proprirt.ario desse edificio 
para dcmoiil- o no prazo marcado pelo governo, a 
seu turno intimou clle tlos inquifinos, que l?-âo di
VPrsos, para que dcsoccupctsscm o erJincio. Mo.s 
correram os tempos; concluiu-se o prnzo, e em 
sessão, sendo principalmente pnr.1 isto que tomo 
a lilJcrdade de solicitar muito rarticu!armcntc a 
attenção do Senado, cm ses.-:ão de 20 do corrente 
rcunid:-t n camara municipfll, o fiscal cb frerrucziá 
1.h1 Candelaria couununieou o seguinte. o 

Convem que o Senado saiba quacs eram os 
mem!Jros que compunham n camara na sessão em 
que foi dado o Jespacho 11U1~ vou l(~r : 

SESSÃO EM 20 DE SETEMDlW DE i879.- Presidente 
o Sr. D1·. Adolplw Bfzen-a de Menezes .-secretario 
o Sr. Francisco Au~usto Pinto Peixoto. -A' meia 
hora Ucpois Uo mew-U:ia, prcs~nte3 os Srs. Drs. 
Bezerra de MPnPzcs, Ferreira NoiJro, Ah-arcnrra 
Cnnl1a, Evn!isto Veiga e Gervazio l\fanceUO, 
a!Jro-:;e a sessao. 

c Pas.-:un1lo-se ti leitura do expediente, lcu-.se o 
officio seguinte: 

(( Do fiscal da rreguczia da Candelari<1, desta 
data, communicando quC', havendo terminado o 
prazo, pela camarn marcad13, p.wa n mudança tios 
moradores do chalet denominado-Uns Co]Uiltnas:, 
-c não tenrJo elles cum11rido atú ostn data a inti~ 
mflt;ão, que Ihez frz, dcstn resolnr;ão, assim o fuz 
saber p~l'a que a cnmara ordeno o que entenUcr 
convemente." 

S::tbe? Senado p que a cama1:a municipal julgou 
convemcntc dcltbl;ral', cm VJ.da deste ameio do 
fiscal'?- Que ficava inLcirad<1! 1 

Ora, isto realmente é incrivcl ! Pois a ramnra 
resolve {iCaJ' inteirada tia desoLetlicncia form<ll, 
oppost3 a uma determinaç5.o expressa do seu dele
gado, o fiscal? . 

Senhores, atlcnda-sc pan~ o veneno que em tudo 
isto ~e contém t 

Não ha gO\'crno, não lia camarn municipill qnc 
pn:::sam, com individuo~ quf\ assim prorcdem, nliás 
sem posição official uenhunw, c apenas contando 
com a fvr;;á dos empf\nhm c 1'ledidos m'stc paiz, e 
:~ppl'l!andn para o tempo, grnnrle recurso, com 
qnc calcnlam dizer:.do : Vejamos si ganlmmos 
tempo c S[lh6 do ministcrio esse homem, que se 
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SESSAO EM 22 DE SETEMll!l.O. 28!. 

tem tornado impertinente (como pnrccc qne se 
tem tornado o nobr0 ministro du fazenda, a oste 
respeito) c vem outro m<:~i.-; malean.~l, que rcdn aos 
empenhos e prclido.-; pnra nhtermos a rontinur~çJo 
ou :mtes a prorogacão da licença para rruc subsis~ 
tam taes edificios. 

Por ocCa.sHío de discutir- se nesta casa o cmpreS
timo tla camara municipal da cllrte, o nol.Jrc ~e
nador por Goyaz trouxe ao deiJ:.dc uma questão a 
respeHo dos lwlanço . .; dcss<~ cnmara, questão que 
lev:mtou certa cclcum.a o movimento, de <!llO se 
afigurava rcsult;uia prufnnd'l dt'~nccorrlo r~ntrc o 
governo~ ou o noi.Jrc mini:::tro do Jmp~rio, c o 
honratlo prt~shiente tln camara municip<1l. 

Mas, ao que parece, tudo isto e~tá scrcnndo·; 
já se rcstahdl'ceu o cntenta cordiale~ porque li no 
expedicntiJ ultimo da c<~maraquu o iHm rHgno prc::j. 
dente que, como dl'pntndo, dedarara !1_•rminante· 
mente na cnmnra tcrnpornrin que n?io m:mdnl'io. os 
ducumcntos originnríos para prc::;UH):i"O de cont:1~. na 
cnmara municipal disse eomo cxplic<lçfio tbs pnla
vras do depntndo I[UC o w1o 1nandaria su!Jcntendirl 
a vontade proprir~. 

Mas, que desde que o~ doenmcntos eram exigidos 
pelo governo, a questão mwlava de fttce o ncs;;e 
caso cntenU.ia rrue deviam ser rcmcttidos. 
Mn~, voH<mdo ao meu ohjcr.tirü, sinto niío estar 

prc.:;ente o Sr. ministro da f:.~zenda ou o Sr. ptc.si~ 
deuto do conselho, pnrn pcrlir n SS. EEx. (JUO 
olhem para n rlesolJL·dienci~ formal cm <JUC p:trccc 
cstnr a camara municip:-ll dn côrte as ordons 
mois terminantes o mais justificadas do governo 
irnperinl,porquc não lw g·ovcrno deyéras que [lOf;.:<:n 
supporlor,n sangue frio 1scmclhantc Jtrucl'dimcnlq, 
com prc/·nizo m.1nifesto U:n sande o lla convenicn
cia pnlJ ica. 

V. Ex.. sabe, Sr. prc~shlente, qni', tendo a ca
mara mnnicipnl cslcdwl~·citlo posturas prohihin1lo 
que cm certo [lt~l'imotro da cillnlle :::e eonstruisscm 
os cdificios (knominados cortifos clla proprin, 
como já se pro,·on nesta cnsn, tem dnt.Io IWI'tnissão 
pnra que outros Ctlifir:ios da me~ ma nnturoza foss~-~m 
construidos no mesmo perimctro. Importtt isto 
dizer que a C:'lmara municipnl é a pri!I!Cira que 
viola sun~ postur:-ls ! 

Dt:~de que se Uá cstu fi.lcto1 o que se parle r.xigir 
dos cidntlãos cm _gero!, vendo a proprin camara. 
municipnJ,~stnlJclcccr postnrns prohi!Jitivas c pouco 
depois violal-as a!Jcrtctmcute? 

Isto, Sr. prcsiilcntc, r~ nrlministra~ão municípr~l? 
De certo (jllO não. bto é a desorg-anização de toU.os 
os serviço::,êom n cireumst~~nciu aggravantc Lle u,~:.;
obedicncia fonnal a ortieu.- muito terminante:; do 
governo c cm detrimento r~a snnrle pnblica. 

Eu reconheço 'IIW tratar dest·~;.; a:-;sumplos é 
touwr uma tnrefa ingratn, porque, ('mnm, cstns 
o!Jservacõcs ferem interessas imliviUuncs e. ás 
vezes de ttmigos IF1ssos. 

Mas, senhores, si f11rmo:) ttttrnd1.'·l' a c~sas consi~ 
darações, ni'io sC'i como úccirlil'l'll\Os as qut'.'>tõe.;; tlo 
scnriço publico. 

E' prceiso que catl:-l nm dt~ nós se colloquc a ca
vnllciro dessas considerações pe,;:sones; que di}~ 
nuncicmos aqni os factos, afim de \'e r s1 têm a 
devida corrcc~ão, senão immcdiata, no menos o 
mais brovcmcnt~ qnc f(>r pn:;;"iV('l. 

En, pol'tnntn, Sr. prcsltlcnte, cone! ui rei pPrlindo 
ontrn vez aos nobres ministrús I)Ue- lcnlwm cm 
attençTio os faclos, que acabei de indicar, pnnrnc 
não nos faltará mais nadn, <lC110is tla eXfiClliÇ~O rlos 
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terminante~ <tvisos dos ministe-rios do Imporia o Ua 
fuzcnda, p::~ra que na prayn ele P1•dro II Hilo se 
con~truarn dniitlCil~s edillcw~; nuo nos raltará 
mais nJdn, dif:o, senão ver que, ou por nnulan<;a 
mtnisteri::~l ou por mudan~a dr~ inteiH;ão e propo
sitD, os proprios ministros actuaes consint.tm que 
taes cdific.ios continuem naquelb pnça. 

Purlanto, Sr. !)residente, eu peçu no goYetno a 
seguinte infurmação. (U) 

Foi lido, apoiJdo e posto em Uiscussüo o seguinte 

Rt'IJlWtimN~to 

c Rt.:quciro qtw se pe~n no governo a seguinte 
informação, do ministerio Ua fazenda: 

« Quaes i.lS proYirlt•nci:ls tomarlft:~. pelo governo 
ou peln III ma. camara municip:-ll da crirte pnr:<~ q_ue 
tcnhn cumprimentou avi::;o exvcdidu pC'.Io mim:;
tcrio da fnzenda ü mesma camar:1 em 7 de Julho 
do corrente armo acerca do ediflcio sito na praça 
dn Petlro II e denotuinado Galeria da.: C·J~ 
lumnas. 

., Paço <.lo senado, cm :!:2 do Setcu1.1Jro de 1879.
Leitão d(b CuuluL. • 

PRIMEI!\A PARTE DA OHDEM DO DIA. 

COLONIAS DE ITAJ.\Uf E rRINC!PE D. I'EDUO. 

Foi volallo c altprovado o rcqncrimonto do Sr. 
Corroia, perlinJo cr'lpin dos documentos flUO jus ti
ficam a ordem do Tht:souro de 1ü de Junho pro~ 
ximo findo, relativa no nici.lncc do ox-direclur das 
colonias de Itajahy c Princiilf' D. P('r]ro, ·c d•1 neto 
prlo qual foi nrHHNlrl11 Joflo Bapti:-;tn F\·rreü·•~ de 
Brito Uelcg<tdo rlu inspector geral da instrucção 
primaria c ::cennllaria da côrte, nn provincin dv 
Paraná. 

Emss.\Q DE DILIIETE:5 D'J Tm:souno. 

Votou-soe <tpprovou-~c o rcq_uC'rimcnto Uo Sr. 
Junqurira, pedindo infurmaçoes de qu:\Cs as 
somm:1s que tom o 1'hcsouru rece!JiJo 1101' emissão 
rlc !Jilhcte~ no rncz de Junho pro:dmo pnsil.ado. 

DESAI'llOPlliAÇÃO DE TEUllE~05. 

Foi vot:Hln c npprovrHlO o rcqucrimcutú (lo 
Sr. Junqueirn, pedindo rópi:l do aviso de :20 tlc 
Dt'zcmbro dirigido prlu mil'listel'io lia ngricultura 
<W li<f''"fazendn, acerca do pr:tgamento feito pela 
r-strnda de feiTO D. Pedro II, por dc:::apropria~i'ío 
de terrenos. 

DISSOLUÇÃO DA CAMARA. 

Votou-se c fui approvndo o requerimento do 
Sr. Correia, pedindo cópia da acta drt reunião do 
eonsdho de Estado, cm AUril do anno passado, na 
fJUal se tratou da diss.olnçffo da cnmara dos depu~ 
taU.os. 

CUI!IIES COMMETTJDOS E::\1 MUiAS. 

Voton·sc e. fui approvado o requerimento do 
Sr. lli!Jeiro dn Luz, pedindo informnrõe,Q ::n}Jrc os 
crimes commettillos nos termos de· U1Jer31Ja e 
outros, da IHüVincia de Minas Gcrars, e bem ussim 
d.a . ., proviliL·nd.:ts tomad<ts rmra punição dos crimi~ 
llGSOS. 
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NEGOCIOS DO CEARA. 

Fui -rot1:do e vpprnyado o reqncrimentu do Sr. 
JaguariLü, pedindo cópia dos ollicios do peesidente 
do Ccar5, do mcz de Outu!Jru do anno pnssaUo e 
3 de~ llrf~io ultimo, aos quaos s•~ referem o ayiso do 
mini~teJ'io tia justic:J puUJicntlo no Dia~·io Official 
de H de Julho ultimo c de 30 tlc Julhu tle 1878, 
ao qual sr refnre :l consulta do Es.m. Sr. conse
llwiro do E:-,t:Hio Visconde t.le JC~guary. 

PROCESSOS JNST.\.L'll..\.DOS EM l\1.-\G.-\.IlUBAS 

Yot1,u·s11 e arprovon-sc' o rcquct'irn0nto Uo 
Sr. Dnntas, p1'dindo informaçõe~ .sobre os pro
cessos instaurados na \'illa úu 1\IacnhuLa::;. 

OCCUTIRE.:"CIAS NA CID.\DE DO JUIZ DE FÚRA 

Foi votatlo c appro·:atlo o rcqurrimcnt1J do 
Sr. Corr0ia, prditH1o infurmaçõcs acercn._ das oc
curem·ias hav1das na cidade du Juiz lle Fúra. 

ntATRICli'LA DE E~TED.\.NTES 

Entruu em :J.ii. discussão c fui <.tlJli!'OYadtt p:1ra 
ser dirigida â sancção imperial a llrn;1o.:d~'1'íO dJ 
camara dos Srs. deputados n. 238, do correntu 
anno, roncCdl'Ddll dispem:a no estudante GnJJrid 
Bt:nedicto de Campo:>., 

Seg-uiram·sc em 2.n discussão_ e for.un Ullpro· 
vad:.~S pnr;1 pa~.-:.:1r <1 3." as proposições ·da mesma 
Gamara ns. 201-, 20~, 267 c 32, concedendo tlisv·nsa 
aos cstndank'S Antonio Moreim Ua Co:5tU Uodriguej::~ 
Pedru Vc!loso Hcbellu, Garlo:3 Eugenio Stclling c 
I-Iyel'orliu Eloy Pessoa do Barros. 

A NA YEGAÇJ.O NO AMAZONAS. 

Continuou a 2.a discussão do ort. 1. 0 t.la propo
sição do mesma Camara, n. i8ü, npproyrmdo o 
contrnto colcUrac.lo !)elo goYcrno para a navegação 
a vapor no rio Amazonas c outt·os. 

Foi lido, <llloiadoJ c posto em discussão o seguint~ 
requerimento que se achava sobre a mesa: 

• lü~I!UCiro c,:ne se aUic a pr·csonte discussão 
aV que scj:~m rcmettiUos ao Senado prlo governo 
todo:; os esclarccimonto~ exigidos pcl1) pt~rt•cer ào 
con~ctho de Estado de :3 Uc Setomhro Ue 1877, in· 
cluindu-3e no pcditlo ao respectivo nlinisterio o 
dos r~.-·l<~turios c balJ~lços d:~ companhia do 18(31 
até hoje. -José Boni{acio. * 

O Sr. 'riseondc do Rio Itranco 
não tencionuvn intervir novamente nestu Ucbuto; 
mas os discur.:os ultimamente }Jron unciadog, so
bretudo o do nobre senador por S. Paulo, dcmo
-rcram-no Uaquo!lc proposito. 

Ouviu o orador aquello mustrc senador com a 
sympatllia que inspira sempre a ~ma palavra c 
como sincero atlmiratlor de seus talentos. l\fas não 
póde concordar com o alvitre (jUe S. Ex. propoz ao 
Senado. 

No correr do .seu discurso procurará o orador 
démonstrar que tem parn isso fund:u.1os mottvos. 
O silencio cm tal caso não fUra uma homenagem 
ao primeiro discurso proforitlo no Senado pelo ii
lustro senador; fora ante3 o sacrificio de um do
ver, sa~rificio que não podin exigir S. Ex., que 
dá o exemplo de pi'oceder com inteira ~bstençãú 
de motivos pessoaes. · 

Em seu primeiro discurso disse o orador que 
tem o Sl'nado esclnrr\r:imt',ntos bastante>: p::~r.a pro
nunciar o seu voto solJt'e a nwtéria de que se trata 
-tipprovanilo ou rcjdtoudo- a proposi~Iío da ou
tra carnara. 

De feit·J, o::. cscltm:)clmentos r1ue o nol.Jro scnndor 
pvla !Jrovincia Uc S. Paulo pretende olJter- já 
ü.'Ü'3lem. 

Lendo a consulta Ua r,Jspcctiva secção do con· 
sclho de E>tado de :JO de Setembro de !877, pon · 
dern o orador que exprimia-se o:<sim a secçi'ío-ro
conheccndo que n?io tinha o gorerno autorização 
pnr.1 contraiar, e cst<mUo prox.inw a reuniRa do 
pnrli:lmcnto, não convinha que o fizesse sem ::mto
riz<wflo. 

Eútr0tanto colheu o goycrno as infurmações 
Jm~cü:as para que o contJ'ato se fizesse soL as con
diçUes mais fcworaveis ao Estndo. 

Pront-o o rdnlorio tle 1877, cujo pr-riodo con-
cernente a este assumpt~1 o orador leu. . 

O governo scgurament~ não fallarla pelo or,Q;tiü 
U.o ministro da agricultura, cornmcrcio o olm:ts 
publicas como se vê no trecho que o orador ncaba 
de !Cr-som que cstiVC'sse pll'nnmento informado, 
ouvindo OLl conhecendo a opinião dos presidentes 
d:Js duas provincins e dos fiscacs da companhia, 
t~os quaes cumpre informar ponttt;Jlmonto sobre 
tor'io o serviço doscmprnlwdo pPin mesma com· 
panhia. 

O contrato celebrado cm 29 de Dczt~ml)ro de 
!877 pP-lo mrs.mo ministro que dou aquellns in
fonnações em seu relntorio - prova. quo o go· 
\'Crno tinha prorurndo inteirar~se das verdadeiras 
circumstancias, tinlw prclf'rdido e.om todo o escrn
pu!o o rc~olviUo a questão como cnlenUcu mais 
acertado. 

O!J:-:ervando o Sr. José Bonifnciu cm apnrtc que 
as datns do pamce.r c do relator i o demonstram a 
impo~sibilidade de colher os esclarecimentos exi
gillos, o orador pondera quo o pnrcct'r ó de 30 de 
Setembro c o contrato de 29 do Dezembro. 

Si se tratasse de negocio inteiramente novo, te
ria o nobre senador razão no seu reparo ; n1as 
trata-se de um serviQo fdto lia muitos annos, de 
um assumpto já doL:lthl.o nas duas camara.s c 
muito discutido em 1877, havendo-se manifestado 
largamente o pró c o contrn. 

Não admira., pois, 3nc no intorvallo notado fos
sem ou \'idos os vresi entes e lJUe o governo, cxa~ 
minando Ludos o:; Jocwncntos que, cm virtude do 
contrato, devem' ser presentes ao respccth'o mi· 
nistro, se julgasse assim informado para resolver 
a questão. 

Fui nesse contrato que na clausuln 9.a se esta· 
bdeceu a condição~ a que se referiu o nobre su~ 
nadar pela pro\'incia do :Maranhão, a da prohi
Lição de commr:rciar a comp:tnhia por sua propria 
conta. 

Até então a companhia crn de navcjjacão o com· 
mcrdo: não estava expressa a prohiL1ção; c, com 
(!Utmto conste ao orador que a companhia nunca 
commerciou do conta propria, o contrato Ue 1877 
tornou expressa a restricção para tirar-lhe qual
quer estimulo ao contrabando, que aiii se procura 
fazei' em larga escala. e qu_o se faria si dcsappa· 
recesso o serviço de que. se trata -porque este é 
pru ticado soL as vistas do governo, inteiramcnt0 
sob :;ua fiscalização. 

Não tomará o orador tempo ao Senado, posto que 
para isso tenha apontamentos-manifestando a im • 
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portancia dos serviços flUe prlo contrato se exigem 
da companhin. 

E' uma navegação cxtcn~issima por todo o Ama~ 
zonas até ás agnas do Pcrú cm Tqnitos, c pelo) 
seus mnis imporrnntes affiuentcs. 

O gõvcrno não se contentou com o serviço ~ur 
até então era feito; augmcntou a navcgaçGo de 'la
batinga até Iquitn~, n nnvégação no Tocantins de 
Camct~ ató Bayão, c uma nova linh3 Ue Delem o 
Maca pó. 

E como si isto não fiira lJastantc, ainda o _pr!l_· 
jccto cm discussão accreseenta que os vapnr('.;; 
da companhia devem lambem navegar o Iç5 at~~ 
ao porto de Urahy; isto é, o contrat<1 de ~g (1e 
Dezembro de i877 accrcsccntou. mais iS, 1Vi! 
millws · c a resolução que SI) discute, c flUO se 
pr~tendc arliar, accrcsccntou maL.; 2,000 mHh:n, 
de sortu quo o movimento totv.l dos Yuporo.c: (li'l 
companhia é de 217,616 millws. 

O governo no contrato de 1877 estalJ<~lel'-f'.n 
que, de 3Ccôrdo com a eomp.1nhin, se reservava o 
direito do sup11rimir serviços r\uando n:lo os jul
gasse nccessarios, ou substitui ·os por OLlLrm:, c 
que pcln SUPJ!t'essão se reduziria o csti_pcn<lin do 
EstuU.o proporCionalmente, não se ragnntlo, porPm, 
pelos accrescimos mais do que a sul.treução csti
pulouo. 

O no!Jre senador por S. Paulo disse lJUü ni'ío 
sabia que execuç-ão tivera a clúusulv. prim1tiva re
lativa á coloniza~ão. As discussões anteriores re
spondem ao noLrc- senador. A compnnhid fez cs
for~os para levar ás mn.rgons do AmnOM'l grcmrle 
numero de colonos; não foi feliz nosso tcntamcn, 
e com isso p(}rdru mais de trezentos contos. O con
trato, do cujn apprnvm;ão se trat.:~., não esqueceu 
estu intorcsse publico o o ncnutclou na clnu
sula 15.a 

Para dcmonstrnr que sobre o que se refere á 
comp::mhi;l está bem infornwUo o governo, o 
orndor procf'dc <i Ictturn do lopi!'O rc~pertivo do 
rciatoric; do mfnistc•rio da agricuiturn. Que outi'a3 
informações se pódo fJncrC>f ? Os ui ti mos balanços 
da companhia ja vieram ao Senado, c os seus rob
torios correm imprr.~sos c Wm sido tamlJcm rc
mcttidos ao governo c ás duns Gamaras. O Senado 
está, pnrtanto, haLiHtado a Ueeidir, proYido, como 
se acha, J.o.s elementos ncccssarios pnra formar 
juizo. Ainda niío houve snLvençno J.i~cUtit1a e 
votaJ.a com muis conhecimento de causa. Si tr~cs 
o_bjccçõcs prcvaleressem, seria impossível votnr os 
orçamentos do E::;tudo, 110rque cm grande parte 
delJenUem da confiança que merecem as infor
mações c jnizo do governo. 

A maioria da commisslío do Senado, cm 1877, 
fixou a quantia de 300:ooon, mas era só pr~rn 
o serviço de correto o transporte de tropas. O voto 
separ:Jdo da mesma comrnissão concedeu mnts 
500:000$. Na camara dos deputados o primoiro 
projecto concedia 720:000!}; c um substitu
tfvo, a subvenção Ue 500:0008. O prnjecrn 
actual concede 180:000~. Toilos têm reconhecido 
a necessidade do serviço, c sobre o quantum a 
divcrgencia não é grande. 

Mas então, objectou o noLre senador pelo ~Ia
ranhão, como é '}Ue a comp:mhia se contünüi c-Oiil 
a subvenção reduzida 't O no!Jre senador pnrrcen 
pôr assim em duvhla a LUa fé dos rcprcscnlantt·s 
da companhia. 

Não tem razão o nobre senador pelo Marnnhâo : 
uma companhia quo, como esta, tem um grande 
capital empenhado, fixo cm material a_que não 

ptírle dar our.ro dü:>tino, ha de necessariamente 
receber a lei tla governo; nem po(leria, só por 
conUt propria, tomar o enrargo da nave~<~eão, le· 
vant:mdo contrn si immensos rh1morcs pr.Jo levan· 
tamento dos frete~ P suppre~sfío de varins scn"iços. 

O nobre senador pnr S. Pnnto entrou cm dnrhla 
sobre si poflifl esta roll!Jla!lhin, ainda com autori
zaç.ão do goVl'rno, capltait5flr o seu fundo de re
.scnr,1, como qunlquct• outra ~ocicdad.e nnonymn.. 

O or:-~dor p1'nsa que nC:'se e nos outrü:\ actus 
censurarias {l companhia nãn houve um só pr:-~ti · 
cmlo iii~(J"atuH'nte: todos furnm sujeitns no cx:1me 
c appro,;;rão fl.o governo, rjuc OLlVin sc.mprc c se 
confonnoü com o pnrcrrr U:t scc~ão comprtcnte 
du ('On sellto do E:-tado. 

(JuanUo, em l8ti1, se tratou d~ c:111ítalisar o fun_do 
Ue reserva, ouviu-se essa res11ritaYel corport~c;ao, 
c :ulllL·rindo no . .:;cu parecer foi que o governo prr
mittin n rapiialisnçi'io. 

O ort~dor rno~trJ rrnc nem o codigo do <JOmmer
rio, nem a lei de 22: Ue Agosto de 1860, nem o seu 
J'CO"Ulamento .Je Hl rlc Dezembro do mesmo anno 
op[toCm-sc rir:~uclle llCto. O fundo de reserva ô-tt 
sobra dBs!inn.b cxclu~iv{lmcnt"' rwra rnzer fal'e it 
J1f'f(fa (lo cnpitnl ~ocial on Pflrr~ snhstituil-u, Sendo 
~ssim, desde ryne so rcconhel'C Qll:f' .0 cnpitnl (~ in
~nfficiontc, P·ldO o governo IJermtlttr que o fuwlo 
de rr;:;erva se converta em rapitnl~ ou porque o 
estado Llo merL'<J.do monetario nJo aeonsclh~ im
mcdintamcntc v. cmisRfíO de novos titulo.~. ou pm· 
outras circumstanciaS attendircis. O direito com
mcrcial não ex:.igc a constituição rlc um rund·1 d·~ 
rcscrvn; cst·• garantia só é dictadu r·ela scicnein 
administratiV<l. 

A capit:disnçfio do fundo de reserva da compn
nhit\ do Amnzonas cm 1861 fui, (~amo em {863_. bem 
cstLuhlda. nasta !e:r o dc('r(•to I!. 2827 Ue H: rlu 
Setembro de 1851, para vôr r_rnc ni'io trntau·.se dtJ 
hwitimar um fndo consummndo, mas Ue antot izar 
uÚ1 acto fulut•u, pnrr_rne tinha-~e cm Vi-~ta a nlJ
cessidnde do nu.!!;uwnto tle cnrftal parn os novo:-; 
cncnrgos impostos ii compn.ntnn pclo contr:1t0 de 
18;)7 c nlt!'fHf'Õ('S rlf~~rc·tnrla~ po~teriormcnte. 

O cr~pit:tl da oomp.1nhia, qur. era de 1.200:000$, 
snbiu tl ~.ODO:DOOJ em 1861, c, aindn dvpoi:-:, pelo 
derreto de i8ô3, devou-sn a ~.000:000,5; u Compa· 
nhia pR~::;:ou por plwses diversas, sofft·eu considc· 
ravcis prejuízos, os seu-!=: serviços for<Jm cntr(~
tanto angmcnLaU:os, c <lDhi a neecssiUade de maior 
capit:1I. 

Disse o noT:.re scnndor prla nalda, o Sr. D:mt<L:>, 
que- a naveg·a('ão do A.nwzonns ni'io é Gw peri
~osa como a de nossas costas : o orador aprcsrmta 
um fnrto rp10 provn conclmlentomcntc contra sc
mrlhantc ass(•rto, e(~ qnc nfio houve companhia 
dl3 se()'uros 110 Imporia que qnizesse segurat• os 
vapo~s da companltia do Amazon1s, a n5o ser por 
f'h~Y<lfli~~irna porcentagem. A navegação rlr~queli·J 
rio tJ dos seu:' affiuentc•s, além dlls reprtidos alei· 
thmtes devidos aos bancos movrdiços, ncha -se tam~ 
bem cxpost:;~. aos Ctn!Jlltes Uos !enlws gigantesco:', 
que vêm prln corrente abaixo e já motivr.rnm um 
grande sinistro. 

Os antPCLHlentes da antign companhia nRo podPOl 
razo:I\elmcntr'. ser lr;tzidos a esLe (k!Jntc. E::;ta 
companhia pa~snu por uma vcrdad1!ira transfo1·~ 
m::u;ão. Pedítt ao govorno nutot'ização pr.r:t trrms
ferir o seu contrato a capitn.listíiS c.str.omgeiros, ou 
ant•.'S~ pnra ~ssocíar-Ihc c~scs cnpítaHsbs. Fui 
ouvida solm~ e~ta JH'etcnção a secç~o do con~clho 
de E!>tado dos nogorios do Importo, e n?io só esta 
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secção, mas nté o conselho Uc Estallu pleno; c á 
Yista de tlío illustrallos tWrL'Cl're~, .e lllie se auto
rizou a trausfcrcncin a nova compnnhi::l llOI' de
creto n. <1375 de 7 de Junho de 1871. 

Org<~nizada n nova comprmhi:1,nprrsrmtou-~c ('Om 
seus estatuto:-; c prdiu nutorir.nção ::10 governo para 
funecionar no Imprrio, c effcctivnmcntc a oU teve 
prlo dccrCl(} n. 5020 de :18 llc Jallw .de 1ST!. 
Esta t! a compnnhia que or:.t so npr<"'srntn pr>rante 
as eamaras, pedindo a rcnova~ão do antigo con
trato: sua existcncia ó legal, clla procede Ue acto 
legitimo do ~uvcrno. 

Com os seus balall\OS a comp:mhin demonstrou 
que cm 1875, anno de prospel'illarle rclntiva, por
que então crcsccrnm as rcnd:1s do Pará e do Ama· 
zonas, que haviam decrescido muito, não pôde dis· 
triLuir mais que o dividendo Uc 6 °/o; e ninlla 
pelos seus balanços, ronnrmado.::; pclns informnçõcs 
officiaes, tem igualmente demonstrado que, dt'pois 
de supensa a sub\•enção, não pOde mais distri· 
buir nem umslwlling1le di\'iUcntlo ... Como, pois, 
pôr cm duvida as criticas circumstancins da com· 
panhia? 

Attento o exposto, o que rnmprc [)O Senado rc
soln.)r? Cumprr·-lhn decidir si o serviço é ncccs
sario; e, cm segundo lugar_, si a suLvcnção ó 
prororcionnda M:-; t,ncftrgos dn companhia. 

A nccessidnde útJ s~rviço não ptitle ser contes
tadn. 'l'rata-sc nfio Uo uma navegru,;-ão cujo fim 
unico seja o tram:porte do nlgumns prnc;ns de rtrrt 
ou malas de r.orrcio, mns de meios regalares de 
communicaç.ão, que levr,m n vida c o progresso 
áquclllls remotas regiões, gar3ntinrio-lhl!..; a segu
rança !ndividurll c lh~ propi'ÍC!drllliJ, com toLlns as 
V3lltagcns que d••slas gar:mtios se deriv~m. 

E tnes rosult:ldos po1lcm pr.rvcntnrn ser obtidos 
sem a subvl!n~ão pr•tli11n 1 concedida pelo governo 
c já vot::ula peln ontm camarn 't O orador não o 
acredita. 
· A concurrcncta pn.rticnb1', com n qnnl tanto se 

tem 11rgumentaUo, não dispi'íe rio rccnrsos que 
possam supprir o~ serviços da compnnltin. Os vn
porcs partinllarcs fnzC'm o transpf1rto que mais 
lhes convem, mns estão bl!m lllngo do poder sntis
!azer os multiplicos encargos do uma nn_vegação 
extensa e regular. Acreditam acaso os noLrcs sc
nadorcs1 os quncs de semelhante argumento se 
tem soccorrido, que, desoppnr~cPndo a companhia, 
se onimB a concurrcncia p:H'ticular e crcs~a até ao 
pnnto de ir rceeber cargas no Pl!rú, subir o Içá, 
uavc~a.rtoUos os:1ffiucntcs t.lo Ama.zonas '? Ninguem 
o dira. 

Para mnis fazer sentir a convcnicncia social e 
politica da conservação da compa.nhia, o orador 
entra cm diversas considcrnçõcs sobro o estnllo Uns 
provincins do Amazonas c do Pnrá. Pela.; margens 
do grande rio, do Delém <Í Tahatingn, D.Chn-se dis
seminada uma pnpnbrão pouco numerosa. A viU:1 
está concentrada cm· alguns centros, Mnnáos e 
Delem, principnlmrntc; todas as outt·as pnvmu;õcs 
estão decadentes ou eslacionarias: tirar-lhe$ o ser
viço que prestam o• vapores da comprmhin, é se~ 
greg-ril-a..s do re:-lo t.lo pa.iz, consequcncia tanto 
mais para receinr qnnnto muitas dessas povoa: 
çõas acham-se pr0ximns n Estndos 0strangeiros. 

O orailnr lernLra. q_uc, como já tliss~, o nssumpto 
da presente dbcu:;:M.o resumc-so cm dous pontos 
capitaes: a necessidade do serviço o o quantum 
da subvenção. E' nccessario o servico? Já o ficou 
demonstrt~do. E' excessiva a subven1ilo? Não, 
pelas informações do governo; n5o, pc a. campa-

rn~ão desse serviço com outros congcneres no 
Imrrrio c fóra dcllc; e ni'io ainda. peln lUvcrsi
d<:~de dos alvitres suggeridos em uma c outra ca
marfl, ~endo que se tl'm propo!'ito 720:000l!, 
.100:000#, 300:000;) e por ultimo li80:000~. Esta 
derradCirn fixação, que é a do project•) em tlis
cns.::ão, dú muito lllL'llo . .; du que se p~tgava. :mtes, 
kndu-~·q~ nugmontado conshlenrvclmerito o ~cr
viço. r:omo, portnnto, nlio ndmittir que o quantum 
ó moderado c proporcionado nos enc:1rgos d<~ com
pnnhio? 

O que rcl<w:1, sobretudo, é vlJr termo á questão. 
O adlamonlo niío tem razilo de ser a esta hura, e,. 
sobre n5o td-o, importn um indeferimento nhso
luto, pois não,~ possivei que Ulll<l cmprcza desta 
orJem continúe n servir por mais de dons annos, 
('gU.'l.rdnndo indefinidamente uma su!Jvenç5o con
trstnUn, mas que o governo lhe concede c tlua.s ca
marns j~ votilrnm. 

E' c~tn a opinilio do orador, c Yotarfl acampa· 
nh:mdo acamara dos Srs. deputados na sua rc3o
luç5o, hoje, como em 1877. 

Plttito bem, m·uito bem.) 

A discu.'::são ficou adinda pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

OTIÇAMENTO U.\ F.\ZENDA. 

Continuou a 2. a dis.cussão do art. 8. o do prnj1'.cto 
de lt!i do or~nmento par.'l o exercício de i879 a 
:1880, relativo <ls dl!:;przns do ministerio da fazenda. 

O 81~. Darão de Cotegipe :-Os jor
n:'"!Ps Iwtici:lm um inrommJtl•l de sllúrle Uo Sr. mi· 
nbtro dn fazenda, c n rmscncia {ll) nobre ministro 
na UiscussYlo rio <:~ssnmpw rel"t'rcnte a sua p:1stn 
mostrn qne esstt notieir~ 15 vcri1lica: n3o sei ~í ele· 
vemos discutir em ausrmcia l!D no!J1'c ministro. 

A discu~são cstâ aprnas começnda., não tem tido 
o desenyol\'imento que n mnterin exige, c certos 
pontos Cilpitne.;; dcprndcm àe informncõos que, se~ 
gnnrio p~nso, o::; nobres collngns do IionraUo mi
nistro com nssento no S·:naUo niio estão habi
litados para dar, porque versnm sobre assumptos 
c~p0-rbcs, tnl como o cmprcstimo ultimamente 
rcalizndo, n respeito do qu:1l prccisnmos ainda de 
~lgnmas informações. 

Não se tralou ainila mesmo de alguns pontos de 
administrnçflo, cuja discussão tem cabida no nr~ 
tigo referente á despeza. 

Portanto, vejo-me constrrmgido a pedir que 
cstrt discnssrío fique aUinlb, até que o Sr. ministro 
possn rompnrceer, rm, E i o seu incommodo conti
nuar, até que pllsse a p:~;;tn a um dt~ seus collc
gas, visto como, desde qne alguns dos honrados 
ministros [Jre~entes tomar officialmC'ntc a direce~o 
da pns!a dn t'azrmdn, parn mim ficar<i tão habilitado 
como o honrado ministro da fazenda para dar as 
infurm.'lt.:ões nccessarins. Assim, porém, tão rapi~ 
dnmcntc, de huntl!ru para hoje, seja·mc licito di
zel-o, aper.nr ctc h)1lo o r0sprito que tenho{, illus
tração dos nobres ministros, não os julgo habili
tlldos para fornecerem ao Senado todos os e::.clnre
cimcnto5 de que carece pnrn formnr juizo. 

N5n dewjarin propor o ndiamrnto sem ouvir a 
opini:io do nobre presidente do conselho, mas fal-o· 
hei j6, no caso cm que me seja contnllu esta vez do 
falia r. 



O Sn. PnESIDENTE:-0 nobre senador pódo in
terromper o Sl'U discurso para ouvir no Sr. presi
dente do conselho. 

O Sr. Can~ansão de Sinlmbil (pre
lidtnte do conselho):- Tenho J.c informar ao Se
nado quo no sobbado, quando o Sr. ministro da 
fazenda prcparnva-se pnra ir no despacho, sentiu 
um ligeiro incommodo~·que o impossibilíton <lo 
sahir ; mas o incommorlo é, como d1ssc, ligeiro, de 
pouca dur~H;ão. S. Ex. quiz mesmo hoje compa
recer ao Senado, c só mente a instancias minhas 
deixou de o fazer. Não considero, portanto, que o 
impedimento ck S. Ex. srja duradouro. 

Nós estamos discutindo o ~rtigo relativo ã des
poza do ministerio dn fazenda,_ .ma teria que por 
sua natureza é restrictn ou limitada; e, osstm, 
entcntlo que n5o h a nccc:'lshlado de se interromper 
esta. discus3ão. (Apoiados da minoria.) 

Darei as explicações que estiverem ao meu ai~ 
cance ao nobre scnnllor pi' la Dahia e a qua.l({tlCr 
outro membro desta casa f{UC ílS lwja de prdir, rc
scrYilndo p<1ra outra occnsúi:o aquclla::; que dl'prn
dcrem <lo maior cxamr, porque dc::r_'jo dai-a::; de 
modo que sejam sati~fa.ctorins. (Apoiados da mi~ 
noda.) 

N5o vejo, por conscguin!c~ razão paro esse adia
mento. 

O Sn. BARÃO DE CDTEGIPE (continuando):- Sr. 
presirlenk, vou mandar um requerimento á mesa. 

Não ha exemplo de que se tenha discutltlo or
çamento no Senado sem a prcs0nça do respectivo 
ministro. (~1pointlos d!tmaioria.)"Se·mpr0 qnc· elle 
deixa de compnrrcrr adia~se n discussão. Mesmo 
nesta sessão deu-se um caso identico. 

O Sn. JAGUAnrm::- Com o Sr. ministro do Im
poria. 

O Su. D.\.nÃo DE CoTEGII'E:-Eslando àoentu o 
Sr. ministro do lmi?crio, adiou-se a di..;cussão rlo 
artil!,"o de suo rcparttç5o o pnssou -se á diseussão do 
ministerio dn justi~a. 

TamLem me recordo que na legislatura passada 
deu-se um cuso scmclhanto, o que passou-se a 
outro ministcrio, n"fin deixando nunca de compa
recer o ministro. 

O incommorlo de S. Ex. é, felizmente, pt~ssn
gciro; o nobre ministro já protondi3 vir hOJe. Si 
podiD. vir llujo, farú o sacriticio de vir amanhã; 
teremos cm attcnção o seu estatlo de sande, não 
exigiremos que far;a longos tliscursos, contentar· 
nos-hemos com brcYos L'Xplicações, e mesmo cm 
attcnção a S. Ex. dctxarctr..os de prolongar a 
discussão. Mas admittlr um prrccdente Jesta or
dem é o que cntentlo que não devemos fazer. 

Eu, portanto, manJ.o á mesa o meu requeri~ 
monto. 

Foi lido, apoiado, posto cm discussão e appro
vado o seguinte 

Jlequerimcnto 

« Requeiro que se arlie a discussão do art_. 8. o 
atóquc possa comparecrr o Sr. ministro da fazen
da .-Barão de Cotegipt. » 

O Sn. rnESIDE.J.'íTE:- A ordem do dia r1ada pnrfl 
hoje traz a dcel:m:u;ão de que, si a di~cussão do art. 
8.~> da proposta do orçamento não preenchesse 
todo o tempo dr~ sessi'lo, se \oltr~ria a discutir a 
primeira pnrt<~. Yolta-sc, portnnto, 6 primeira 
parte da. ordem do dia : á discussão da proposição 
relatiya fi n:rvegn;;ão do Amazonas. 

NAVEGA.ÇÃO NO AMAZONAS. 

Proseguiu a discussão do requerimento do Sr. 
José Bonifacio solJrc a proposição n. 186, do cor
rente nnno, .1pprovando o contrato ccl~brado pelo 
gQverno pnra a navegação a vapor no rio Ama
zonns. 

O Sr. José Donlf'aclo lliz que as cnusas 
ruins difficilmentc se prestam á victoria_, mesmo 
dos melhores talentos. A impugnação feita pelo 
honrado senr~dor por Mato Grosso ao requrri
muntu do orador é a prova desta verdade incon
testavc!. 

S. Ex. esforçou-se por dt>monstrar a conve
niencia da subvonçílo, mas não demonstrou que 
existem o~ esclarccimcmto5 necessarios para que o 
Senado pos:::n formar um juizo acertado. 

Insistindo pela approvação de s~u requerimento, 
o orador não adroga causa sua ; defende antes de 
tudu o llnrecer do conselho do EstaU.o de 30 de 
Setemuro de 1877. 

Nesse parecer os illustrcs membros Uo conselho 
de EstaUrJ, os Srs. Paillino de Souza, Teixeira 
Junior c Dias de Carvalho, reclamarD-m csclarcci
mcntu::;. Quaes eram estes? Certo que não eram 
esclarecimentos anteriores. E vieram elles por
ventura? Onde estão? Acaso pretendl3 o hon
rado senatlor por Mato Grosso demonstrar que já 
furr~m el!es obtidos pelo honrr~do presidente do 
conselho? 

O orador não ignnra quC' existem aignmas in
formações; mas estas não ~atisfizerarn ao conselho 
de EstaUo. O quG se de3cjn_ é uma ltaso para 
formnr juizo definitivo, isto é, elementos certos c 
seguros; não lJasta o balanço do 1875 da com
panhiJ. 

Ne:-.ta questão levantam-se interesses igualmente 
respeita-veis : o do uma compnnhict commcrcial e 
r) do Estado. Cumprl' examinar até que ponto 
esses interesses se conciliam. 

Do /1arecer da propria secretaria dcprchendo-se 
que, ogo no principio, levantou-se urna questão 
constitucional, e era quc,nã6 podendo o governo 
contratar sem autorizacão do corpo legislativo, 
si o fizer, precisa de ser esclarecido e bem infor~ 
ma do. Neste scntitlo ta miJem opinou um distincto 
conselheiro de Estado~ o Sr. Dias de Cnrvalho. 

Sendo assim, si só com essa clnusulct póflc o go~ 
verno fnzcr o contrato sem autorizaç?fo do corpo 
legislativo, pergunta o orador como é quo se lJlllT 

agora (lispemar a nprcscntação ~essas lnforrnru;õt:'s? 
Aquillo de que u governo prcctsava pnra. contra
tar não 6 nccossario ao Senado para nppNvar'f 

DO mesmo sentir rrn o nobre senador por Mato 
Grosso, qunndo em discurso, de que o orador lü 
um trecho, não julgava a questão sufficientemente 
elucidada. E assim é. Do duas urna :ou o go
verno jã recebeu as informações desejailns, e~ nP.sse 
caso, con\·em que ellas venham ao conhecimento 
do Senado; ou então as não recebeu aindn, teuào-as 
pedido ha dous annos, e o Senado n::io pt'1de jul
s-ar-sc autorizado n votar a subvenção na fnlta de 
mformaçõcs exigidas e demoradas ha tanto tempo. 

O honrDdo senador nor Mato-Grosso premmiu, 
ni'io provou, que exiStem taes infolinaçõcs, e, 
como esteja presente 0 Sr. presidente do conselho, 
o orador pergunta n S. Ex. si depois da consulta 
de 30 de Soiemuro de 1877 receucu informações 
dgs .presidentes --do_ .Pará __ e __ do _Ama_zQ»Y.S __ o)J. ___ {lg 
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fiscal da comp:mhia, e si vieram os osclurcci~ 
mentos exigidos pelo conselho de Estado. 

Tendo o Sr. prc...;;idente do conselho declarado 
que-si existem taes informações, as remeLtcr_á ao 
Senado-o orador pondera ll_UC da resposta Ue S. 
EL é IiciLo concluir que uno ha certeza de que 
existem as informaçocs pedidas: si existissem, 
já teriam sido apresentadas. 

E silo porventura de pouca imporlancia ? Cer· 
tamente não: sem cllas o mesmo noltro senador 
por Mnto Grosso I!.ão podl•rá de-terminar as condi· 
çõcs esscnclaes c inllispensaveis p:1ra que se 
conceda ou não a subvenção. S. Ex:. pódo dizer 
que ca omp.mhia up~nas renrle G 0/o; qm~ presta 
relevantes serviços ao paiz; que navega tacs e 
taes rios; S. Ex. _pódG dizer tudo isso e fazer uma 
prelecç-ão muito illustradn sobre a importancia c 
necessidude do sen'iço; mas não póde affirmar, 
nem :tffirmou, que a renàa da compnnhia 1lo Ama
zonas não dá para que ella viva indcp~ndentc da 
subvenção e do sacriflcio que esta impõe aos 
cofres publicas. 

A argumentação do nobre senador por Mato
Grosso~ pede o orador licença ptlrn dizol-o, é até 
ce-rlo ponto contraprwluc!"!nte. S. Ex. diz: Votai 
a suhnnção, porque l'lia não é excesslva ;-mas_ ao 
mesmo tompo rccnnhoce que uma commissão dá 
~80:000~, outra 500:000# e outra ainda 720:000~ ... 
Ora diante de tão sensíveis llivC'rgencias a con
clusão a que o nobru sunadur dcvt~ria logicamente 
chegar é que se ignora o essencial solJre a sulJ
venção, pois ning-uem tem certeza do quantum. 

Alas o nobre :;onadur por Mato-Grosso foi atliautc, 
recorreu ao pa~~at10, referindo os serviços prr.-
statlos pela compnnhia 1 sem todavia os deter
minar~ 

Esse5 serviçós estão, porém, pagos em demrtsia. 
Para o reconhecer basta fazer a conta dos sultsidios 
geraes e provincioe3 que a eomp:mhia tem au
ferido durante um quarto de soculo, considerar 
os proveitos que deve ter tin1tlo das leis qu~, por 
mmtas vezes, tt:m cnturprcido a industria parti· 
cular ncss.as provincins, relêr os seus proprios 
balanços c pror-urar tt expHca.tiio do scgreJo do 
fundo de reserva transform1do cm capit:J.l so
cial, c ainda perguntar; como é que uma c-om· 
panhia, que nadil· lucra, ou que ga.nha pouco. 
póde seg-urar e li;~ mesma a sua propriMad~'? E 
como ta miJem p{tde conseguir transferir essa pro
priedallc n uma nova companhia? 

Sobre a legitimidade do lr<lnsformar-sc o fundo 
de reserva em ca.pif::tl social, o orador mantem n 
duvida que já manifestou, c 9.ue causou ar1miraç?ío 
ao nobre senador por Mato-Grosso. Descobro nhi 
tres questões distincta~: La o modo por que !l.P. real i· 
zou o fncto; 2. 11 o proprio fru:o;to; 3.11; a conyenicncia 
ou o fim que se teve em visto. 

Entrando no desenvolvimento destes pontos, 1líz 
que o cnpital !WCÜll não é do accionista, mas da 
entidade col!cctiva, a comp:ml1ia; e que ~nrn 
tornar permanente- esse capit,1l foi que n li.•i cx1giu 
o fundo do reserva. Contmrin, portonto, o fim da 
lei o direito concedido pelo governo á compnnhia 
para transformar esse fundo cm rapital socinl, o 
que póde levar ao arbítrio c até á fraude. 

A duvida, porém, do orador não procede <Jpnnas 
do espirita da lei; a sua propria lettra a vem fun
damentar. A lei diz:- ex.clusivamcnte. Ora, o 
que é destinado excl-usit•amente a um fim não 11óde 
ser applicado a outro; entretanto, a companhia 

transformou o seu fundo de reserva cm capital 
social, quando o capital do uma comprmhi~ deve 
sahir da al~iLeira dos seu:" accionist:1s, porque o 
capitnl não e renda, não é lucro; m;:~s a base, o 
ponto c~ntraT, diJ onde a rc:ndu deve sahir. 

E::.te facto que o orador observa não é isola.do. A 
lei Uetermina clara c ex.pros3amrmtl.' que nfío podem 
fazer parte dos dividendo.:; sinão os lucros Hquillo:::; 
auferidos no ultimo scme:.;tre; entretanto lullos 
os dia.s se publicam esta tutu.:; de associa)ões, de
terminando que, cmqn::mlo nãll prinC'ip1arr~m as 
operações, se dividam 7 °/u de juros deUuzido~ do 
capitnl. 

Assim succede tambcm com as acções be-~lctl
ciarias, guc não estilo autorizada.:; nem no codigo 
commercw.l nem no regulamento Uc !9 dt1 ALril. 
Como existe a aeçJ:o Lencficiaria, si acção e bene
ficio ~ão duas cousas que se rcpellem '? E' um outro 
abuso da lei, que aliús se encontra cm m.:~is de um 
C"-t:ltuto, sem que se lhe OP!Jonha o conc;elho Uu Es
tado cm seu.:; pa!'Cceres. 

Não admira, portanto, IJUC nssim como estes 
fucto . .; contrarias á lei têm cntraUo nn circulaç6o, 
nclla ttunbem cntru o principio do !ransfot·mar 
funllo de reserva em capital ~ociai. 

Mas o no!Jre scnatlor por 1\IatD Gro~~:J seJHlra-se 
da qnrst5o pt'incipal des•lc qnc para provflr" ne
cessidade tia subvenção recorre á rcta~ão entre o 
capitrd e os divid~~odos, quando a olJriga\·ãu dos 
sustentadorL's elo contrato é des!lflrem pl:'rrmte. o 
Senad(J uma por umfl M parliculas contiU:1s no 
capital, metade do qunl é o rcsnltado tios diviw 
dcnllos provenientes da subvenção concedida du
rD.ntu um qrwrto tle scculo, Entretanto que
rem que paguemo5 nova su!Jwnçila ! 

No facto importantíssimo (Juc- re.fcriu o noUre 
senador porM::tl'l Grosso, r1c havei' uma n~vcga~ão 
concurrentu fazCJulo o commercio de particnlnres, 
vê o orador a pront de que a eo:np:mhia pódo 
su!Jsistir por si, sem o amalia Uo Estatln. As ra
zões qu(} oiTt:!'CI_'Ctl <J11Uclle noltrc s1~n<Hlor parn. 
sustentar o rontr~Jrio resumem-se a dizer que es:=:a 
peqnenn indnstri:'l nfío tem via';ie-ns certa~, pnrr1ue 
conduz ns propria;;; ffii"l'Cnrlori[ls. Mas enWo como 
não póde viver uma companhin qucdi.o:píle dl.' rot't;<J 
dez cm dozo vez(·s maior'? 

Não prn<"erlA :l. razão de que n eomp:mhia cobre 
menores ft·ctes pr•Ia compcn.o:i'lçi1o que t•'m na::. 
v:tntagcns do contra.to, prm1uc logn qne ~~na cd
loilue o prrc.;n no ~cu nivd natnr.:~I, podPr;i viver 
sem suhvencão. 

Concedem-se á companhia pl'lo contrato novDs 
terrM, G impõem-::::c-lhe por isso oLrig,~~Õ\~s. Mas 
ncaso clla flCr~lc n.s primeirr•S que lhe foram don1.b:.; 
pnr n;io trr snti~reito aos se-us compromis~os? 

EmrJllanto á colonizaç.lo a comp:mllia urro pAr· 
deu 100 conto~, como disse o nobre senador por 
Mato-Gro~sso, porrJUO aprnns de-;cmpcnhou um 
lWrviço a que ~c tinha obrigado; quem prrde11 fni 
o Estado, pnrqur n comp:mllia não enmprin ns cnn
dições a qnc estava obl'ig::tda, ficando aliás com 
um patrimonio, que pas~on em gr:~ndc parte pnr<l 
as m~os de estrangeiros. O que cmfim o orador 
n5o qm•r é que pelo.:; grcmd~·~ f[lvure:; concedidos 
noTamontc á companhin, o Amazonns, que se- abriu 
a todui; ns U::~ndr."irns do mundo, fiqne por a!<sim 
llizer feehado aos nacionac:'. 

A questão não p1Jdc cntretnntv ser 1·otada sem 
os e!<clareeimcntos que pelliu o consell10 tlc Estado. 
E ~i esses documentos e\.istem, onLh_\ estão? O 



honrado senador por Mato Grosso limitou-se a ler 
al~uns trechos Ju rebtorio "io ministcrio da agri
cuttura1 mostrando-se_ a~ sim m[lis ministerialt~ta 
do que o proprio ministrd. I\Jjs esses trechos nada~ 
ab:;olutu.mcnto narlJ dizem; HmitanUo.se a i:llWO
sentar a importuncia dos fret\~S, numero 1lc tone
laU.é!s, etc., não fazem rcfercncb nem ã inllustria 
concurrcnte, nem a outros ponto:". cssenciaes. E o 
orador, por sua pnrtc, n5o p(id() dispr.nsnr csseii 
esclarecimentos que deviam ter sido emriados ao 
Senndo, e ~o!Jru os qu<~es o governo se devia ter 
baseado para ct:lelJr<lf o contrato. 

Posta assim a quest5o, pergunta o orador : pode 
o nobre senador \wr Mato Grosso recusar nnte 
um voto favoravc á materi:;~ do seu requerimen
to 1 Pode acnso s: Ex. ncg·ar o pedido de infor
mações que rlm·em ser colhitla:; nos documrmtos 
em que dcpo!'ita sua eonO:mça? 

O ora.dor tL•tn plenn fé Uc que o seu requeri
mento ha de pa~sar, porrjue não se trata sim
plesmente rt1 ~nbvon1,:ão á comp:mhia do Ama
zonas, trata-~e do firmar princípios que prenrlcm 
com a C}Ul~stão de impostos. 

E é contra i!;!SO que o orador protesta, Cnnfindo 
no patriotismo rlo Senado~ c~pP.ra que lhe não serão 
ne:;odDs as inrormnç-ões que solicita, porque pre
tende JiscuLir a q_ue~tão com to!la a franqueza e 
le:1IUaUc. Quer ver si as cifrns do~ lJalanços da 
comprmhia mostr:.1m n ncct'~sidadc da sulHcnÇ'ãO; 
qt1cr examinar a rPhlção entre o capital e os divi
dendos; quer c·ompnrar o systcmn de privilegio 
com o uns snbrent:õe;; ; qner v~r si as despeza;;; do 
administruç?ío si'ío ou não crescidas · quer salu~r 
finr~lmentc como so verificou o facto d.a conversão 
do fundo de r~·scrva cm CDpitni ~ocial. Sob!'e estes 
pontos não respondeu n nobre sen3dor vor ~1élto 
Grosso no proprio ministro qnc ilCOitou o con
trato sob a respon~a!Jili1.bde dos seus anteccs~ores, 
declarou que não !'a!Jia si tacs inrorma~ões exis
tiam. 

Si ainda assim o Senado quizrr valar n subvcn · 
çõ.o, que a voto; o orador pela sua p:trtn t1•m cum
prido o seu dever dcfL·rulendo o direito c a bolsa 
do povo !Jrazileiro. 

O Sr. Dnntas folga de ter comsilfo com
panhciro3 tão Jistinctos, como os que se t~m em
penhado no du!Jatc, com n convieç:ão de que não 
potlc o Senado proferir o sou Yoto ncs!a questão, 
prescindindo Uns inrormaçõcs c esclarecimentos 
que se tem exigido. 

Diz com o nobre scnndor por S. Paulo que não 
ha causa má pnrn cujn deresa haste o t:.tlento, 
mesmo da ordem do do nobre senador por l\Iatu 
Grosso. S. Ex. _acha-se diante do irnr10ssivei; 
e o proprio Mirahevu, nrltando·se em taes cir
cumstancia.c::, dizia da tribuna franccza. « P<:~ra 
o impossivel não ha talento que Laste. , 

Assim,o orador vni Pntrnr cm considernçõcs para 
mostrar que não pódo aquclie nobre senador 
impngnar com razão o adiamento proposto pdo 
nobre scnndur por S. Paulo. 

Dl3 gue trata esse requerimento~ de obteres
elarcctmentos quo sirvam de l.Jai:ie ás decisões do 
Senado. 1\lns cxi~tcm ucaso os documentos'! E si 
existem). são ciics nccessarios ás deliberaçües do 
Senador 

Si existem, por que não ~preséntam "1 Ou por 
que os não supprcm no deLate ? Por que não ti
ram assim das trovas aos que querem a lu.z da 
diseussão ~ 

Diz-se qu~~ a companhia não pode prest_>indir da 
subvon('ão, mas onde estão as provas? Não o 
pn1lf'm ·ser os rPiatnrios da agricnltur<t de 1877 e 
:1.879, cm qur~ simplesmente se apoiou o nobre se
natlor por Mato Gro .. ~;;o, porque n primeiro só serviu 
a lel"antar as duvidas, que se offercccrarn na c a
mara e no Senado, e o segundo reJerc-se apenas a 
um contrnto receLido apenas na solidariedade go
vernamental. 

Decl~rou o nolJre prC~identc do conseihu não 
saber si existem ou não na secret<:lria os documen
tos que ruram [lf'tlidos; o que h a pois para sr. apre
ci:Jr hoje a ma teria é o que havia antes de i877, c 
quu então se julgou insufiicicnte. Como ter por
tanto pnr prer.crl.entc a impr~ciencia do noLre se
nador por Mato Grosso? 

Emqmmto aos bcnefleios auferidos pela~ provin
eias ribeirinhas em virtude daqueJla n<1vegação, 
não póde o facto ter antro alcance, smão provar 
que furam b1•m aproveitadas ns subvenções que se 
deram atê b(lje. O qucd<Jhise não pódL,édJ•Uuzir 
o argumento J" que u contrato llcve ser renovado 
por mais !O amwH, e nas mesmas condiç-ões. Para 
o Ucmonstrar. entra o orador em um largo desen
volvimento do<; factos~ rererindo-so niTo sô fts suL~ 
vcnçõcs, ma:. tam!Jorn ao modo porque a compn
nhia temtlesetn11enlwdo o ~enri:;o, J poi:mdo-se na 
opinião de Tavar~~s Bastos pnra proynr que clla 
nem sempre cumpriu, como devia, o contrato. 

Como ministro do gabinete de 1867, que dl:cre
tou a livre llélVegação tlo Amazonas, tem o orador 
duas propo~tas para ii navcgttção do Purü.s, Ma
dt!ira e do Rio Negro. Uma foi da companhia do 
Amazonas, outra de uma compélnhin provincial, c 
foi esta que o orador prcft•riu. 

Mas tanto H companhia do Alto Amazonas, como 
a P<~rMnsc~ foram n1:1is tarde ab:mrvidas pcb com
panhia do Amazonas, que se achava fortemente 
constituiUa para o fazer, na convicção de que o 
commerc;o :::e.ria alli sempre crescente. 

Ora, sendo assim, como os ractos dcmonstrom á 
evidencia~ ha de innovar-se o contrato com os 
onus com que foi feito ha 25 annos? De certo 
que não. O guc deve vcr~sc é até ando podi:'m 
chegar os sae.rificios do Estado, e ii:!SO só se póde 
conhecer p~los documentos, pc·los Rlgaris.mo; e 
pelos b1lanços. Só o exame dessc.s pnpeis podem 
trazer á consciencia do Senado a convicÇ'ão de que 
des..'lpparecerá a navcgaçi'io do Amazonas, não con
tinuando a subvenç.ão cm um quantum determi
nado. 

Ora, si a navegação particular alli se sustenta cm 
concurrencia com a cmpreza subvencionada, e si 
esta ainda não tcr:'t a sua sorte compromcttirta~ si 
faltando-lhe o subsidio, elevar os pref'O~ dos fretes 
ae nivel natural, como se quer, sem "novos m:gu
mentos obter o assentimento do Senado á conti
nuação dn subvenção'! E, qunndo a primeira com
mis;ão do Senado calculou esta em 300:000~, para 
a continuat;ã.o regular do serviço, deve despre
zar-se essa economia de !80:000n calculada em !O 
annos? 

E' um ponto imflortante, para o qual o orador 
pede melhores cxplic~ções do que as que deu o 
honrado senador por Mato-Grosso. Como se 
queixa a companhia de que os seus dividendos 
não excedem a 6 °/ll, quanUo iniciada com o capital 
de 1.200:0005, hoje o tem elevado a 9.000:000nooo 1 

Como são feitos os dividL'ndos ? SoLre o capital 
primitivo f Não é crivei. Sobre o capital do 
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9.00G:OOOS? Ma;; ·ent5o que mais lucro qncria, 
quandu esse nOvo cnpita18e não a-xplic~ por emis
são de nOVilS ac~õcs, pcln entradil de capi taes de 
fóra, mas pelas soLras, prh rc:údn do proprio fundo 
de reserva 'f · 

Em :1857 a Comprl.nhia obteve favores enormc3 
sob a condi~;ão de qur- qu:mdo os lucros excedes
sem a :12 °/0 se dilllinufrinm as subvchÇÕC5>. Foi 
daqui que nasceU ·a pl:mo de olevar o capital, dL! 
modo a conse.guir que nunca se diminuisse a sub
venção. 

O que é certo é que nenhum<'! comp:mhia no 
Brazil tem recebido do Estndo maiores favores do 
que esta, qncr o poder estcjrl com os IilJcr;:~es, quer 
com os conservadores. 

Os maiores serviços que a compnn l1üt agora 
promctte reduzem-se a muito pouco, porque em 
parte já e:;ses servi~os são feitos pçla prnvincin. 

O orallor recorda nosto ponto o CJ:UO succedcu 
com a navrgaç~o de Obidos, cuja suUvençUo passou 
de sessentn pnra vinte contos, não o!Jstcmtc 
primeiro dizcr-·se que n'fio porlfa prescindir-se 
daque1la verba. 

Prefere o orador, como.a cnmara dos depntnrlos, 
discutir o Msnmpto. Não foi a rcsrucrimcnto da 
comp::mhitl, mns por um projecto imciado por tres 
membros darrnr.lla camara. E fui eso;;a discussão 
que fez v~r ao orador que o del.J[ltü ni'ío podia con
tinuar sem os ncccssarios esclarecimentos. E nessa 
occasi5o não pensavam com o orador ::ómente os 
li!Jer3es, mas eonservadores como Andrade Fi. 
gu~ira, Coelho Rodrigues, Gomes de Castro c 
outros. 

. No Senarlo, qmmdo peb primeira vez seoccnpon 
do assumpo, ouviu ao nó!Jt•e rcltltor drt com missão, 
o honrado senador r~Io Rio Grande di) Norte, qnc 
não se. rcrusflrin a votar pnrrrquc viessem os rs
clarl'c.imC'nto"'S. Como poi~ impngna o 'nolJrc sena
dor por Mato Grosso a necc~sirladc dl':-;tc pc.diflo, 
de que pnrccn ter-se convencido o nol.Jrc relator 
da coinmissão 't 

Si S.· Ex. tem informaçõl's do soJ,m, Jl: ao 
menos o direito nos qne precl!=":tm de esclnrcci
mentos de pedirem que clles scj~m onvíad.os ao 
Senado. 

O ofador volta a considcrn.r a ·questão no ponto 
em que a companhia promctte novos serviços, 
mostrando IJUC essas pronwssns se rcalizt~riio si a 
companhia quizer, mas recorda que clla tam!Jem 
jti. s.c comvromcttcu até n pnvoar as marg-ens rio 
Amazonas. ·E n:1:-:. actuncs circumst:mcias será pf'r~ 
mittitlo gravar os cofres pnblicos com tão avul
tadas quantias. só p(1r conf1flr cm promrs~a;; falla
zes, qmmdo fallcccm os recursos pnrr\ <ts nccessi~ 
dados mn.is urgentes? 

EXt)liCa cm seguida o orador o a.pn.rtc que dera 
quan1l0 fai\av~ o nobre senador por :M:"Ito-Gr0sso, c 
se referia á _applieaç5o de fundo de l't1Serva. Dissera 
-para substituir capital e não para augmcntar ca
pital. 

Passando n dl'monstrn.r ramo este é o sentido 
da lei, conte~ta as propof;iÇÕC's sustentadas pelo 
nohrc Visconde do Rio nrrmco, f:.Ustcntando ao 
me~mo tempo que, si os poderes do Estallo pro
ce.dernm gencrosr~mcnto 11arn com a companhia, 
n5.o deve desse precedente tirar-se nrgnmento 
p:'l.ra conycrter o fi.lvor em direito. 

Referintlo-se ainda á trnnsfercncia dn compa
nhia, que passou Uo Urazilcira. á ingleza, eit:l nl
gumas palavras do ministro que rcf12rcndou o Ue-

1 v~: -~3 '~'":· .. 7·'' ~ ~;r·i)/ft~-;,.,:f!i<tt.#~-~:.i~-i~~;~· 
essa concessão foi feita no intuito do se acabar · 
com a sulJvenção, e esto facto não pórle Uctxnr de 
actuar no animo dos noLn•s senadores, quando 
houverem do prof~rit· o seu voto na m~tcria. · 

A qucstfio não póde dcl'idir-se de arogn.dilho, 
quando desde seu principio não vein instruida 
dos U.ocumentos que são de estylo e indispcnsr~vcis 
qnnndo se trata de uma despeza annual ele 
~80.000:0001$ o por cspa~o do 10 annos. 

Pedindo os documentos, não nega o aTador a 
navegaç-ão ao Amazonas, nem d3hi quer tirar esse "* 
~lcmentu de prm~peridndc moral c matcri3l, nem 
está contradictorio c0m o ·acto do mini~terio 
de 3 de Agosto a!Jrintlo o rio-mar a totl\I.S t~s 
bantleiras do mundo. Quem assim procede estú 
apenas cohcrcnte com os fucto~ c com ns principias, 
c tem o dirciLo do .e~pcrar que o Scnad11 lhe tr;.m~ 
quillise a consciencin, danrlo-lhc csclllrt:cimcnto;;, 
sem os qnaes o seu voto será intcirruncntc con-
trario. 

A discussão ficou atli<1Ua pela lwrá. 
O Sn. I'I\ESTDE:'-TTE deu para ordem do dia 23: 

L a ]Jarte (ate t1 f ltol'a). 

2.a discussão da propo.:;ta tlo poder executivo 
fixnndo a fol'ça naval pLlrtt o anno financeiro do 
1880-!88!. . 

As outrtls ma terias já d~signadas, a salJcr: 
2. 11 discussão d::ts proposi<,:õcs da mesmt:~ camara, 

do coi rente anno : 
" N. 186, approvando o contrato celeLt'atlo pelo 
governo IHtra a navegação a vapor no rio Ama-_ 
zonas e outros. 

N. iã2, det(~I·minando quê- os exames dd pre~ 
pnratorios feitos no Iyccu da D~hia sPjmn aceitos 
para a matricula nos Cl\rsos superiores do Im
perio. 

2. 11 tliscnssão do p:1rcccr da commissiio de cm
prl'WS priyilcgiadas soLrc a pretenção úe Morris 
N. Kahn. 

3.11 discussiio da propo:;ü;-ão da camarn dos Dc
put..1do-; n. 233, do corrente :~uno, conredcntlo a 
Carlos Agostinho de Lt1perrióre privilcP,"io parn fa~ 
Uricar c vcnller soda artificial e. acido sulphurico. 

2.a dita da proposição da mPsmn camara n. 522. 
de 1873, dctermln:mdo que a legitim~ção por sub
sequente motrimonio comprehnntlc O') !ilho~ cs· 
purio~. 

3. 3 dita da propo.-;ir,ão n. 225, do corrente 3nno, 
autorizanUo o goverüo a firmar definitivamcntu o 
contrato para a limpeza e irriga~;ão cln cidade. 

2.a dit~ da·propo.sicfíoàa mesma cam<tra n. H7. 
do corrcnt·~ anuo, a"utorizando a Camal'a Muni
cipal da cOrte a contrahir um cmprcstimo ate 5 
quantia de \.000:000~ a juro de 6 "/o. 

2. 11 pw·te (á 1 hom ott antés). 

Continuaçilo da 2.n discussão do art. 8. 0 do 
projecto Jr ki do orç2.mento p;~rn o r~xercicio ele 
1879-1880, relativo ris despezas do ministerio dn 
fazmula, si estiver presente o Sr. ministro. 

3. a discussão da propost:l do poder executivo 
abrindo um credito extraordinario para occorrcr 
ás de~pC'Zns com as olmts tla conclus5o do novo 
matadouro. 
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2.a. c.lita das propostas-do poder executivo: 
Fi:x:~ntlo as forças de terra pnra o anno finan

ceiro de 1880~1881; 
Conccdenc.lo ao minístcrio do Imperio mais um 

ercdito cxtraordinario para pr~gamento das des
pczas com soccorros ás ptoyincias flagelladas pela 
st!.cca. 

-Luvantou-sc a sessão ás 3 1/i ltoru3 da turtle. 

9G.n SesfiliiO Clll ~.l!:-J de Setembro 
<lc 1.87'9. 

I'RESIDENCIA DO SD. VISCONDE DE JAGUATIY 

. SUM"'B.Rlü.'-BXrEDJE:>:TE.-Uma proposiç:lo da camara Uos 
SrS.' tlcputatlos so!Jrc a pr('(enção i!o ~.o clrurslão rcfor
mai!o Dr. Ftoro:mcio Francisco OonçaJvcs,-PlUllEIRA. !'ARTE 
nA onnE:u ÓG nu.-Forças tlu mar p:ua o anno financ.eira 
do iR80-i88i. ErucaUa a.Ut!Hivl da com missão. Discur.>o tlo 
Sr. Corrcia.-CroJdito para as obras tio llOI'O mat>~.\loilro~ 
Discursos dr•s Sr~. Visconi!o do Tiio Dranco, prcsidunto do 
couscl!w, Corrda o RilJeiro lia. Lul.-~>f:GCNDA un.TB nA 
ortnE~ oo DIA.-Forp~ de tel'ra para o anno finnnrciro do ISSO 
-!861. Discursos o emenda. do Sr. ministro da fiLtCrra. 
Discursos dos Sril. Ri!Jciro da Luz, Junrrueira c CO-i'rcJa, 

A's H horas tla manhã fuz-_sc a clla.m::~.da _c __ ach.u
-ram-sc presentes 25 Srs~ senadores, a sv.Ler: VIs~ 
conde de Jaguary, lliJriio d~ l\1amanguapr, Cruz Ma
chado, P:~ranaguá, Visconde de Alnwté, ll:Jl'rps 
Rtrreto L~Iio Vclloso, Correi<J, José Donifucio, 
Rilwiro' da Luz, Vieira ela Silva, Dn.r~o da Lagunn, 
Iunqneira, Pacs de 1\Iemlonçn, Viseondc do Rio. 
Dranco Barão de l\1arnim, Visconde de Muritilw,. 
Daulas: Marqnrz llo Hcn·a!, Silvcim lia l\Iottil, 
Uchôa Cavalcanti, AntJo, Diniz, Leitiio da Cunha c 
Luiz Carlos. 

Deixar<lm de comparecer, com causa pnrtieipnda, 
os Srs. Alfonso Celso, Nunes Gon~nt,rcs, Clüchorro, 
Darão de Pirnprnna, Conde Jc Daepcndy, DU!JUO Ue 
Caxias, Fnuslo do Aguillr, Octllvkmo, Silntra Lobo, 
Teixeira Junior, JoJ:o Alfrl'do, FcrnandL'S da Cu
nlw, Diag do Can'alho, Saraivn, Visconde doJ Dom 
Hctiro o Visconde de Nicthcro)r. 

Deixaram de compnrcccr, s-cmcnusn pnrtici11adr1, 
os Srs. B:J.rJo de Souza. Queiroz c VIsconde de 
Suassuna. 

·o Sn. i. o s&cnETAUIO tleu conta do seguiu te 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do L o sccretilrio dl. camarc1 dos Srs. depntildos, 

de 22 do corrente mcz, communicanUo que o dita 
camar:t aeprnvon e vai dirigir â sancção imperial 

·a rcsolU:~ao da assctnLiéa g·eral que U~c!ara. D. 
Maria do Carmo AnU.eretc Col'rl·a com direito no 
meio soldv d0 seu finado nHH'itlu o aifl!rcs Her
culano Joaquim Corrêa.-Ficou o Senado i::teirr~Uo. 

Do mesmo secretario, de 20 do correntt•, rcmet· 
lendo a seg-uintu 

p I'OJlOS /tão 

.. A assembl~a g·cral resolve 
'" Art. :L o O governo é autorizado a rc:tdmitt!r 

no qur~dro ctr~ctivo elo corro de sand~J ao Lo ci
rurgião reformado Dr. Fior~nciu Fr!lncisco Gon
ç;o.ln's, ficando comiUcrúdo o mais mod01·no tle 
suu classe; precedendo, pot'l'm, in$pcc.~ão de sande 

v. v 

pela junta militar da côrte, que Q decltirc prompto 
p,'lra todo o servir o militar. . . _ 

tJ Art. 2." Fjcam revogadas as d1spo.sJ~oes vm 
contrario. 

• Paço Ua camara dos dcputadus cm 20 de Se
tembro tle :1.819.-Visconde de Prados.-Josd Ce
sal'io de Faria .tilvim.- M .. Aires d11 Araujo, 2.<> 
secretario. P-A' commissão de- marinha I' guerra. 

Do prcsiUcntc da provincia de Minas Gt;r.1es, :10 
i6 do corrente mcz, rcmrttendo a authcutka •l,t 
eleição de eleitores cspeciacs a que _s.o proccd''!l 
ult'imamento na paroch1a de S. Francisco de A~sJs 
do Para tina, eollegio da Conceição.-:\' commiss1o 
de constituição. 

Do pro::.idcntc da provinci.:l do Pümhy, du H rlc 
Agosto ultin~o, romctt~nrlo um exempl<u: do in
dico alplwbeuco das lets Uaquella provmcta, prn
rnulg-ndas do i835a :1.8j8,- Ao nrrhivo. 

1\~udo compàrccido .mais os Srs. _Bar~~ do Ct:otl'· 
gipe, :Mcnd .. ~s de Almmda, Godoy, Dwg·o \ clho c Ja-
guarilJe, o Sr. presidente abriu a ~e~~uo. · 

Leu-se a acta da sessão antecedente e, não lw
vendo quem sobrl' el!a fizesse o1Jserraç0es, deu-se 
por approvada. 

Con1parcccri1m depois os Srs. Cunha o Figuei
rodo u SinimiJú. 

f'Rll!EII\A PAI\1'E DA OUDEll DO DiA. 

FORÇAS DF: :MAR. 

Ac.lwndO-se na sala immediata o Sr. mini3trú ll.1 
marinha, forilm sorteados r•nra <1 <lcpular:iio '}Ul' n 
devia. rccckr os Srs. ·Leão Vclloso, Corr.:ob o 
Mellllcs de Almeida, e.sendo o m('~mo senhor intro· 
duzido no sfllão com as formalidndl'~ do estyio, 
tomou assento J)D. mosa á dircit:t da .Sr. pre· 
si!.l~nte. 

Entrou-em 2.u discussão o art. J..o Ja pt•opc.;;:t;"t 
do poder cxccuti\"O conye-rtilh cm rwojccto t1t• 
lei r,cJa camara dos Srs. dcputrul~~:', n. 2li0 do 
corrente <Jnno, Ox<JnJo a furça naral 1mra o anno 
linancciro de 1880~188!. 

Foi enviada ii mesa a seguinte 

E.ncwla additiva da commissão 
« O..;. oíli_ciaes da armaUa que servirem_ nns _ espe

cialidades d;.;, Coristrücçãõ- Dava!, m::lchlnnS, -arti
.lharia e pyrotechnia dos arscnaes do Im11crio1 
ficttm Uisprnsndos da condição de embarque e su 
poclcr1io ser promovidos por antiguidade rigorosd. 

• S~la das sessões, 23 de Setembro tle 1879. -J. 
D. Ribeiro d't Luz.-J. J. O. Junqn•_,im.- l"i.s· 
conde de.~.lluritiVa.-Barão da Daguna.• 

O Sr. Correia:-« •rudo está pre:;o ao pr~~
jccto de ref~rma eleiturui. • Tncs fur:nn as pafar~as 
que proferiU nesta casa o nolJrc- senador pçJa llaiH.-1. 
o Sr. Dnntas, que niio costuma dizel-as leviant!
mente. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:-E' preciso haU~·as· 
corpu-s. 

O Sn. CORREIA :~Quando toda a marcha polilica 
se prende a uma questão, não devemos den:ar dl' 
parte o assumpto semprr- que o re.~imrnto pcrmi1 t<l 
tt'atnr d~llo, ll~O p~ra [flltieipar tl diSCUf:~ão que ]W 
de provocar o projecto pendente do cx01me do Se· 
na1_lo, mas parn adümtnr considrr.:~~ões que p3r<:1-
cerem ncces.sarias para que <1 discu::~5o pt•inciprd 
c,Jn'a com maior proveito para :1. n:.I('50. 
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Al'íNAES DO SENADO. 

~ 'flldu 6tã ~1'0.:'0 <J.0 prOjl~C{Q u~ l'UÍI_il'Lil<t dei~ 
torul. ~ 

0 SR. DAi'iTA;:, ; -Apoiado, 
O Sn. lAGtARIBE : -Foi umn má pris1'ío. 
O Sn .. LEio YELLoso : - lstu é corirorme o 

mo,Jo de entcnUer. 
O Sn. JAliUARIBE:- H a o reLUr5o do habeas· 

corpus. 
O Sn. CoRREIA: -Mus.até que Jwnto leva o 

g0nrno o setl desejo de provoear a sDlução tla 
ma teria quanU'J nos aciwmo~ já cm terceira pro
I'Obação? 

O Sn. Cnuz MACHADo:- Segundn. 
O Sn. ConnEI.-\.:- Terceira com a Uc Alnil. 
Discutindo-seo orçamento !la d,~sw•za do miR 

ni:-terio do Itnpf>rio, suuLcmo.-- que o governo nf.o 
admitte prH'fl solnt;~o da quesWu sintlu o }lrojecto 
vindo da camara dos deputados; mns o que o go
verno não decl<Jrou aindn 6 si cuntinúa a pensar 
aur deve usar dos recursos a ~eu nlcance par[l 
Que a solw;ão seja dadn. no corrente ~uno. E' 
este o pontn soUre o qual e~pr.ro que· o minis
terio hoje manifestará ao Senado a sUIJ. resolução. 

O Sn. CANSANSlo o.r:: SINilUBÚ (prcsidcJitc do con
.selho):-Eu já disse Que por ddiberar·~~o do go
Yerno o pnrlnmento não seria iuterrot"Jlpido S!'m 
que houvesse uma decisão solJre o projecto de 
rcform~ eleitoral. 

O Sn. Conu&u.:- O noLrurm:siJcntu Uo const-Iho 
acaba de d~clar<tr que por deliJJ~rru;Jo do governo 
não se encerrará a prrscnlc sessão sem que huja 
solução acerc~ da momentosa questão a que tudo 
est.i preso, na expressiva phr<l-;t• do noLrv sen1:1dor 
pela Balda·. 

O Sn. DA?1TAS; - Que parl'cen agradar muito 
t1 Y. Ex. 

O SR. CvRREIA: -Não tenhu tllll\ fazer dislincção 
L·ntrc o CJ.tH' me agrada das JHll:wra,.; que proferL~ 
ne.::t.a casa o nobre scna.dor. 

1Ção for:un súmente estas Jmlnvras que mo agra.
daram. Nem o nobre senador fL1lla sem que cu 
prest·~ srmpre n mnis àclhb l1ttençi'íu. 

Si rec-ordo agora aquelle conceito, Wo laca nico 
quão cxpre~si1·o, é porque a ocC'nsião o exige e lenho 
de basear nelle a I?rimeira parte do meu Uiseurso. 

Desejo rontriLu1r para que a nação v:l acompa
nh~ndo todas as p~ripccias deste g-rave assumpto, 
e saiba qnaes as dlS!IOSiçõés com que o governo 
11retende entrar na di.iCUS.'"ÜO. 

Fm ponto ficou já liquidado, o di.! 11ue ns camaras 
continuarão em seus trabôi.llws até que h<.tja solução 
da que~ tão eleitoraL 

Mas faz o gon:rno questão de. lHlS~ar nesta casa, 
sem nenhuma [!Jtet'nção, o project.n quo veiu dn 
camara dos deput<úlos ? 

O nobrt.! pre3i1lente do conselho tomará esta per
gunta em consideração pnr::t dcclaror o pensa
mento do gorerno. 

Não sei si prr.tico uma tcmeriUaào dizcnU.o que 
S. Ex. não fn que~tão de pr~s:~nr o pl'ojecto tal 
qual. Em que me fundo? 

O noLre !Jl'•"sillcnte do conselho, em torlas as 
occasiões rm (\tte so te.m pronunciado soLre o ::;y
stema ell'itortt vigente., o faz em termos que con
demnam esse systema ao moU.o uwis_ oxplfcito. 

S. Ex. chegou mesmo a dedarJr que com tal 
systema não pt"tde havei' eleição regular nem evi
tar-se a !rauUe e a violoncia. 

Xi'ío é possivcl, l1nis, que 1) noLl.'o IH'esilltmte Un 
conselho insista com o Senado para qnc Ihe con ... 
ect1:1 a convocação de uma assemlJiéa que tem de 
uccup:w-so com a reforma de importantos artigos 
conslitucionaes, sem que ao menos esta assemlJléa 
~eja Ldeitu de modu menos sujeito ao~ viciu~ que 
o noLro presidente do consoll!o assignula. no sy
stoma actut~I. 

Senllo Jssim, pretende o governo propt'\r por sua 
porte olgnmu emoHlla, UoterminunLlo outrú modo 
Llc l.'\ogi'r a assembléa que, a ter de reunir~se, 
s(·rú a segunda voz quo funcciona no Imperio.? 
Dcsàv 1831 até agora temos vivido com os tl'a.ba". 

'lhos ordinJrios úa legisl<Jtura. De então pnra rii 
tn!llos experimentado dHfcrJmtos systemas cleito-
raes. Ainda cm 1875 votámos a lei vigentu. A 
expr>rieneia colhi lia da cxccuç5o dessa lei, soiJr~
tull.o deJlois qno vimos uma c amara unanimo, como 
a nctual, não pnrccc haver confirmallo o acl•rto dG 
lodfls ns provit.lencias tomacl<.ts na lei do 20 do Ou
luJJro. 

Por tmrte do governo essa lei tem !:lido reitera~ 
Ll<J.montc condemnada e de fúrma que me autori
zou a dizer que não considcrnva temeridade o 
assegurar que o nobre pre~itlente do crmselho não 
!1l'seja que o projecto de rl'fC>rma eleitoral passe no 
SI~Iwdo to.l coiUo foi votado pela camara dos dc-
pnlnllos. = 

Protentle porém o governo apresentar elle pro
prio a modificnç5o de qUL' pnrrc1~ rrJrecer n let 
quanto ao mndo por que ha llo ser eleita a futura 
a..;sembl~n com pndc>!'es espcciac:~, si tiver de ser 
convocada? Si não pretende, õ que pcnsnrá si fõr 
..;ujeita á iiluslrnda consideração do Senndo alg umn 
itléa determinando que outro sej~ o systema pelo 
qu::l.l se eleja essa futura assernblCa? 

O Sn. DANTAS :~Deixe vir o parecer. 
O Sn. Conl\EIA. :-Para discutirmos o parecer, ha 

o momento proprio ; o que não excluo o exame 
prrliminar de questões que n elle se prendem. 

Estou nventando algumas dessas que::;tõos, sobre 
rJS quacs pôde o nobre prE'sid•)lltc Uo conselltu rua
nifestm· o juizo do governo, facilitando assim e 
prepar:mdo mdhur a discussão especial do projecto 
de reforma eleitoral. 

Nilo pretendo absolutamente entrar nn apre
cül{'Zio das disposições desse projecto: si o fizesse, 
podcr-sc~ia. dizer com razão que era isso alterar 
a ordem natural das discussões. 

Eis por que mo tel1hu limitndo ~s qucstiJPS que 
têm agora cabimento. Creio que o noLrc ministro 
da marinlw não leva a mal que n~sta parte eu me 
dirija de prcferencia aQ nobre presidente do conse
lho, chefe de um galJinctc que justificou n sua 
ascensão no poder com a necessidade de promover 
a refurma Uo systema eleitoral. 

Ate ont.le pretende o nobre prosit.lcnte do con
selho levar a sua permanencia no poder, si não 
forem aceitas llolo Senado todas as nwdidas qur: 
S. Ex. julga indispcnsrJveis nesta matcria? 

Entenderá S. Ex. que a assemblén com poderes 
uspeciacs deve por si só resolver sobre a proposta 
altel'ação dos artigos da constituição relativos á 
eleição? Nenhuma modificação se tem operado 
na opinião do nobre presidtmle do conselho, de
pois ela discussão havida sobre este magno as~ 
sumpto ? 

Os argumcnlús que Lemos :l:Qresentado para de
monstrar que a constituição nao excluiu a inter
venção do Senado~ nem u sancção da corôo, na lei 
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votada pela cama r a dos deputatlos, quando se acha 
revestida de poílerc~ cspf'CÜII)_:::, ncnhnma impres
são produZiram no aniino do noLro proJsidenttl do 
conselho 1 

Entende S. Ex. que deve mnnterla todo o traase 
o precedente de !R3l, s<'m embJrgo da épocn. cm 
que (oi estabelecido ? Não julga qu~J ellc l)OS::.a ser 
altcraJo com o concurso do partldo Hberal ? 

O Senado saLe que as difficuldadcs originadas 
desse precedente impuzrram ao partido conser
vador, emquanto no poclPr, a delibL'r<~ção de n5o 
provocnr reforma constitucionul. O p~rtiUo H!JCI'al 
porle-ri:t ver na sustcntacão dn doutl'inu de qtHJ as 
resoluções votadas [JCl<1 assem))lé<l c.:om poderr.s 
cspcciac~ ~ão sujeitas ao exame do Senado, e á 
-sancção da corõa, uma prctl!n~iio cOJ1tl'aria á YN
dadc constitucional. 

E' o p3rtiào IiiJt"!rnl quem vem solicitar a reu
nillo da camara dos devutados com podrrrs pnra 
reformar a constituição. Por que niio pod('rÔ, de
pois de tantos annos decorridos c depois que mais 
esclarecidas têm sido as questões constitucionae-:;, 
abandonar agora ::tqucllo pri~ee.d~~ntc. que é só 
nosso, que é contrario ao dos outru~ Esta(1ns li
vres, e que ost:l no raso de ser modificado'? Que 
serviço á verdadeira causa constitucionnl pódl~ 
pres.tr~r nctunlmcnte o pnrtlUo liLerai, .'-i, t"'X[lmi
nando a doutrina com toda a iscnc5o, se convencer 
de que a intclligcneia de todas as disposições con
stitucionncs gue concorrem pnrn. a golução da 
questão lev::t a conscquencia di~'crsa da qUe pro~ 
valcccu cm 183i! 

Para a intclligcncia da verdadeira doutrina 
constitucional muito mais pódc f.:tzcr o p:1rtido 
liberal <lu que o partido conscrvndor. P~rtindo 
de nús a alteração do precedente, o partido li~ 
bera! potleria suppor que qucriamOs impor á 
nnção uma interpretação menos gcnuina da con· 
stiluição ; mas, si a mesma opinHio que temos 
formatlo soi.Jl'IJ _a verdadeira intl'liigoncin eh lri 
fundamental für (lnrtillwda pelos mais conspícuos 
libcrac::;, por que msistir, com injustificavci reve-
rencia, n::t sustontê!~ão llo d:mtrina flUe n conscicn
cia rcpE\lio ? 

Eu presumo (]:nc r~quella opinião C professadrr 
J)Or homens eminentes Uo parhdo Hbcral,quc talvez 
possam achar~sc, dentro de maior ou menor espaço 
de tt!OlliO, com ::t responsabilidade do Jlotlcr; c essa 
prcsumJ:lçi'io tornar-se-ha realid:1de, si a questão 
fõr sujmta á doliiH.'l'llÇJo do Senado, e esses illustn•..; 
cidadãos tiverem Ue pronunciar~!'C'. Ora, é meu 
desejo concorrer, no quo em mim estiver, pnm 
que cndn vez m::tis se avigore no animo de alguns 
dos iUu~trcs senadores lil.Jeracs a opini?io que pro
fessam, de accôrU.o com a que_ já tive ::t honra de 
manifestar ao Senado. 

Não careço reproduzir os ::~rgumcnt0s que então 
apresentei; mas necessito de pedir a escabrecilla 
attcnção dos nolJres senadore~ da minoria pnra. um 
novo argumento qu1~ a continuação "do cstnU.o da 
materia me forneceu, <}rgumonto que não me pa
rece de pcl}u11na força. 

Toda a argumcntaçãG que so tem apresentndo 
em contestaçao da doutrina que ~rnfesso nssenta 
em urtt umco arti~o da constitmção, o nrt. i77. 
.Minha opin?ío é basc·ada no c~tullo compnrntí-ro 
das diffcrentes distll1sir;ões constllncionncs que sE' 
referem á maleria. Vejamos a Ictlra Uo art. 177 
(lê): • Na seguinte legü;lalura e na f.n se.s-"ão 
será a materia (a reforma) proposta e discutida, c 

o que se vencer prt~Valccerá pttra a mmlança ou 
addição á lei fundamental ; e, juntando·s~ <i con
stituição, sC':rri ~olr.mnE"mentc promuig:1Uo. ~ 
Entendeu~~e fJUB a;; pahwr.:ts - 1;; o qur se t•mr:r'J' 

pravalecetri- referem~se cxclu5:iYam-ente á rauw
ra dosdeputatlns que receber dn. nação podere:; es· 
pr.ciaes para tratar da refornw con<:titurion~l : 
mas, sí tal de,·e ser a intclligencia de3sas palan:t~_. 
como se explie:t n intd!igeucia diYC'r!'a que se t.:o.m 
dndo a pnlayras equivnlentes que se cncontrnm 
no art. 61 fia constitui~ão '! 

Diz o ::trt. Gl, que trata di.l l'ns~o da' .camt1rn' 
(lê ) ': 

~ Si a camnra dos Ut~pntados niio upproyhr :1;:; 
cmcnd<1~ on íHldições do Senndo, e vice-ver~~, c 
to:Iaviu a c:m1am recusante julgar qut> o projeetu 
ú vantajo;-;o, l~oderft requ1.•rer, por uma d!~I1Utíl
c5o de trcs membros, n reunião das duas cama· 
Í'<IS, que se ft~r{t nu c::tmara do Seno do; e, confl'li'· 
me o resultado lia discussão, se seguirá o que fô1· 
deliLerado. » 

Ora, as palavras-se seJtÜi'd oque (lir di·liblwaâu-, 
encerram o mesmo pensamento eonlillo na:-; pul:1. 
Vr<.ls cmpregfldas nu art. 177. Eutvntlendo-scpor~ 
tanto n:; pnlavra:;;; do art. 177 11u .::entido em qut~
a:; entendeu a assembléa do 183í, rloverianlü.s 
t:1mbem ent(•nder as pctlovr(ls CíJUiralc-nt::•s Uo 
art 61 de modo qtFI o que foss~~ votado pelns ca
mnras rcunidns nfio ficaria dcpt•nd . .-.ntc da sancç::í•• 
d.u corõa pnra ser promulgado. 

Si das palavras do nrt. 177 resulta a exclusiío th 
Senado c da 1:orôa de concnrrercm p3rn a mndan· 
ça ou addiç'ão á lei fundamental, da~ palavra::: d11 
art. 61 de,re resultar a exclusão da corô:t p<1r.-1 
n promulgaç~o da resulução que f,Jr tom;tda p;~ht 
asscmbléa geral reunida na cam:1r:1 do S!'nado. 

Espero qlli'· os honratlos sennU~·res d·i minorin ~f' 
dignar,~fl de rrunir c~te argumcnt•J aos que já ~n
jcitei ao seu .Jsclarecido cxam•~ para fit•marem ~lr, 
moJo qno mais acerta.Jo fôr a sult opinião sol~rc 
esta graYe mnteria. 

D;. opinião que tenho sustentado re~ultt1, coutr:•
riornentc :10 que se segue da opinião oppost:1: 

1.0 que da asscmUléa com [IOdtm;s Ei;pt_~riar.::: ni'io 
110dcm f<lZíW pélrte os senadore.:; do Imperio, n•i~ 
que tem Je r1~~1i1Jer.:11' sepnradamonte; ao p.'l~so "qur 
si a outra dolltrina preralecer, nffo sr de~co!Jr'=" a 
razão pr,ln qunl hãu de St!l' cxclnúl~JS e~<:--e~ expr· 
rientes cidmU1Js de concorrrrem ClO!H o seu cun.-
Lingente pnra que a rd1Jl'ma constitudont1l ,:~êja 
feitu do modo ffi<1is cDnvcnicnte a•J E,:tado. 

2. 0 que não hn necessiJa<lc Ue f<mt1lsiur um<~ 
c1is-posiç5o constlturional que exclll:'l os senndo/,_._, 
de fazernm Jl:trtc daqnella a::;sembl:'n 1 que .~e ll1't'· 
tcnJ.c SL'r a nnica cncarregad;1 J.,:; tratar du 1Üai, 
importante a::snmptu <Jlle- pód1} f.:t~r 1"Ujeito ú tl---li
hcração dos l'l'pre.sentantc:.-> tla nação ; 

3.u que o legblndor constitucio:nal prnpo-siw!
mcntc deixm1 de a,.;.-;im determinar; nfío incluindn 
t~;-;sa attribui•;V:o rn.tre a'3 que pri-rativamr·ntc C· •11· 
cedo á camm·a tios tll'pt.ltnr1o'>; o tlUC sempre faz 
cm 1rtigo:; cxpl'CSSCI~. 

Ora, nenlluma dessas attribufçõe:; em artigos 
csp'JCÍ[l.E'·" conferidas ú camara dos Uepntadv:; ,:. 
malar, de mals alc~mce, do qne u d~ conceder R t>::-Sil 
C<llllara, qnnndo fú\'estida dcpo~lel'es cspeeiae.;;:, fJ 
poder cxrln~i\'0 de reformar ll ronstitui\·tio. 

Si, pois, nn mente do legislador fundamenlill 
estivesse o dnr 6. nss,~mblüa especial o porler ·J•• 
deeretar, por si só~ 1 reforma constitucioll'l!, e 
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pruhibir qnr. tlt>lla fizc.-.scm p;Jrtc o~ scnntlores do 
Imperio, não dcixarin seguramente- Lle f:;~ze!-o em 
termos cxprrgsos; não se limitaria a conceder t5:o 
grande poclct• por illação, por infcrcncin, <ÜJêlllllD
n:mdo, cm ponto capital, o seu proprio systcma. 

Da oplntão que tenho sustent:.H.!.o rcsultr~, de 
nccõrdo com o que _se e~tabc!ece cm oult·as consti
tuir;ües, qne á corôa cabe o direito de sanccionnr 
a lei da reforma, comoarontcrc cm relação a to!las
as leis; c da opinião contraria resulta que o pod~r 
unico que se canfore á eorôa pnrn reprimir o ex
cesso e usurpr~r,ão de pollcr JlOr pnrto Ja D,SscmlJlb 
especial é a dissolução. 

Como entender o artigo 177 t.b constituição por 
fórma qtu' ~inda nessa pt~rte se r)crtnrlHI o syslcma 
constitueion<'ll ? 

Ora, bu~tn attcndcr n que, cm tol caso, o re
curso da dissolução O~Cl't~ccria emh,'lraço~, pa!a 
ver que a mente do legislador constLtuciOnal na.o 
foi essa. -

Com cffeito, ou a di~so1uç5o é llccrct::uln cm
qu::mto a nsscmlJlén delilJcra c é prrmaturêl, ou 
depois que a a~t'>cmlJléa tem votado em ultima dis
cussão, é incfficaz. 

Depois de agradecer r1os nolJrcs sen[l.dorC's lilJC
rncs u attenção que solicitei pnra os argumentos 
cm ravot• da doutrina que adopto, attcmrão que 
oLsequiosamente mo tem sido prC'stnlln como teste
munho lla l.H.'!te\rokncia com quo <levem ser ou
vilas tollos qno procurnm convencer seus eonci
dndãos da opinião sincrra que professam (apoiados), 
tenho de \'ultar-me para o governo. 

Com os noLres senadores, com quem estimaria. 
cheg<~r a nccàrdo, cu cstnLcleço a questão de prin
cipias. Com o governo outro é o meu dever; ao 
go-rerno devo l'rrguntar o qnc julga que lhe 
cumpre fazer SI o Senndo, pf'lo~ votos tanto de 
con::ervaUores como de liLerac:-:_. entender que a 
reforma constitueionnl Jr\'e ~c r fdtrt com a. intcr~ 
venção do Senndo e filncção da corôa. 

Persiste cm qnc o recurso constitucional em tal 
caso é a dissoluç-ão da c<'lnw.m dos dcputntlo:;, 
cstmnha a totla a questão? 

O SR. JAGUAUIBE:- E' cn!!tigo a quem não tem 
culpa. 

O Sn. ConnEJA:-Si acofo prevalecer no Senado, 
soiJretutlo com os votos de libcr<~Cs e conseryado
rc~,, a cloutrina que tenho sustentado, espr.rará o 
governo pela deliberação que tom;:t.r a camMa 
acerca da emenda que 11H: fôr presente neste ::;en
tiU.o pnra resolver a dissolução, ou tomnrG esta 
providencia logo que se manifestar o voto do Se· 
nado? 

Das consiu~~rnçõcs que ·nté ngora lem fl'itO vodcr
so-ia concluir que,dadv a hypotlw~c, o governo jul 
ga dever consultnr n no.ç5o,rmtcs mesmo de solici
to.r a opinUio do. enmàra dos depnt::ulos sobre a Uou
trina que tiYer prevalecido no Scnndo;. mas será 
isto recrnlar 1 

O nobre presidente do conselho dignar-se-ha do 
responder, na proxima sossi'íoJ o quo tiver ror 
conveniente acerca dos pontos tle qu~ tenho trntnllo. 

Aprovcitnrei os poucos minutos que ainda faltam 
pnra findar o tempo destinado a esta discussão, 
afim de entreter, com assumptos de sna repartição, 
n :1ttencão do nobre mini:::tro Ua marinha, de rrucm 
cm nenhum cnso potle-ria esquecer-me, pcdinU.o·lhe 
npenas desculpa por haver tratado primeiramente 
llo politica geral. . 

Creio que S. Ex:. achara JUStl ICalT;flt o"filéhl -q et 
dei ao men discurso, c não veril nella a minimn 
dc.o:;considcraç:'ío á sua pl?,::soa. 

Desejo ouvir o nobre ministro soLre a impor~ 
tante modificn~ão que se pretende na lei de 
promoçõl'." da armadn .. 

Esta ld exige p:tra a promnçilo a condiç-fío do
emLarttUll llurante trcs annos. 

Na tltscnssão que houvo no parlamento,qua.ndo 
se tratou dessn. lei, mostrou-se que este espaço
du tempo não cru demasiado parn o fim que jus· 
tifiradnmento se pretendia conseguir. 

O verdadeiro oficial de marinlw. formn-se em 
viagens de longo curso, paro. as quncs não é ex~ 
cessivo o tempo de embarque exigido. Para que 
me resolva a adoptar provisoriarncn te a medida 
que ~c propõe, necessito rrne o nobre ministro 
demonstro qur., nns condições presentes llo mate· 
rinl dn nrmadn, pótle soffrcr :~justiça, que sempre 
deve haver nas promoções, si n5o for :~dovtado o 
aUditivo npprovatlo nu cnm[lra dos deputados. 

Na discussão elo orÇ"amento da mnrinlw, o nobre 
mini~tro não pí'tde informar o Senado dn 1lespeza 
que exige a yiagem elo nnvio do nos~a armada 
que S. Ex. 11retcnde cnvUlr aos mares da Chinll: 
com os guarLl[ls marinhn. 

Espero que ngoru o nohr~~ ministro poder:·\ dizer 
qual tem de ser esta despr!Za, est;mdo j<i feitos os 
calculas a que S. Ex. ontüo Uisse que mandara 
procPdcr. 

Este ponto, que seria sempre importnnto, ó <.lo 
maior interesse n<J.s prrsentes circumstancia~ 
financeiras, quando o govomo julgn que não 6 
possivel cstal.Jdeccr Nluili!Jrio entre a receita e 
deo:p0za onlinnriu sem a d.r~creta~5:o de novos im
postos. 

O noLro ministro sabe que não dc5cjo qne se 
Ueixc de dfvctiwr a vingcm de instrucçiio; n minha 
ollservnção é si a vit~gcm deve ser actu:J.lmcnte tl'io 
di.::.pcndiosn. como a que o nol.Jro ministro resolveu 
que se nzesse. Din.ntc Ua despcza n5o terá soffl'iUo 
alguma motlificnção oproj{'cto do nolJrc ministro? 

E com-em notnr que a essa de:-:pcza se tem de 
reunir a de 120:000~ com a missii.o it Chin:J., st 
concluir os tral.Jnlhos dentro de um nnno; pois, 
si este ptno ftir excetlido, maior seriÍ n despeM. 

Ri~ nos cxercicios prccedPntes, declarou n go
verno :is camaras que <:1elinva a missão sómento 
porrruc o estado financriro do pt1iz ni'io comp0rtava 
a despeza ; no momento presente, cm que a essa 
de3pezn se tem J.c reunir a dn viagem de um 
navio da nrmalln, igual con~irleração não influe 
na deliiJeração do governo ? Teremos a vingcm o 
a missão? 

Noto que o governo tem se conservado cm silen
cio de 11oixc quanto á pergunta CJUe lho foi diri
gida sobre o numero do:; reprc5en tan t~~s do Drazil 
pernnte o governo da Chinn. A este respeito apenas 
o nobre sciwUot• pela Bahi:1, rrlator da commissão 
Jc orçamtmto, disse que eram dou5 ; o governo, 
porCrn, nalla tem querido declarar. 

Terminarei ns minhas observ'uções dirigidas ao 
nobre ministro da marinha podil).do que justifique 
o decreto que expediu, altcrnndo o regulamento da 
E~Mia de Marinha. Li esse dPcreto em um dos 
ultimas numeras do Diorio Oflict"aZ, e desejo que 
o no!Jre ministro mostre .:t autorização em que se 
fundou, e que a. lei de A:;osto de i873, que cassou 
todns as autoriznções antes conferidas ao governo 
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para a nlteração de serviços publicas, não com~ 
prchcnde il de que so trata. 

Aguardo a resposta do go,·erno ás observações 
que tenho feito. 

A Uiscussão ficou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for· 

maliU.ades com que fôra rcceLido. 
Não se achando presente o Sr. ministro da fn

zenda, 'deixou tlc Uiscutir-se o art. 8.0 do projêcto 
do loi do orçamento para o exercício de !879-1880 
relativo ás tlcspez[lS ilo ministcrio da fazenda. 

CREDITO PAR!~. AS OBUAS DO NOVO MATADOURO. 

Entrou cm 3.n discussão a proposta do poder 
executivo, n. 26G, do corrente anno, a!Jrindo um 
credttu cxtraordinario pnra occorrcr a despczas 
com as obras do novo maladouro. · 

O Sr. '"Iscou de do Rio Branco:
Sr. presidente, não h:wcntlo (ruem pedisse a p~~ 
lavra so:Urc assumpto de tantu importancta, como 
é a concessão de um credito pedido pelo governo 
para :Js obras do novo mntrulouro, obras que furam 
autorizadas com o credito do 2.000:000,81 e que 
havinm sido contrntndns por esta qunntw., flni
mei-me a pedir a palavra, comquanto não tlesejc 
cançar muitas vezes com os meus d_iscursos a 
attcuç5o do Senado (não apoiados), afim de pro
vocar algumas oxplicnçõcs do nobrr. ministro lia 
agricultura, commcrcio e~obras publicas. 

O Sn. MENDEs DE ALMEIDA :- Essas obras cor
rem pelo ministerio Uo Imperio. 

O Sn. VIscoNDE no nro DrtANco :- Sei que esse 
negocio corre pelo ministerio do lmperio; mas 
não estando presente o nolJru ministro d•Js:m re
partição, crCio que as explicações devem ser pe
didas no noLro ministro da agricnlturn, qne tnlrcz 
tenha interrindo un execução das obr::t~ por conta 
do goYcrno, c que, cm todo o caso, é membro e 
chefe Uu gnl.Jinetu. 

Sr. pre.sidcnte, essas o!Jrns, postas cm concurren
cia, foram contratadas vela quo.ntia de 2.000:000;$; 
c o resuitaU.o Uo tudo qunntu se ~tem feito a re
speito do novo matadouro, é CIUC a dcsprza se 
eleva a 2.871:36!8G39, segundO o;~; dallos que 
servem de !Jasc á proposta 1lo goyerno para o po
tlido de credito <IUC or.:t se discute. 

Atú á gestão administr;"Jtiva dos conservndorcs, 
as obras do matadouro andaram bem, c n5o se via 
a necessidade do novo credito tão avultado. Jnter
veiu a administração rcgencr<~dora, e as cousas se 
complicaram a tal ponto, que foi prr.dso rescindir 
o contrato. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Agora isso é mnis 
caro. 

O Sn. _ VISCOI\'DE no ll10 Dn.tNco :-Entretanto, 
durante o tempo que duraram as questões entro 
os empreiteiros o o engenheiro fiscal c entre estes 
c o governo, as oLras feitas se deterioraram. IIoje 
é preciso reparar o fJUC se diz que foi mal con~ 
struido, posto que soL as vistas do fiscal do governo 
e com o conscnlimento_ Ue.:;te, repnr<~r os e.:;traO'os 
do tempo perdido o nccresccntar novas obras. o 

O prtmeiro orçamento, o pl:mo que serviu de 
baseá concurrcneia pnL!ica e ao contrato 1-Jrimi
tivo, jii. não servem. E'. preciso augmentar a dcs
pcza que se julgava sufficicnto para a canalização 
dns aguas do rio Guandú, destinadas ao sêrv1ço 
Uo matadouro. 

Houve fJriest<Lo si as ãguas daquelle rio eram 
ou não potaveis. Verificou~se que err~m ; em 
todo o caso a cnno.lisação das aguas daquelle rio não 
tinha por fim abastecei' a povoação do Curnto dtl 
Santa Cruz do agua potavel, mas fornecer esse ele~ 
menta ncccssario aos trabalh_os do matadouro. 

O governo, porém, já não se contentn com as 
aguas do rio Guandú; quer ainda canalizar as do 
rio da Prata, o que tr<~z augmcnto Ue Uespczas na 
importnncia de 250:000~000. 

Não conteslo a utilitlade do se fornecer aos po
vos de Santa Cruz as aguas do rio da Pr.:-tta, assim 
como não ponho cm duvida a utilidade de muitas 
outras obras que todos quizeramos ver-re~lizadM 
quantu ante:;, si os recursos do Thesouro Lastassem 
para todos cs~es melhoramentos. 

Pur!Sm nas·circumstancias cm que nos :~ehomos, 
quando o governo tmto recommeilda economia:::, 
quanUo sob este aspecto hm~,ou visLas tão dt~SB-JliC· 
dadas sobre o pas"ado, como se t'!xplica essa alte
ração do calculo primitivo do novo matadouro, 
este augmcnt•l de despeza, que sobe a 250:000~000 1 

Eu desejara que o nolJre ministro mostrasse que 
da fisc<.~ltzação do engenheiro que acomprmhou 
aquellas ohl'as, do trabalho rh commissão c.spi'cial 
que foi inspe<3cionnl-as, quando surgiu o conflicto 
entre o empreiteiro e o governo, c da rescis5o do 
contrato, não msult::mun senão v.:mtngcns pam a 
popular;:'ío dn dd<Hle llo Rio de Janeiro; que C3sc 
accrescimo dt} despeza é indispcnsnvcl, e fJllO com 
semelhante r..ugmcnto o governo não se apnrta de 
suas normas do economia, qunndo clle entende 
que ns deve invocar. 

Não duvidarei votnrJ)clo que os nobres minis
tros julguem que se pó- c auturiza.r sem perigo do 
aggravar os impostos. A crcação do novas t<~xn:-:; 

· parn nugmento da renda do Est<ldO já está mani
festa ; mas não nggravcmos essa nccessidndc com 
de.:;pezas que sejam adia.veis. 

Agora. trala-se de um augmcnto de cerca de 
400:000~, em outra oc.casião o augmcnto será de 
200, c assim de _parcella em ptlrcC'lln chcg-<u-.sc
ha a sommas avultadu::;, si o ministerío não tiver 
tento com tuos deliberações. 

A conclusão do novo matadouro é oLra indis
prnsnvel c urgentíssima, nisto concoi"do com o 
~ovcrno; dnr·lhc·hei meu voto para os meios 
mdispensaveis, mas desejava que algum dos noLrcs 
ministros me tirasse do espirita esta apprehens5o, 
de que o governo andou muito mal cm todo esso 
negocio, o que a sua- preconisuda fiscalização não 
deu em resultado sinão demora dns obras e maior 
dcspeza. 

Não é preciso nccrcsccntar mais para ponderar 
ao Senado quanto é urgente a conclu~ilo dessa 
obra. Interessa ella não só ao nspecto desta cidade 
como assento da capital de um povo civilisado~ 
mas á sande publica. O nctual matadouro é um 
fóco de miasmas que só na capital do Rio de 
Janeiro. com as administrações municipnes que 
temo3 tido, se poderia tolerar. 

Receio muito, e concluirei manifestando este 
receio ::to nobre. ministro da agricultura, commer
cio e obras publicas, que, quando as n·ovas obras 
projectadas se aproximarem a seu termo, sobre
venham tacs accidentes, que tudo se perturLe o 
aquclle melhoramento fiquo adiado. O maturlouro 
actual tem raizes muito profundas .•. 

0 Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Isso é verdade. 
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-O Sn. VtscoNnE no nw Dn.A.Nco:-. :. e é preciso 
braço forte pnra arrancar e'sas raizes e livr~r a 
popnlnção da capital elo Imp(wio de semclhanto e::~
pectacuio .•. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Faz muito arranjo 
aquillo alli ... (riso). 

O SR. VIsCONDE no Rw DnANC·) :-.•. qutl não 
s6 depõe Contr:J. a sua civilisação, mM até com· 
promettu muito a saluLriiladu publica. 

O Sr. Cansnnsã.o de Slnhnbú (pre
tidente do conselho):- O nobre senador pela pro
vincia de Mato Grosso, que ncaba de sentar-se, 
desej::t alguns esclarecimentos sobre o progresso 

·que têm tido as obr<~.s do novo mataU.ouro, e quer 
tambcm ser informndo diJs motivos que po::;~am 
justificnr o augmcnto de credito que o governo 
pede ao corpo legislativo. 

Sr. presidente, quando o ministcrio actual en
trou em funcçõos, uma das oJ.n·a:-: a que o minis
tro do lmEcrio applicou toda sua attenção foi a 
construcçM do novo matadou.ro, convencido, como 
estnva~ de qnt~ ern indispensavel, corno acnba Ue 
ponderar o nobre senatlor p0ln provincia dn Mato
Grosso, remover o fóco de infcccüo que existe no 
centro de nossa eapitnl ; c, 3pplicando sua attcnçiTo 
áquellas oUras, reconheceu de::;de logo que não 
eram executadas no espirita cm que se havia ce
lebrado o respectivo contrato. 

Questões se tinham,_ suscitado por muitas vezes 
·entre os cmpreznriõs e O fiscv.l por parL·-~ do go
verno, infclh:mcntc mais de uma vez as opíniõe~ 
do engenheiro fiscal tivcr<lm de ser alwntlon:.:ulas, 
dando-se razão ao que era allogado pelos emprci
toiros. O ministro da ropartic;fio compCL:·,nte, por
que o Senado sa!Jo que as o!Jras do novo mata
douro não correm pelo ministorin a men cnr';;o, 
estão sujeitos á direcção do ministcrio do ImpMio, 
exigiu que os emprcznrios cnmpris!::Oill o contra
to ; tivemos mesmo occnsião de tran:-;portvr-nos 
:áqucllc lagar p:H·a olJsorvar o estado de~sas ohras, 
que fui reconhecido pessimo; c tanta fiscaliztt.ç-1'\o 
exerceu o meu nobre collega quc,afinai, os cm pre
zarias tiveram do interrompei-as. 

Rescindido o contralo, era preriso que o governo 
mandasse. pro~cdor a exames sobre o estado dessas 
Qbras para saber o que mais convenha raze.r no 
sentido do exccutnl-as. Uma eommissão, com
posta de pessoas ncima de to•la a excepcílo, diri
giu-se ao Jogar do novo matado11ro o em um 
luminoso parrccr demonstrou que o contr;:Jto ti
nha sido pessimamente executado. 

Feito isso, cumprin aHendcr ao modo de rcpnrar 
o mal já causado; c parn cstn fim organizon·sc 
uma n0'\'11 commissão, compo~t:1 de profi:;síonaes 
quo, dirigindo-se tamllem áqndie lagar c cx.ami~ 
nando o ·estado das obras, indicou quaos os mc
lhoramell.tos que se tornavam indi:-:.pr.nsnvcis, não 
sómente quanto ás construcçõcs mnl feitas, como 
nas que se tinham de fazer. Dcpoi.o;; disto nomea~ 
ram·se pessoas habilitndas, c as oLrn.s estão nova
mente cm andamento. 

Fallou o nobre senador sobre o ponto do encana
mento das aguas do rio Guandú. Devo declarar 
ao Senado que, quando se firmou o contrato 
dessa obra, exigiu-se apenns do~ cmpreitoirof> o 
encanamento da agua potavcl para o matadouro. 
Levantou-se questão sobre si o agua do rio Guandú 
é potavel; houve mesmo uma commisslío nomeada 
p~1ra esse exame, a qual fui -de parecer que eram 

potaveis ; mas com esta opinião_, Sr. presidente 
poucos roncord:ullm,porque as aguas desse rio sã~ 
gcralrocnto rcconhccHlns como imprcstaveis, e até 
nocivas. · 

o,SR. VISCONDE DO RIO B!l.ANCú: -Os jesuitas as 
heLwm, e pozeram na fonto uma bonita in
scrip~ão. 

O Sn. C.\NSANSÃO DE SI.NI.MDÚ (presidente do con
sellw) : - Vi tuU.o isso, quando lá estive .. ~ 

Estas agua;;; tornar-~o-hão ainda maL; IWStirl~l'êlS, 
desde que pela r:analiza~lio IJUe estamos fazendo 
dos rios Ouro, Santo Antonio c S. J>edm ellas 
tivct'em de diminuir de volume, porque cnÚio ar
nstarffo comsigo muitas nwterias de detritos ve
getucs. 

Além disto, haviu uma ~Tandc falta no modo da 
canalização dessas aguas. -

V. Ex. e o Senado s.abcm, Sr. prr~ident~~, que 
o serviço do rnata1louro exige aguns continuas 
para snas Ictvngens, sem o que n1ío Cariamos sinfío 
remover o fóco de infecção de um para outro 
Iogor. 

Pois Lem, as oguas U:o GuandU tinb.nm de ser 
levadas por meio de Lom!Jas nara um deposito) 
que ~everia cantor seiscentos HtÍ'os por dia, afim do 
servtr para lavagem dv mataJouro. Era um 
meio qnu fallwria desde qno f'=C déssc qu~llquer 
desnrranjo nos app3.rell.!os de elova~ão,o então com 
a falta de ngua o matadouro se tol'n<orin um fóco 
de infcceão insupportavel. Conseguinlemcnte, 
era d0 totla a cunvcnf~mcin que as nguas pnrn. n 
lavagem do matadouro viessem de tnl ekY<:~ção, 
que pelo s~u curso naturnl pocles:-ol'm ronstrmtc· 
mente prcstt1r~so ao fim pnrn que crnm dt•.-=-tiníldas. 

Foi neste pensamento que o meu collega, o Sr. 
minist1·o du Impcrio, pediu no mlnistul'io 1Ia agri
cultura que manJasse proeeder a exame sobre 
as aguas que mais convirm canalizar pílrn esse ser
viço. 

Ma.udei examinar as aguas que estão na vertente 
dn serras de ltag'u<Jhy, e eonjuntament(~ a_<::. qui~ 
partem cln srrra do Pr&la. c do .Mendanba. 

As aguas do lla.g·uahy, comqnanto aiJuw1:mte~, 
correm cm t<ll {]istancia c por lagares tão p;Jnta
noso::;, qnc a sua canalizaçfi·J se.ria f'"ll.3tosn. 

Entretanto, verifteou-se rtnc <ls aguas derivadas 
do Mcwlanh.'l têm volume suffich•nte não só 
ptlrn a lavagem do matacll)uro, como para abaste· 
ccr o povonrto do Curato dl' Santa Cruz, que pelo 
facto tlu ser <1 sélle do mntaduuro, vai-se tornar 
um Jogar muitissimo impor!aUtc. 

E~tas nguas, além de ab:t::.tt'cer a este povoado, 
hão de servir tmnbem para a nlimentncão d:~s cal· 
dciras da' locomotiva~ que pcrcorrrm o." trilhos rl~ 
feiTO quo vão de Bapopcmha a Santa Cruz. 

E de·ro informnr <lO Sr~nado qno é tantn a falta 
d'agua nessa região, que- ultimnmcnte nosse;.; 
quatro lllL'ZCS de s~ccn quP soffremiJS, o~ tren.-: já 
ni'io porliam faz('-r o trajecto com regularidade, por 
falta d'aguu para sustento das e<:1ltleiras. 

Esla cunal1zação, portanto, vem snti:;:fctZ!'r n tre~ 
necessidades : ao alimento dns nwchi11as ilessa via 
furrca, ao abastecimento Uo Cu roto Ue Santa Cruz 
e á lavagem permanente do matildouro. 

E~tas oLras fornm todas orçDdas com o maior 
cuidado e dL•n:and.am n qu:mtia,pedida na proposta 
do govcrnn. E-.; to negocio Foi examinado na cama
ra dos deputados e nUo ill('-nos pela honrada com-



• 
_j 
-.~ 

l_. __ 

----------::---:---------------·-··- --
SESSÃo' EM 23 DE SETEMBRO. 295 

missão dcstã casn, qnc sobre clle já emittiu seu · tambcm a serYiços do interesso peculior do munJ
jaizo ravornvol. cipio, que deveriam ser desom.rwnhallos por func-

0 noLrt.! ~euatlor duvida que su possa fazr-r a cionQ.rios de outra orllem? E entretanto esses ser
remoção dv matadouro de:ola capital pnrn o lagar viços exigem constante attenção e vigilancia! 
em que está projccladn, dize-ndo fHlC o actual mata- A vcrdatle, porém, é que o ~ervi~o munieipal, 
douro tem tacs raizes que àifiicilmentc h<IYt:>rú na pnrte principni, tem ido passnndo nos poucos 
braço que as pnssn extirpar. Dcelnro no nobre Ua camara, a qnrm a constituiçfío o entregou, 
senador que não conhc\O qua.rs sejnm estas raizes, · para as mãos do governo, na capitll do Impcrio do 
mas quncs<iucr qnc pos~nrn ~or, ~ npr•zar de que o Br<:tzil. 
o actual ministerio na opinifio de S~ Ex. é impo- O Sn. CAJ:t.-sANsÃo DE SINIMDÚ (presidente do con-
tente~ é f1'úco... scll,o) :- Neste ponto estamos de perfeito accôrdo 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRA.NCO:-Não, senhor, com V. Ex. 
pelo contrario. . O Su. ConnEIA :-O que se ba de esperar da 

O Sn. C.ANSL'fs1o DE SrruMBú (presidente do con- hberJadc do paiz, quando o elemento municipal 
1elko ):-. _. ha Je sentir-se com o "t"igor ncccssario dcsappareco? 
para rxtírpa'r tal'S raizl's, porque não c-onhece P;;recc que o governo devia solicitar providcn
obstaculo quo se anteponha ao interesse pulJiico. cias do poder Iogistativo, niio para aggravar esta 

Fique o nohrl' :-:.enaJ.or certo de (IUC as oLrf'IS situação, mM para modificai-a, pnra remover 05 
estão cm D.nd:uncntu ; pl)t1erri talvez haver ni- inconYenicnte~ ni_Jontndos. 
guma demora na canalização ' porque a extensão o Sn. CANSANSÃO DE SrNfMBÚ (presidente do conw 
orp por cerca do 21 kUumc~ro::. ; mas os canos j'á sellto):- &1:.1 reforma está nos planos do governo; 
estão encorn.mend:.ulose esperu que para mci::~dos f c opportunamcntc a promoveremos. 
Janeiro ou Fevereiro o matnUouro cstnr(t conclui-
do c começará a funccionnr. O Sn. Conru::u.:- Folgo com o aparte do twbre 

E' qurmto _pof'SO infot•mtti' 30 Senudo 0 ao nobre presidente do conselho; mas peço-lhe que esse 
senndor que acabll Uo fedia r. opportunamente não vá muito pelo futuro, com

quanto eu não duvide de que S. Ex. terll longa 

O Sr. Correia:- O estudo do novo cre
dito exigido para a conclusão do matallouro chama 
naturalmente a attt·nc_ão parn umn questão _com 
que mrlis de uma vez se tem o~('npndo o governo 
em seus relatorios, e ns camaras em suas dis
cussões, a completa insufficicncia dos meios entre 

. nós cstaLelccitlos para dar vigôr ao elemento mu-
nicipal. ~ 

O syst~ma con:-titucional, que entrcjja ás ca~ 
maras rnunícipncs o governo cconomico c muni
cipal c.hls cidaU.cs c vi!Ias, nüo tem na prntica a 
devida L'xecu~ão. 

Si na capital do Imprrio .:lS cousas marcham por 
. fórma que os principacs servi!_;OS munícipacs foram 
entt·egues no poder central, o que póde ~er nas 
remota:; cidades e villas do lmJlerio o elemento 
municipnl, no qual cntrctuuto a constitui~ão dc
positu tiiu grande confiança ? 

0 Sn.. LEIO VELLOSO:-Apoiado. 
O Sn. CoRREIA :-Talvez não I1aja outro paiz cm 

que o governo, que teut de dcciU.rr sobre as mais 
graves questões do Estado, que declara a guerra, 
que cele-bra tratados, etc., scjn. o mesmo que tem 

__.. de __ ...g_uidar. . . -
<------(] Sn. LE1o VELLoso :-Da limpeza da cidulle. 

O Sn. ConnEIA.:-... da Iimpcz::t c irrigação da 
cidaU.c •.. 

o Sn. C.\.NSANSÃO DE SINIMnú (ptesidente do con
selho) :-Nisto-tem muita razão. 

o·sn. ConnErA :-.... do esgoto das aguas plu· 
viaes, do desoccnmcnto do pnntano.') ... -

O Sn. JUNQUEIRA :-Da illum[naç5o. 
O Sn. CANSANSÃO DE Smnmú (preszdente do con

$elho) :-Da • CitJ' Improvemonts.• 
o Sn. CoRnEIA.:-. y. ~do jardins publicas, etc. 
O que se ha de suppôr da rcgularid~d_e da admi

nistração de um Estallo em que os mtmstros, _q_ue 
têm de cuidar dos "\'ariados nssumptos da pohtwa 
e da administraçfío geral, que n!Jsorvcm todo o 
tempo ninda aos mais vpplieados, t~m de attcnder 

vida. 
O Sn. CANSANsio DE SINil\IBÚ (presidente do COt!q 

se lho):- Muito obt•igado a V. Ex. pelos Jwns de
sejos. 

o SR. CoRl'l.ElA:- E' o que mo riarcco; o que 
não digo é si essa Ionga vida ministerial será ou 
não n mais conveniente ao paiz . 

Parece-mo que V. Ex. não deixará de Gumprir 
a promessa que ncnba de fazer ... 

O Sn. C..4..NSAN"SÃO DE SINHtiBÚ (presiàentc do can
selho):- Sem tluvilla. Não ha de ser por falta de 
vontade, nem de csforr;os. 

O Sn. ConnE!A:- ... e peço que não retarde mníto 
as reformas capitrtes, que a administração do Estado· 
reclama. 

O Sn. CANs.\NsÃo DE SINIMBÚ (presidente do con
sellw): -Dê V. Ex. a princiPnl das reformas, que 
deprns verá as outras ; é a reforma C'leitornl. 

O Sn~ L&.lo VELLoso :-Apoü1.do, é a base. 

O Sn. JAGUARIBE :-Não apoir~do ; nós precisamos 
mais do adminlstração do que de politica. Isto está 
no espirita de todos. 

O Sn~ LElo VELLoso: - Então snpprima .. so o 
systema .. 

O Sn. ConREIA :-Não sei bem cm que o pro
jecto da reforma eleitoral obsta a que se trate da 
reforma municipnl, que não depende do assembléa 
com poderes Pspccir!es. 

O Sn. JAGUARIBE :-Até porque as camaras mu
nicipMS são eleitas por eleição directa. 

o Sn. MENDES DE ALMEIDA : - Este e o mal 
dellas- não acontece asgim cm Portugal, ando têm 
sido rrÍais proveitosas. A eleição directa matou-as. 

O Sn~ ConREIA :-Comquanto cu não deseje in
stituir ngora um exame, que seria deslocado, 
acerca da melhor rcfõrma que convém ao elemento 
municipal entre nós, não podia deixar de proferir 
estas palavr::ts ao tratar da concessão de um. ayul
tado credito part~ despcza de caracter munrc.1pal. 
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A questão do novo matadouro muito se tem com~ 
p1icado. A principio solicitou~se o credito de Uous 
mil contos, que se considerava sufficiente pr1ra sua 
construcção, rcmovcndo~se desta cidade o que ex
iste, que de certo não está na altura da nos_sa civi
lisaoão: é uma deformidade. 

O Sn. J.\.GUARIDE:-Vcrdadciro aleijão. 
O Sn. ConnErA:- Quando parecia que devia mos 

estar tranquillos a este respeito, app:1rocc a neces
sidade de mais dinheiro. 

A obra havia sido contratada, e os contrat~ntcs 
dcram-Ilw andamento. 

Muda-se a situação, e o governo entunJe d_ever 
rescindir o contrato. 

O Sn. C.\NSA.Nslo DE SINIJUBÚ (presidente do con
_sclho): --Porque não estava senUo cxccutatlo cGmo 
devia. 

O Sn. ConnEIA:- Em que influiu este acto do 
governo part~ a necessidade do novo crcdilo? 

Entre :ii. susprnsão das obras, em conscqucncia 
da rescisão do contrato, e o começo dellas por 
administração mcdcou tempo. 

Occasionarià isto maior prejuizo? 
Si assim foi, a. rcsponsabiluladc do accrcscimo 

de dcspeza recaho t<~mhcm sobro o ministcrio. 
E, senhores, carecemos considerar esta matcria 

de rescisão de contr.:~tos por deliher.:tt;âo exclusiva 
do governo. 

O Sn. JAGUA.UinE:.......:.Apoindo, isto é um arlJltrlo 
muito grande, muito perigoso. A fé dos contratos 
deve ser cousa sagrada. 

0 SR. CANSANSÃO DE SINii:tWÚ (p!'esidente do COn
selfw):- Mas si não cslava_scndo cumprido como 
devia'? •.. 

O S~.t. JAGU.\RIDE:- O governo -rompeilissc o cm· 
prt:zario a fazd-o. 

O Sn. C.A.r'iSANSÃo DE SrNniBÚ (presidente do con
selho):-!tfas elJG não podi.:J cumpril~o, c fui nesse 
caso que se rescindiu. 

O Sn. Conn~IL\:- Não trato espccialmcntü da 
rescisão do conLr[lto par[l nt~ obrus do m1tadouro; 
mas noto que vui passando no ministcrio actualJ 
como doutrina corrcnto, que o governo pódc 
quando lho apraz rc~cindir p~Jr si os contratos que 
celebra. com pnrticularcs. 

Não é este o unico acto de tul ordem praticado 
pelo governo. Jú tratámos aqui do rjUC occorrcu 
com a rescisão do contrato feito para o mercado do 
canal do b-I.lnguc. 

O Sn. J.tGUARIDE :-Sempre p::~ra ficar-se peior. 
O Sn. ConnEIA :-A discussão mostrou como nesta 

parte não foi devidamente attendülo o interesse 
puLlico. 

Encontramos na collccção de leis consultas Jo 
conselho de Estntlo em que se trata de rescisão de 
co,ntrntos feitos com o govGrno, c outrn é a dou
trm<:~ ncllas sustentad<:~. 

O Sn. MENDES DE ALrtlEIDA: -Por a.hi vni muito 
bem. 
. o_ Sn. SIL\'EIUA D.\ MOTTA: -0 que se deva fazer 
c n::to approvar a resctsão. . 

O Sn. ConnEtA.:- Eu podia fazer a rnumcruçUo 
dos contruto:; que o minisferio do 5 de J<:lnciro tem 
desfeito por si. SUo diversos# 

O Sn. J.Jo.GuAnmE : - Como o da pt·a~a. do mcr~ 
cado. 

O Sn. CoRREIA :-0 governo julga que é seu 
direito, e veleja a todo o pcmno ! 

Entt·otanto o nobre ministro da f<:~zend<:~ disso 
.. que mantinha a il!egal pMcontagcm concedida 

lwlo ieU antocessor ao actual thesoureiro das 
aterias, porque tratava-se do um contrato. 

Tant::l veneração por estü conlr<:~to e tuuta faci
lidade cm rescindir outro:;! 

O Sn. JAGUARIBE :-Rescisões de que pôde vir 
augmento de despeza por indcmnizaç~lo. 

O Sn. Conn.EB .. :- Jâ nos p~pcis rclati\'Os ao cre
dito de cprc trntamos se encontrd noticio. dos piei~ 
tos jndicwcs a que u rcsci3ão tem dado Iog:tr. 

O que n5o SG pilde admittir ó que se pr~guc uma 
porcent<:~gem i!Iegal por haver um contrato com o 
thosoureiro das loterias. 

N5o pódc o governo estabelecer om contrato in
demnização maior do que a que a lei marra pnra 
qualquer serviço. A execução da lei não pórle sr r 
embaraçada por contratos do governo. E menos 
pôd0 o contrato dar âs infcacções de lei forç-a in
atacavel. 

:Mas, onde ostú a demonstmç:iio de que o creditü 
agora solicilatlo para continua('.iío das obras du 
maturlouro é o indlsponsn~'cl? Nos papE'is não se 
encontra a demonstração do que a som ma pedida 
n5.o é exces:;iY<L 

Est0 ponto deve ser liquidado, tanto ma i:; qnantu 
a honrada commissão de orç<J.mentu desta c<:~sa, 
tratando do uma das verlJils, diz (lê): 

(A canalização da nguu Jo rio da Pratn importa 
um accrescimo de obra uo VD.lor de 250:000;S". Não 
consta dos documentos juutus ü proposta, nem <:1 

necc:>sidaUc desta nova obra, nem o rúspcctivo 
orçamento. 11 

Estou persuurlido de que o illustr<~llo senador 
por 1\finas-Ger<:~es, relator da commissão, terá pro
cur<~do os clGmtmtos prcci~os para formar o seu 
juizo dellnitivo sobre esta parte d1J credito. S. Ex. 
dou as razões que o movernm a mliantar o lHil't,eC'r; 
ma.s o seu zelo pelos dinheiros pu!Jlicos me con
vence de que teria procnratlo os meios de ycri
ficar si o crctlito é sufficiente ou cxccssiíro, p<:~rr~, 
ncs .. Le caso .. propôr a roducçâo que julgar neces-
sarw. .. 
. O goyc~no, fazendo o pedido da qunntia quo 
Julga lll'BCtStl para a condusão das obras, qua
lificou o credito como supplcmentar; acamara dos 
Srs. deputados julgou de\ or <:~llorar esta parto c 
considerai-o creditl) extraordinario; o, nesse sen
tido, foi nalJUOlla camar~ votada emenda sobre o 
que o Scnndo tem do dclibe!'ar. 

Ora, eu creio que, tratando-se de umn dcspcza 
para a qual se votou crerJitu c.=.:poci.jJ, é csta a vcr
dadeiru J~~nominaçlío do que hoje se pcUe. 

Não faço questão dist1J; mas, umn vez que se 
tratou de emendar o que parecia mais acertado 
cru adoptnr a qnalifica.çi'io que ao credito pnra 
estas o!Jras têm dUdo as leis anteriores, e que mais 
se ac:commoda com os principias da contabilidade 
publica. 

O art.2.0 do projecto autoriza o ministro d<:~ 
fazcndu a fazGr as opC'rnções t.Ic credito Jlrectsns 
parn ns de:>JlCZas de qw~ se trata. 

DCSL·jo s.1Ler si é nccessaria cssu autorização. 
· Em precedentes propostas de credito sobru us 
qu<.~cs o Senado tem titlo oecasWo de se pronunciar 
a honrBda commissão de areamento tem aconsc~ 
llwtlo que .se elimino a <:~utoriÍ:acJ.o neiia:-; incluilla 
para OlJCr<H;õcs de credito. ~ 

J . 
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Agora entendeu dever apart<~r-sc deste pa~ 
recer. . 

A razão da climimu;ão foi qnc b~st:W<l a tJUton
zação contida na resolução prorogativa tlo orça
mento para o omprostimo de 50.000:000~000. 

Creio qu~ a mesma razão póàe justificar a sup~ 
pressão do art. 2. 0 dcst:t proposta, march:mdo o 
Senado cohercntcmcnte com o procedimento 11Uc 
tem tido. _ 

Si víer a ser solicitada autorlzação para outra 
oprrac:i'io de crcJ.ito, não fica o poder lf•gislativo 
inhiLiLlo de conccdel·a. 

DcliLL'rarclllOS cntuo como mais acertado fUr .. 
Julguei, Sr. presidrmte, que, tratando-se de um 

assumpto cuja importancia não se póda dcsconlw
cer ..• 

o Sn. CANSANSÃO DE SINIMuú ( pl'esidentc do con
sellw ):-Apoiado. 

o SR ConnEIA :-... era do meu dever sujeito.r 
csto.s ob'scrvaçõcs á considr.raçoão do Senado. 

O Sr. Ribeiro do: Luz:-$r. prcsi~ 
dente pc\o n V. Ex. a graça de mandar-me o pa
recer'da comrnissão. (E' satisfeito.) 

Na qualidade de membro da commissJo Ue orça~ 
mento coube-me a tarefa de Llur pnrr•ccr sobre o 
crcditÔ que se discute, c vor isso entendo llUO é 
dever meu contestar [iJgunws proposi9õcs emittiR 
das prlo honrado senador pela províncwllo Paraná, 
e explicnr a r .não por flUO pronunciou· se a com~ 
missão de orçamento a favor do credito solicitaUo 
pelo governo. 

A commissão não tratou de iuycstignr si fui ou 
não muito l>ç-m fun<lndn o vrocetlimrnto d.:J go
verno rescindindo o contrato ccll'~)l'atJo pnrn con· 
strucção do novo matallouro com o emr:reiteiro 
Coimbra; entretunlo llnrcce~_-l_hc, ~J ·la Iettura ~o 
rclatorio nprcscntad.o /1clo nnmstr~rJO do Impcrw 
na La; sessão da actu~ }cg-islutura ,que os funda~ 
mcmto3 11ara esfla rcecJsno eram h~gttJmos. 

Desse relutaria const::t o seguinte: 
o empreiteiro oiJrigou·so a dat• promptn a obra 

do matadouro cm DczumLro lle 1877; oLLl!vu antes 
de terminado esse prazo Umtl pro rogação por mais 
seis mczos, isto é, ate 12 de Junho de 1878; e ainda 
não cstaya terminaJo esse segundo prn:w, cpwndo 
solicilOu novu_prorngação 110r igual tempo. 

O ministro do Impcrio nogou~lhe u prorogação 
e saUendo qnc ello su recusava a executar ccrto3 
sêrvicos exigidos pelo ongcnl.wiro fiscal. quc.con
siderava não poderem ser adwdos, rusol \'eU 1r ao 
matadouro c v€'rificou ocularmente que o emprei
teiro não êstavn cumprindo seus Uovcre:::. 

Approvou, poi.c:;,o procedimento Jo referido en~·e~ 
nllciro tl.;cnl e o autorizou a intimar ao emprciktro 
a prompta. execução dos serviços exig·tclos. Logo, 
depoit>, r;ommumcou o engcnlleir_9 que o mqsmo 
emprriletro Jhe declarar[! que nao ox.ccutarw o~ 
supr<Jditos serviç-os. · 

Cunstu mais do relataria que o cmpreitüíro abai1~ 
danara as olml~, e quo nHlrcanLlo-se· !h e prazo 
para rccomccal-as, foi só depois do o~gotuJo este 
que elle se apre.o:r.ntou no lagar; mas com pc::.soal 
incompleto e mesmo constante cm pm't ~ de pretfls 
velhas da antiga fazenda do Santa Cruz, que nem 
eram propri:ls para o serviço. 

Em conscqucncia disso o ministro tlo Jmprrio, 
fundado nas clausulas 28.11 e 32.~ do contrato, 
o rescindiu o nomeou uma commissfío p:wa pro
ceder ao exame e avalinção, n3o só das oLra"> cxc· 

v. v 

cutadas como dascruo so deviam fazel' pnra ctJn
cluir o matadouro. 

Nos anncxos do relataria apresentado na sl!
gunda sessão desta legislaturn ve.ul o parecer 
dC:$sa commissRo compo.;;ta do..; Srs. conset_beiro 
Christiauo Btmedicto Ottoni_. Jeronymo ll,odrrgu6 
de .Moracs Jardim, Carlos Kt'aus.'i e A3rão Lcul de 
Carvalho Reis. 

A commissão nvaliou toUas as n!Jras fdtas, as.::im 
como aqnrlla~ que se deviam fazer p::ml a con
clusão do ll1<1taduuro. 

Do orç:nmcnto (1ue apresentou \·erifir.a-:::::r que .B 
oLrm; feitas import:wnm em 1. 713:530~025 u D3 
oor fazer em 021:361~539. 
· Cumpre rnp••tir qnc a commisS5o do Scna_<l~ n;:!•) 
tratou de nveriguar os fundam0ntus Ua rescrsi.lO J..) 
contrato. Esta questão é meramente ntlministr~· 
tiva, e si o empreiteiro LiV{'I' alguma reclamR~ao 
a ft1zer, deve recorrer aos poderes cornpctcnte::. 

A commissão pelo e'\am(! dos pCipci·,, r1uc lhe 
for:nn flresent..:-s, vorificou ~1c realmente preci
s.1va o p-m•erno do credito t.le a58:ü921?872; d~ surle 
IJUC a oUra do mntadouro terá de impnrtur, ntio 
em 2.000:000~>. em que foi primitivarne~tu e<JlM 
culiida c pnr:1 cujo fim se concedeu credito, mas 
em 2.558:699.§872 e eu pr·n:.;o que e;;ta sonun1 
ainda nrm scra snflicienlo. como mostrnrci depois. 

As obras a f.-1zcr. calcutttdas pela commissfin Dü· 
mE'ada prlo l•liniStd'io do Imperio. importam, 
como já disst•, em 6~1:361;563'J, u a el!:ls accresce a 
da canalizaçfio dfls aguas do rio da Prata, na im~ 
porfancia de 250:000J, de modo que todas as o!mts 
soLem ao valor de m:1is do 850: OOOS : ora, dc1luzin~ 
llo,sc dessa somm:1, prinwirn a quantia do 7:J: 0006~ 
não recebida pelo empreiteiro, Jlorquc íicou rctidet 
no Tht!Soltt'u como cauçfio n<~ f;,rma do contr(ttO, 
c descontadns .:1'\ multas no valor rlc 24:000,~, JJcm 
como as sobrns dos 2.000:000~, fica reduzido o 
crc(lito ao proposto [H• ln govcrno,incluindo-::;e n~~I
le a somma. de 250:000~ p[lr(l cnnaliznçoã.o dns ag:n~:~ 
do rio ela Prnt.1, o~rn inteiramente n~va que nvo 
c~tava comprc·hrnd1cb no contrato ferlu pelo go
verno impNi:d com o cx-cm~rciteiro. . _ 

Nesse contrnto tinha-se cstrvulado a ~anallzaçcto 
das oguas do rio Guandú, e, segunUo Yujo do or~ 
çamcnto apresentnUo pela com missão. nomeadJ 
pelo ministerio elo Impt•rio, essa obra ll11J10l'ta\".:t 
em 29 contos e tanto ; posteriormente, por0m, o 
governo rewlveu quo se abamlonassc esse enca
namento partt se fazer o do rio da Prata, c, s0~ 
gnndo o discurso do honrado prr::.idente do con · 
scllw, vejo que o governo quer que o encana
mento d'agua não seja do referido rio da Prata~ •J 
sim de um outro rio que corre da serra pro
xima. 

A commissão, Sr. prosidont·~. hesitou cm con
ceder esse credito de :250:000J~ porque é p.:.ua urn3. 
obra inteiranwntc noya, a respeito <la qunl nB · 
nhumas informações existiam nos documentos que 
:tcomp:mhararn a propost.n do gover_no vinda da 
outra camara; mas, como a conclusí\o do mala
douro é urgente, tratei~ como relalor da commis
~no, de colher informações, e verifiquei que o go~ 
verno no primitivo rontrD.to tinha cstaLeleciUo a 
clausula do cmprciteim canalizar as aguas do rio 
Guandú para o serviço do matadouro. 

Posteriormente, e isto em pnrtE', consta do r·.:h
torio do ministerio do Impcrio, resolveu-se encanar 
as aguas de um outro rio, por cntender~sc que <:1" 
do rio Guandú só poderiam prc."tnr-se parn :1 
Laldcação e asseio do matadouro, mns n~o p1:1rJ r} 
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mo da povonç-ãb de Santa Cruz, e tumLcm JlOrquc, 
sendo o rio Guandú muito bai\":fJ, a <:~gua não 
podia ir ao en--canamento .sini'!o pnr meio de uma 
borubn, o que obrigaria a administr;:H;'ão pnlJJicn a 
uma grande do~pcza pnrr~ a fnl'r runccionar 
sempn:. 

Em consequcneia disto o ~ovcrno resolveu mnn
dH enc<~nnr as aguas do no dn Prata ou dt• um 
outro rio a que se rcfL'riu o noLre pr('sidentc do 
conselho, e é por i:-:;lo que exigiu o crcdít.u du m~'lis 
250 conto::;. 

A respeito desta oLru, como já disse, não foi 
presente á commiss5.o o or~amrnto, mas acreditu 
que o governo não pcclr.rin semrlhante .<:umnw, 
quo yom mC'ncionada na demonslt'ação nprr.scn
tada pPia lt!rccir<l directoria da sccrct<Jria do Tmpc
rio, CJUC SC' nchu entre os p:lpP-is, :::;j tul olJril não fosse 
indispeno:.nvel, c si não tivesse pri.'rcdidn o com
petente (.m;amento. Portanto, n commissão confiou 
no exame do governo, c dri-..;-ou-se tambcm Jevur 
pe-ll\ consideração da urgencia da mudança do ma· 
tndouro de-: ta côrlo para Santn Cruz 

Ponlleron o lwnraUo senador p1•Ia prnvincia do 
Paran6. que crn 11arn cstranltnr que, tendo sido 
contratada a ol.H'a do mat(ldonro pela ~omma de 2 
mil contos, só porque o governo re;;:eínilin o con
tt·ato e manduu r~zer aquella obf[l pnr ndminis
tração, fo.;-.;e prr,r.isn muito mn.ior somma pnrn a 
sua conclusão. 

Do pnrerrr da com missão nomMda pelo governo 
conslalll os fundamentos dostc _accrcscimo de des· 
peza. ' 

Nas obras feitas, h a ~lgumns que conlêm de
feitos e precisam ser reparndns, c na'5 noYas cn
t..:ntieu a commis~.ão que nlguns prP~os Grnm, ou 
mal Uefiuidos, ou m~l calcui:.HlQs. Do sortL' qnt~ a 
commi:!são ('nlculou que dn rcsci~ão do contrato 
resultaria um rn·ojuizo pn.ra o governo dt> pouco 
mais de 150: 000~000. 

Alem disso, acredito, pelo PX~me qufl fiz do rcla
torio da commissão, que o cmprritoiro no desem
penho dat!Uellas oLras não teria lucro ou intcrrsse 
algum, <' qnc o governo p_ara ac.eital-as o o1Jri
rutria a dcspr~<1s de rcpnrn~ao1 p(lls que algumas 
não foram rena~ nos tcrmoli rigorosos do c~mtrato 
e revelam defeitus, ou dc fund<t~·íio ou de mão do 
olJr::t, segundo diz o rcfl•rido relatorio. Portnnto, 
o accrescimo de despczn provém cm pnrtc da má 
execução da:- 01Jras, c cmJlnrte da necessidade que 
sentiu o governo de mau ar fnzt'l' certos mcllwra· 
mentes. 

Tambem olJservou o nob1'e senador quo não 
suppunha sufficiente o credito pedido para a con· 
clusão de tudas as obras. 

Neste ponto e:-:tou de accôrdo com S. Ex., e pon
dero ao honrado Sr. presidente do coni>Clho que o 
creJ.ito pedido não mo parccesufficicnte pnra todas 
as obro.E: f!U" se tem de fazer, porquo rccordo~me 
de que hn dous ou tres dias Ii no Dinrio 0/Jicial o or
çamento dt' mais de 100 contos, Dprc:mntiao por um 
ou mais engenheiros que- foram orçar ce~tas obras 
do novo matadouro, ns quacs, sl?gundo mmha lem
brança, não estão. comprehendid~s no orçamento 
da. antigrt commissão, que scrvm de base para 
o credito que se discute. 

Quanto <'tO art. 2. 0_. a respeito do qual fez o hon
rado senador ponderaç~cs, observando que a com
missão se apartnra da regra estabelucida anterior
mente de não Uar autorização para operações de 
credito, devo dizer a S. Ex. que a commissão não 

adtJptou como rÕgra hão :mtorizar essas Opt'ra~'õcs 
para todns os croditos; unícD.mcntc julgou que era 
desuccossaria scmclhantu autorização em dons crc~ 
Uitus sobru os quaes deu pnrecC'r, um relativo ao 
rnini~terio da guerra, por•Jue tinham-se dado nas 
YcriJas do orçamento desse ministcrio sobras mais 
que suilicientes para occorrer ao eredito supplc
mentar pedido pnra umôl ou duas verbas. 

Tr:trnLem procet.leu do mesmo modo, a respeito 
do credito do um outro ministcrio, cm qur se ma
nifcstnram so!Jras cm certas verbas, que davam 
eom lnrgucza para occorrer â deficiencia de outra 
parn f!Ufl se pPdia credito supplementnr. 

Mas, a respeito do credito que discutimos, é pre· 
cisa rmtorizaçfio pllra levantar o governo fundos, 
nfim de occorrcr ás despezas a qur. c-lle se refere, 
pOflflH~ trata-se de despt}Zfl Cxtraordinaria, não 
contemplada no orçnmento. 

O noLre smwdor deu a entcnllor que suppunha 
cslar comprchendido o f'ftltlito, a que se refere o 
projecto cm discussão~ na autorização pr~ra op13· 
r~H:õcs de credito no valor du 50.000:000;5000. 

Não está comprchendida esta des1wza naque!Ia 
autorização, porque nós a. concedemos em primeiro 
lognr pnra fundar tutla a dividn flucturmte, exis
tL'nte ua occasião em que aqui se di..-eutiu tal auto
rização ; c, cru segundo lagar, }wrn occorrcr a 
alguns creditas, que já linham sido concedidns a 
diversos ministerws. Não porlia eomprchemlr.r, 
port;mto, ;;~ de:speza relativn a "este credilo, do qual 
não so cogitava então. 

Eis a razão por que a commissão~ em vez de 
propô r a supprossl'io do art. 2. o, o conservou. 

Finalmente, o honrado scnndor pela provincia 
du Paraná ponderou que a camarn tios deputados 
havju emendado a proposta do governo de um 
credito supplementar pnra cxtraordinario c pon~ 
derou não ser bem justificavcl tal emenda. 

A commissão tevc cm vista essa emendo. da ca
mnra dos deputados e entendeu dever mantel~a. 

Pela nos.<>a legislação está definido o que é ~rc
dito extrllordinario e supplcmcntar, e tamLem o 
que ó transporte de verbas, c determinado o pro
cesso que o governo deve seguir para a realização 
àG qualquer desses recursos~ afim Uc occorrer .:i 
Ue:-:pc.zn publica. · 

No caso de que se tratn havia um credito ex· 
traordinario concedido por lei para construcção do 
matadouro; esgotou-se esse credito, o o governo 
podia solicitar outro, como solicitou, c é indiffe· 
rente que se chame esse credito supplemPntar ou 
cxtraordinario; porque trata-se de um credito 
votndo I H' lo corpo legislativo, e este póde dar~lhc 
a denomina~ão que lhe par,~cer. 

A' cnmara dos deputado~ pareceu melhor con· 
siderar o credito extraordinat·io, por envolver 
uma dcspeza que está fúra do orçamento, que não 
é ordinarin .. e a comrnissão- do orça:r;nento do Se
nado entendeu que devia mrmter a eme~da, por 
não ter irnportancia ~lguma esta ca.uest~J', desªc 
que o credito é aberto pelo poder legislativo e nao 
pelo e:x.ecutivo. 

São estas as observações que, como relator da 
commissão, tinha de fazor, em resposta ao nobre 
senador pela provincia do Paraná. 

Findo o di· bate, ficou encerrada a discussão por 
fnlta de numero para votar-se. 
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SEGUNDA PARTE DA!.ORDE~I DO DIA 

FORÇÃS DE TERRA. 

Seguiu-se a discussão ~lo a.rt. 1.n lia prOJ)QS.ta do 
poder executivo convertida em projeclo de Id 
pela camara dos Srs. deputados, n. 215, do cor
rente anuo, fix.anUo ns forças do terra para o anno 
financeiro do !880-!881. 

O'"Sr. l\larqucz do Uerval (minist;-o 
da guena):- Ach;;..nllo-sc em discussão o ·projecto 
que fixa as forças de terra pnrn o exerci cio do iSSO 
a !88:1, peço licen\a a V. Ex., Sr. presidente, para 
apresentar uma emenda ao art. 1. 0 ~ §i 2. 0 , augmcn
tando a ~00 prat;:as o nl'lmcro das forças de terra. 

Eu já havia pedido muitopoucnrurça ou n in
disLl(msavcl para o serviço; entretanto, foram in
clmdos no numero das praças votcuhs ~00 es
tudantes, estes não fazem serviço, c por esta raz3o 
eu .:~.presento a emenda, pnra não diminuir ainda 
mais o já reduzido numero de praça::: com que se 
póde contar pttra esse fim.· 

Foi liUn, r~poíada e posta cm discussão com a 
propostn a seguinte 

Emenda 
~ Â.o § 2:) art. 1.0 - Em Jogar do 13,000 pra~:u~ 

de pret- tliga-se 13.<t00.-Marquez do Herval.~ 

O Sr. Ribch·o da Luz:- Sr. presi· 
dente, fulgo de ver que o honraLlo Sr. ministro 
da guerra vem justificar com a -sua emenda a rc
Iuctancin que alguns senadores mostravam em 
-Consentir na rcducção do numero de prnt;as do 
exercito de 15 a 13,000. 

Mais do uma vez alguns oradores no Senado Ue
mon~traram a insufficirmcüt. dessa força para 

· occorrcr aos variados serviços que llw estão con
fiados; mas entendeu-se, não obslantc valiosos 
argumentos aprescnta.dos f1í1f occasi5o de so dis
eutir o projecto àe forças de terra pnra o actual 
excrcicio, que se devia decrelar semelhante rc
ducção. 

Vejo, pois, com prnzer ~ue o honrado Sr. mi
nistro da guerra vem pcdn-nos mafs -1100 praras, 
declarando-nos que contava com :13,000 pra~as 
agta;:, parn o scrvt~o, nfio incluindo neste numero 
oi O cstuUantes qu~ nenhum servi~o podem pre
star, visto como se dedicam aos cstut!os da Escola 
!Iilitar. 

Creio, Sr. presidente, que si o honrado mi
nistro continuará testa da ail.ministracão da guerra, 
na sess-ão futura ha de vir pedir-nos não só .liGO 
prnças, mns ainda que elevemos o exercito a 
!5,000, como a oppmif'i'fo no Senado entendeu 
aecrtaJamcnte que se dêvia votar. (.-tpoiados.) 

Eu acreditava, Sr. prPsirlente, que o honrado 
ministro da guerra, não ohstantc a rcduccão da 
fOrça do exercito a. !3,000 praca.s, hnvia de con
servar numero superior no votaLlo, e guc em tempo 
competente viria ao corpo IegislvtrVo pedir ror 
esse motivo um bill de indcmnidade, justifi· 
cando~se com as necessidades tlo scrvi~o publico; 
porque não comprehendo como seja sufficientt~ o 
nnmero de !3,000 pradras para oceorrer ás uccessi· 
dados do serviço, tcn o nós de conservar na pro
vinctn fronteira de Mato-Grosso 2 a 3,000 homens, 
na provincia de onde é filho o illustre ministro 
fl.,OOO, na do Amazonas, onde devemos conservar 
de 2 a 3,000, e só temos !,000 ••• 

O Sn. M.\RQUEZ no HEnVAL -(tninütro da guerra.): 
-Um pouco mnis de 1,000. 

O Sn. Rrm:mo DA Luz;- •.. estando tambcm as 
fortalezas desprovid::~s: de tropa, c preris:mdo-se 
na cõr.t0_ de 3,000 a 4,000 pra~as parn o serviço d:t 
guarmcao e para occorrcr a qualrptnr evcntu3li
dade cm uma ou outra provincia. 

Sr. presidente, ha muito se censura o f<Jcto rle 
estar dividido o nosso exercito pelas prOI'Íncias dn 
Imprrio~ t~ sobretudo os corpos cm 1liversns d~~sla
camentos nas prwoarõcs do intcrior,p 'ffJUl~.~Iém !le 
contrnriar o fim a que :::e destina o mesmo cxerei
to, prt·judira considcrayelmento a instruc~ão e dis
ciplina dns respectivas praças, qun s:io Pmprogadns 
quasi que exrlusivamcnte no sen'iço Uc policia. 

Tem-se clamado contra esse abuso, mns sem re
sultado, llOr não se ter p!Jdido evitar a dessimino ~ 
ção das praças pêlo modo indicado; porquanto 
falla ás administrações das provincías a fon•a de 
policia necessarta parn dcsemprnlwr semelliantB 
SGI'ViCO. 

Antigamente havia o recurso da guarda nacional 
destacada ; mas hoje felizmente não se póde recor
rer a clla, nfio olJ.stauLe re<:tliar cu muito que o 
nol.tre ministro da justiça, assim como tPm nug
mcntiJdü eonsidcrnvelmento o numero de coq1o.;:, 
de commandantcs superiorJ•s e de commandant.os 
e officiaes da guarda nacional, contra a dbposiçiío 
exprrssa da lei ele 1873, que a reformou, daqui hn 
algum tempo, m~mdo tatnb:'m chama l-n a servi~o, 
nfio obstanto a prohihiçõo da lei, que S. Ex. tem 
violado, como aqui demonstrei por nrc(lsiffo de :o:e 
discutir o or~amento tla justiça. . 

Pnrtnnto, niío censuro o no!Jro ministro Ua guel'
ra 12or consentir que pr<1~n::: dos corpo.::: de linh:1 
estejam dústauadas nos pü\'oado~ d.:1s provincin__.::.; 
pois que S. Ex.. sujeita-se a um m:tl a que o::. se.us 
antecessores 5-C tern sujeitado, sem lhe podt•r dar 
remeLlio. 

Quando so discutiu a reforma da lo i da gnar·la 
nncional, o autor do projecto, que hujc coustltue 
semelhante lei, antendcu que era indispPH:';:t.yei 
para que aR aUministrações provincial"~ aug-men
ta..,sem<"l fort;a ('k policia, se dcclaraRso, que no or.;Cl· 
menta da dcspc'Z<'l gcrv.I se consignaria uma cert.'l 
somma eomo nux"Uio á despeza pm·reniente dl'.s.se 
augmcnto. Elfectiv<1mcntu se tem concedido tal au
xHio;mas nem por isso as arlminisfraçõ2s pro\~in
ciaes tem clcvndo a força pnliciai rle modo a Ui.s
iJnn:;aro concurso da de Iinha,sendu att; IJal'a estra
nhar-se que cm algumas provinc-ias, em I'}Ue se 
votava determinada quantia p:lrU pr~g.::~mento Ua 
rdorída forr.n. policial, depois qm' o poder Iugis
lativo conccdcti essa coarijuvariin, dirninui:-srm 
ou climina~sf'm dos s:eus or~amcutos as compct.~n
tes com.ignaçoõcs. 

De modo que appllcaram-se sommns, ati~ enHio 
destinad<J.'l :i fur(.'a ~u!Jlicr~, a outros serviços .1:;~ 
ar1minístra~.iro provmcial, e <J.Rsim, teudo-s~ em 
vista evitar que pra.r·as do exercito foss~m chn
rnaLlas a f<tZCl' esse ·serviço, pouco ou nnda se 
conseguiu a semelhante rüS])citu. 

J<l q_1w trato, Sr. pre.-:idente, dostc assumpto, 
eTJ.tcndo Uev.~r chamar a attenção do honrado 
Sr~ ministro :la guerra para alguns factos de insub· 
ordinação, para alguns crimes que em ontrn 
telll(W não er:1m tão frcquent~s c que hoje o são, 
praticr~dos por prnçns do exerc1to. 

S. Ex. deve recordar-se q;uc, ha dons mezes 
mais ou menns, den-se um cr1me b<'lrbarõ prati~ 
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C3do por pr[lçtts de um corpo do exercito que ostá 
aquartl'lado no cdificio onde outr'ora existia 0 
cortume. Duns praçn!'\ nlta noit(~ nrromharnm uma 
c~~a, m.at~rtlm o dono dclla o roul.Jnram tudo quanto 
t.!llr extstw. E' de [IUmirar que ~s~as pr:1r:as, cs~ 
tando nquartcbtlas, pudessem saiu r do quartel c ir 
<1lta no!te commcttcr um crime cm rua algum 
tanto dtstantc Uo.nJCsmo_quartcl, porque, ou ollas 
estavam de sen•tço c nao po<linm retirar-se do 
corpo da guard;~, ou, si n5o estavam deviam 
achat:~sc no respectivo compartimento 'da com
p.mhw. 

Isto .mo r~z cr~r que nffo ha TI[Iqnello corpo a no
cc~sarm vrgrl?TICHl, c mono.~ a conveniente disci
plma, cm nst::~ do facto LJUC acabo de- referir o 
qual, eonsli~ulndo erime gTavissimo, folgo de !c
conhecer. nao ter-se dado sinão rarissimns vezes 
no cxcrczto. 
, :M~s, como ia dizendo, hn certos crimes que se 

tem. tornado ft't•qnentt:s c silo os de insuburdinação. 
Ainda lw. dons ou trcs dias ouvi dizer que pra

ças de um corpo de tropa de linha, cstadonado na 
cidade de Cori.ti!>n, tiveram um grave conflicto com 
a forra do pnhrw. Ora, e.stc f:1cto n meu vCr ó 
gra,ç, e si é parn estranhar que se' Ul'om conllicÍos 
cnt~c- pr~~as de pequenos destacrtmcntos collocados 
no mtcrwr, longe dos respectivos commrmdantos 
e d? officinlidaU.e Uos corpos a que pcrtcneem 
mm to mais o é c rcvcln consideravcl insulJurtliua ~ 
~ão o f:lcto a que allnJi, occorrido na capit<:~l da 
proyincb, onde existe-m o commandan~c c todos 
os officiae~ do respPctivo coi'po. 

Tenho ou rido dizer quo a cossação do castirro 
cor'poral ê que tl'm concorrido p:1r.r1 que se tcnha7n 
dado tantos actos de insulwrJ.inat;ão no exercito. 
O nobre general que 6 muito dl~ciplinador, como 
me apr[lz rcr-onheccr, pndorii informar ao Scnnrlo 
si com effcito esses actus de insuLonlint~\ão pro"~tl'm 
da suspens:io do castigo J.a cbllJata ou Sl de outras 
enusas. 

Eu me inclino a crer qno tnlvrz provcnhr~m da 
.mspcnsã~ do cnstigo l1a chil)at:1, porque não esta
--ramos. amda com o prs:"oal de. pr:u;~o:. de pret 
eon-rcmcntcmento pr(':pnrat'lo pnr:t essa mudança. 

Sei quo o honrn(lo senador p1•la Bnhi:~, fJUando 
concorreu paríl nenLar-~e com o castigo da chi
bata, conta\'a com a:; praçr~s provenientes da con
scripção, qnr> sem duviila Ucviam ser muito mais 
morigcrad11.~ c disponf'ariam ef'sc castigo. Mas até 
ao presente não so recorreu á conscripç:to pnrn 
manter·se o nosso excrcitl) no seu estado com
pleto; primeiro, porque rcrluziu-sc o exercito 
que sendo õl principio do Hl,OOO srarns, PflSSOU a 
ser de W,OOO, o depois de 15,00 n "13,000; cm 
sequndo Jogar, {)Qrqne t·~m·se ilprcs!".nt:;õ.o aiauns 
vomntarios, de moUo qnc ainda nfio foi prPeiso 
fazer a conscrip~5o. Mas a mnioria das praças de 
pret do exercito ainda provém do recrutamento, 
e todos salJem como cm certas provincins se abu
sara dcllo. Du · ordinario, algumas autoridades 
entendiam que o recrut:uncnto ern um meio de 
policia, o homens que deviam rc.sponder a pro
cesso eram conduzidos para. af'se~tai' pr~çn c tor
narem-se os defensores da Lundetra naeronal. 

Desejara qtw o honrado ministro da guerra nos 
informasse de occurrcncias que se derflm ha !lOUCO 
tempo em umn fortaleza nossa, da pronncia do 
Amnzonas. Recordo-me de que deu-se alli um 
crime em que estavam cm·olvidas prnras do des
tacamento. Houve lrl o que quer flUO fo~so em que 
tomaraín parte praçns Uo exercito. 

Limito-~w, SJ..:; presidente, a fazer unicvmente 
~slas_ cons!~t~r[lçoes a. resp0ito da proposta 0m dis
Cl:lssao .. Na o conta'\Ul. que hoje pudL'ssc clla ser 
dls~utld<.l, e por isto não pm;so rntrar no exame de 
ll1UJta:;; outras questUes que se prendem ft mesma 
proposta. 

O Sr. 1\t:arqu.c~ do IIer,>al (ministro 
da. 'HW/Ta) : - Sr. prewlcnte, puuco k'nho tle ex
~ltcnr ao noLJ_'C scnatlor que acaba de sentar-se. 
S. Ex. rufenu os factos, o t::~mLem rderiu as 
causas, c portrtntD C1itá o ministro llispensndo de 
responder. 

Ningucm ignora que a subordinn.cão da um 
cxcrcit~J nãg pódo existir sinJo cm corPos crcaclos 
orga_nizndos, reunidos, em serviço, com seu~ 
officwc.<;. 

No ~ra~il.falla-se em exercit~ lJem organizado, 
bom dJ:SCtphnndo, bem suborUmado o bem com
mand~Hlo, mas não ha meios para se consecruir 
nada disto; porque ('Ud:l companhia cst~ onlf'e é 
prC'ciso poJir,i~r, onde é prc~i~o guordar o preso, 
ou cm qunrtNs :->em as condu;oes ncccssarias para 
e3t.1r fcchalla nas horas do descanço, porqut} em 
poucns part1~s ha quartc.i:;; convenientes c nesses 
mesmos n5.o ficam os officiaes, qno nÍon1m por 
fôr.n, na distnncia que lhes convém, pa.ra poderem 
pagar o aluguel de suas casas. 

A nossa tropa. não é ainda formada desses santos 
que o mou digno collega quizern trazc-r para o 
CXC'rcito (t'iso), com a lei da conscripç-ão. Eu tenho 
a. relação do mais de 800 homens incorrigi-reis· 
mns pnrn errar comp:mhir-s ontle clle:= .sejam cas~ 
tigados, s5o preeiso.:: o{llci.nes e dinheiro pa.ra se fa
zercm os quarteis apropri.'l.dos, e por conscquencia 
é uma lei feita para não se- poder cumprir, e qu~ 
só trn.z por conscquimcia motivos paril aceusaç'ões 
ao mmEtro. 

O soldndo que está du scntinella. ou cstii. Ue pa
trullw, si tem má conUnc.'.n, porque n?lo se rscolhc 
poln conducta quem lta U.tJ ir patrulhar, va.i aqndlc 
a. quem toca p0ln csrala, c·om1Hettcndo um crime~ 
o que lho succede? Ir p:lm n cadê<\ (riso) e su .. 
jeitnr-se a procesRO. E que pó1lc fM!:c>r o ministl'O? 

O castigo da chibata, meus senhores, é rom 
efft•ito repugnante ; pnrém ó necessnrio não conhe
cer o que é cxereito, o qu-1 sào solUa.dos para pen
sar <1uc pos5a valer alguma cous:'l o castigo do 
jr,lum do pão e agua, e o Ua repr~~hens?ío pr>la L :t, 
2.• c 3.' vez. (Riso.) 

A' opinii'ío pnblicn repugna o castigo da cldbnta 
c o legislador fez um rasgo de humanirütclc nca
ba.ndo com es~e castigo, que muitr~s vezt!:; l'l't'l. 
applicndo talvez a :llgum innoccnle que o não me
recia. Melhorou-se· o regulamentu, o r1ue muito 
npplandi, mas primcirélmente dc\'ifl-sc ter me
lhorado o prssoal. Tenl..talll, poi~, os nobres se
nadare.:; p11rif'ncif1, que só com vagr~r porlerrmog 
chegar ao resultado desejado-a. lJua t.lisciplina e 
sulJortlinação. 

Pedi 13,000 soldados para f:1Zt'f o serviço, porr]liC 
não ha com que pag11r maior forç-a, c si não lla 
dinlleiro, eu não posso conservar soldados, aos 
qnars tenha de pngar 6 minha custa. (Riso.) 
Deram-me 13,000 soldados pnra fazer o serviço, 
mas neste numero não podem entrar ~00 estu
dantes, que não o v~o f«zcr. Nas escolas matricu
l~ram·sc o anuo passndo 420; diminuiram 30, 
mas entrl\ram outros nl\tnr<tlmentiJ segundo a lei. 

Em toda a parte faltam. (!Uarteis, mas não chega 
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o dinheiro para faze l-os de Uma vez; vn.mos 
pouco a pouco tralJallwndo. 

E' pouco sntisfac.torto o estado de disciplinn do 
exercito; mas cu supponho que mesmo assim é 
melhor do que se devia esprrar, porque é uma 
raridade appt~reccr um crime da ordem dos que 
se citaram, qmmdo ternos uma officialidade muito 
nova

1 
que nem mora no quartel, para impôr o 

necessario respeito aos soldallos. _ 
Não póde tambom haver exercido, o soldado 

que sabe de guarda hoje vai apromptar-sc para 
entrar no outro dia; c ha commandante de lw.ta
lhão no Brazil que só vC a sccrctaría, o secrct<~rio, 
e a guarda que está. no quartel, o mais nada. Os 
soldndos andam pela~ matas destacados pelas pro
vincias como policia. 

Eu não sou dos que p~nsam qno e exercito não 
deve cuidar da ordem pnlllica, porque n noção é 
quem pnga o soldo, c ni'ío é seguramente parn estar 
só no quartel nprcnUcndo o man-ejo. 

O Sn. Rwmno D.l.. Luz:-Isso por exccp~ão. 
O Sn. 1\fAnQUEZ no llmtYAL (ministro da guerra): 

-E' por cxccpcão; mas si nos não podemos fazer 
essa exccp~ão? ... 

No Brazil não ha exercito; o cxcr_cito é a policia. 
E não é a. primeira -rez que isto· succcdc, pofque, 
quando cu estive reunindo forças brazilciras na 
costa do Uruguo.y pnrn um excrdto, Im alguns 
annos, ia recebendo os subdelegaUo::; c dcleg~dos 
de policia, que vinham de tOd;"t a parte com as suas 
ordenanças. Essas ordenanças ernm soid_ndo;; ele 
batalhlics do exercito, c os taos dclcgatlos eram 
orUinnriamentc um cnpitlío, um tenente-~ que sa
biam rnuito do delegacia, mas que do milicia não 
sabiam nada. 

Ncstn.s condi~õc:o, Sr. presidcnto, pnrn f'C tratar 
do discipHna do exercito C preciso pror:urnrem-:;c 
bons quartef:;, rompos do instrucc;ã"o de manobras, 
c fazer com que os chefes, os gcnera.cs c o.fficiacs 
vivam juntos com os sohiados. De outra maneira 
não fazemos mais do que fallar naqui!Io cm quê 
muita gente falia sem saLcr como o ha de con· 
seguir. 

O Sr. Junctnclrn vota pcl.'t emenda. do 
nolJru minislro porque o seu pensamento cru 
que a forçn se cicvassc,. e só concordou na rcduc~ 
cão pela declaração terminante Uo governo. Mas 
o seu principal fim, usando Ua palavra, ó frizor 
uma rectificação do CIUC lw. pouco se disse. 

Tambcm cntemlc que n. disciplina do exercito 
não póUc ser completa, omqu::mto os corpos não 
estiverem _cm seus qunrtois ou cm acampamentos. 
J~:mqmmto o cxl'rcito l~:-;liver dividiUo a su:bJivi~ 
dido, a disciplina ha de rclaxar~sa. 

Foi o orn.dor quem no Senn.do pugnou pclu pas~ 
sagem da lei, chamaria Uo recrutamento, lei, cm 
que, entre outras disposições, ha umll. idéa grande 
c generosa, que foi adoptada por quasi tullos, a 
abolição do eastirro corpor<~l. 

Têm querido á\gumas pessoas attribuir a esse 
facto uma ou outrn. pequena dosorUcm que se tem 
dado no oxercito.Mus factos analogos sempre occor· 
rcram; sempre se rleram actos do insuLordinução 
c rixas entre soldados, .soh o domínio da chibata e 
da cspadn. 

Qu:mllo se poz cm execução a lei suscitara:r:nMse 
duvidas si o nrtigo respcctiyo ii allolição do castigo 
corporal devia ou não ser imml.'diatamente cxc
cutallo. A cli~posi~ão crn. imperativa, entretanto 

o orador teve c-scrupulns, e por isso consultou a 
secção de guerra e. marinha do conselho de Estado. 

Mas o orad<:>r, cm honra do nome lJrazilciro, de
clara que se não deram resultados, que se receia
varo, mrmtentloMse a disciplina, salvo um ou outro 
iflci(lente tle pouca importancia. 

Em toUo o caso o beneficio que a abolição do 
castigo produziu foi mnior do r1uc se esperava, não 
só nas consequencias praticas,. como cm relação 
ás idéas. E diz cm relação tis consequencias 
pratier~s, porque se rGconhcceu que muitas pe-ssoas 
que fugiam das fileiras do exercito, temendo a 
chibata, se rçsolveram a assentar praça; augmenM 
tando assim consideravelmente. o numero de volunN 
tarios. 

Tambern é certo que J.epois que se poz cm pra· 
tica o ::~:rt. 8. 0 da lei, não foi preciso recorrer ao 
antigo recrutamento, de que se poderia lançar 
mão até que se effcclnasse o primeiro sorteio; mas 
nem istu mesmo foi nccessario pcb concnrrencin 
de voluntarios. 

Observa ainda que o castigo corporal tom sido 
aLolido cm toda a parto; e na propria Inglaterra, 
que é o unico paiz civfiísado, que conserva essa 
nodoa, apparercrnm agora nas camaras dos com~ 
muns e na dos Iord.:; muitos defensores da abolição. 

E com offeito não é passivei sujcitat··~e um 
homem livre a cttstigo tão infamante: antes a 
lihenlatlc corr.cndo algum risco, do que o socego 
d;:~ escravidão: Mala periclitantem libertatem quam 
quietam sevitiam. -

Procurou-se. no:bilitar a condiçi'io do soldado e 
até hoje não ha f[tctos que nos façam arrepender. E 
si o governo entendesse que essa lei tinha. prodnM 
zhlo má os resultados, era a oceasião de propor 'que 
se revog-assé. 

O::; soldadüs do sorteio não serão santos, como diz 
o nobre ministro da guerra, mas é de prL"!sumir 
que sempre srjnm um p0uco melhore::> do quo 
aquclics individuas que a policia and<~vu por ahi 
ugarrando e que muitas vezes eram réos de poli· 
cia. O exercito não estará no grilo de disciplina a 
que devo chegar, mas isso é devido á diyisil;ilíM 
dade em que se arha e il sua applicn.ção em ser
viços diffcrcntcs de seu mister, e não á lei qu1.\ 
aLoliu o castigo corporal, e que foi mais um passo 
que demos para fr~nle no c<1minho do progresso. 

O Sr. Correia :-A emenda offcrccidn pelo 
nobre ministro d-1 guerra, augmcntando u nu~ 
mero d•} pr:1~ils do exercito, vem dar r;:~zão ás ob· 
scrvações que fiz quando, na discussão da ultima 
lei de fixação de forcas Ue terra, pedi n S. Ex. que 
posasse bem as circumstancias do paiz pnra deClaM 
rar ao Senado o numero de praças de que nercssiM 
tava para o regular serviço do Estatlo. S. Ex. se 
ha de recordar de que o Senado mostrou disposirão 
de acompr~nhar nesta parte no nobre ministro.' Si 
S. Ex. tin~sse então dito que, em vez do numern 
de praçns fixado no proj ccto, era neccssnrio o que 
tem Ue ser ineluido na presente lei, no caso de ser 
aceita D emenda offurccida pelo nobre ministro, 
como me prr1mado que será, o Senado naquella 
occasião houvera acompnnhado o nolJr~ mini:;tro, 
~orqne era o seu desejo, e!ltão co~o agora, hnbi.~ 
IHar o governo com os mm os preCisos para que nao 
soffra a administração puLiica. A opposição nesta 
casa tem con::.ta.ntemente demonstrado que não do· 
seja de fúrma alguma que faltem ao gabinete os 
meios de goYerno. 
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Mas eu não sei como o nobre ministro da fazenda 
e a comÍnissão de orçamento da camnra dos de
putados rececebl!rão a emenda do illustre mi
nistro da guerra, da qual resulta augmento oos 
despezas public-:~.s. 

Eu espero que a maioria llo Senado .. ao delibe_rar 
sobre a emenda offcrccida pelo nohro ministr11 da 
glil.erra, dará mais um testemunho de que não leva 
a opposição ao ponto de fJUC deiTa resulte a menor 
desvantugem para o servtç-o nacional. 

Com cffeito, si ella se _pronuncia contra cortos 
actos, contra certas medidas illegaes, o fõlz iiUfiCl
lida pelo dever de ob::;tar a actos que enfraquecem 
a fé pnbli~a na officacia das instituicõcs livres que 
nossos antepassados nos legaram, c não para ma
goar os nobros ministros. 

·A oppo~ição do Sen~do, creio eu, cstimnria mnis 
ter occasião de louvar os nobres ministros pelo ro~ 
speito á lei, pf'ln repressão dos abusos, po.la fis;ca
hsação dos dinheiros pulJJicos, pnla moderação, 
pela tolerancia, pelo dcsinterc~se, do que repetir 
censuras que infelizmente nao têm até agora pro~ 
duzido os salutares e!Tdtos que se deviam esperar, 
desde que pnrtrm de uma opposi~ão que collrJr,a 
acima do interesse partida rio o Uescjo de promoT"cr 
ellicazmente o bem puLlico. 

A lei que discutimos deve encontro.r faYoravel 
acolhimento no Senado, cujo cmpr.nho tlevo ser 
que não se repitn o acto praticado pelo governo 
em Junho do i878, dispensando n lei de fix.acão 
de forças de terra e mar, e impondo ao cidadão 
brazileiro, por acto exclusivamente seu, o servi~o 
das armas. 

E não cessarei de repetir que, por :lCJ:UCIIe acto 
exorbitante, os nob!'es ministros ainda não soli~ 
~itaram bill de üillemnidatlc ; o:que subsiste inteira 
a responsabilidalle que assumiram c que 6 grave 
nos termcs da lei de 15 ue Outubro de 1827. 

Não cessarei de o repetir, porqur, como susten
tadordo prinC'ipio da Iegalillade, Ucsejo que, quando 
este principio é offendido, se recorra aos meios de 
restaurar-lhe a força. 

No correr da discussão o nobre senador pela 
provincia de 11-finas fez rcfm·cncia a um ac:to de inw 
subordinação _prnttcado pela força do linim ua ca
pitr~I da provmcfa que tenho a honra de repre· 
sentar. 

O Sn. MARQUEZ no IIERVA.L (ministro da guerra): 
-Ainda não se sabe bem o que !oi; ao menos 
ainda não recebi parte oftlcial exp!ieando o fMto. 

O Sn. CoRREIA :-Já- quC. sobre isto se chamoU a 
attcnção do Senado, é do meu dever recüunar do 
nobre ministro da guerrn que nos dê noticias de 
tu.Uo quanto a este respetto tiver chegado a seu 
conhecimento. 

O Sr. 1\Iarquez do IIerval (ministro 
da guerra) :-Sr. presidente, rwr cmquanto s6 por 
telegr.amma soube que alguma:; praçM do i . ., de 
infantaria, destacadas em Coritiba, tinham tido um 
conflicto com a policia, c :por ess0 motivo o presi
dente, para evitar a reprodtlcção de tacs factos, 
as mandou par<"! Antonina, donde virão pnra esta 
côrte. 

Findo o delmte 1 ficou encerrada a discussão por 
falta de numero para votar-se. 

Finda a hora, o Sr. presidente deu para ordem 
do dia 2l.: 

1.' parte (até á 1 lwra). 

Votação das materias cuja discussão ficou encer~ 
r ada. 

2.u discussão da propostt\ do pOder executivo 
fixando a força naval parn o anuo financeiro de 
!880-1881. 

As outras ma terias já designadas, a saber: 
2.a discussão dns proposições da cnmara dos de· 

putados, do corrente anno: 
N. i86, approvando o contrato celebrado pelo 

governo para a navegução a vapor no rio Ama
zonas e outros. 

N. iõ2, determinando quo os exames de pre
parntoriof:l ffdtos no Ivceu da Buhia sejam aceitos 
p<1ra a matricula nos· cursos superiores do Im· 
perio. 

2.a discussão do parecer da commissão de em
pre;w:-; privilegiadas sobre a protençtro de Murris 
N. Kohn. 

a.a dila da proposiç:ilo da camara dos dc
pntndo:::, n. 233, rlo corrente nnno, concedendo a 
Carlos Agostinho Uc Laperriere privilegio parn fa
llrietll' e ''cnder sótla artificial e a.cido sulphurico. 

2.« dita da proposir.ão da mesma camara, n. 5::!2, 
do !873, determiuan~o que n legitimoção por sub
s~qnentc matrimonio cornprchcuU.e os filhos espu
nos. 

3.~ dita da proposiQl'io n. 2~:1, do corrente anno, 
autorizondo o governo a firmar definití~'[lmentc. o 
contrato para a limpeza e irrigação da cídade. 

2.u dita da proposição da mesma ~am:-~ra, n. H7, 
do corrente auno, autoriznnU.o a Camara Muuiw 
cipal da côrte a contrahir um empre-:timo até 5 
quantia de !1.000:000~, a juros du 6 °/o. 

2.a parte (á :1 hora ou antes). 

Cuntinuacão da 2.a discussão do art. S.u do pro
jecto du lei du or9amento pnra o excrcicio de 1879 
-1880, relativo as despezas do ministl'rio da fa
zenda, si estiver pr~·sonte- o Sr. ministro. 

2.a discussão da proposta do po(]cr executivo, 
concedendo no ministerio d1) Imp~rio mais um cre
dito ex.traordinario pnr3 pagamento dns despczas 
com soe carros ás provincias flagellndn:; pela .'iôccn. 

Levantou-se a sessão ás -1 horas da tarU.u. 

D7 •" 19cssão cm ~4 de Setembro 
de 187'0. 

l'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE IAGUARY. 

SUMMARIO.-EU'J:DU:NTR.-TJ·as pro_poslçÕI'S Ú'l c-amara doj) 
Srs. dCJlntaclvs, sondo Juas sobra matricula de IJStudautcs, 
e a ~ercaira sobre a irmandade do San~i~simo Sacramento e 
S. Francisco •lo Pau.la da matr·iz Ja Pelotas.-A d0c01. D. 
Pedro H. Di~curso e rcqucrim-lnto do Sr. Juuqueiru. Ap· 
provo.çâo do rcqucrimcnto.-Prl)jccto sobre a clci~ào sena· 
torial da Parahyha . .A.poiamontu Uo proje~to.- Negocias de 
Santa Cathariua. Di~curao c rcqucmmonto do Sr. Gort•eia. 
Approvaç;lo do requerimento.-- PRJll:eHI.A. PJ.I\1'E DA onDE!II 
na m.\.- Croilito p1u;;1. o novo matadouro, AprronLção.
Forças de torra para o anno financeiro do 1P.80- !83:1. 
Votao;ão--Foryil.i de mar para o mesmo anna financeiro. 
Diitcursos dos Sra. miniatro da n::arinlla a pre>-iJentiJ do (:on· 
selho, Emen!la o subw.enda do Sr. :U.ibdi'O da Luz. Di;;
curso o submcnda do Sr. Leitão da Cnnha. Discurso e 
emenda do Sr. Teixeira Junior.-s&otawJ.. uuc n.1. OliDEll 
oo- nu .• -Orçamenta da fazen<.la. Discnrsos dos Srs. mi· 
nistro da fil.2:enUa e BarãB do Cytegipe. 

A's 11 horas da manhã, fez-se a chnmnda e aclla~ 
lam-se presentes 2:5 Srs. c;enadores, a saber: Vis-

... .. . ' 
4 
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conde de Jaguary, Dar1Jo de Maman:tuape, Visconde 
de Nictlwroy, Barão do Cotogipe, u:1rros Darrcto, 
Visconde do Almelé, Ribeir•> tla Luz , Junq_ucir:1, 
~acs J.e Mendonça, Luiz Cario~, Leão Vellu::o, 

Dantas,.. AITunso Celso, PanmL~guá, Visconde de 
·MurltiJJa, Vis,:onde do Rio Dranco, Correia, Josó 
Bonifacio, Darão da Laguna, Diniz, Antão,. Jaguu~ 
ribc, Leitão da Cunha e Cunha e Figueiredo. 
Deixara~ de comparc~er, rom. c:msa -pnrti('ipn~la, 

os Srs. Cluchorro_, Barao dç Pira_flama Conde de 
BacpC'nUy, Duque do Caxias, Frusto Jc--Aguiar, 

· Octavianot... Silrcira LoLo, Fernandes da Cunha, 
Saraiva c_viscondc de Bom Retiro. 

Deixaram~ de comparecer, sem causa partkipaãa, 
os Srs. DarJo de Souz11 Queiroz c Visconde de 
Suassuna. 

0 SR. i. 0 SECllE_T.!RlO deu CODtt\ do se.g:uint!i 

E..XPEDIENTE. 
. Officios: 

Do ministcrio do Imperio do 12 de Setembro de 
!8j9, Ueclaruntlo, cm resposta ao do Senado de i8, 
que n5o furnm .ninda }lresentt!.~;> a secretaria a seu 
cargo os pnpcis relativos no 11rojecto de lei da <lS· 
scmLléa provincinl do Pllrá, concernente ú entrega 
ao reverendo bispo diocesano da igreja edificada 
para servir do matriz da parochia de Nazarelh. 
-Ficou o SenaUo inteirado .. 

Do ministorio d:i marinha, da mesma data, remet
tcndo o autugraplw :--anccionado da resolução da 
asscmlJléa gcral,qnc aLre um credito de 9:533a328, 
para pagamento das gratificações aos cmprcgndos 
da rcpnrtição llydrograp hica, nos exercícios de 
!877-!879.-Ao archivo o.uutographo, communi
cando-se á outra camarn. 

Do L.., secretario do camnrn dos Srs. dCputados, 
de 22 do corrente mez, remcttcnllo ns seguintes 

P1·oposições 

A assembléa geral resolve 
•Artigo unico. O go,·crno é autorizado a man

dar admittir o pharmaceutico Ignacio Thomaz 
Pe.::soa a ex.ame das ma terias do 3." anuo, em qual
quer das faculdades de mPdidna do Irnperio, logo 
que se mostre 11pprovado nas dos dous annos an
teriores; revogadas as disposi~õcs em contrario. 

•Paço da camarados depu,1tlos, em 22 do Selem· 
bro de 1819.-L·uizFelippe de Souza Leão, 2" vico· 
prcsidentc.-José Cesano de Faria Alvim.-.tll. 
Alves de Araujo.• 

•A asscmbléa geral resolve : _ 
•Artigo unico O governo é autorizado a manibr 

admittir á matricula do 3.n anuo CJil qualquer das 
faculdades de medicina do Impcrio o phnrma· 
ceutico Raymundo de Yasconcellos, depois de ap
provado em anatomia e plly~iologia ; revogadas 
as dispO!~içõcs cm contrariO. · 

~Paço d3 canw.ra dos dcpntodos, cm 22 de Se
lt'mLro de i879.-VisCOI!dO de Prados.-José Cesario 
d,· Faria.:-ilvim.-M. Al~I'S de Araujo, 2.0 secreta~ 
riJ.•-A' com missão de instrt;tcç5o publica. 

•A assombléa geral resolve: 
•Artigo unico.A irmandade do Santissimo Sacra

mento e S. Francisco de Paula da matr~.z; da cidade 
de Pclotast da provincia do Rio Grande _:lo Sul, po
derá adqmrir bens de raiz por doação, l~gado ou 

compra até á somma de sessenta contos do réis, 
pnra preenchimento do~ fin::; de sua instituição ; 
revogadas as dislJesicões cm contrnrio. 

c Paço da camara dos deputndos, em 22 de Sc
temLro de 1879.- V'lsconde de Pi'ttdos.- Josd Ce~ 
sario de Faria. Alvim.- M. Alves de .Araujo, 2." 
secretario. ~-A' commissão dr fazenda. 

Do presidente Ua .Provincia de Minas Geracs, do 
f7 do eorrentc, remettendu a authl'ntica da eleição 
de eleitores espcciaes da pttrochia de Santa Rita 
de Jacotinga do colle(l'io do Rio Prctu. 

Das mesa5 dos cofiegios eleitoraes das cidade» 
de Passos, SGrro, Sabará, Formiga e Alfonas, da 
mesma provincia, rcmettendo :1,; ar.tas d<\ eleição 
a que se proccde.u nos ditos coliegios pura o pre
enchimento da vaga de um senador. 

A' commiss1io de constituiç"ão. 
Tendo comparecido mais os Srs. Mendes de Al

meida, Fausto de Aguiur, Barão de Maroim, Silvei. 
ra da Motta, Teixeira Junior c Nunes "Gonçalves, 
o Sr. presidcntL· abriu a sesSão. 
L~u-se a acta Ua sess5o antecedente~ e não ba~ 

vendo quem sol1re clla fizesse oLservações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois os Srs. Diogo Velho, Go
doy, Cruz Machado, Sinimbú, Dias de Carvalho, 
Vieira da SilYn, Uchôa Cnvalcanti, Murquez do 
Ilerval c João Alfredo. 

AS DOCAS DE D, PEDRO II. 

O Sr. Junqueira ;-0 governo pelo de
creto de 29 de M-1rço deste anno, rc~cindiu o eon~ 
trato com a companhia das docas do D. Pedro II. 
Depois, expediu o aviso de J)J de Abril explicando 
esse decreto e creio que nesse aviso se fazem ai~ 
guns favores á referida companhia. 

Antes da expedição daquriie decreto de 2!) de 
Março, a mesma companhia e o inspector da al
fandega desta côrte fizor:1m relatarias e expo:.iç:ões, 
que foram presentPs ao governo. Essas pr~:as ser~ 
viram de base para a cxpr.dição daquelie decreto. 

O Sn. AFFONsa CELSO (ministro da fazenda) : 
-Que não fez nenhum favor. 

O Sn. IuNQUEIRA :-E' convenientcLpois, que SB 
obtenham por cópin essas informa.çocs para que 
saibamos aquilatar da justiça do referido dcereto. 
E' isto que vou requerer, enviando á mesa o se
guinte requerimento. (Lê.) 

Foi lido, apniado, posto em discussão c nppro
vado o seguinte 

Requen'mento. 

s Requeiro que se peç-a ao governo, por intcr~ 
media do mimsterio da fazenda, cópia das infor~ 
mações prestadas peln companhia das dócv.s de n:· 
Pedro II o pdo inspector da alfandega desta côrte, 
e que serviram de base para a expedição do de~ 
creto de 29 de Março deste anno. - Junqueira • • 
PROJECTO SOBRE .-\.-ELEIÇ.\.0- SENATOBIAL DA PARAHYDA 

Foi i&ualmente lido o apoiado o projecto do 
Sr.Silveua Lobo, declarando que não se procederá 
á eleição na provincia da_Parahyba do Nor~e para 
precucher~se a actual vaga de senador, emqmmto 
durarem os soccorros publicas pela calamidade da 
sêcca. 

Arcqubrimcnto de seu autor, foi remettido á 
commiss;ão J.e legislação. 
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NEGOCIOS DE SANTA CATIIARINA. 

O S~:.·. Correia:- No jornal ufficial da pro
vincia de Santo. Catharinn .. de 13 do corrente mcz, 
encontt'O a seguinte portaria Ua presidC'ucia, diri
iida ao pres:idcnte da Camv.ra Municipal da cidade 
do Desterro: 

• Em afilei o de 29 tle As-os to proximo pnssado, 
consulta V. S. a esta presidencia si, estando tem
porariamente impotlido o vereador de numero 
Severo Francisco Pereira, c devendo por isso tor 
assento na Cam[lra o vereador tnmiJcm de numero 
Manoel Jo:;é de Oliveira, o qual urro tem func.~io
nado por ser sogro do primcu·o, que o precede na 
ordem da vota9ão, pódc convocar o mesmo Mnnocl 
J'osé de. OH \'eira, não obstante ser clle advogado, 
contra a Gamara Municipal, de Antonio da Costa 
Lemos, Josó da Tioza Luz c Manocl Luiz da Silva, 
já no pleito, ainda pendente do dedsi:to, que estes 
lhe movem J?Olo fUro civil, já no recurso adminis
trativo que tntentamm para o gove-rno geral, por 
causa de acto,:; da mesma Cnmarn. • 

c: Em respost:1 ao dito officio, declaro a V. S. 
que, repngnando ás fnnc~ões de vereador o cxcr
cicio de um cidadão, como o de que se trata, en
carrcgndo de dofcnUcr interesses particul<rres con
trarias aos d.:.t municipalidadr•, não pódc o mesmo 
ser chamatlo n exercer o mandato populnr, .sem 
desconhecer-se a incomp[ltihilidarlo da~uelle mo
tivo resultante, nos termos do aviso de .:~o de Junllo 
de :18.17. Ao que ainda accrcscc estar o V(~rcador, 
segundo o m'iso de 10 J.e Nevemtro do 1872, inhi
bido Ue aceitnr procnrttção contra a cnmara do que 
fóz parte, c vê-se da consulta de Y. S. que o dito 
cidadão procedeu contra esta decisão do governo 
imperial, quando, cmLurn,impndirlo de funcdonar 
durant~J o;; itnpl'Õinwntos do vcrl!atlor Severo. 
· • Levo entretanto esta decisão no conhecimento 

do Sr. ministro do Impcrio, pnra que cU c resolva 
a duvida como melhor parecer. ~ 
·Foi, portanto, Ueclnrado incompati·Fcl para o 

exercício de suas funcçõcs um vereador que cm
quanto niJo scn-ía na Counara Municipal, pelo im~ 
pedimcnto resultante Uc ser outro vcrca.dor mais 
votado seu genro, ncr:'itou na quaiiUade de allvo· 
gado o p:.1trocinio de uma causa no fUro civil 
contra a Gamara 1!-Iunici11ai. 

Não tenho por justificada a delilJt:ração do pre
sidenta da provincia de Santa Catharlna. 

A ineompntiLdlidado lJUC S. Ex. <loscobriu não 
se acha ostal.Jelecidn, e nao llcvc sol-o pelas presi~ 
derreias de província, c por fnfcrcncia. 

Prc:ita·se isto a attrllmir o acto a motivo llarti
dario, com& o faz o CoJLsen:ador, folha que se pu~ 
blica na cidade do Desterro. 

- No artigo Jo Conservador encontro estas pala
vras que, me purece, contêm a doutrina que dc\'e 
ser acoita_; o -

• Pensamos fJUC a incompntihilidarlc do Sr. Oli
veira, como vereador, ó relativa unicamente á 
questão de que é ad\·ogado, c não nl.Jsoluta, como 
fiUer S. Ex ... 

Nessa mesma folha eneontro um artigo llo ve~ 
rendar declarado incompativd, dizr-ndo quo re
present[lrrt ao governo contra a !ilccisão do presi· 
dente tla prorineia. 

E' a cúpia desta repre:;ent<o~ção que soltcítarei no 
requerimento que tenho de sujcitnr á approvação 
do Senado. 

Tomando parte nestas questões, procuro sus· 
tentar direito~ que me parece terem sido desatteu
didas. 

O meu requerimento de hoje é inspirado pelos 
mesmos motivos que me têm determinado a a pra
sentar outros. • 

Tratei ai) ui da prisão arbitraria de uma pessoa 
residente na província do Rio Grande do Sul, e o 
fiz com o desejo de que se puzcssc termo a essa 
arbitrariedade~ -- -

O resultado do minhas palnvras foi,porém, muito 
Uivcrso do que cstavu em minhas inten<;ões, como 
vejo Uu seguinte nrligo do Eclw do Sul de !7 do 
corrente: 

« A Gazeta lV:urcantil occupou-se Iwntcm da 
perseguição de que é Yictima o sulJdito portuguez 
Antonio Peixoto Magano, pre.'\o na cadCa civil 
desta cidade por sentença do Sr. Dr. juiz de di~ 
reito desta comarca. 

~ Magano acha-so Uoeuto, e as autoridades, cm 
lagar de mrmdar recolhei-o ao hospital cln Santa 
t~asa da Mh:;er~c~rdia, conscrva:rp-no nr~ c.adC_o,_ por
que com a pr1sao e condcmnaç:w desse mdtvlduo, 
nüo hoLwe por fim cumprir a lei, desaggravar a 
socicdailc olfcudiUa1 mas sim sati.sfazcr capl'ichos 
e rancores. 

~ l\lagano füi condcmnado cm satisfação aos que 
se julgam offcndiUos com o procedimento do se~ 
nadar Correia, CIUC denunciou ao Senado, no go
verno c no paiz a violcncia da policial obrigando 
aquclle individuo, sem processo r, as mais come~ 
zinlws formalidades da lei, a assignar termo do 
lletH viver. 

~ Recolhido á prisão p;trn cumprir a iniqua 
se.nkn~aj Magano Lem soffrillo alli maus tr.::ttu.:; c 
tutla a sorte de l!umillwçõcs. 

~ Mettl!-ram-no entre os maiores criminosos e, 
segundo nos consta, ti'lm-uo obrigado a tral.Jalhar, 
a fazer a limpeza da cndêa, tuJo i~so com amea
ças c a mais acintosa ostcnt:w<lo. 

• Temos ouvido a muitas pr>ssoas prnnuncbrcm
se indiÇ{nailas contra semelhante persrgui<:fio, la
mentando todns que não lwjn uma autoridade 
SLlpcrior que pon!Ja termo a css:Js pcquenns vin
gnnças. 

~ O Echo do Sul cumprü o seu d•!VC'r e um dos 
{lOntus do ~cu programm8, pronunciando estas 
11:1lavras em defesa do fraco c düS!lffltegido contra 
a prrpntBncia c o despotismo dos homens qu.:: se 
dizem adeptos da lBgitima idl'a liberal. ~ 

Sr. presidente, si das minhas {1alnvra:; nr.st.1 
casa, a bom rlos direitos individuaes, result[lrcm 
pror.edimr.ntos como este, de que acalJo de ter no
ticia, preferirei o silencio pt~ra que por minha 
causa não sotrram innoccnt • .-s. 

Confessu que dcsagrndou-me pro fundamento o 
facto revel.1do prlo Echo do Sul, por vêr os soffri~ 
mentus por que tem passado Antonio Peixot•J Ma
gano, cm conse_gucncia de palavras que nqni pro~ 
feri com íntençao muito diffiJrentc. 

O requerimento é este. (L~.) 
Foi Hdo, apoiado, pos.tü 0m discussão c appro

vado a seguinte 

Requerinumto 

~ Requeiro que, pelo ministerio do Imperio, so 
peç.1 no governo cópia ila representar;5o do cidaUão 
:Manocl Jose do Oliveira contra o acto do prcsi
Ucntc d~ província de Santa Cntharina, que o de~ 
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clarou incompativel para o exercício do cargo- de 
vorcadorda Camnra municipal tlrt capitnl da mesma 
provincia.-~lftlnrJel Francis.co Co!Teia ) 

PRIMEIRA PAUTE DA 01\DEM DO DIA. 

CilE.DITO I'ARA O NOVO MATADOURO. 

Voton·5C c foi adoptntb com a emenda da outra 
camara, approvndana 2. 11 discussão, para srr diri
gida á sancç_ão impcrinl, a propost:1 ~~o JlOdcr exe
cutivo n. ~G6, do corrente nnno, abrmdo um crc~ 
dito extraordiuario porêl occorrer tis duspozas com 
.as obras da conclusão du noro matadouro. 

FOUÇ.\S DE TEllll.A. 

Foi iguaÚlicnte snlnnettiUo ú votação c ·appro
va.do, com as emendas da outr<t c amara c Uo Sr. 
:Marquez do IIon•.::tl, o art. L" da propoi>ta Uo po
der executt\'ú, n. 215 do corrente a.nno, íh.émtlo as 
forças de tarn p·:tri! o anno financeiro de ISSO

, !881. 
Posto a voto~. o nrt 2. 0 fu[ igUalmente nppro,'n

do com a emenda lia outra cnmnra. 
Foi aUoptalla a propMtn êl~sim cmcndatln p<tra 

pnssar á 3.ll discussão. 

FORÇ.\.S DE MAR. 

Achando-St~ nu sala immcdin.ta o Sr. miuislro da 
marinho, foram sorteru.Ios llflf<'t êl dcrut[lção que o 
devia rccclJcr os Srs. Paes de .Mendütu;:-t, Correia c 
Ribdro Ua Luz, c sendo o mesmo senhor introdu
zi!lo no ~nlão com as fornwlidatles do cc-:tylo~ tomou 
assento na mesa ii direita do Sr. 11rPsidcnte. 

Continuou a 2.n discussão <lo ;J.l't. L (I da pro
posta do poder executivo, n. 265 do corrente anno, 
fixando a força naval p[lra o nnno financeiro de 
!880- !88!. 

O Sr. Fcl•reira de 1\lourn (minist1·o da 
matinlta) pontlCt'rt IJUe o nolJre sénador pelo Pa
raná, a quem agradece as nwneirns attenciosns, 
com que dignou-se tr:ttal·o, pronunrion na ses
são anterior um disi'Ul'.~o, que se divitlia em duas 
partes distinetas. 

A primeira relativa :.í. politica geral e mais cS
pecinlrnente ao projecto tle reforma eleitoral no 
tocante á attribuit;ão do Senado; a segunlla a as
sumptos tio ministet'io díl marinha. 

Quanto á primeira parteJ ho.vendo-se o illuslro 
orador dirigido nominalmente ao lwnra.~Jo sena
dor presidente tlo conselho, est<Í n rcspn~ta em 
muito :Uu<n:i mãos, n:to só porque S. Ex. é o che
fe do ga!Jinetc, como porque, pelo aue eon
cerne a ma teria de quo se trata, está tle perfeito 
accôrdo com lotlo o minist~rio. -

Essa rcs.po!>t::t, pois, nn occasião opportnna fDrá 
saber ao nobre senador qual o 11ensi'lmento 
ministerial. 

HospNle ncstn cn'>a, onda, grac;as á bondade 
dos nulJres senallorc~, tem sido tão Ut!ni;.: namL"nte 
tratado, não deve o orudor tornar-se tlcscorlcz, 
discutindo agora assumpto, <1110 o Senado n5o tem 
considerndo urgente, tanto assim (JUC as nobres 
commissões nõ.o julgaram vinda opp0rtuno Unr 
so!Jre cllc o competente paree1~r. 

Dito i510, pede o orador licença par[! rn~S[lf 
immcdiaUÚnente Ó pnrl~ 1'0S!1CCtivn ao niilll~terio 
a seu car~o~ 

v. v 

Pelo que to~a ú emenda, que mantla reduzir Je 
tres a dons nnno:; o tenqt11 do embnrqne dos otli
cfnes do m<.~rinh<J, o orador {lO!Hlent c1ue o funrld
mcnlo, que o levou a accitnl-<-t, está na comiHli'<IÇ?:o 
do nosso m3tcrial fluetuautc com o quatlro actual 
do pessoal d:-t armada. 

Lendo o seu relataria ncst:-~ parte, o oradot' Ue
monstra qno por (alta d~; material fluduaute nJo 
é po!'sivel dar cmh<H·que a grande numero de o:il:i
ciacs. D:llti rcsulfa a ncccssidatla de diminuir o 
tt•tnt1n de emiHH't{UC e por isso de perfeito <tccôrdo 
com a camara dos Srs. deputados aceitou a 
emenda . 

Rclativ:.uncnto :i vi<:~gem Uc instrucção à China 
W'9C de.sculp:1 dt~ niio voder apt·e~entRr um ort;ét· 
múnto da dcspcza, que se tem Ue f(JZt\r com e.~sc 
serviç-o. 

A raz3o consiste no. funga tlcmor<~, qne tem iln· 
viUo nos concertos tlo novio, que linlw tle cfl'ectU<~l' 
a vio~cm. Tendo coincidido o temltO dl·sla cu111 o 
J.os cxamr:;, resolveu o oraUot' u5o mandiJr •B 
guardas-marinha, nessa vingcm U.t~ imtrucção, ptH 
qne cm Novembru terão de fazer us exames, depo;s 
dos qun('s cnlri'lrú outra tLH'Ula jl:mt o mc:::mo lltn. 
Entretanto, f<trão os guardas·marinhll a vi<~gem d!_~ 
instrucção nas costas tlo Urazil. 

Consequentemente, tendo se muUado o pi;mo, 
não póde o orallot' nprcscntar o orçamento c:'l..i6ido 
peln nobre senador. -

Perguntando, em ap;:wtc, o Sr. Correia si ecn 
todo u caso sempre vlli o nl'lvio á China, rc:::.pon1le 
o orador f}liC tlim bem nüo é certo, !Jlll'· dep~·ntl~ r"! e 
circnm~tanrias conccrn~ntcs it camara do.;; ·}~
pntndos e ao Sl'nmlo. 

Tem tambcm o ontdnr de OXldicar-sc a rrspeiio 
da altcl'a~tio que ft·z no§ 9." llo <.trt. 5. 0 llo !'t:...:_ll]::t-
mcnto úa csc:Jla t.l!l marinha. -

E:ssa altcrnção foi feita súm1:nte para C<J30~ ex.tr;J
orJinnrios, ha::;enndo-sc no artigo lln~l Jo me.s,uu 
regulamento, que lê. 

Nfin alte!'ou, poi:::, o sen"iço : fr•z DJ1cna~ nm;1 
prrJuena molliJicação concrrncnte ::'1 sotemni:.htde 
dos cx<Jmc:;~ isto é, l'lll casos extraorJinilrios. 

Pdo que rt·speiln no batalh5o naY<.d concOrt1n o 
or.'ldor nG suf..stilui~·fto llo verbo- urú- por cDn· 
tiuunrá. Te\'C razão :1 commissão do Scn::u.lu p .. 1 c1 

usar tle:;te ultimo vcrlJo, assim como teve ri pr()· 
posta cm servir-se do primeiro, isto pnrr1LH' 11:1 
occasiii.o cm que foi nprescnta•Ja a proposin 
ainda não csta\'a feita a redacção, dependia do 
Senado, caltt:mdo, purtanto, dizer-se- será. -Dew 
pai~, ex i:; tinJo já a lei, era sem duvida- conti
nnará- a expressão propria. 

Quanto á emcn·ia y:ue se refere ao Premio JnUo 
ás pr:1ças voluntarias, diz o oradllr tJUe JwuYe
corn effeito omissão na- pro[losti.l, Mio ttilldO ;-ido 
ilttcnUiJa na camara dos dcpnta(los, owle fui I,·IJl· 
J.n·ada pelo Sr. Costn Azevctlo por não ser ma i;; 
tempo . 

.A.clw. o orador necessaria a emenda adU.itJ,~n Ja -
com missão do Senado, sobr_e os officiae:; J.a armada 
que servirem nas especialidades, que a me~ma 
emenda enumera. 

Acha-a nccessaria,porqnr ou bem teremos _e::u::· 
cinlistas ou n;'ío os teremos. Obriganúõ--os ao ein
JJarquo, perderão os conhccimcntos,que cons tifucm 
sua.::. especialidades. O!JrigantJo-os a est[l.s,não serltO 
vcrtladoiro.-; marinheit•os. Est{JJ!wrtanto,tle pl'rfeito 
accõrdo com a commissão. 

AproYeita o orvdor a OI1portunid.at.lc pnra di ri. 
39 
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gir-se ao honrado c illustraJ.o Sr. Uurão de Cow 
te,çipe, senador pela D:.t!Jia, a c1ncm trm f:empre 
ouviU.u c:um tuU.u u ucutalliL'IltO que lhe more~ e c 
cr:.m toda a atteução de que é digno por sua alt<l 
illustração. 

Pediu S. Ex., qnando pclr1 ultim:t yez faiiou no 
orç~~mento da mélrinlw, que tomr~sse o oraUor cm 
eon5idcração a sorte de dou:; notnvcís praticas 
noi-.::os, os Srs. E~cheLarnc e BernarUino. 

Te-re o oraJor Uc colhe!' inful'IHuçüc~, c as r1ua 
oJJte,·e da competl'tltü ft'partição são as rJUC passa 
a l.:r. 

As informaç-ões aliuUiU.a~ constituem o !Ji~torico 
da carreira dos dous referidos praticas e rítwc~ os 
Ycncimento:::, qth' actun!mcntc lli'l'ccLeiJl llo~ co
frt·,: puLlicos; e dessas inf11rnw.ções resulta qnc 
nil•• estã0 elles na~ circumstanrins dC' mC'ndkiflarlc 
em que se suppunlw. estnrcm. 

DQ.das estas ~xplicaçõcs, c:=.Jlern. o orndnr respon
der, no correr Ja Uiscussão, aos nobres senadores 
em tullo (1uantr1 estiver ao seu ~lcr~nre. 

O Sr. Cnnsansão de Sinbobú (pre
sidente do consdlto) :-Sr. prco;;idcnte, [OiHL'í a p;:~
lana somente para< responder [lo nobre senwlor 
pela provim·in d0 Pürrmó, m::lis como uma homcna.
;.;·cru que desejo render M5 sentimentos de b1!HC\CO· 
lencia com que o nobr0 ~enador tl'm sempr·· ~li..-eu
tiolo nesta casa, do que pnrn S[ltbfnZ(•r no cf:.pirito 
d•_' investigação com que ellc Iwntem, talvez com 
aiL~·nm proposito, quiz inicíãr um dclJate {!OTitico. 

O Sn. L.r::.\o VELLOso: -Um simples reconhe-
cimento. · 

O Sn. CANSANs.\o n~ SINIMDÚ (JJrrsldente do con
s.-·llw) :-S. Ex.. deseja saber qual é a 011inião do 
ministerio com rclnç5"o á refornw eleitoral. Eu 
aeio, Sr. pre ... identc, que o~ta resposta c~ tá dtl{b e 
em factos. 

Sabe o nolJr~ :;cnndor que existo nesta casa um 
]lrcjcc!o, que f(li inici.ndo na outra camara c no 
qu~:f o ministeriu actual tomou aC"tiYn pnrtc. 

O .SR. LEÃO VELLoso:- Estú aqui des,ll: Junho. 
O Sn. C.\.NSAX::iÃO DE SINIMJ3Ú (presidente do 

cc'nselho) :-Por c-onscqncnria, o ponsnmento do 
go-rerno está conccntr::tdu nesse projeelo trnc orn 
p:·nde de cxarne do Scmtrlo. A e~le resp1•i!o t•rcio 
qu._' nenhuma oulra respoRta pos:"o cbr ao noLro 
senrulor, senão que o pcn,;t~m!"nto do governo 
quanto á reforma eleitoral ó o lH"ojc<'to que reiu 
d:J. camara dos Srs. dcput.ndos. 

S. Ex. aventou. outras questões. Dcwja,_ por 
exemplo, que o minísterío se pronunc-ie ,1cerca do 
müdo por que esta tliscussão l1a de sar dirigida. 

Senhores, acho que isto seria an!icipar a <lprc
ci::ção de uma materia que ai"Qda ni'ío está em dis
cn:::são. (A.poiados.) Depois que a honr<1da commis
siío, a quem neste momento me dirijo~ pedinUo de 
novo que se digne de apre.s.sar este tralxdho~ tiver 
d<'!do o seu parecer, o ~overno tomnrá então pnrte 
no debate c resrJondcra ás interpcllaçõos que llw 
forem feitns. Por akora, repito,. sf'ria anticipar 
uma discu;;são que nao está na ordem do din. 

Pel.os LonS estylos àos governos parlament~res 
não se fazem intcrpellações sobre obJectos futuros. 

O governo é responsavcl pelos faetos e tamL!!m 
pf"l<ls opiniões, mas não por opinli'ícs nntícipadas 
parf! preYenir hrpotheses, qul' nem são ainda 
conhecidas. · 

P, ço, por isso, ao Iwnrallo scnndor que pnr 
cmf1Uanto so contente com cstus pnlavras. Quandu 
tivermos de entrur cm matcria serri mais cxpH
cito c po.derei satisfazer pon'entura melhor i1s 
vistas do nobt'e senador. 

Por ora limito-me ao seguinte: o ministeriõ 
cmpenha·so seriamente pda rcformn eleitoral, é 
um dos pontos llrinr.ipaes do seu progrnmm:t, ou 
ante.:; o seu principal programma. E est(t disposto 
a ellprcgnr todos os meios que as leis e a constl
tuiçGo llw fucultam para o ver realizado. 

Jil o Jissc, Sr. presidente, e de novo repito, é 
inten~ão do governo ompregar todos os meios 
constitucionaes :1 sua di~po,;içtío, pt~T~ que as 
ses::,ões do parlamento se n:lo Interrompam antes 
da solur.üo de~ta magna questão. 

O guvcrno entc.ndc (jllO uma questão como êsta 
não pôde pnirar por mnis tempo em duvida. 
(1lpoiados.) Todos no pr~iz tC.m manifest<:~do o 
grande de~ejõ Uc sahir do ·systema eleiloral que 
actunl mente iegula1 todos fazem votos pora que 
cheguemos à re-forma eleitoral pelo systerna de 
um grão. 

O Sn. JAcUARIBE dá um ap.nto. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINn.mú (p1·esidente do canse· 
l/to) : -Por isso o governo esta dispo.sto a emprc~ 
gar totlos os meios ·para <1ue isto so realize na 
pre~ente sessão. 

Quanto ao modo pratico de o levar n effeito, o 
penfl::~mcnto do governo resumc·sc, como já di~se, 
no projrrto ponrlonle. 

E espero, Sr. presidc.nt1~, que o Senndo lJrazi
V~iro dnrá mais uma prova de prU.dencia c mode
ração, nproveit:mdoRse dos sentimentos de calma 
em r1uc nos achamos e do modo romo estns dis~ 
cussõcs têm sido encaminhadas, para dar mais um 
exemplo, digo, de grandtqwtriottsmo, satisfazendo 
a esta aspiração, que cu direi nacional. (Apoiados.) 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA: - Mns com m._uito 
respeito á constituição o 'ás leis. 

0 Sn. CANS.tNSÃO DE SINIMBÚ (p1'esidente do con· 
selho ): -Espero, portanto, que isto se conseguirá 
IW. :rr<'sente sessão, e, torno n dizer, invoco a minha 
limit[lda influencia perrmt0 os honrados membros, 
parn que, quanto antes, satisfaçam os des['jos que 
tullos temos du ver qual é a opinião do Senado a 
esto respeilo. 

0 Sn. DAN'rAS :-Já é tempo. 
O Sn. ConnmA :-Jás:eYê que o nobre s~nnaor, 

presidente rlo conselho, tirou pnrtido das minhas 
perguntns para responder ao que lhe convinha. 
Ao que não ll10 convinha foi que não respondeu. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-E contcn.tc-se com ist!J. 
Foram lidas, apoiadas e postns em discussão com 

a proposta as seguintes 

Emenda 

• o art. 5. 0 (additivo), adoptado eeia camf.lra dos 
deputndos, é permanente, c bem assim o artigo que 
dispcnsn do embarque os offi.ciaes da armada que 
se empregarem na especialidade. 

• Sala ãas sessões, em 2> de Setembro de 1879.-
J. D. Riúeii'O da Luz. n 
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.Sub-emenda d qw? foi apresentada sobre os o{ficiacs 
da armada. 

~ Depois das palavrfls--« ficam di,.pcns::~dos , 
accres~cnto-sc--« desde já l'.- O mais como está 
no artlgo. 

« Sala das sessões, 2'1: de Setembru de 1879.-J. 
D. Ribeiro da Luz.. · -

O Sr .. Lcitiio dn Cunhn :-Sr. prPsi
dcnte, pedi a prtlavrn pnrn mandará mes~_r 5!1· 
jeitar á apreriação do Senado uma suh-cmenda ó 
emenda da illustre commissãa de marinha c 
guerra, relativrt á isenção ou favor ronccdirlo nos 
oificiaes que servirem na especi:dirlnde Uo conselho 
naval, marhinas1 artillw.ri3 e pyrotechnia do:; ar
senacs do Imperw. Proponho na su!J-emcndil qnc 
sej[l. tarnbom comprehenUida nas cspcrinlidadcs a 
lLyUraulica. 

Com e !feito, Sr. prrsidPnte, nãf) vrjo rnziio r~l
guma para I}_UC concedamos o favor da isenção do 
embarque cxclusivamrntc aos ofliciaes designa
dos na cmcndn, fazendo-se excepção a respriV1 !Te 
um official, C!llC l'StuLlou nCl. Europa igUalmente 
por mandado do governo c com quem o mesmo 
governo ga~tou somma c não 11r.quena ; ach~m<lo
se esse official nesta côrte) :mjcito ao orius do em
barque) do <rual a comrnissl'ío, entretanto, prorurn 
isentar os de rluc faz mcriçâo a emehda. 

Ora, o rcgu amonto dos arsenaes de marinha diz 
positivamente, r:.o art. 30, o seguinte (lê):_ 

c Poderá haV~l' no nr~ímal da côrte um enge
nheiro, nacional ou estrangeiro, csporinlmcn te 
habilitado cm construc~ões hyU.rnulicas. Este cm
pregado satisfará as oxigcncias Cfl!C dirfoctamento 
lhe furem feitas pelo inspector do mesmo arsr,
llill, a bem do serviço, mas dcvcrii. ser considerado 
á dispmição immcdwtn tlo ministro da IDllrinlw, 
pàrn toU.os os trvi.wlltos de sua especialidade. • 

Em ctJnscqncncin dosta di~po;;irão do n~~ula
monto, o governo mandou {I Europa estudar hy
draulicil o Sr. Antonio José Leit~ Loho. Esle olli
cial alli esteve durante duro annos (:l!;tnrlanllo Cf'Sa 
especialidade com o engcnht~iro, n Sr. IIawl.;ii.haw, 
c a quem o governo pagou !50 guinéos, ou 5:0001$, 
pnra que admittissc aqur.llc official no seü rscri
ptorio. 

Voltando rw.rn o nrazil, nqui se acha esse OJlicial 
na côrte, SUJf•ito ú condiçi'io de rmharl}ne, como 
totlos os outros não exceptuados pela f'mcnda. 

1\Ias hoje, qnando ~o quer fazer ess~ fnvor ou 
serviço aos officiacs cmprPgados nas c.'lprcialidadl's 
da mnrinhn, construcção Mval, machinas. Õ.rli
lharia e pyrotcchnht, não sei realmente pnr que 
razão se ha du excluir a cspr.rit'tlillade da hy
draulica. 

Não vejo motiYO fundado cm justiça pará qnc Se 
estabeleça semell..wnte exeepçi'io, qunnllO é E;r.rviro 
cujil impnrt~mcia é reéonhcdda pf\10::" rcgulamCn: 
tos il_a mar~nhaJ e ao qual o gmr9rno ligou tanta 
constderacao~ que destacliU e.spe('lalmcntc um offi
cial pnra ir â Eurowt rstudal-o. 
- Entretanto fica css~ oficial suj"oHo á Condi!:ão -de 
embarque .. ao passo qUe seus -col cgas, eSpccinlistas 
como clle, são isentos tlf'l:l emcnlla da cornmissão. 

Não vejo razão, Sr. vrestdcntl~, rCpíto, para que 
se exclúa essa espec.ial~tladc. A cúmmissão dir5 oS 
motivos que teve para cstnUdercr seiU~lhante ex
clusão; eu não posso doscoúril-os. -

- . ~ - ,~ - . 

.rfão sei mcm1o, Sr. prcsiden\1!, si cu concor
reria com o meu voto e com a minha opinião pnrtt 
que se estaboleces~e a rxcep{'ão propostu na cnH·nda, 
porfJUC nes.;:;e negocio de cmLarque de officiat•:::.., ~0u 
mte~ramente- Uo parecer do honrado scnadüt' pda 
Balna, que entende que os officivr'::: dA marint:Ja 
fazem-se no mar c niio em trrr<l. 

« A condição de embarque ~~stabc1ccida na lei Uc 
promorõt'.;:;, a meu ver, foi muito bem {lcns;:~da, 
dc.vcndo haver muito cuidttdo sempre que se e:;tfl
boleceru cxcêpr;ões n esi=;a condiç-51'). Mfl~, df'>o:r_lc 
qu0 sr r·~taheluee ox.cop\.iTO comprrhPndcndo c._•rt!i·· 
e5pecinlhladcs, n?ío sei porque não lla de fiD'urar 
nc:::sa l"""<Cepcfio <'l c~pecialidade da ltydraulica~ Es
pl}ro. pois, da jnsOç:t rlo Srnntlo, q1w ni'io consinta 
em qne sr ostalJCle~n um:1 e-.;;:cop~~o odiosa contra 
um offieinl qnr. está nns mesmas circum.=::ttmci:os 
d0 sru"' camar:Hlns, o cuja rspr.rialiclade com m.:tio
ria de mzlio dcnri{t fazer comprC'hcnr1t•r na isr·n,--.Ro. 
porque- nHo su porkrá dizr.r qne a hydraulica -1ti'to 
srj :1. dn maio I' importancia do que, por etemplo, 
et pyrotechnil"a, qne tt·ata de fo!.!:uete~ (Cu que 
qn0r .fli_zcr), <lo mrmcira_ qn~ o offid<~l C(Y.e t-t_.m a 
0spermhdarle dct ll\rlrnnhra flca mt>IW~ ft~vor.·cidn 
do qnfl o qne tem à de fazei' foguetl':::. • -

O Sen:vlo sabe qual1~ a impnrtnncia do.:; serYirüs 
da hydl'aulica. é clla que tt·ilta da ronstrncçti1J "rle 
dócas, de todas r~s ohras que sr tt-m de ÍüZL'l' l\1) 
mar, cnmo dir}ues, cáes de arsenncs, E'tc. 

Port~nto, é de toda fljustit~a que ~e façR menf•:-, 0 
na emen.dn tambem clog o!ficirtl'"', que tl'm •.::~;1 
esprrinlidRde. 

Dizem-mo, Sr. presidente, qm1 foi cre::tda n eom
mi.~~i'ío m1. repnytição de ~ydrogrttphin c Jth;lr!j .. •.:.:. 

!\ln~ nrg11 0sta o art. .Hl do reo_mlamcnlu 'lll· 
ilcal.tei tlo ler, rcp;nhnnento n. tiG2-'i dt~ 2 tlc :Maiu 
de IR7íJ o ou accre-sC'cnto qm'. r1_;mo jri dis:s~' o 
governo lig-ou tan~1 importancin n~ ~.-:snmp .. o, (Jne 
fuz drsk1c:'lr G.<>[Wctnlment~· nm of1tcw.l da ilrLIJiHb 
pnrn irá Enl"npa e~tudar (\~'iíl cspr:cialidad•': tl 

offici;!tl cstndi)U, com muito flpro...-citamento. 5"'
j:!Undo estou informado, ftorquc· C um dos m11is 
intrlligentes otnriar·:::. d~ armadn. Yt•tn pnra n ptdz 
c ficn sujeito :l condft;"ão de cmiJt:tl'(!UCI. quan<ll) ~e 
propõr. h:;rntttr dclla officiacs, cuja e~pcci~:~!i1lade 
n5n tPm igunJ importancia. 
. E o g<werno iii_lp0ri.'11, Sr. prr.si!lente, tanto hn 

lq:!;ado tmportrmcta a este assnmpto que, quando t 1 

ex-ministro rla marinha~ o Sr. Andrarle Pinto 
cxtingnin as obras civis c militaL'e:" Jo arsennJ-11a' 
côrt~. tendo sitio l'~sr. official especialista oúri~·ado 
a cmbarr.::tr, nomrou para o :tr.sennl um enaeriht'i
ro c.ivil, o Sr. Ew!Janck, que est·í ltGjt~ emPre~·.::tdl) 
no tlrsünttl de mnrinlla. -

E:';pero, pnrtal).to, tJLlB C'~tas razõe_s C'~DT'L'llÇ'l!tl 0 
Senndo de que e nccessarro fnzPr JUStJ("<J. intt•irfl 
Si sfio precisas,_ si O serviço. C"Xigc es~as "exccpçõ~s: 
ilc certo que nao devem d01xar de ser romprr'hen. 
didos ncllas os officiat\'i a que tenho alludhlo l~ 
nc~tr, ~entido vou rnandtH' â m<:-sa uma snh
cmenda. 

Foi lidfl. apobda e posta om cli:-;,•a:-.::io, conjnn· 
tnmentc com a propo3ta, a se.c;uintP 

Snb emenda 

< D.:'}lui..;' dt'l 1 .::tlana-coustrw:$.:.~,J nwal-Jirrtl-
so -hyJ.r.:-tnlica.-LeiUZ'o da Cuu/J~t. " 

0 
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O Sr. 'I,eixch•a Junior:-Sr. prc.::.i
d~ntc, não prdt!utlo demorar a d~cn~são da ma
teria quo ac!u«lm~'"'T>ltc so ventila, nem desejo rou~ 
Lnr tempo ao nobre ministro pf'dindo·lhe cxpli· 
caçõcs acerca do seu ministorío. 

N5o serei mi ~ue pertnrlw i'l mcrrc·idn corJinli
d~~dc com que S. Ex. tem obtido Uo Senado tudo 
qu::mto, n bom do interesse puhlico, tem rcclnmado; 
npenas sou compclliclo a ,PPdir ao nohre ministro 
c ao Senado um acto de JUstiça. 

A emenda que se ncha cm Uiscugsão Msignnda 
p;'los Srs. Il.ibeiro Ua Luz, Junqueira~ Muritilw e 
BarJo da Laguna cslabelccc a favor de algnns of
ficlncs cspcci~li~Uts a exccp~·l'io da conõ.ição de 
embarque, rigorosamente exigida p(),la lei de pro
moções n. 2~96, de :18 Uc Junho Uu 1873; esta 
emenda, porem, deixa de contemplar <llgnns dos 
especialistas CJUC c.=:-tiio incluhlus no projc-C'to n. 
78 Je 15 de ALrii do corrente nnno, cnvHtdo pela 
camara dos Srs. depul.:~dos, projecto p:~ra reorga
nizar os qnndros do~ officiaC's da armnda o clMscs 
nnncxas. 

Kesse projecto se dispõe (lê): 
( Art. 9.° Ficam llispcms~do.~ da conU.ição do 

cm!Jarquo p.:~ri'l p1'omoç-~o m: offirii'lcs cS{lt'cialis
til._;, como constructorcs navacs, engenheiros ma
chinistas, lelltes, c outro~ semelhantes, tenUo, 
porem ncccsso por nntigni!l<ulu rigorosa, umn. vez 
que hajam cornpktadn sei:'i nnnos, pelo menos de 
serriços no po~to em que se <1charcm. ~ 

A commissão Ue marinha c guerra do Sonndo, 
climinnndo a amp~idão desta Uisposiç:io, {lropoz 
cm projecto substitutivo uma üisposi\i'ío aníllogá 
nos seguintes termos (lê) : 

• Art. 5. 0 Silo tlispen·<:1do::: da conàiçTio de cni~ 
lJr,rquc os ofiiciacs da armada empregados nns 
c::pedalitlm1es Uns directorias do artillwrin, de 
construcção naval, mtH'hinus, c uns rep<1rtirõos 
hydogl'apllirn c de pbnróPs: Este~ officiacs serão 
considerados oxtrannmcrartos. potlendo ser pro· 
movidos por nnliguithule -rigoro:-:a, depois rlc seis 
annos pr:lo mrnos do .serviço no pn:-:to du que 
furem promovidos. ~ · 

A euwnda que se di5cnte, Sr. prrsidcnt~, rc~ 
strin~iu as classes dos especialistas consignadas 
no art. \J.0 tlo projeCto n qne ac111JU de rcfL:rir-mo. 
e eujn discç.s~ao o Senndo aU.ion; :tlém dessa rc~ 
striccão~ suppri mina ronrlição de s9is annos de ser
viço no po:'to de que fot•cm promovi(los. 

Diz a emenda ndditiva lla commbsão aprescn
t.:H.la lwntcm : 

( o~ officiac.;; dn nrmrlfb que servirem nns es-_ 
pedaHdatlo:; de ronstrueç:ío J:Javal, marhinns, ar
Ulhnria e pyrotcchnia dos <1r.::;enaes do Imporia, 
ficam dispcnsndos dn condi\ão· (lo cml.Htrquc c só 
poderão ser promovidos por <'mfiguiU<J.d~ rigorosa. 

( Sala das sessões, :!3 de Setembro tlo i8i9.-J. 
D. Ribeiro d(t Luz.-J. J. O. Junqueira.-Vis
IJ01ldedc Jiuritiútt.-Barão da Lagwut. ~--

0 huurado sena<lor pf'lo Amazonas acaba da 
offercccr umt:~ sub-C!Hentla cm rcl<1ç1lo a és to artigo 
incluindo o:; espcrinlistas da rCll]fti\i'iO hydrnnlica, 
e cu, ::cguindo esse exemplo, vou mnndar uma 
suL-emenda, que :.;ubmctto ú consideracão do Se
na tio, cornprrhenãenllo na exccp~ão Os actuacs 
lentes da EscOla de Murinhn. 

Os fundamentos dcstn cxccpr:ãn, Sr. presidente, 
são. a meu yêr_, da nJais rigorosn justiça. 

ó regulamCiltu da Escola t.lc Marinlw, díido peln 

lei de 1. 0 de Abril de 1796, não rstnhelceia a 
condição de embarque para que o lPnte offil'bl de 
marinha tivesse promoç-ão. A tmtigl..lidndo c o 
merecimento eram as unicas condições regula
doras da p1·omor;ão, que não era prf'jndicada pelo 
serviço dn Escola. 

E:ste principio foi con:::.rrvado no regulamento
de 31 ele Janeiro de 1839. Post_criormentc, em 
data Uc 1.0 tle Mt~io de 18GB, foi reform<J.do o regu

lamento LI c\ E:>cola de lU;1rinlw, e :~!torando-se neste 
ponto t1 rcsprctiva dis!lOf:ição, estipulou-se que os 
lentes que fossem offirine-s de marinha contariam 
por metade o tempo pnra promoçfio. 

Mais tarUe, o decreto de 22 de .Abril de lBii, 
reformando a Escola de l\fnrinhn, conservou a 
mc~mn disrosição, dctcrrninantlo que os lentes 
contassem o tempo por metnil11, Jl<lra a promoeno. 
Mfls, quer a lei origin::tria de 1796, qtll'l' n Ue :183U, 
quer as r1e i85~ e i871, nenhuma dcllrJs vsta!Jelc
ceu a condição absoluta rlCl cm!JaiYJue para quo 
podesse o lente ser promovi rio, como exigiu n lei 
de promoções de i8 tle Junho de 1873. 

Eu poderia discutir largamenlc as fi1ZÕCS que 
induziram os lcgisludor,.,s de :1873 n estr(Lelecer 
esta clausula na lei, lwm como no re~pccth'o rcgu
Iamantn tlo 12 Uc Novembro do mesm.o rumo, para 
rlcmonstrnr que esta ultima di~posieão i'cíu offen~ 
der direitos ndqniridos dos offici:Je!'; rln mnrinha 
nomeados lentes sob o rcgimen da lei tle 1796. 
Não desejo, porém, nntrar nesta discussão, snlvo 
si fõr contestollo, porque ni'io prrtr~udo c.oncorrer 
para prolongar os clebatPS, llaYcndo a maior ur
gencin po.;;sivrl em que o pod('r tcgislatiYõ pro
nuncie sua decisão sobre assumptos tão impor
tante$, como aquellcs que actualmente deprmlcm 
dn. dclihcrn.ç?ío do Senado. 

Toda,·in, St·. prc::;idcnt-~, seja-me licito lembrar 
que v. lei de 1873 L'Stah~lecou no art. S.o qm~ ne
nhum otficial pndcrti i':rr emprrgndo rm rommis· 
sõcs cstr;1ühns ao serviço navnl activo sem ha,'er 
preenchido as condições de emlJnriJUC exigidas 
pnrn o acces::;o do posto seg-uintP. 

Em rl'lariío<lo" lentes (1a Escola de Marinha ames
ma lei csttt'.Uelcccu disllnl':ir:i'io e-:;prcinl no~ 3. 0 Ueste 
artigo, determinando que os luntl's rruc forem 
officiaes do fiUadro contnri'io po-r inteiro, pnra o 
accesso. o tumpo de serviço prcst<l(lo no ensino; 
mns não poderão ser promovidos sem turt\lll o 
temro de cmlfnrquc e'(igido pc·la lei. · 

A vista destas di'5}lO"i~ões trrminnntcs, o legis~ 
13dor seria imprevidente~ si não garantis.so o 
direito ao embarque. Es1<11Jelecen(lo e~ta conllição 
de embarque para que o leule pod(~.sBe ser peomo
vido, o leg·islndor devia necessariamente garantir
lho cssG direito, o foi o que fez no f{'spcrtiro 
regulamento approvado pelo decrC'to n. 5161 de 12 
du Novembro de 1873. 

O arl. 27 deste regul11mento Uispõe o sc.
gninlc (Zé) : 

• O quartel-general organizará uma escala para 
o embarque de todo:-; os officiacs superiores e su
l.Jaltcrnos. Esta escala será rcvisLa annualmente, 
apprnvndu pelo ministro, depois de ouvido o c0n~ ' 
se lho naval, e publicada pela imprensa._. 

Ora, p1lr que razão não se cumpriu esta disposi
ção, fazendo-se- cnibnrcar o unico lente da e$COia 
€JUC então era, como aind<1 l1oje é, o unico lente 
official do _quatlro cffectivo? Não consta que se 
m::mdasse emb<J.rcar esse OillC'ial, ou qne jámais 
elle se. t ivP.s-so escusado de fazei-o. Consta, porém, 
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que dezenas de officiacs fnr·am mn.ndndos embar
car, preterindo-se n5sim a antiguiUade que na 
oscala tinha nquello official. 

E' obvio, Sr. prcsidcnt~, que o Estado I urrava 
mais cm conserrnr o lente, official de marinlw,lcc
cionando na Escola, <lo que cmbarc~mt.lo-n. Em 
primeiro lagar, a dcspcza SC'ria mC'nor, porque 
conforme os estatutos que regem a PSColo, c 
segundo leis r~ntcriorJs o lente que ô distrahillo 
de sua cadeira para quniquer commissão, i_(\clusivc 
a de cmbarlJUO, tem direito ao seu ordL•nadoJ 
além dos vencimentos qüc percebo cm consequcn
cin de estar cmLarcndo. A despcza seriu, portanto, 
muito maior do que mandando embarcar outr_o 
official do." igual patr•ntc.., como sempre se tom 
feito, aliás com Yiolação aa citada lei. 

Em se·rnm1o log.1.r, soffrcria o serviço publico, 
di::.truhtn~o-sc um lente de sua cadeira pr1ra ser 
embarcado; nlterar-se.ia o mcthodo de ensino c 
a pratica jll: ndoRt<ldn prlo lt.•nte, para vir um outro 
leccionar pnr sy~temn tnlvez bem differeuto do se
guido até cnHio. 

T<1lvez fosso p1)r esta consideração, Sr. presi
dente, que os divt>rsu:; ministros Ua marinlw 
nunca mo.ndaram embarcar o unico lente d3 Escola 
que era tum bem offieial de marinha do quadro 
cffectivo. 

A' vistn destns consideraç-ões, !'=endo certo que 
não é por cnlpn proprin flUO oste cidatlão dci"\OU 
de embarcar; sendo evidente qu!3 nüo convém a 
l.Jem do en:sino Uaquclla escola que se distraiam os 
lentes elas suas cndciras para sr.rcm ombarrndos, 
tonto mais quanto, como acaba de dcmomtrar o 
nobre nJinistro dn. marinha, ha um excesso de 
90 olllciacs em rolneão aos lagares existentes pnra 
cmbartJno; como obrigar os especialistas áquclla 
condiç~o de cmhangw, si o governo não tem meios 
de fazer ciTectiva esta tlisposiç?io 1 

Não me p:-~rr.cr, portanto, just1) que, o-xccptuanR 
doM se da rcfcrüla condição diversas class1'S de esM _ 
pocialistas, nfim il.c poderem srr promovidos indcM 
pcndcntcmrnle de embarque, sr, exclunm os lentes 

. que forem offici:ws do quadro cffectivo, tanto mais 
quanto a r,amarn dos Srs. Jepntados comprrhen-
dcuMos fi) projecto n. 78 deste anno, a qur allmli, 
sem duvida induzida pelo mesmo espírito de jus
tir;a que me determina a reclamar contra a exM 
clusl'lo dc~sa ciassG. 

A proce1lencia desta repnração tornaMsc mais 
evidente, att1~ndcndoMse a que, rcstricta n cxcepç?io 
aos Icntea nctuacs, só n. um cidrH15o comprchendc, 
visto como só um dos acturs lentes é offi.cial do 
qnadro; e, port:mto, as:mmiria ii lei um caracter 
oU.ioso, prejudicando direitos (ldqniridos de um 
offidal, ao pas!'o que concederia. um favor :l. todos 
os outros. 

Eu linha outras considera~õcs a adlluzir, cOmO 
jó. declarei ao Senndo; mas parecendo-me que n5o 
será imJ;JUg:naclo osle aUditivo, rcsen·o-me para 
voltar a tribuna e Ucsenvolvcr estes '!rgumcntos_,_ 
si assim fOr preciso. 

Foi lida, apoi::tUn o posta cm di.scuss?io conl -ii 
propof:ta n seguinte 

• "' A' emenda aUdit.iva á lei_quC fixa a força na
val pnrn o anno financeiro ãc 1880-:-·J8Jil, depois 
das pnlavrus- c e pyrotcchnía dos. arsrnnes. do_ 

~-··'" ... ~- ·-·- < .-;:. ••• : ...... 'i-.- ·- . -""<•- _.::.,.::r~p 
lmperio >-accrcscente-se-e os actunes lentes da 
Escoln. de Marinha., 

" S.. n. P.r~ço do SC'nnrlo, em 2-~ de SctetnlJro de 
1879.-J. J. Teixeira Juniot. o 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O Sr. ministro retirou-se com as mesm~s for

malidades com que fora recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

ORÇAMENTO DA FAZEN"Di. 

Continúa a 2.a discussão do art. 8.0 do projecto 
de lei doorçnmento para o exercício de 1879~1880, 
relativo ás despezas do ministerio da fazcnUa. · 

O S1"'• Atronso Celso (ministl'o da fttM 
zenda) :-Na primeira vez que fflllei s.oJJro o or~ 
çamento da dcspeza do ministcrio a mf'u cargo, 
tivo em vista unicamente re.sponder ao nobre soM 
nador pela provincin do Paraná, que rncctou o 
dc~ate. 

Por este motivo, Sr. presidente, npen<1s me re~ 
feri ás emend<1s da illm;tre commissão de orça
mento que diziam respeito aos nssumptos de que 
S. Ex. se occuparn, c não a tod.ns aquel!ns a qu_c 
o governo sente não poder prestar seu assenhM 
mente c apoio. Venho hoje dar todas as explica~ 
ções prerisn~ pnra que se ronhcr;am os fundnmcnlos 
dessa ddilJuração cJo govrrno, df'SL'mpenhrmdo 
assim o meu dever, depois de manifestar ao SeM 
nallo o meu agradecimento pela prova de consideM 
ração que disprnson-mr, intl'rrompendo n dis
cussão, durante a minha auseneia, motiYada, como 
se sabe, por ca~o de força maior. 

O Sn. CoRREIA:- O motiro fui muito sentido. 
(.tlv1iados.) -

O Sn. AFPO:'iSO CELSO (ministro da fazenda):
Heferindo-sc á verba- Juros e amortização da diM 
vida interna (tmdada, o no!Jre sonndor prla proM 
vincia da Bahia me dirigiu uma censura imme~ 
rccida por não motor apressado, diss~ S. Ex.,em 
pedir a sua elevação <i illustrada commi~são de orM 
<;amonto, de moi.lo a comportar o scrvu;o do cmM 
prestimo ultimamente contrahido. 

Pelas declarações do honrado relator da com
missão, tcr-seMha convencido o nobre ~enador de
que quando se lembrou S. Ex. de fazer-me essa 
infundada censura, eu já me havia entendido com 
os illustrcs memOro~ da commissão acerca do 
migmcnto, que era do meu dever solicítar. 

Assim, niiQ procede a censura de S. Ex.. 
Sr. presidente, para pngamento dosjuros da di

vida insctipta, nntes da emissão de apolices e das 
quantias m~~nores de !tOO$, na fórma da h·i de 2!1 
de Outubro de 1832, pe~.liu a proposta do governo, 
c a cama r a dos Srs. deputados concedeu,· o credito 
de 50:000~000. 

A illustrada commissão r~duziu esse credito a 
8:000~, tendo em vista que nos exercicios anteM 
riores de !876-1877 e 1877-1878 despendeu-se 
com esta verba quantia inferier áquelfn. 

E' uma das emendas á que não pó1lo o governo 
prest::tr sua adhcsão, antes prdc que se restabeleça 
a quantia votada na outra coroara. 

AchamMse já liquidado:; dons processos de di~ 
vida dag:uella provl"niencia, para cujo pflgamento 
são prcc1sos cerca de 28:969$, e outros estão om via 
de ]Jq~ida~ão ; sendo mnnife.:;ta, portanto, a insuf~ 
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ficiencia. da verlJu que a com missão quer eom~c
der para satisfação-desse compromiss·o do Estado. 

0 SR. ANTÃO;- A- vetlia C _SÓ pnra jUrOS: -0 
principal que se. tenha de pagt~r acfrrw. de -ioon é 
pago em apolicos. 

O Sn. AFFoNso Cru.s<r (ininist1·o ãa {azmdá) :
Si cu ac3bo de informar que os juros do.dous pro· 
cessas que se liquidaram sobem a pr~rto de 29:000~, 
e si outros ha ainda por liquidar, como lJastorão 
apenas 8:000~ 't Elle~ niio roprcsent;nn sequer <1 · 
terço da quantia exigida pa!'a solução dus du~s 
dividas a que alludo. 

Na verba- Caixa de amortização a 1wnrnda 
commissão diminuiu 6:000$, correspondentes aos 
vencimentos do 1ogur Uc ajudante Uo resp11J"tivo 
inspector, que supprimi"n, reduzindo~a assim a 
185:300;5000. 

Nada tenho quo oppõr, R r. prcsir'lcntr., á rtJ
duct;ão proposta o conscqilentc supprcssiío do Jo
gar de ajudante do ins{H~ctor, pela razão de que 
antes pouco do que nada. ' 

O pcnsnmento Ua camara dos Srs. dcputaUos H 
respeito desta verba, de perfeito ac~ôrdo ccun o 
governo, era eliminai-a, :para o que Incluiu entre 
os artigos additivos do proJecto de orçnmcnto uma 
autorização, dando ao governo a faculUadL' Jc 
supprimir a Caixa de amorti.zação, commcttendo o 
serviço qu~ pnr c lia eorrf', j:i á thL'souraria gcrD:l, 
já a um estaLolcciment.o l.Jcmearin de confiança. 

A illustrada commissão não adhcriu a cstG pen
samento, mas por motivos absolutiiDdlte impro
cedentes, c até certo ponto contrndtctorios. 

cm relação á divida interna se referem ii tran:::fc-
reheia e pagamento dos juro::. das apolices ; mas, 
hcsto mesmo oncar~o, hn questõl's c occurrencbs, 
que têm de ur decidtdff.s pela_ adtninistra.cão supe-: 
rior da junta e do ministro- ãa {azenáa, e qUe não 
pódem ficat s"m grave inconveniente entrcguc•s a 
qt~alqu('l" estabelecimentn.pl]i'licular. • 

Si a illustrnda commis8ão me tivesse feito a 
honra de attendcr para o que a este rcsueito 
enunciei, no meu relatorio, ou si tivesse presr.nte 
o deiJate ltavido na camnra dos Srs. deputnUos, 
por certo não formularia semelhante olJjecção. 

-Sr. prcsiUente, eu n5o tePhu, nem a carnara dos 
Srs. deputados levo em vista supprimir n junta 
administratiVa da Caixa de amortização; no con
trario, meu pensamento, eomo o prmsamcnto da 
cama-ra, é dar-lhe nttrilmições mai~ irnportmtes 
do que actualmente exerce. 

A respeito de papel-moed::t a juntn administra
tivn da Caixa de amortizaçilo tem, é certo, impor
tantes attrHmiçõcs ; nada pódo o governo sem sua 
annuencia o coopcrD.ç5o. E', poü:, uma garantia 
para o publico. Mas. Sr. presidente, peln que 
toca ás apolices da diyitla puJJ!icu sua acção é com
plrtatJJente nulla o inl'fficaz. 

N.onhum p.1rticular pódo transferir a outrem 
as nJlnlices que posmc, sem sciencitl o despacho 
da Caixa de amortiz.acão. 

TamLem a clln se ~dirigem as rcqnisiçõcs das 
autoritlalles juUiciarias o adminfstriltiYas so1Jrc 
a(]ucllcs tiLulos tia divida puLlica. !\Ias quando se 
trata d<~quillo quo ê mDis grave do que tullo i.-:.so, 
quando se trata de nova cmis~ão, nada pótle a 
Caixa contra o ministro da fazcuJa, que llc um 
dia parn outro [il'l'Oja no paiz 30 ou á:O mil apo
liccs sem sua intocvenç-ão e mesmo sem suu au
diencin. 

Com cfft:!ito rceonhccc ciia que nn dcspczn com a 
Caixa de amortizn\ãO pódc-se ninda f:Jzcr maior 
economia do que a sim pios suppre~s~o 4c 1:!-ID lo
g<~r; e todavia contenta-se ~om essa r,nstgn_lflcan
cia_. quando llS circumst<~ncws do p:uz exigem o 
córte de todns as despezn.s super nuas I O Sn. SrL~EillA DA MOTTA:- Até pa1wl-mocda ... 

Rcconhece1 Sr. presidente, que a Caixa. de nmor- O Sn. AFFONSO CELSo (ni.inistro da fazenda):-
tização não desempenho o prtncipnl cn.e.argo para Quanto ao papPI-morrla o governo não tem CS3e 
que foi instituida c lhe deu o nome, 1:-:to ~. o rc- arbitrio. Mas isso não basta; não derc tambcm 
embolso da UiviJa interna fundada cm !827, a tcl-o qunnto ü dh·iUa Illlblica fundatb. E' i~ lo um::t 
amortizarão dessa Ui vida ; e toda\'Ül. a mnnt\m, anomalia, já com razão condemnatla. p:1!o finado 
porque fóra disso ain~=! algumas oLngn\ÕCS m- Ca.nd.ido Bapti:-.t:1 de Oliveira no sou livro solJrc o 
cumbcm a essa rcpartu;ao I . systema financeiro do Bra.zil. 

Não ha Jiuvitla · a Caixn de amort1za~ão occu- Quero fazcl-a cessar, tornando indisecn~avel o 
pa-se tambem dÓ troco,1 cmis;-;ão e recolhimento voto da junta tia Caixa tlc amortizacao, sempre 
do papel· moeda, faz o servi\O da. tr~nsfe~cncia que se tenha de f:.~zer qualquer ::llternção no q)mn
das apolicos de 1827,1 pnga os respc!':ttvos JUros, twn da divitla interna fundada. 
assim como os do cmprestimo de :1.868 e o seu Segundo as minhas idéa:., nenhum:.~ emissão de 
resgate. . _ apoUccs d'ora ávantc se fauí, sem o nssentimcnto 

Mas a questão é saber si esses serneos poilcm e pnhw ~cc<kdo cln junta aUministrativa da Caix.a 
ser feitos melhor o mais barato, com ·vantagem ' de amortizaç-ão. · 
do publico pela celeridade e ?t~pli~i~ado, c c~m Longe rois tle supprimil-a, prctP-ndo confiar-lhe 
vantngem do Estado pela dtmmmc:ao do d1s- misEão amdn mais elcv<Jda do que aquclla que 
pendia. . _ _ hoje dcscmpPnh<l; quero constituil-a YerJ~1dcira 

Ora, que isto se póde consegmr lambem nao junta d1• credito publico. 
soffre duvida, adopla~o o flO~lsamen!O da camara Si nssim é, Sr. presidente, si tacs são ns ·ffiinhas 
dos Srs. deputados, Isto c •. mcumi.nndo-se á the- idéas, vê V. Ex.~ c-arece alJ::;olutn.mcnte t.le funda
souraria geral tudo o que d1sser rcsprito ao pt~pr_l- mcnto a objec~ão lcvantt1t1a pela nolm~ commisS5o 
moeda, c a um banco acreditado a transfcrencJa de quo as func~·ões da Caixa de amortização, rcfe
das apolices e o pagamento dos juros. rent1'S á tran,'i{erencia e prtgamtnto dns furos àas 

O Sa. SILVEIRA D.\ MoTTÃ:-Do .que Deus nos apolias, mio podem ficar sem gr'ave inconveniente 
livre. entreaucs a qualquer estabelt>cimr:nto particu.lw·. 

OSR. AFFoNso CELSO (ministro da fa;;màa ):- O Sn. SILVEIRA n.\ l\IotTA:-Junta de credito 
Mas por que'! As razõesqucadduz n noiJrccommis- pul1lico adjecta ao Banco do Bra.zil l 
são não convencem, como o Senàao vai v~r~ Disse O Sn. AFFONSO CELSO (mi/listro à a {aZenàtt):-
o parecer: _ CoiQO adjecta ao Banco do Brazil_? Já dJs~e, Sr. pre-

! As outra-s funcções de Caixa __ fic nmortiza-ção -, sident~. que-não só~cónservnrci toUns as nttri~ui· 
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c;ões que actunimcntl' ll{'rtPucem f1 jnllta adminiS
trativn..._da Caixa de mnortização, ínas ainda tenho 
em vista amplii;tl·3~, élcscnvolvcl-a::~ grn.ndcmtmtu. 
Nenhuma dl's~as nttribui~õos pnss::t ou pódo pa!-<~ar 
para o Danco do Brazil. O que parn elle transferi
rei ou para outro bilnco que rcuna condições ca
pnzc~ de inf'pírar confiançti, é, senhores, entendei
me bem, o serviço material da tran.::fcrencia c 
pagamento Uos juros d<~s apolirc"; serviço que dL' 
certo é mais pro:r,rio de um cstnUelccimento com
mercial do que o uma repnrtição pnblica, sempre 
chci:t Uo morosidadl's c Udongos que pr{'judicam 
as pnrles. . 

Não tenho siUo comprchr•ndtdo, Sr. presidente'; 
trata-se só do scrsiço puramente matcrwl~de pagar 
juros p~rn ns termos tlo tro.nsfercncia das apolí
ccs. Não ha nisso inconveniente o menos per_ig9 
algum; esse serviço pódc ~cr pcrfeitnmcnte des
empenhado por um ostnhclt\cimcntD htmcarto. 

O Sn. StLYEWA oA MoTTA: -Não é preciso ir 
para o llanro do nrazil. 

O Sn. AFFONso CELSO 0ninistto àa {a.zenda) :
Quero supr1rimir a rf'partu;ão tul como cstii actual
mente organiznda o com· a qual se UcslH~ndPm 
cento c tantos cqntoa para traLallwr U.ous mczes 
por anno ... 
- O Sn. StLYEinA. D.\. liorrA :-Reduza a dçspez[l. 

O Sn. AFFONSO CELso (mz'nistro da (aze11d[t) :
Si pm<so supprimil-a, como quer o nofJre :;enador 
que me contl'ntc com rcduzil-a? . 

O Sn. SILYEIRA DA Mor·u :-Não tem de pagar 
commissão ao lHinco '? 

O SR. ArroNso CELSO (ministro da fazenda):
Será muito cnnsíderavclmrntc infe-rior ii desprza 
que ora razcmos c á qur fariamos, si porvcntur~ 
nos Hmitassernos n rcdücç?fo do pr,1>snni. 

E por qu~, Sr. prm:idente, o traLalhu do paga, 
monto de juros, por se-r exe-cutado um uma re, 
partição pni,Jiea, se fará com mais prrft>ição do g:ue 
si o confio.ssemos a um -csrabeiccimcntl) bancnrw? 
Si assim prnsn o nobre senador, cngana.-sc com
plrtanwntc. Devo infurmar a S. Ex.. que, ha pou
cos Uins, verificou-se no The:;ouru que nad;::t mono-:; 
de vinte e tanlos- conto:; de róis, c_orrespondcntt'S ;::t 
um semestre passado,fol'am pagos sem que osindivi
duos que bs receberam ass1gnnssem o respectivo 
recilw ; de modo que, si viessem a fallcccr c suas 
viuyas ou herdeiros reclamassem aqueiia (1uantic1, 
o Estado teria do pagalMa segunrJa vez, porque si:ío 
os recibos a unica provn de já havt·r sido pnga c 
esses rccilJos não existem. - --

O SR. CRuz MAcHADO : -Em um banco não so 
daria semcl1Iantc cousa. 

O Sn. 13.A.RÃo DE COTEGLPE _: -Como aconteceu 
isso Y 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda) :
Por descuido ou fa.cilidado de. um e_mpregatlo sem 
dm'i<la. Providenciarei sobre o facto, cumprindo 
o meu dever, como costumo. 

O SR. BARÃO DE COTEGlPE : --A instituição da 
Caixa de nmortizacão otrercc.c m_aior garantia do 
que o banco. 

O Sn. SILVEIRA D.\ MuTTA :-aem duvida al· 
guma. 

O SR. ArroNso CELSO (ministro da fazenda) :
O que digo e t~nlw demonstrado é que esse serviço 

pó(le ser feito eom mnior simplicidade e promptidão 
cm um estn!JelecimenLo Lanc[lrio. 

O Sn. Cucz MAt.mAoo.; -Si se dósso cm --Ulll 
bn.i:tt·o um caso dessa orU.em, o La.uco ficaria res· 
ponsavel. 

O Srr. Af:FONSO CE~SO (ministro da fazenda) : -
Os nobres -s€-na4orcs nGo _receberão jamais de 
um banco a mais insignificante quantia sem en-
tregar previamcntL· o competente recibo. -

(Trocam-se divetsos apartes.) 
Foi na Caixa de amortização crue se deu o fac tu 

que acaLo tlc referir; cm um banco mui tu difficil
mcnte se daria cousa igual. E si ncaso succe
Ucsse,seria o lmnco o rcspnnsavel pelo prrjrlizo da h i 
/'csultantt•; n5o viria cm hypotheso alguma rccahit' 
sobre o Thcsouro. 

0 SR. D;..n:\o DE COTEGIPE :- Rccahc soLrc O Cill
pregadoj que tem fiança para pngar essas e 
outras. 

O Sn. An,osso CELSO (minist~·o da fazenda) :
Qunl é a finnça que garante o Thesouro?Qualqucr 
que clla seja, poder-se-ha cumparnr a todo ora, 
pitnl dC'. um banco qnc se encarregue do ~cr~ 
viço? Estude-se a iUl'a com animo dcsrrevcnirio, 
Sr. president0, e ver-se~ha que e1Ia não tem incon
venientes nem perigos. 

Maa diz a commissão ( W) : 
a: As apoliccs podem ser e tem sido emHHdas e 

transfct'idas nas provincias por onde se pagttm os 
respN'tiyo~ juros, e não é prudl'ntc nl'm praticat'el 
confiar todos r•sses sm·vicos a mn banco~ suas caixas 
{iliaes, onde as tive1' a"u ás agencias pam esse fim 
creadas. " 

Não é prud(·nte, nem pratiCavel; mas, Sr. presi~ 
dente, cm quo consistem a imprur.lcncia c a impra
ticabilidade? 

Onde estú a imprudencia~ si o banco rcsponsa~ 
Lilisn-se pelo que .fizerem os seus agentes? 

Acaso acredita a commissão que empregados 
dependentes do governo, demissiveis ad nutum, 
offorcccm maior garantia do que a administraxão 
de um estabelecimento bancaria de primeiro. 
ordem? 

Pon'enturu a fiançn de .!i:8:000:5, prestada~ pelo 
thesourciro da. Caixa, é garantia maior que tol.l.o o 
cap.itt~l do banco? 

Onde a imprudcncia ou o perigo 'f Nas duvidas 
que poderão occorrer sohre as transferencia.s '?. A 
junta as resolverá, eomo até hoj'o. 

No emprego dos juros não rcr amados? O B:mco 
os restituirá ao Tho:;ouro para terem a applicação 
marcada em lei. 

Na prova do pagamento dos juros? O Thesouro 
tomará contas ao banco, nsstm como as toma á 
Caixa de amortização. 

Diz-se que é impraticavel a mediria; mas por 
que, si cm outros p3izes ena é perfeitamente pra
ticavel? 

Não está em pratica na Inglaterra? Tem a divida 
inglcza compara~ão com a nossa~ Não tem ; e to
davia o serviço todo é feito pelo banco, com uma 
rt~pidez e perfeição, que fazem completo contraste 
com a morosidade e complicações entre nós inevi
taveis em tudo quanto depende das rl'partições 
puLiicas. 

Não é praticnvcl entre nõs, e no entanto o é 
perfeitamcnt.3, tanto nn Inglaterra como na BelM 
gica I 



312 ANNAES uo SÉNXnéC·- -

Ainda h a poucos dias, Ii, Sr. prr.:;idonttJ, o re
cente proje~to de ki~ apresentado pelo governo ás 
camaras lJelgas, cm 2.2 de Julltu ultimo, p.::tra a 
con-versão da divida cJaquello p.1iz, que vence ju· 
ros de ·Í i/2, em outra de ~ "/•1· 

Pois bem; todo o importante scrvir:o Ua con
versão é comm_ettido á caixa matriz c agendas ·do 
Banco Nacionnl, que a l•~opria lei Jcuomina-Le 
ca.isskr di' l' Etat I 

O SR. SILVEIRA DA.l\fOTTA:- Não tem compfl
raciio nenhuma o Banco da Ingl<rt~ra com o Banco 
do.Brazil. 

O Sa. AFF<lNso CELSO (ministi'O da yazenda) : -
Não tem comparnção nenhuma o (fUC se pasm na 
Inglat0rra com o que se p:'lssa entre nós, porque 
reDlm~:ntc a Uividn Un. Inglatcrrn é muitas vezes 
maior do que a nossa; mas, por isso mesmo, Sr. 
presidentu, si lá é pratic~do o system~, aqui UcYE~ 
sel-o ainda c.om tanto menor traLalhu e maior fa· 
cilidade. 

0 Sn. SILVEIRA DA 'Mül'T.\: -Não' basta dizer f1UI3 
é praticavcl, é precisa demonstrnção. 

O SR. AFFONSO CELso (ministro da [.azenda) :
A melhor (kmonstração tla pratiC'nlHlidalle est<i. 
no exemplo da Ing-laterra c da llelgica, em con
dições ainda mais difficeis e mais vastas. 

O Sn. ANTÃO:- Aqui não seria praticaYel e seria 
até impruden.te. 

O Sn. AFFONSO CEtsO (ministro da {azenda):
Por que? 

'O Sn. ANTÃo:- Porque o banco não tem caixas 
filiaes. · 

O Sn. AFFONSO CEL:W (ministro da {a::enda) :
Si não tem, estaLclccC'l-as-ha. O Lanco que se 
encarregar deste srrvit;o ha de ::~ceita r ecri<Jmentc 
todos os onus indispcnsayois pnrn bem dcscmp~
nhal-o. Si hoje não tem e.::ses meios, esses 
agentes, póde t~l-os amanhã; é simple)j quest5:o 
de modificar seus cstmutos, qu~ndo muito. 

Então virá dahi a impossilJilitl:ule?! Sr. prc.si· 
dente, não comprrhendo como por não ter o Banco 
do Brazil agencias na~ provincin~, ctctnalmente; 
deixe da suLsBtir o )llnno do governo. 

Outros b<tncos ha qLtr as tem, e 1lcpnis si o Banco 
do Brazil (quB é realmente aiJucllc qnc tchho cm 
vistn) não tem hoje caixa..; filiacs nas provinrias, 
nada impede que nmnnh~ cure de sun crca~ão, uma 
vez que o aconselhe a necessidade ou o ~interesse. 

Bem vô V. Ex. que a razão absolutamente não 
procede. 

c Não é pr.'lticavcl c é imprudente a medida , 1 

afiança a illustrnda commissão. Mas os nobres se
nadores não dcmonstrmn em que consiste a im
prndencia c impraticvbilidnde I 

O Sn. ANTÃO :-Em fazerem os agentes todas 
estas operações sem fiscalisação da junta. 

O Sa .. AFFONso CELSO (ministro áa [(1zmda) :
Ma:;, perdôe-me, V. Ex. não póde argumentar 

assim. Si acabei de dizer que não só conscrro as 
actuaes altriblliçõcs da junta, como pretendo aU
dicionar-lhcs outrtts de maior importancia e /Jon
deração, como diz o nobre senador que se a.rão 
essas operações ~cm fiscalisação da junta '1 

O Sn. ANTio Uá um apnrte. 

O Sn. AFFONS0 CELSO (ministro áa fazenda):
Pergunto a V. Ex.: porv-entura a j .mta ndminis-

tt·aHva da Caixa de amortiZaÇão tem hoje agentes 
seu~ nas thesoura.rias de faznndfl, por onrl c tnmbem 
se pagam 05 juros do apolicc;o? c sem cmlHirgo não 
exercem a fiscalisar:ão devida '1 Ora I ... 

0 SR. SILVEIUA DA MüTTA:- E as thesourarias 
de fazenda oiTerecem menos garantias do que 
qualquer agencia de banco t · 

O Sn. Ar.Fo~so CELSO (mhâ:;tro da fazenda) :
Não digo que offereçam menos garanti:1s, o que 
digo é que o LflllCO e suas age-ncias pnd~m f<Jzer 
o serviço com maior presteza, menor dispcndio c 
responsabilidaUe IW.fa os cofl'e& publicas, ofTet·c
ccnUo garantias, pelo menos iguacs ás das thc
sourarias de fazenda, porque si estas têm as ilfJn~ 
ças de seus thesoureiros, o JJanco tem toJo o seu 
capital, que fic.aria int~graimento sujeito a caucio
nar no Thesouro. 

0 SR. SILVEIRA DA !1-iOTTA.; -0 credito pulJiico é 
cousa muito melindrosa c com ellc não se h r inca, 
não ó brinllUcU.o. 

0 Sn. ÁFFONSO CELSO (ministro da. fazenda) : -
Não é LrinrJucdo, de certo, nem sou capaz do 
eonsidcral-o por outra fúrma. 

0 Sn. SILVEIRA DA MorTA: -Neste paiz prt'c.iS<l·SG 
muito do credito puUiiro. 

O Su. AFFONso CELSO (ministro da fazl'Jl.da):
Pois o que quaro é prccisnmcnte dar força ao cro· 
dilo puiJliro, imprdindo que qualquer ministro 
possa cmitLir éipolices quando lhe tlprouver. 

O Sn. SILYEIRA oA MoTTA:- Com o credito PU· 
blico nil.o se zomba. 

O Sn. ÁFFONSO CELSO (min.ist1·o da {a.::enda):
Nem estou zombando._ Não é por o:;se modo que 
se argumcntJ. 

O Sn. D1NTAs: -E tem mostra tio que n~o zomba, 
que, prlo controrio, tem procurado elevai-o. 

O Sn. AFFONSO CELSO (m.inistro dtt {a:;mda):-
0 fim principal da reforma que proJecto é qnc 
não se possa emittir mais uma sü apolicc, "SCffi 
primeiro ouvir-se a juntn. 

O Sn. U.mÃo DE CoTEGIPE :-0 q_uc tem a junt::t 
com isto? Nã'1. tem ntHlu. 

O Sn. AFFONso CELSO (mini~tro da (a::md11):
Mas deve ter. Si não quereis qne o governo 
emitta papel-moeda sem .:mtlicncin, sem coparti· 
cipa~ão da junta, como ::~utoriza.es qne emitta .:lpO· 
Hccs que vão pagar etern:\n1ento' jUJ'M, sem (JUO 
essa mesma junta seja ouvida? 

O Su. DAnÃo DE CoTEI;IPE:-E' a di[L'rença que 
ha entre titulas da tlivida pnlJllca r moeda. 

0 Su. AFFONSO CEL~O (ministro da {a.Zdlda):
A moeda póUe srr resgatada ... 

O Sn. SrLVEIRADAl\fOTTA d;:i um aparte. 
O Sn. AI•'FONSO CELSO (ministto da fazenda) : -

V. Ex. pensa que a junta fez mal concordando 
c não se oppondo á emissão do papel-moetla, mas a 
junta estava no seu direito pens:m(lo de modo di
verso, tlc accôrdo, entre outros, com a opinião do 
nolJre Visconde do Rio Dranco. 

o Sn. SILVEm.t DA MoTT.~ d<i·nm aptlrte. 
O Sn. AFFOKSO CEL$0 (mi11isfro da. {a.:feml~l) :

Não sel si assim fui. Si a junta entendesse que o 
gtwerno tinha procedido UJal emittindo o IWJiel
mocda, ccrtnmente teria reclamado, poriJUD dia 
ê composta de caractcre.':i tllo nobres e tão indc-

• ' 
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pcndrntc::., que estão fóra do alcance de qualquer 
pressão. São cidadãos importtmtes vor su~ po:;;içãó 
social c forLuna. 

0Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Nãoé O dinheiro 
que dá a indcprmdencia. 

O Sn. J3Annos llARRETO :-Não ha indcpcndon
da, ha tam!Jcm condcsccndencia. 

O Sn. AIToNso CELSO (minist>·o da {azenàa):
Na opinião de V. Ex., e eonsequcntG com clla 
nD.da tem o nobre senador qnc c:;tl'<mhar o proec
diincnto do governo, ainda intt.'rprNado como in
terpretou o nobre relator da commissão. Si V. Ex. 
entende que a junta nnda valo, é uma corporaçl'ío 
sem import::mcia, pela sua conrlcsecnUcncia, não 
pódc v~r inconveniente cm que se faç-a sem sna 
mtervcnçi.io a transferencfa do apoltccs c o paga
mento dos respectivos juros. 

O Sn. DAnnos D.>..nRETO :-Não di_go que de nada 
valha, o que tligo é que, si são homeus indc.:
pendontcs, tamb~m são condescendentes. 

O Sn. ArroNso GELSO (milli$(r·o d ... a {a=-:eiidrt) :
Na opiniiio de V. Ex., m::~s não du ecrto na U.os 
que entendem que nqne!Ia medida era ind!spen
savcl c urgcnlo, como o noLro Visconde do Rio 
Branco. · 

O Sn. D.\.n.nos H.mRETO dá um aparte. 
O Sn. SILVEIRA n.\. MoTTA:- Si era complico do 

governo, como lw.via de ser proccssttda? 
O Sn. ArroNSO CEr.so (ministro da fazenda):

ConcorJ.arl'i com V. Ex. cm que devia ser pro
cessadn, não só a juntn êumo o ministro ·r1uc fez n 
emissão ... 

O Sn. BAnnos DAnnETo :-O)ni.nistro n'5o. 
O Sn. AFrONso CeLso (ministro da {a:.··nd(t): 

- ... si V. Ex. Ucmonstrar-mc que sB podia f)rcs
cindir dess<J. emissão nas condições cm que fui 
feita. 

O Sn. llAnnos R\.ttHE'l'O:- Ministro proccssatlo 
no Brazil? I Não. 

O Sn. SIL\'EmA DA 1\IOTTA.:-Era preciso que 
levasse o negocio para os triLun_acs. __ Cl_ g·oycrn0 
n5o era mnis juiz no nC'gorío, porqiiõ era íntcrCs-
sado. 

O Sn. AFFONSO CEL~O (ministro d(~ fw:;,•nda) :~ 
Os nol.n·cs senr~dorcs uão me- estão tratanJo com a 
bcnevolenein do que me dcr~un provn lw dias. 
Interrom!JCm-mc constantcmcmt0 com npartcs, 
que me cortnm o fio das iJéa~ e olJrignm-mc a 
maior csfoi'~o do qul' po_o:~o fnzrr. 

O Sn. SILvEm.\. D.\. MoTTA d.{t um aparte. 
O Sn. AFFONSO CELSO (ministro Ju. fazenda) :

Por que não hei Uo tratar da parle rclütiva á C:lix.a 
de amortiz.::11;ão, si e~tá consignada no pn:jcct•· ·IUe 
veiu dn cJmara dos Srs,. dcputadus? E:-.;:rwn : J as 
minhas iUé<1s; sinlu qu·e o nobre srnador ~;· op~ 
pônha a el!a~, nws não olJ.~tanto hei do lutaJ· 1 ~ela 
su<J. adopção, que entendo ser um serviço y; Jiosó 
no meu p::tiz. · 

Lamento prO!(unJ<J.mento r1ue o noLru :;enaJor 
pense de outro mollo, mas não ê i.:Ho razão para que 
eu desista lle sustentar as minhas convicrões. Ao 
contrario, é motivo pnr<l esforçar-me a vêr EC 
consigo fuzcl-as triumplwr tios ataques Ue tão te~ 
moroso adversaria. 

O Sn. L Elo VELLoso :-F;.lz o seu Ucrcr. 
v. v 

O Sn. AFroNso CELSO (minlstl'o da fazenda):
Cumpro o meu dever. rntls sinto que os nobres se.
nadores não me d~cm hoje as provns de Ucnevo · 
Iene ia a que em outrns occasiões me holJituaram. 

O Senado sBLe que estou enfcrm(l c faco grande 
esforço pnr:t discutir. Entretnnto os apa"rtes con
st.:mtewentc me impedem de proseguir. 

O Sn. SILVEm.\. DA MoTT.\. :-Estou tamiJcm muit•J 
lloente c. ha mais dias que V. Ex._ 

0 SR. AFFONSO CELSO (mini.~tra da {a~l!nda) :-
V. Ex. é mai.; rolmsto t!Ue eu c tem nlém Uh3ü i1 
sua l.Jella ilha, anUe respira ares pnros. 

O Sn. SILYEIHA DA 1JoTTA:- V. Ex. é que (·..:ti 
me fazendo mal. 

0 Sn. ÁFFONSO CGLSO (ministro da (ozenda) : -
Pois si assim é, V. Ex. paga~me namesmomoc(b. 
(lliso.) 

Concluindo, Sr. presidente, esta pnrtc llc m..:~u 
discurso, eu direi: temos transporl<Hlo do c~tl·:m ~ 
gciro para o nosso paiz cousas que ncJJc não pü
diam ter ttpplir.ação ::tlgnma ;-entretanto qw:mdo 
<"C trata de imitut-o no que é munifestamt.•ntc V[tll
t<~jo~o o conYcnicntC', e-x:cb.ma a iHu:<tradn com~ 
missãô- é imprudentL~ ! é impr3tic:rvf'l ! -8,·m 
com tudo demonstrar onde a ímpratiLalJWcbde e :1. 
imprudcucin 1 

Digam finte.:; os nobres senadores que não tr~:-:1 
confianç:1 no governo e não lhe querem dar t·~~a 
autorização, que isso Sfl comprelwJH1e ; m::ts ll~'J 
sustcntt~m qu1J se não p1'HJe fazer aqnillo, cuj:1 rv·~
siLilüladc c acerto entram pelos olhos db L1J:Jos. 

Continúa a nobre connnissão : 
« Pelo que diz rcspeitü an cnci:lrgo do troe•). 

emissão c recolhimento dos Lililctt:s do Thesouro e 
do Banco do llrnzil, julga a commiss5u qw a Sli(J.. 

trans{t'l'i!llCia nl[O é ptudmte, por contnu·út r1:1 
t•scrupulo e ::elo com que o pcdct l;•gisl!tlit'rJ í m 
semp1·e olhado ]J[O'a a ctl·culat:ão jiflnciaria da pap.:l
mor>da.• 

Não se comprchcnde este lOl1ico. 
Eu, St·. pre~it1cnte, n:;o dr.!'cnbro c ninglll~m de 

certo Ucscollrirá o motivo por guc, tl'iil1Sfl·rido~ :) 
trúco1 emi~s50 c recolhimento llos Li!hcte.-; d•l Th·_;
zouro da Caixa de umortização p.1ra t1 tltesourtl.; h1 
geral tlo mesmo Th~_;som'o, ~c [alta WJ t'SCI'H]Jtll'J 
zelo com que o pod1'1' legislatit'o te1n sempre olha la 
para a circularao fiducia;·ia do papel-mo ·da. 

Serão os erripregados da thesouraria gernl mew 
nos escrupulo:~.os e menos dignos de confiança que
os cln. Caixa de amortiznção 't 

Scrlio mais dcprndentes que os da Caixa, mais 
capar.es dtl transigir com os seus deveres? 

Ni.1o o dirá, ccrtnmentc, n commissão da qual :;::ío 
membros um Htustrc ex-ministro da fazenda, que 
lwm conhece iH[Uelles dignog funccionarios, e utr:n 
alta dignidade Uo Tllesouro, o Sr. Antão, qnc ainda 
melhur os conhece. 

A observação, portnnto, nadn quer dizer. 
Muito pe.lo contrario, Sr. flresidcnte, sulJ tod"s 

os pontos de vi'>ta, lucrará o serviço, passando de 
um<~ repartiç5o secundaria para outra de ordem 
mais ri evada. 

Aecrcscenta a illustre commissão: · 
• ..:-1 d~.•spi!Za que se teri11. df! {aZ!!1' com rstrr. i/.01\~ 

Ol'dem d11 servico pouco reduziria a scmuna votada; 
p01'q11.anto emp"rr'gados t'Spt>Ciaes s(•nio incumbidos na 
Thesvm·o de fctZe1' todo o tt"aballto da assignatura, 

40 
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gu~n·da,nnissào, substituição e consumo dos úilhctr:s, 
e uâ"o saia justo que fossem dt•sp,•didos os empre~ 
gados IJU(' têm mmos di! d1'Z aniWS de sen:iço, r os 
d··nwis a-posentadus

1 
ou addidos ao Tltesouro, con~ 

tinuando neste caso os seus vrncimentos a ptsat sob I' e 
a despr::a. p1lblica. , 

A rcducção Ua dcspeza com c-:tn noYn ordem de 
~rr-riço não seria tão pequ0na, como se afigura ti 
homadu commissl'io. 

Embora, lloreml o fosse, Sr. prt•sidcnte, <Hltllira 
que a desdenhe a 11IUstre commif:sTio, que não des
prezou os 6:0005 do ordenado de Ut.I <•judantc tlo 
inspector ! 

O Banco do Brazil cmcnrrcgnr-so-lw do scn·ico 
da transferoucia das npoliccs e do pagamento de 
seus juros, m~?div.ntc a emissão de GO: 000~000 
annu3es. 

Ainda que se nngmcmt._• o numrro do CQ1prega
d'J" da lhesoarnria geral, nunca a dCS[)CZU dw
!Jtlt'<Í. ilüii 170:000~, que o.ctualmç.nte sr ga~ta cop1 a 
C.:dxa de nmortizn~ão. Nilo athn~)rá la1vez a me
tatle, Sr. presidcnli\ c portnnt.o •l. E\. vê que a 
economia jn seria de vantagem par.'l o ThL·souro. 

O Sn. R\nnos ilArtRETO:- Que destino se h a do 
dar aos empr.~gados 'f 

O Sn. AlTONso CELSO (ministro da {a:enda):
V. Ex. dú-me .um aparte que agrallcço; clwnwu 
minhn flttenç:ilo pnru um ponto qn0 me ia esca
pando. 

Ponderou a illustralla commis;:.ão que serão 
nposentados os empregado~ qur tiverem ·mais de 
10 annos do serviço, o que os seus vencimentos 
continuarão a pesar sohro o or~nmento, n5o sendo 
justo· por outro lado Ucmittir os que nõo contnrcm 
igual terr.po. 

Sr. presitlcnte, o que não só não é justo, mas 
nbsolutauwnto indescuipnvP-1, é que o E:stallo cun~ 
~erve empregado~, cujos serviços rMn disp"ensar, 
e lhe süo completumcnto inulcis, mormente quando 
as suns circumstancins exigem que so restrinja n 
dcspendC'r o que fôr absolntnm~nte inllisprn- · 
savel. 

Qu:mdo é nomeado um funcrionnrlo publico, o 
L:tado não contt·ahc com clle o compromiSso dD 
conser\'al·o ao 1(eu serviço cmqn;mto vivo fôr, 
mas U'io sómcntc cmqunnto ÍJLl!ll servir e o:: seus 
serviços lhe ful'L'lll ncecs~arios. 

Que não so dcspnr:l a um funccion<:~rio, que con
sumiu seus melhores annos no o;;;crvi~.:o publico, 
qu(' se o não prive ínopinadnmEmto dos meios de 
subsistencia, quando cllc se inhabiiitou a ganhai-os 
por outra fórmn, cu comprelwmlo, Sr. prcsi
dl"nte, e comprl'hcndnm todos. 

Mas, que se conserve um emprP-gado dcsneces· 
sario, inutil, ai nUa moqo, robusto, ainda ctJpaz de 
procurnr a )ida pelos m11 meios que offorccc a quem 
quer traUalhar um p:~iz novo como o nosso, 
só (ICio fncto de ter oU tido a nomeação, ás vezes 
denda ao empenho, á -prot(\cção, ao favor, ó não 
querer melhoro. r o nosso estnllo de cousa~, é sa
crificar o inleresso c o bem geral ús convcnion
cias pcs!'oaes. 

Quanto nos que forom aposontndos, por terem 
direito a es.:>a nposentaJ.oria, a despcr.a continuará, 
e certo_. mas temporariamente c já diminuidn das 
gratificnçõcs pagas pro laúore, o que importa em 
economia r.:al e effectiva drsde logo. 

Tenho a este respeito idéas asscntndas, que con
signei cm meu relataria, acreditando que não dei· 
xnrão de ser partillwdns por quem quer que teuh[t 

nl.~·umn cxpericncia de:;:tes" assumptos c conhcci
mcnt_o do que se passa pelas nos~as repartições 
pnbltens. 

Eu tlizia, Sr. presidcntü, c peço a attL•nç"fio do 
nobre sennd6r {lor Go):az.. . . 

O Sn. SrtvEm.\ DA MorrA :-Já li muitu o rela· 
torto de V. Ex... -

O Sn. ArFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
E' hunra que agrat.Icr:o ... 

O Sn. Srr.VEIRA DA MoT'rA :-üuYil·o mais urlla 
vez- nl'ío f<~.z mal. 

0 Sn. AI·TONSO CELSO (ministro da (azendci.) :
B.cfr-rintiO-lllC ris muitas formalidades das nossôs 
repartições publicas, dizia (lê): 

[ ~\)~c~so dizer que o cunhu cnractl..'ristfco J.vssa 
mu~tl[JhcLdnUe de secretaria::>, directorias rceelJe
dul'las, ele. et~., que tão grandemente pos;m sobre 
u or_çam~nto, c que a par ou acima do um funr.ciOR 
narw v.c-sc log? outros, quo revêm c refazem 
o que aquelle mcumbe fQwr, sem que rcsultu 
de. .scrneJhanLe collaLoraçao trabD.lho mais perR 
fmto. 

.• Crêa-.;;;c um empregado p[tra dL'sernpenlwr certo 
mt~tcr, 'c log·o outro p:~ra fist'alisal-o, c um fis~ 
caJ~~ador p~ra esse tiscv.l, que 110r sua vez 
esta_ subordmado ~ um director ou clwf8 de 
secçao, que sobre Sl tem o inspector ou director 
geral. 

_clmaginc-se um machinismo de rodas concen
tncas ou su_prrpostas, a executarem inutílmentc o 
t?e~mo m?VII:~!ento, c ter-se-ha itlt'a rx<tct~ do que 
c <t org_amzaçao das c~taçõcs officiaes. 

~D?-ht r~sultnm, _alem de dcspcza superfiull os 
sogumte:; mconvemcntes : ' 

~ L o O mais in~igr~.i~ca~te negocio só é resolvido 
com d_emora fll'CJUdtctal :1s pnrtcs interessadas c ao 
prOfll'lO Est~do, porque os ptlpcis tt!m de possnr 
llor successtvos exames. 

. ·2. o Pesa todo o trabalho sobre poucos zelosos e 
lll~Igentcs, emquanto o ~rande numero folga, li· 
m1tando-se a rc~roduz1r, por phra;:;es já sacra~ 
mcntacs, o que dizem os primP-iros 

t3. o Divido-se a responsabilidade, ·c conseO"uinttt· 
mente torna-se nulla, pois é saUido que ull's des
r.an~am nos outros, quantlo ha pessoal demasiado 
para o trabalho commum. 
. ·~.o Acha-se, por via de rogrn,\crn atrazo o serR 

VIÇO d? t~düs DS rcpartit;õcs, em eonsequoncia de 
compl1cnç:ocs csc~~adas,formalidatles imprestnveis, 
<lUC longe de fDCihtarem o expediente, di.illcultmn 
c ob,scurece_rn o c1ue d~ si era claro e simplPs. 

d ara mmorregularrdoU.e do serviço e economia 
<los dinht!iros do Estado ú _mister acabar com tal 
systcma, operando radical reforma cm todos os ra
mog da administrDção. 

Seja condição impre:-:cindivcl de atlmissão aos 
primeiros lugares a prov.1 de sufficicnte cnpaci· 
daUl' em concurso publico, e de moralidade por 
severa syndicação; regule o nccesso a antiguidade, 
excepto nos poucos cargos de immodi.ata confiança ; 
pague-se bem DO empregado, mrts exija-se que 
trabalhe tanto como os de profissões identicas, na 
orJ.cm privada; confio-se ncii(i}, cmquanto não fn· 
correr em falta ; haja inflexível rigor na punição 
do abuso ; sejam premiados os que se distingui
rem; acabe· se com as praticas obsvlctas c sem 
razão do ser, c~m as formalidades vãs; e tcr-se-ha' 
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o triplico resultado J.o melhor ~erriço, pessoal 
menos numeroso c despeza reduzida. 

« Isto, porêm, não se consegue em pouco te.mpo, 
senão pelo estudo acurado do todo~ os rnmos do 
serviço, pc1a adopç:ío de um plano geral Lem con
cebido, simples, completo, que não omitta o no
cessaria, mas elimino o inutil ou disponsavel, 
paciente c fielmente- pos(o cm oxocuç[o, õ. finai
mente por uma escolha imparr.iai, intclligenlc c 
severa dos funccion:.rios que devam ser conser
vados, dispensnn1lo-se os demais. 

( Dircrsas ltmtatiras se tem feito part'l esse fim, 
mas os melhoramento~ que a elhts st:: seguiram 
duraram pouco, rccahinUo as cousas no nntigo 
estado. 

• Esses csfor\;'os parllciparam todos de um yicio, 
que convem corrigir. Extincta uma rcp~rtição, 
ou limitaUo o numero dos seus fnnccionnrios, tom 
sido regra conservar-lhes a integrnliUade dos venw 
cimentos, mandando-se addilwOS :1 mesma ou 
diversa estação. 

~ Assim, a reducç-ão da dospeza, quo com a rc.w 
forma se teve cm visfa, sómente realiza-se no 
decurso dD annos, c quando as vagas aLertas pela 
morte, ou supprimcm os adtliU.o~, ou prrmitlcm 
que ell8s entrem para os quadros"c1Tectivos, donde 
se segue que emqnanto não se dãõ estes aconte
cimentos continua-se a fazer a mesma despC'za, 
rcconlwcida inutil ou excessiva. 

• Dá-se ainda outro ínconvcniente. O funccio
nario lwl.lil, diUg~nte c zeloso raras vezes deixn Uc 
ser aprovcit::ulo, qunndo se trata do reorganizar 
rcpnrti('ÕC'>; o que für cxduido do novo quad!'o 
pódc-so atnrmar com segurança, que não se dis
tinguia pela intelligencia ou pelo amor a0 rra
Lalho .. 

" E como reserva-se aos nddidos o direito de 
prccnclwr a~ vagas, que forem occorrcndo, resulta 
quo, á proporçl'ío I}UC dcs~pparccom 'os adtlidos, 
avultam entre os cfl'oclivos v.quolles que julgára-se 
já incapazes de bem desempenharem- o:; respe
ctivos deveres, senU.o assim sub~limido o bom cmw 
pre~ndo por quem não 1110 pódc supprir a falta. 

• Parece. quo convém obscrvt~r outro systema, 
qual o do aposcntarrm1wse os que, rxccdendo do$ 
quadros adoptnrlos, tiverem entretanto corto nu
mero de annos de serviço, que os tomem mcrc
codoros dessa graça; porrruc por C'.s-:a fórma niío 
só a dcspoza será desde logo diminuida, na razão 
das gratificações que deixem de ser perccTJid:rs por 
quem não está cm cff~ctividade de tral.Hllhu, ma::; 
ainda as vagas que se r~brirom serão providas com 
mclhur pessoal. 

• DcliLcrareis a respeito, como julgardes mais 
acertado em vossa sabedoria. O que ó indisprma
vel é autorizardes o governo a proceder desde já 
aos estuUu$ convonicntos, para offercecr ao corpo 
lcgislativo1,as informações ncccssaríils a uma re
forma. geral dos diversos ramos do serviço pn
blico, no sentido de sua mais r.crfeitt~ oxccu~ão, 
com o menor dispcndio passive . 

c Tal necessidade acha-.::;o felizmente attend[da 
em um dos n.dditivos offerecidos ao projecto de or
çamento que dis_cutis, pr.la ill ustradH com missão do 
fazenda áesta augusta Cllmara, medida que espero 
mereça a vossa approva('ão. • 

E ainda accrescentei no mesmo rela(orlo, tra
tando da Rcccbet!oria do Rio de Janeiro (lê) : 

~ Estou persuadido de_ que um dos meios m'lis 
elllen.:es de augmcntar a receita do Estado é expu r-, 

gar as repartições dos empregados inYalidos.inl1a-.. 
lJeis e improlJos, que por r~caso e-xistam ncllrrs, 
recom}wnstmdo os bons 1 que fl'lizme-nte n~o .:.~n 
cm prqueno numero. 

« Nem sempre será justo usar 1111ra esse fim tlu 
meio da cxone!'a~i'ío, por ronsidcmçõC'~ dC' yot]ia 
r1ue são olrvías, atttmd(~nrln-.-.e a que t; mtste-r rpr 
cm attcnçfío 6~ vl?'zes longos annos de serdço, no 
fim dos quaes inhaLifita-se o individuo pflra 
occorrcr á sua su!Jsistencia por outro modo. 

( Dulli virú e:x.cesso d-e Jespeza, mns, além dl• te!n
porario, so!J,_.jamenh~ cumpen::-ado pel11s vantagens 
JlCcunhri[lS c moraJs de só mrmtcr-so o pt'~::-ü;d 
intclli:;cntl!, tr.::~ktllwtlor c moralisaJo. 

•E' inqucsLionn.vei qilc, pagando mollica ap0::-eu
tatloria a um funccionrrrio que tenha de !lf'l'Yico 
15, 90 ou 30 anno~, c pondo cm s.en Jogar uutrO, 
que b0m desempenhe todos o~ seus de rores, m<1is 
lucra o EslaJo, apezur da duplicata. d8 vencimentc•s, 
do que conservando o primr.iro com orrlcnad,) e 
gratificação, pnra dcsfaz~r com a raspndrirn, do 
meio dia {ts 3 !w!'as, o que a custo e~crevêu :las 
O horas ao ml'io dia. • 

O Sn. SILYEinA. nA MoTTA:- A culpa l· do :.:.o· 
ver no que não organiza bem o serviço. -

O Sn. AFFo~~:so CELso (mitlislro da {aze11da) :
Pois motlifique1no:;, organizemos melhor o ~>'-1'· 
viço. 'E' o quu estou 11ropondo, t' não só nperfo-'i
('Ot'ffiOS, COmO SUpprimamos tUdO CJUI-' f1'1r inutiJ. 

Hn rrrarti~õos complctamcntedh•p~~n-;;:Dveis e 11ue 
podem ser supprimidns ~cm prejmzo do scn-i·.-·<~. 

A sec!'etnri:t de fazenda, por f'Xemplo,rst1'1 uto~~e 
c.aso, ainda ~1ue conte empregados intcJligent·~~ 
o tra!Jalharlorl~S c seja dirigida p1_)r um funccionnrio 
muito provccto c distinclo a todos os rcsTwito~. 

Mas, com n organização actunl do Th1•suuro. é 
uma roda qu<tsi SUllerflua no mecanismo; tra
Lalha ~ certo, c desempenha IHWkitameutc (J.'i :'l:'tlS 

deveres, m.1s si n~o existisse:, nrro haveria inconve
niente. 

O Sn. llAnÃo DE CotEGJPE:- E' uma c:s.nge-
l':l~~o. -

O Su. AFl•'ONSO CELSO (m.inislro da {aZI.!tida) :-
E' a verd:lfle. · 

O serviço que por elh corre, pôdr_' sPr folgnll:l
ment,_· feito vor duus officiaes de gaLinct0 actiyu.-;; 
c, entretanto, pou{mr•se-inm 170:000S, UiSJ,ens:m· 
do-se 17 ou 18 empregados, que actualment~ alli 
se ncotO\"l'llnH, c mdhor npeu\-dtndos $Criam ~:n 
outros misteres. 

o sR. SILYEIRA D.-\. MoTTA:- A culpB é Jo gu
yemo que montou as repnrti~õcs dt:s:;e modv. 

0 SR. AFFONSO CELSO '(ministro da fazenda):
Pois mudemos do systema, porqUt' não !JOdém•JS 
continuar a fazPr dcsprz8s como atri hoje fazi:llll• 1.-:, •• 

O Sn. SrLYEJR.-\. DA MoTTA: - O col'po le~;i.slatiYu 
nfio p.ídn negar fundos cmquanto as or2;anizaç\'ies 
:-ii o viciosas. 

O Sn. AFro:xso CEt.s-o ( ministro da {azenàa) -
O que quero é melhorar essns organizações .•. 

O Sn. Srt1-emA DA MoTTA :-ü governo nfto 
propõe nflda pHn isso. 

O Sn. Arrosso CELso (ministro da fazenda) :
Como não? ?\:to acabei de Jêr o que dis~e no reln · 
torio ? Ni'io to.stou insislindo na~ mesmn..; idért~ ? I 

lhr Sn. SENADCJR :-1\Iandc uma C'mcnda suppri
mindo a secretaria de fazendD. 
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O Sn. AFFON~O CELSO (ministro da fazenda) :

Tambem não .::e pó de procrder nssim. 
o sn. D.'l.nio nE Cor.EoiPE :-Ah! 
O Sn. AFFVNSO CELso (ministro da fazenda ) :

:Kfio comprcllenU.o a adnHra~ão do nobre senador ; 
é preciso nm sy.stcma. 

O Sn. R\.n.Io DE CoTEGIPE:-Basla dizer que 
fie::: supprim ilhl a repartição taJ ... 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministt·o da fazenda): -
E' preciso 1ldo_rtar uma medida geral o cornplota, 
que se não pode tomar cm cima da perm, como 
"'Ç'"Ulgarmentc se diz. Quero um systerua harmo· 
nico; os concertos pare ines s~o facois, mas não são 
uteis. 

Os nobres senadores c todos os que costumam 
te~· pendencias nasrept.~rtiç'õcs pniJJicas hão de ver 
sempre innumcros pnrcccre~, n.:u.Ia menos de cinco 
ou seis funcdonarios de todas as categorias in ~ 
fvrmando sobre o mesmo negocio; entretanto o 
estudo 6 cm geral feito pL•lo rmprcgad.o de cate
goria inforior; os dem<~is limitam-se a dizer : 
Concordo cQm a secção; ou V. E.c. resolt,erá como 
julgar convrniente. 

Para que tudo isto? Para quo serYc esta multi
plicidade de informações tJUO nada csclarcccm, 
r~ntes confundem cousas ás ve:zes simplissimas ? 

O Sn. SrtvmnA DA_.MOTTA :.:_E' verdade. 
O Sn. AFFONSO CELSO (minisli'O d!.l {u.zenda) :

Então cstú V. Ex. de accôrdo comrnigo; e nesse 
caso por que se oppõr.. no rC'mcdio que queroapplicar 
contra o mal? · 

O Sn. SrLYEIRA DA .Mott.\.:-0 rcmfJJio é que não 
presta. 

O Sn. AFr.o:-;so CELso (ministro ela (a:::mda) :
Aguardnrci a domonstraç~o. Por cnH1uanto fol:;o 
d•.:: v~r que o noLre ;;cnadur concorda em que esta 

·é a vcrdadL~. 
O Sn. Sn ... YEin.\ DA. MoTTA :-Disse ahi cousas 

muito boas. 
O Sn. Cnuz Jlrf.'I.CJIADO :-Photugraphou perfeita

mente o cst<~do de nossns rcpnrtiçõos. 
O Sn. SrL VErTIA D.\. MüTTA :-0 remedia é que não 

presta. 
O Sn . ....\.FFONSO Cii:Lso (ministt·o da {azt!nda) :

V. Ex. o dcmóu.strará e rcccitarú outro melhor; 
o3 males~ que não pódcm continuttr. 

O que me p~rcceu por ora mais acertndo foi 
pedir autorização p:tra nomeílr commbsücs, que 
estullando a organiznçt\o dos dh·crsos serviços 
publicas, indiquem as reformas de que forem 
susceptiveis, para simpJifica~ão do expediente c 
rellucção de dcspez.:1. Pcrli autorização, Sr. pre:3i~ 
dente, pnrn n1io só nomear e:'isns commi~sões, como 
para pngal~as, porque, como Y. Ex.. sal.Je, gratui
t~mcntc ningucm trD.lJallw lJL"m. E:;sa é a vcrd~ulc; 
sem retribuição condigna c suilldente, não te
remos trabalho bem feito. 

O Sn. Cnuz M.\.muno: - Pagar .IJcn~ o a poue·os& 

O Sn. ArroNso CELso (ministro da fazenda) : -
Era meu pensamento fazer funcciouar as com
missões e apresent(lr os resultados de seus csluU.os 
e trabalbus no futuro unno ao corpo Jcgislntivu. 
Nada, Sr. presidente, pútle haver nwis prudente. 
Pois l.Jcm, a idéa, segundo mo nffirmou o meu 
nolJre collcga senador por Minas Gera.es, não foi 
aceita 1 a commissão rcpclliu~n. 

' ' ' 

O Sn. BA..nÃo DE CoTEGrPE :-Não, nós queremos 
t JUC V. Ex.. nomeie as commissües . 

0 Sn. AFFONSO CELSO (minist1·o da {azenda):
I\Ins n5o me autOriza a remunerai Mos; é isto que 
acho singular. Note V. Ex. que não quero fixar 
a remuneraríio, mas desejo que as commis~ões a 
recebam mais tarde, segutl.do o que o rorpo le
gisl:Jtivo determinar_ 

O Sn. BAnKo DE CoTEGII E :-Sejam condecorados. 
O Sn. AroroNSO CEJ .. so (millisti'O da fazenda):

As condecorações destinam-se D. outra ordem de 
serviços. 

O Sn. Cnuz ?1-V .. cu.\.Do:- São para o peito; para 
o estomago é procrso outr..'l. c'Jusa. 

O Sn. BAnia DE COTEGif'E dá um apnrto. 
O Sn. ;AFFONso CELso (ministro da fazenda): 

-Pcrdôe·me; não digo tJnto, alguma cousa do 
1om foz-se, mas fez-se muita cousa de máu. 

V. Ex. mesmo o reconheceu, (juando ministro da 
fazenda, dizendo fJUO se tinlla gasto de mais. E como 
se tinha gasto de mais 't .Montando Iuxuo3amento as 
rcpílrtiç-õns, creanJo emprngados inutei~ e nug-men
tanJo sem fundamento c sem razão o vencimento 
do outros. Tudo isto foi muito nwu. E' o que 
precisamos reconhecer. Não inda~o d.o quem é a 
cu}p,'l. Os culpado:-; ~omos todos nus. Mas V. Ex. 
mesmo o rcconlwcou e pr1)clamou. 

O Sn. B.An.\o DE CoTEGll'E:- Mas n5o tomo a 
car::~puça. 

Ú Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a :senda): -
Nem cu a tall.!t:i, meu caro collega .•. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGll'E: -Sempre tratei de 
economisar. 

O Sn. Arr.ONSO Crrr.so (ministro da (nzenda):- .•• 
apenns enuncio uma verllade, que a uingucm 
escapa. 

O Sn. SrLYEIIt.A. DA 1\IoTTA; -Quando as cara· 
Pll{'.:tS servem, não precisJm ser muilo hem ta
lhndos. 

0 SR. llARÃO DE COTEGIPE : -H a uma yaga, 
V. Ex. preenche-a Jogo; aposcnla-se um cm
preg-ndo, V. Ex. preenche immcdint.:~mentc o 
Jogar ... 

O Sn. AFPONSO CELSO (ministro da fazenda) :
Nem todos; tenho deixado de Jlreoncher todas as 
vezes que o serviço não o rcclnma. .l\'o cnso con~ 
trario não lwi tlc. desorganizar o que cstú organi
zado. 

O Sn. BAnÃo DE CúTEGIPE :-Que vagas tem 
V. Ex. dtli:x.ado de preencher? 

O Sn. AFFQNSO CELSO (ministro da fazenda):-· 
De ofllciaes de descarga, por exemplo, tenho dei
xaU.o Ue preencher talvez vin!:c vagas, igualmontu 
tenho dc1xado elo prcenchc1· as de praticantes c di~ 
versas outras. 

Não sei por que, Sr. president~. o nObre se~ 
nador se está irritand0; jit declitrei que não lhe 
corto.va carapuças, c tenho IJrcssa. de passar a outro 
ponto. 

Na yorba Thesouro e T!t.esoutaria de Fnzenda 
n illustr~1da commissão propôz a redacção da dcs
peza d~~ 2:1.00~ com a supprcssão de um lagar 
de official de gabinete. 

Senhores, cntcnllo que dous officütes de gaLi
ncte não são de ruais para um ministro da fazenda 
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qUe traLallw; todnvia não me opponho á rcducção 
proposta pc-ln nobre commissão, pois, estou per
suadido de que encontrarei no Tfwsuuru muitos 
funccionarios quo me qucirani auxiliar sem gra·
tificação osperial. -

O Sn. DARÃo DE C:oTEGirE:-V. Ex. não tem seis 
ofijciacs de gabinete, como um deputado dis~o que 
na~. · 

o Sn. AFFONSO CELSO (ministro da razenda):
Sei que V. Ex. teve nquelles <JUe podia c dcvio 
ter. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:-~·{t\hts disso que CU 
tive seis. 

. O Sn. AFFONso CELSo (ministro da {azenda):-
V. Ex. está enganado, eu não disse .•. 

O Sn. D.·mÃo DE COTRGIPE :-V. Ex. não ; --rião 
seria indiscreto para affirmar o que não sabia. 

O Sn. AFFoNso CELSO (ministro da fazenda):
Eu sempre fiz justi~a a V. Ex., e hojo o nobre 
senador não me trata com rcciprocichu1c. 

O Sn. BA.R..'to DE CoTEGIPE:-Oh I senhor~ cu cst_ou 
até sendo suspeito aos meus por cnnsa disso. 
(Riso.) · 

(lia divel'sos apat·tes.) 
O Sn. AFFONSO Cru.so (ministl'o da {a:::enda):

Na verba Estações de ar-recaàadio a illustrada com
missão propõe: 1.0 suppreSsão da quantia de 
!88:000~ destinada no ntugucl de armazens e tra
piches; 2.' a reducçno a ~00:000~ <la verLa cor· 
respondente ao serviço das capatazias. 

Concordo, Sr. presidente, com a prim~ira parte. 
De feitu,tcnt.lo sido rescindido o contrato de ___arrenda
mento dos <~rmazcns da doca de Petlro II c trapi
che da Ordem, não se terá mais de fazer essa 
despesa. 

.JS:ão estou, porém, do nccôrdo ffnanto d segunda. 
A razão aiJogada pela nobre commissão foi n de 
que o pC'sso:ll empregado nnqucllcg armnzens, cuj·o 
arrendamento cessou, jfl nlio pesa hoje soJJre a A -
fandcgo. 

Sendo assim, é claro que a nobre commissão 
de.vin reduzir a verba nn exacta proporl)â'O ii« drs~ 
pcza ('ffectuLJda com esse pessoal. -

Mas a illustratla commissão foi adirmtc. A méUiil 
da dcspnzn fclla com o pc~sot~l foi nos dous ultimas 
exerci cios ac 125:000~; entretanto a illustrada com· 
missão reduz 172 contos, cxeedcndo-so cm cerca 
de <17. 

Pondero ainrla ii illustrada commiss.ão que, com~ 
quanto se supprirnissem os armazons da doca, o 
serviço continúa prs::mrlo hoje sol1ro a Alfandega; 
não mais se faz prlo pessoal das capatazias, mas é 
desempenhado pelo 1wssoal dn Alfandega, que, cm 
consor_rucncia, toye de ser augmentado. 

Accrcsce que se abriram mo is quatro armnzcns 
e duas portas, que brevemente hhrir-se-hão ou
tros nrmazcns e outras portas. Tudo isto traz 
nugmonto de pessoal e consequente augmenLõ de 
despezn. 

Dir-mo-ha a illustro commissão que a applicarão 
de appnrelhos liyt.lrnulicos tmz roduct•ão de p8s
soal. Sem duvida alguma assim é; e foi por 1sso, 
Sr. presidente, que, sem embargo de ler augmen~ 
tudo o serviço da Alfandega, contentei-me com o 
que até agora se ha despendido; isto é, 672:000~. 
Si não fosse nquclle melhoramento~ não me hast;:n·ia 
scmrlhantD c1u<mtia; muito mais teria de pedir ao 
pnrlamcnto. 

Na eonsignação. J?nis, desta verba jfi se levou 
cm conta a economia resultante do emprego de 
apparelhos ape-rfeiçoados. 

Desejoso de condescender com ns intenções da 
illustrc eommissão, ouvi a pessoa muito compe
tente para informar a este respeito, o digno ex
inspqctor interino da Alf<:~nde.ga, o Sr. Sampaio 
Viannn. 

Peço para o seu trabalho a attençiio da illustre 
commissão, e acredito que depois de bem consi
dcral-o desistirá da reducção, que projectou. 

Para avaliar quanto tem crescido o serviço a1li, 
basta attender para os seguintes factos: 

Nos mezcs de Maio, Junho o Julho, c na pri
meira quinzen:1 de Agosto entraram na Alfandc~a 
323,-iH volumes e sahiram 28"0,598, dando a média 
annual de 107,000 entradas e 93,000 sahidas, cm· 
quanto f!UC no cxcrcicio de 1878-1.879 a média 
p[lra as entradas' foi Ue 62,372 c pnra as sabidas 
d,J 72,531; e nos Uoz primeiros mczes do cxercicio 
de IS78-1879 foi de 7!,908 para a~uo!les e de 
77,271 para estes. V!3-sc, port[lnto, que nos -\ 
mezcs posteriorc::: 6 rescisão dos arréndnmentos o 
lnõviincnto da Alfnndega cresceu cm uma razão 
aprox.imnda de 55 °/11 • 

Isto habilita a avaliar do accrcscimo consideravel 
de trabalho <IUO pesa sobre aquclla repartiyno. Não 
é, 11ort:mto, excessiva a verba votada pP u outr~ 
camara. 

Sou, Sr. presidente, solicito em proYidcnciar 
sobre n reducção do pessoal inutil ou i!ispensavel 
nr~s repartições- pnblicns. Mesmo na Alfandega da 
côrte o tenho diminuido já, e acabei com a famosa 
classe dos trabalhadores de casaca. Eram individuas 
de certa gratluação social, qur, não podcnrlo obter 
outros empregos, empenhavam-se para ser admit
tidos na Alfandega como serventes. Nem faziam o 
serviço· proprio dessa chtsse nem algum outro~ 
porque não tinham haLilitações, constituindo~se 
assim verdadeiros pensionistas do Estado. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE: --Nunca mondei 
nenhum para lá. 

O Sn. AFFONSO CELSO {rnit§fstro d_a fazenda)=~-
Sei que V. Ex. núnca mandou nenhum, sei que 
nun<'n autori:r.ou tal abuso, c acredito que Hi 
soubL•sse de sua existencia providenciaria como 
providenciei. Rcconhcc-o no nobro sen<tdor muito 
zêlo e severidade no desempenhrJ de seus deveres. 
(Apartes.) F:~ça-me V. Ex. a justir:~ do ncreditflr 
que não cogito de inquirir o qua fizeram meus 
antecessores; acredito que cada um fez quanto 
lhe fui possível para honrar o seu cargo. 

O Sn. BAn.lo DE COTEGIPE:-Mas é preciso varrer 
a testada. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {azeuda) :
Não estou dirigindo insinuações, e dar~ me-ia por 
fdiz si pudesse imitar o nobre senador nc.s Lons 
serviços quo tem prestado ao paiz pelos quaes 
muito o louvo. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE :-Oh I oLrigndo a 
V. Ex. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro da fazenda) :
A re~pcito da TY11ograpllia Nacional tambem a 
illustre commissão de orç-amento não aceitou as 
idéa.s que vingaram no outro ramo dó poder le
gislativo. 

Sr. presidente, a camara dos Srs. deputados, 
querendo suhmetter a Typographia Nacional a 
um outro rcgimen, supprimiu a verba com que 
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era ella contomplnlla no orçamento, consignando 
nos additivos autorização tio governo para adian· 
tar·ILu, uoto~se, até á quantin de 150:000.}~ para 
suas despezas. 

O pensamento da camara é quo 3 Typo~raphin 
Nacional se mantenha com os seus proprto~ rc
cursos, entrando com o sahlu, si o houver, para 
o The::;ouro no lirn do excrcieio, ou delle rcceiJcntlo 
os supprimentos, si c:"J.rcccr, até áquciia quantia. 

Por ~s:;a fúrma haveria mais de uma vantagem. 
Em primeiro Jogar, despindo-se aquclla i~sti· 

tuição do cr~ractcr de repartição puhlicn, dar-se
lhe-ia o que verdadeiramente lhe cumpete-de es
tabelecimento industrial, cuskaJ.o pelo Estado-i e 
lhe convém para que pm;sa dcscnYolvcr-se tanto 
quanto pcrmiUem as condições cm que se acha 
montado. 

Depois, conhecer-se-ia exactamente, no fim Uo 
exercicio_. si com ellc lucrn ou perde o s;studo, e 
facil seria faz.er-Ihc as modificac;ões que n expo
riencia indicasse. 

Por ultimo, simplificava-se o serviço da sua cs-
cripturru;ão. ' 

A' illustmda commissão repugnou esta idéa, 
como repugnou a suppri'\~~nq da Cuix.a de a~or,
tizução, e declarou-a contrarw. a todos os pnnct· 
pios de uma regular adm.inistradlo fiscal. 

O que a illustrada commiss~o reputa contraria 
a todos os principias de uma aàministra-fão fiscal te
gula~• é o que com immonsa vuntU$en1 se pratiCa 
em França, cuja ndmini~traç~o nscal ninguem 
dirá não ser rcgubr e muito superior á nossa. 

o Sn. ANTÃo:-Tcnho o regulamento ·da con
taUHidade publif'a na Franca. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:enda):
Mas não o tem lido com toda a attencão. 

O SR • .A..~TÃO:-Com toda a attencão. 
O Sn. AFroNso CELso (ministro da fa:unda):

Isto que a illustrc commissão jnlga comtrario aos 
bons principio~ é pní~ o mesmo que se prntica com 
proveito, no.quclle adiantado 11aiz. 

O Sa. ANTÃO dá um apnrto. 
O Sa. ArFONSO CELSO (mi1~istto da fazenda): -

Porventura a medida propnRt.a oc.nba com essa fis
calisi1çBo e.x.ercidi1 pela contatlorii1 do Tliuiouro? E' 
um engano tlo nobro senador ; pelo systema vo· 
tado na camara dos Srs. deputados, o 'fhesonro 
continuada a tomar o a fisealisar as contas da T>:
pographia Nacional, como até agora, c mais facd
menle fal-o-ia, correndo as suas des11ezas por 
uma sú verba, a do adianta.mcnto qnc se teria de 
fazer-lho, do que por trcs, como vgora aconteco, 
fornecidas duas pelo ministcrio do Impcrio o uma 
pelo da fnzcnua. _ 

As razões adduzit.las pela honratla commissão 
não procedem. De que a estrada de: f~..: rro D. 
Pedro II e a repartiçao dos telegraphos não sUo 
regidas pelo systema que n camara quiz adoptar 
para a Typogrflphia, não se segue que essa inno
vação seja inconvenie.ntc. O quo se devia fazer 
era adoptai-a tambem f1a.ra uma c outra dessas ra
particões, com o que ndul.titavc!mcnte lucraria o 
serviço publico a seu cargo. 

Sr. presidente, pC'rguntou a nobre commisst'ío 
que base terá o corpo lcgi.;:.btivo rmra fixar a 
quota, que se deve adiantar para custeio <lo esta~ 
belecimento? · 

Responderei que, si não ha base para isso, tam
l.Jom não ha para fixar a de.speza, como fez a com
missão. 

Si a antiprllhia da· comn'iissão por qnnlquer mu
dnnça na actunl ordem u~ cousa:; e invencivcl, c 
n5o p~rmitt~ CSfJ~r<U' que modtfique o seu moela 
do pensar a rcsprito, pediJ'ei então que ao monos 
augmente a quota Uesliunda á Typogrnphi:1 Na~ 
cionnl c no Diario, elevando ambas a 300:000!$, 
sendo 200:000~ pora aquella c 100:00015 ~nra ostc. 

E' um pequeno exeesso de 4~:680,5, exigido pelo 
dcs·~m'olvimcntu que têm tido, o que será sobe· 
j<~mente compensado, prmlnzindo grande ccono
min, si em um atltlitiro í.li:;puzcr a lei que todos 
os impressos dos diversos ministerios se façam n~ 
Tyjwgraphia Nacional, que está prrparwJa para 
Lcm dcswmpenhnl-os. 

~\. Typogrophia Nacional é, Sr. prcsidentP, nm 
vsla!Jelecimento que derc merecer espccitll cui
dado dos porlcr.·s pnlJlicos_. porque facilmente pódc 
c.onstiluir-se cm abundante fonto de receita. 

J:i actualmente deh.a lucro ao Estado, gTaf'aS ao 
desenvolvimento quo lhe deu o nol..lre B<.tfão de 
Cotegipo c o meu illustrc aJltt~t'essor, o Sr. con
sclhdro Silrcira Martins, que ligou-lhe igualmente 
grande import;~neia. 

PrctcndL•ndo, Sr. presidente, sC'guir a trilha de 
amUu:s os no!Jres cx-minbtros, aventei no seio da 
commissfío rla camara tcmporaria a iJóa que tive 
a fclkiuade de vOr ai! i nbraçaua de tira1· da Tv· 
pogrnphin Nacionnl todo o proveito, de quo é cfla 
suscep!ivcl. 

Espero ainda vêl-a do mesmo modo ndoptnda 
pela commissllo do Sen~do, que seguramente não 
entra nesta discussão prevenida c disposta a não 
fazer razoavcis concessões. 

Acerca deste estabdccünento posso, Sr. presi
dente, Otfi~rcccr Ü COllSÍdE'raÇ'âO do S~~nado OS !'C· 
guiutos dados: 

No cxcrcicio de 1878 .:t 1870 a. rcccit::1 fni de 
266:000~ c a despcza do 217:000#, hovenuo. por
tanto, um snltlo de <19:000~. Si acrescentarmos 
mnis do G:OOO~, im.portanda de pO.lH'l qüe existo 
em ser, o 2'~:880$, do machinas o instrumento de 
tralJ;dlw aintla não montad·J:'i, teremos que o s<~lt.lo 
se eleva a mais de 79 :0001} no i. o ~n-no da publi
caçi'io do;; dclmt~s parlamentares. 

Alli pois so tem realizaU.o jú alguma. economia. ás 
offiduas e suns dcprndendníl- o::; tão perfeitamt•nte 
montatlas, po1lcnUo f<1zer tndns as publcaçõl?S offi· 
ciacs. Só est('J considcraçi'io justificnria qualqurr 
sucrillcio fcilo em favor Uc um c~ta'Uull•dmento 
tflo uti!. 

O Sn. DAn.'.\o DE CoTEGIP!i':: -sem duvida se lho 
deve dar o maior desenvolvimento. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a::enda ):
Pela minha pnrte tenho feito o que tem sido po~
sivel, reconhecendo qtw foi esta umn feliz idéa do 
nobre senador pela Bahia. 

A pu!Jlicn~ão dos debates nu Dlario O{ficial 
tl'ouxc a vantagem de alargar exLraordinaria~ 
mente a circulação da follw, cnjn tiragem era de 
1700 excmplnms, o hoje L'Xeetl1~ 5000. 

Desta sorte, adopt<Hla a emenda da camara dos 
Srs. deput;1do~, se tornará uma fonte de renda 
cada vez mais importante. 

l\Ins não bastam esses algarismos para o Senado 
fazer pe.rfuita i,lén tla economia que se realiza na 
Typog_rnphia Nacional. 
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Pl!ÇO aos floUros senadDrcs que confrontem qualw 
quer rehJtol'io imr~reE::;o nns officinas pnrticulnres 
com c ultimo por mim 'npresentado c edit<ulo na 
Typogr.nphin Nacionnl, o qual, confcndo materia 
cm maior quantid.:tde do que aqul!ile outro, custou 
muito menos. 

A cxpliC<J\ãO é simph's: nn Typo:;rnr1hia Na
cional se aproveitam todos os espn~os, nflo se alJUsa 
das entrclinllus, como nas officinns p~rticnlar,.t:'~, 
onde com pouco se enche umn folha de tmpre::~ao. 

As impressões se pagam por follw:-:.; e comq~wnto 
na Typogrnphb Nacionnl custe cada folha ma1s do 
que nns pnrticnlarcs, ainda assim fica mais barata 
por accommodar mais materia. 

O Sen.nllo tal\'ez saiLa que rcbtorio houve, ha 
annos, cuja imprcssi'ío custou ao T_besouru BO:oqoi). 
Pois Leml llelatorios muito mais volumosos, Im· 
pressa,;; nn Typogr<:~phin Nneionnl, nfío p0rtcriTo 
custar mais da quarta parte. Eis n razão por que 
insisto ne-ste assumpto. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Convém fazer 
esforços para alargar a circulação do Diario O[fi~ 
cial. 

0 SR AFFONSO CELSO (ministl"o da fazenda) :
E' o quB estou fazcnUo, pcllindo ao Senado o~ meios 
que só o corpo Iogislntivo p(ídc conceder. 

Sr. presidente, nn vorL1-DL'SJit'Zc's cVt"11llirü'S
onde se incluem as difTerL'llÇns úo cmulúo, votou 
acamara 2.550:000~,~ scnilo 5~:000$ para publica-
ções da imprrnsn. . , . 

A commissão suppr1me os 50:000$ par~ pnlJliCa· 
ç'õcs da impronsn, e rclluz :~verba para dJ.fferenças 
do juros a 2. 000:000~000. - • . 

Esta quanti'a é insufficicnte : o termo mód1o d~ts 
remessas pnra Londres tL:m regulado nos oxerc1· 
cios de 1878-1879 :t .e 2JL00.000, o p;1ra que os 
21.000 contos c[H.lf{Llem s1·1 _pnra as diffcrcnr;as du 
juros é preciso que o c.nmbw suba a 21. -Orat no 
Lo mcz do A.x.crdcio tivcmol-o D. 19 1/2, 20 e 21. 
E', Rois, indisprnsnvcl restabelecer a som ma con
ccdirJu pflln cnmarn. 

Quanto, Sr. pt;osidonto, aos 50 :000* pouiilos para 
puhlicuçõrs na trnprensi'l, n cn~arn, de accordo 
com o ~ovcrno, teve por fim lcgaltsar o que ~cmprc 
se prntJcou~ . . . . 

Senhores, o governo tem necessidade de JUSttficar 
c defentler seus actos nos grandes orgãos do 
puLlicidadc, un1le l'lllt.':' são muitas vc~cs censur~
dos u adultcrmlos., pnra que a opmão f;O nao 
transvie. . . . 

E' uma nccossidnde que todos os mmtstorws 
têm sentido, e {I qunl todos se submt}tteram. Não 
havcnUo verba no orçamento pum tal dcspC'z:1, 
ella se faz cncoLert::uncnk por outms verbas que 
a lei destina a fins diversos, o que, ninguom dirit 
o contrario, não é regular, não é Ic,2;itimo. 

E' mister que cesse o abuso, Sr. presidrnto, e o 
unico meio do conscguil-o é esse de que lançou 
mão o governo, vindo prdir fl'ancamcnte no corpo 
Ieg·islativo que o h.:tLilitc com os recursos ncçes
sarios para essa despor.a, quo ? de ordem pu.Lhc3. 

A consignação desta quotn, tslo é, a lcgalisacno 
da qeslwt.a,,conco~rerá incvita\'Cl!llente,não só pnrn 
limitai-a, como um da pnr.n moralizar os nossos cos
tumes poHtieos. 

Tendo o governo de prestar conta:; da applicação 
das quantias concedidas pelo poder legislativo, 
haverá muior cuidado nus publicações ; não se 
ver:í rilais, como tulvcz se tcnhn visto, a pro
texto <lo explicações ou justificações dos actos go· 

vernamentacs, truvar-sc polcmica pnrtidariu, b 
custa do Thesuuro publico, no terreno dus perso
nalidades e dos convicios. 

Nada é, Sr. presiUcntL', tiio contristndõr e·pcrni;. 
cioso como esse systema, sobretudo cmprngado 
em nome c cnm a responsabilidnde do goyerno. 
Elle desappflrecl~rá com a~ pnblicn~ões pagas os· 
tcn5i,'amentc pelos cofres publicas. 

UM Sn. SENADOR : - Como se ha de saber que a 
publicação é do governo ? 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
Adopt[lndo-i'c um tttulo cspccial,o docommunicrufos, 
por exemplo, como for. o primeiro ministerio n 
que tive a honra de pertencer. 

O Sn. D.\..NTAS: -E declarou-se isso. 
O Sn. AlrFONSO CELSO (ministro da fa-=enda) : -

Os comtnunicarlos do Jornal do Commurcio onm 
officiacs : nelles se discutiam os actos tio gOVL'rno ~ 
procnrarirlo dirig-ir~ opinião sem polc_mica c sem 
uggressõcs p(•ssoacs. 

O Sn. DIOGO VELHO :-E o Diario Offiâal? 
0 SR. AFFC•NSO CELSO (ministro da {a::renda) :-0 

Diario 0/ficial, além de não ter ninU:<J. a circulação 
r1ue possuem outra_g folhas, niío puLiicn as accu
sações de que o governo deve defenU:er-~L·. 

E' mister que essa defesa tenha lagar onde fUr 
ostamp~1da a accnsução. 

Não se trata do corromper; Sr. presidente, nem 
50:000$ são quantia IJastante pflra tal empreza. 
Trnta-so uni e a o exclusivamente, repito, de lia
bilitat' o governo a fazer regularmP.nte uma dospoztl 
que at~ hoje tom sido foTia do modo iiiegni. 

O Sn. Dwco VELHO :-Acho mell~or que mande 
cxplicnr s<'ns actos no Diarlo Official. 

0 SR. AFFONSO CELSO (!nlnistro da {azmâa) :
Mas si clles não são argmdos no Diari? 0/Ji.cial ~~ 
si isso não Jmst<J par~ ('sclarecer o publico ·1 

O SR. Dwao VELHO :-Então tamLem não deve 
o Diario O!Jicial puLlicar o deLate das camaras. 

O Sn . .AFFONSO CELSO (ministro ela {azen'da.) :
As camaras não l0m contradictores nus outros jor
nacs. E depois o nobre s.enador nfto contesta o 
facto; a despez~ se faz; .tem_- se feito; e Y_ •• Ex. 
por exemplo, não n autonzaria qunndo mmtstro, 
como autorizou, sinão a comiderassc absoluta
mente indlsponsavel. 

Reconheço que o nobre senndor pelo Ri~ Grap.de 
do Norte zela com todo o escrupulo os dmhe1ros 
pui:Jiicos, c pois; si concord_ouS_. Ex. com essa des
peza não autorizada pnr Im, fo1 certamente Jlorquc 
a consillerou uma necessidade de nosso systema Je 
governo. O~J,_ Sr. pre~idcnte, a !1-ecessidade com 
a qual transtgm o nobre senador e prrmun~nte; D;O 
nosso regh:ncn, o gove!no tCJ? o. devc_r de 1mped1r 
que a opmúio se desvaire. S1 ato aqm era furt;ado 
a um abuso para chegar a e~se r_csultado ~ !llclhor 
sem duvida que o corpo lAgislattyo o haLthtc com 
meios legitimas assegurando as diversas vantagens 
que já tive a honra de apont..1r. 

o Sn. Dwco VELno : -O que eu disse é que o 
Diat·io Oflioial é súfliciente para a defesa dos actos 
do governo. Si sua circula cão C pcrruena, depende 
do governo tornai~ a maior. 

O Sn. AFFoNso CELSO (ministro da fazenda): I 
Pergunto : o Diaria O!ficia~ foi sufilciente prnra de.
[csa dos actos do governo no tempo do V. Ex..? 



ANNAES DO SENADO. 

O Sn. DWGO VELHo:-:- Não tinha êntão as pro
porções cm que se acha actualmcnto. 

0 Sn. ÁFFONSO CELSO (ministi'O da (ttzendt:t):-0 
nobre Barão do Cotegipe tratava de reorg<:mizal-o. 

O Sn. Dwao YEtno : - Não chegou a rnorn-ani
zal-o; a cirCulB.çãó nem era como pôde ser ftuje. 
Si o Diario 0/ficütl não serve para defender os 
actos do governo, não serve para publicar os deba
tes parlarncnt<1rcs. 

O Sn. Arro~so CELso (ministro d<1 fazenda):- Já 
demonstrei o contrario; os debates das camaras não 
são resposta aos atuqucs do jornalismo e demais 
a questão está neste terreno : os nobres senadores 
reconhecem que esta despcza sempre se fez cuco~ 
bertamente; uma YCZ quo não posso supprimil-n, 
eu pretendo que continuo-se a fazei-a, mas os
tensivamente, regularmente, le~almente, com o 
voto c a sancção do corpo legislativo. 

O Sn.. SrLYJnnA DA 1\IoTTA :~Da defesa á llggres
são ha um ::6 passo. 

O Sn. AFroNso CELso (minist1·o da (azmda):
Ncm por isso ella deixa de ser a um te!Upu um 
dever, um direito sugrado. Si com clfeito um só 
pas~o distn da aggrcssão,com maior facilirlaJc esse 
passo será trr.msposto, si ü governo não tive-r do 
prestar contas do seu procedimento. DusJ.o que 
fõr obrigado a mostrar como npplicou, em qqe 
despendeu a consignaç.ão do orc;:amcnto, ha de 
collibir-se, mantendo-se na altura cm que devem 
pnirar os que assumem pcrantü n nnção a immcnsa 
responsabilidade de seus destinos. 

Sr. presidente, rotira a cnmara. dos Srs. dcpu
tauos !.590: 0003 pora jtu·os div<nos, verba que a 
illustrada eommissão reduz a ~80:0001~000. . 

Segundo o pllrcccr, a razão de l5o considcravel 
redacção é ter o ~ovcrno contrnhido um cmpres
timo para consolidar a divido fluctuante, c não 
carecer si não do conservar em circulat;ão os !6,000 
contos de biHwles, wrmittidos como anticipllçã o 
de receita do cx.crcicio. 

Sr. presidente, si toda a importnncitt loYtmtada 
pelo cmprr..stimo entrasse logo para o Tiwsouro, 
t<:llvcz o governo acriitassc a rcduc~ão. Uas, ainda 
assim 1 fal-a-ia dupendl'r da ccssnção das dc.spczas 
extrr~ordinarias, exigidas pela sêcca. 

Mas as entrndas do emprestimo começaram 
hontem, c só cm Janeiro estarão terminadas, e as 
dc.sprzas oxtraordinarias, si !Jem tunlw.m .sido 
muito diminuidas, continumn, c ningucm sabe 
quando nc[tL.:t.rão. 

Existem cm circulação cerca de 27 .000:000~, 
22.000 dos quaos logmlos pelo exercido p;u:sado. 
Emquanto nao lw dinheiro, não pólle o governo 
resgatai-os, serú obrigado á sua reforma, pagando 
os juros. 

Os LillH.~Lcs do Thesouro serão, Sr. presidente, 
o recurso mais prompto de que podemos lanr.ar 
mão, na conting;encia do per<lurarcm as calamida
des que assolam o norte do Imporia. Evidente
mente, a quantia de 880:000~, calculada sú para os 
bilhetes q~e é_ o gover!lo autorizado a cl!li~tir, 
como antlc!pilçao de rece.tta dentro do ex.cr.ciC!O, é 
insu.fficicntbsima. 

Verdade é .. Sr. presidente, <rue os juros e:-; tão 
contados a 5 "/(J. o (lU O dcix;;t, uma margem para 
alargar-se a emissão, mas essa margem é demais 
estreita pura as necessidades a que provavelmente 
ter·sc-ha de attender. 
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Peço, portanto, á honrada commissão que re
considere o assumpto. 

Sr. prcsidcntc,uo passo que diminue esta v eriJa, 
alnrga a commissão a :los j1ttoS do emprestüno dos 
otphãos, dotando·a com õ9ü:OOOJOOO. 

O nobre senador JlCla provincia de Minas Geraes, 
que nêsta parte, rrcio, foi o relntor da commissão, 
continuou a insistir na iUegalidadc da medida 
tomada p~lo meu H lustre antüCl!$SOr, que retluziu 
os juros de dinheiros de orpt.lã~s de 5 a~ 0 / 0 ao 
at).UO. 

Sr. prcsillentc, já tive occ::~sião de expor ao Se· 
nado as razões em que me fundo parn sustontar que 
semelhante medidn não merece os qualificativos 
severos de que fof objecto por parti) de alguns 
noLres scnatlores. 

A meu ver a lei de t85<Í n:io impoz ao Thc
souro 3 oUrigação de recebe1· rwr emprl~stimo o di
nheiro de orphãos ao juro constante de 5°/o ao 
anuo. O que a lei fez foi estipular tiío somente o 
maximo do juro que por tal em11restimo Jevcria 
p.'lgar o Estallo. 

O Sn. ConREIA:-Não a.poiado. 

O Sn. A.FrONSO CELSO (minist1·o da [aZI'Itda) : -
O nobre sena<.lor argumentou, 11ondcrnndo que ~í 
foi mi~t·'l' uma lei, qunl a de 1851, parn reduzir o 
juro de G n 5 °/0 , tambcm outra lei era necessaria 
p::trn redn:r.il-o de 5 a .'l o;(J. 

E' logico, sem duvida; mas só seria conciurlenLc 
,.m relação ao ponto d.:t quesWo si nr11so o meu an
tecesEor, contra o preceito da lei, tive:-:~e rnal'cado 
em ~ n/o o maximo de juros a pngH. Não foi, 
porém, esse o seu acto: ell~ apenas ItW.ndou de
clara.r, Sr. presiJ.ente, que de l'nUio cm diante o 
Tlwsouro não receberia dinheiro de orphãos por 
mais de~ 0/o ao anno. Não llonve,pnrtan!o,illcga
lidade. Longo de infringir, o meu illustrado an
tecessor respefton [I lei .. mantt!ndo-se dentro dos 
limites por clla tr~lçados. Todavia ponlwmo-; de 
parte n questão da legalidade ..• 

O Sn. ConnmA :-Não se póde ptil' de parte, é 
muito importunte. A Jei de 18;)1 não tem sinão 
esta interpretação. 

O Sn. AFFüt\SJ.) CELSO (nli1úst1'0 da {ttzenda) :
Engana-se o nobre Senador; a. lei de i85í não im
p!ic a obrigação de pagar permanentcrncatc o juro 
de ti (J/o. 

O Sn. ConnEB. :-A lei diz: c Fica reduzida a 
5°/o a taia áe G 0 /o que :::e vaga pelo dinheiro do 
cofre dos orphãos. " 

O Sn. Ar.FONso C!l;LSO (ministro dn {ttzendn) : -
Nada mais. Essa taxa, Pois, exprimw o maximo 
do juro que se potlcri<1 p1l~ar. E nem era passivei 
CJUO o lcgisl<ldor do i8D.~ ttyrsse o pensamento do 
fixar pennancntcmcnte o JUro, que por s11;1 na
tureza ó cousa essencialmente inconstante e va
rinvcl. Instituindo o maximo, a lei teye em vista 
impedir que se pagasse mais; nunea, por,~m. 
vedar que se pngasse menos, qu::mdo peTas circum
stancias do mercado fos..:c menor o preço do 
dinlwiro. 

0 Sn. SILYEIRA DA ~lOTTA: -E' O juro da lei 
geral. 

O Sn . .AFFüiiSO CELSO (ministro da fazenda):
Sr. presidente, o Estado deve Sl!ill duvilla grande 
protecçfio ao orpltfio c Ih'a. .vrcsta muito eillcaz
mcntc, já concedendo-lhe JUizes privath'"os, já 
crcando tutores o curadores p;1r.1 amparo de sua 



• • ' 

pessoa e bens, já outorgando privilegias c isenções 
como o b~neUcio dil. restituição, como a hypotiweil 
legal soLrc os Lcns daquclles que lho administram 
os negocias, já finaln1cntc guardrmdo pnr empres
tim0 retrilmulo a sua rortll!HI, o que o põr a co
berto das machinaçõcs da cspec~l:1çãn e má ré. 

Sabá~ tuJ.o isto pagar nos orph:'ios juros exces
sivos, ~uperiorcs :JO pr~'~,o Mmmum no merca4o 
monctario; pngar~lhcs nli1is do que pa~a pelos d1· 
nheiros rcccLiúos em deposito, é o que, maximé. 
nas circumstaHcias actuaes do Tlwsouro, pão me 
pJrc·cc nem razoavcl, nem justo. FUt'fl projudicar 
cm favor du uma tod<Js as cla.::scs de cidadão:;, 
prcjudic:1r a socir\rlallt', cm !Jencfirio exclusivo de 
alguns de seus memllros; porque por fim de 
contas, Sr. presidente, o pr1~juizo do Thcsouro é o 
prcjuizo da nação. 

O Sn.. LEÃO Vm.LOso :-E quando o dinheiro dos 
orphãos púde ser empregado de outra fornw. 

O Sn. ArFoNSO CELSO (m.t'nistro rla fazenda)·:
Diz bem o nobre scnadt)f, quando o tlinhciro dos 
orphãos lllldc ser empregado, por exemplo, cm 
acções docstraUas tle ferro garantidas pr·lo governo, 
applica\ão igualmente :;egma c mais rendosa. 

Acho até uma certa contl'nUicção, dcsrnlpc-me o 
nobre scn.'ldor pelo Paraná, que aconselha se con· 
tinuc a png::~r aos orph~o~ 5 c;o, quando lta J.ias 
S. Ex. mesmo fez notar o rapido incremento que 
tem tido a nossa despeza com os juros que pnga 
o Thcsouro. 

O Sn. CoRREU :-PerdOe-me, n;Jo h::~ nenhuma 
contratlicção; respeite-se a lei c ::d!cre-sc regular
mente a lei. Nisto hJ a mn:s comr,Jeta Iogicn. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azmàa):
Sr. prtsid"ntn, proponho lllll mc•io conciliatorio; 
eomquanto não tenha nolicin o governo de ne
nhUma reclama~ão, r:rucr por pnrtc dos jnizrs de 
orphãos1 qner por p~rtn rle tutores o curadores, 
os quncs si não so conformassem com a mcUitla 
tom<"lda prlo meu nntceossor, n~o doixarinm de fa~ 
zcl-R, todavia, digo, cheguemos a um accàrdo, isto 
é, guc se mn.ndc pagnr aos orph~_o::; o que no cxcr
ciCIO Pass<1do se lhes descontou clll. virtutlc da 
circular de meu antecessor; ma;; l!al.J!!ik o Se
nado ao governo com os meios ncce:;:sarios, pois 
em tni enso a verhn Uo ü9G:OOOg, é in.suffieícnte, 
c de futuro se estaltelc~a um::~ taxa que cyit'-~- os 
prcjuiz:os d'l Thl_~souro. 

O Su. ConnErA dá um :Jp<Jrt~. 

O Sn. AFFONSO CELSO (m.inistl'o da {tl:rcnda): -
Então aceita? 

O Su. ANTÃO : -Faça appiicar ft conversão da 
renda das apoliccs. 

O Sn. AFFONSO CELSO (m.inistro dafa.zmda) 
O_ Quotcm n_c_onYcrs_ão !las _apol[c_es c_om o_ Qi_nlJo.:_ü·_o 
dÕ5 oi-phãos ~ - - - - - -~ - - - -

O. Sn. SrLvmn.\. DA :Morra dá um t~partc. 
O Sn. ÁFFlH\SO CELsO (ministro da {az1'1Ula) _::-::

Niio sei o que p0ssl! jnstillcnr c-:s:t. insistoncia da 
illuslrnda commiss:io. A taxa d exager-ada, o Thek 
souro eneontra dinheiro mais barato; entretanto, 
h a de pngar sempre !') 0

/ .. pelo tlinhcii:o do5 or
phfim\ qunnclo cllcs não rcclamarnm contra a r~~ 
ducção feitil pelo nolm~ ex-ministro da fnzcnda. 

O Sn. DAnio DE CoTEGH•E:-Rcclamarr~m. 
v. v 

O Sn. ÁFFO~so CeLSO (ministro da {az,'mla-):
Nonhum rcclamoLt. Isto é uma lill(•ndid::hle, que 
as ctrcumstancias do Thcsouro não perm ittem. 

0 Su. llAnÃo DE COTEGIPE:-Não, é justiçn. 
O Sn. ArFoNso CELSO ( minütro da {a= nula):

EUes já e:'! tão sufficientemento {lrotegido.~ pc-lo Es
taUo. E pngar juro excessivo nunca. foi meio rzt
zoavei de pro toe·: fio. 

O Sn. BAnÃiJ DE: Co'!'EGII"E:-Não. Sendo pnra o~ 
orphãos não é muito, c nesse sentitló é que en 
sustento a emenda. 

O Sn. AFFONSO CELSO (minislt"O da fa::nul·_!): 
-Passarei, Sr. presidente, v outJ'u assumplo. 
Pelo que toca á amortizaçiio do pnpel-rnoella., 11e:o 
licença para insisti1· nns idéns que já tire u hont·~ 
de expôr ao Senado. Quando pela primeira vez 
occupci ,a trihuna neste deLate, JWlli â illus· 
trada commiss:to que conccllcs.se ao governo ü5 
meios prce:isos parn effectuar o resgate dü tlapf'.l
moeda, ao menos nns propen:õc.-; do tlerrrto do lG 
de AUri! do anno passado, isto é, :í rnfio dt' 
2/J.OO contos 110r anno. 

O governo, Sr. vresidente, níio f11z tl UL'slãu Ua 
nceitação U.o pl::mo <rne formule.i, a convite do 
illustre chefe lia maiorin do Senado. O tiUe Lle~cja 
é o resgate du p::!pf'-1 moeda, a adop0fio U.e me1liJds 
e!llcazcs que pos~am r~~alizal-o. Designar p:1rn t>s,o;;t> 
filll as soLr<ls da receitu de um cxrrctcio deser1ui~ 
li!Jratlo é nüo tiüerer que o resgate. se oli'ectue. 
Nao posso nccitar esse meio) que é clêlra c mnni
fcstnmente illnsorlo. 

Contra os esfoJ'l,.·os do governo neste scntid•\ 
ouvi, Sr. pre~irlentc, don!'l t1rgumentos que me 
encheram Ue pa!5mo,sol;retuUo ji<JftiJHlo dt~ t•spiri!'J" 
trio lucitlos, C•HHO os !.los nobres sennJorl's por 
Minas-Gcraes e pel:1 Dnhin. 

O primeiro foi Jo nobre senadur peln fl[t]J~[l, que 
não nchou, como cu dissera_, compromcttirla n.:!~t~-~ 
resgato .:1 honra do pniz, porr:rne n:'ío ho:n:c um 
compromisso du nr~ção, e sim um comprnmt~so f!·'J 
governo. Mns, perRuntarri ao nobre s~·;n::11lr,r p··]::~ 
Dahia: O til nome de quem falli-u o goYeruo 1 So 
nome inrlivitli.DI 1los cítlad3"os (jU'3 n r•x.•rr·:'m, rn 
cm nome da nação que l'llC rc·p1T~e.nt<1 '!I A qu·~ 
neccssidad.cs procuravt'l attcndet' quantlo fl'·; n 
emissão de papel-moeda? A's suvs ou <i.suecessida
des do 11aiz?! 

O Sn:. ConnEIA : - Isso prova do mnis. 
O Sn. An<oNsO CELSO (ministro da {azendn.) : -

E porventura não sanccionou a nação o acto do 
governo, não o sanccionou individualmente o 
nobre senador? S. Ex. não tem rl'cdlido os seus 
subsídios ncssv moeda que julg-a illegal? (Riso) 
Nüo tem con1 eiin solvido os seus compromissos "! l 

O Sn. SILVEIR.\ DA MoTTA:- E' moeda corrente. 
- -9 -SR-.- -A-Ff8NSO CELSO (ministro da [azenda.):
Então os nobres senadores querem tirar da me· 
didD adoptada pelo governo lodos os proveitos 
sem carregar com os onus que lhes são corres
pondentes? Isto, senhores: não é regular. Não h a 
fugir do dilcmma; ou o Senado ha de condl'Hlllar 
a emi~são, declarando-a illcgal c nulla, vara r\ue 
immediatamente se recolha, ou h a de approv:1 ·a 
cm tlldas as suas clausulas e condições. 

o Sn. JuNQUEIRA:- Si tivessemos os meios, dc
vi::unos fazei-o. 
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o Sn. A.FfQ)/50 CELSO (minisli'O da ra~enàa): -
Ah t si nã0 tendes os meios, si rcconhecl'is que o 
prtiz não pr'ide cfTectunr o res~ate, :-;ôde euti'iu me
nos severos pnrn. com o governo flTIC lançou rufio 
d·~s5e recurso que assim ronfe~sa1'S inUisp0ns:~vr•I. 
Si o paiz nfio pns~nc c n5o possui11 outros, nfto 
tendes r~zão qu:mdo vos rcvoltaes contra <HjUCllll 
neto, que em por isso mesmo urgente e ind~~rli
naícl. 

E' essa, senhores, a unica altcrnati\·a pnra ·o Se· 
nu do; ou h a de declarar qnc to(la n cmbsfio é nu lia 
r illegal, ou lw de reconhecer (IUC o seu rcs.~ate é 
um cQmprnmisso não do governo, mas da n<lção, 
<i quem aproveitou. 

o outro argumento, ainda mais .singular, é do 
noLrc senador por :Minas. Diz S. Ex.: Nenhum 
inconveniente lw cm liUC se deixe de cumprir a 
prom('ssa do g'uver'no; outra prome~sa muito mais 
st,temne houve que tamlJcm se nflo cumpriu. A lei 
àe- 18G7 decretou igualmente que finda n guerra 
~e votarinm meios pnra o resgate do papc:I-mocila, 
que toJ.avia ~e não recollwu ~linda. Si r~ssim HlC· 
rech.'u com a prornri'sn firmada cm um dccrctú do 
roder Jogis{n.tiVO, pOUCO impnrtn flllC\ Í<llHlJPILI :-:;e 
esqueça o que promctteu u ultimo decrctu do go-
verno. .. 

O Sn. ANTÃo:- Não foi esse o meu argumento. 

O Sn. AFFO:Nso CELSO (minlsli'O da {aunda):-
Y. Ex. terá enlão a Lumlade do rcpr<)dm:il·o. 

O Sá. ANT.Ã0:-0 mBu ar;.tumcnt'J fui -que: si 
a promessa do corpo legislativo não pôde ser 
cumprida_;quanto mnís esta outra, que. nli.o é kgul. 

O 3n. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
Dt! modo que o nobru :->cnadur por Minas cntemle 
que faltar a palnrr(l uma vez é razão de ma.is pnra 
reproduzir intlefinidamcnlo n mesma falta!! 

Mas,·scnhorcs, isto não é nbsolutamente, o nobrt! 
senador l.Jem o salJe, nem principiQ de moral, m'm 
norma de governo. 

E pot•rtue, perguntarei, não pôifc sr r cumprirlfl a 
promessa do corpo legislativo, a que se referiu S. 
Ex. ? I 

Porque) senhores, o corpo legislativo Iím1tou·sc. 
a yotar a mesma mcllida illusoria quo ot·a 1lCOn~ 
:;e lha a noLre eommis~ão Uc orçamento? Limitou·so 
a dete-rminar que o resgate se oiTectunssc pelas 
sobras do orçamento, quando o or~:nmento nfío 
po·.lia t1~r solJras, trazendo, prlo contrario, o vicio 
L'ommum do d!!ficit, desde :ma origem. 

O argumento do nohro senador é, poi:', de tot.lo o 
ponto contrapro,Iuccnlc; a· facto lJUC S. Ex. in· 1 

vaca é a condcmnação cabal do systcmil que . 
àefendc. 

Si css3 systoma já umv. vc.z nos conduziu ,1 raltar 
O fé promcttilla, cumpre csf}uorcl·o o ilhnndonnl-o. 
Não podrmos continuar a accumular 11romr.ssns 
solm.J pt om,~ss<~t', ~em jámais hunral-ns, desempr.· 
nhando·as cnbalmontc, á custa de quaesqucr sa~ 
crificios. Vai nisso o credito do pniz, cujn pPrda é 
a peior das calilmidades. 

Sr. presidente, são estas as consideraçõe~ que 
tinha de suLmdter á consideração do Senado. 

O SR. DANTAS :-Com saeríficio do sua sande. 

O SR. Ar-FONSO CELSo (ministro da fazenda) :
Vou scntar·mc, pedindo dcsculJW !lCla f<Jlta 
de nexo de que talvez se resintaomculliscurso. 
(111uito liem, muito b~m.) 

O Sr. Darão de Colc""'ipe :-.Sr. pro
:-:"idl~nte, t<Jmbcm c::;tou incommo1:auo~ c portanto 
a discul'sfio da mntcrin ha de rcscntlr-se do est.Q.do 
cm que se aelwm os oradores. 

Terin algum remorso, 5i houvesse fallndo antes 
Uo nobre mini5tro d::t fazenda c dado lagar a que 
cite me rcspoudes:;c. No estado de sande de 
S. Ex., e com a vchemcncia com que fallou, po~ 
dcria isso trazer~ lhe inr.ommodo aindn nwior. 

~Ias, como S. Ex. tomou o. pnl:wra cm primeiro 
lagar, não me restará esse sentimento .. c tratarei 
de di~cutir alguns pon1os, não todos, do artigo que 
se nclu1 cm discussão. 

Sr. prcsirlcntc, quando se annunciou que- o 
g-overno ia fazer uma opcraçfío do creUito, emitN 
tindo titulas png<.lVcis em ouro, cu disf>c. aqui no 
SPnado quo uma lal noticia me tinha tirado o 
nppr~titc. Uma folha espirituosamente r,JJServou, 
quando se realizou a opernção, que o senador que 
as~im se havia expressado nv.turalmcnte não tinha 
jantado. (Riso.) 

1.\iío ehcgu~:i a este ponto ; porém meu senti
meiLto foi mntor do que na prlmoira occasião em 
qlll' th'c de proferir aquoJias pulavro.s. . 

A oprrnção fcitn ~elo nolJrc ministro não tem 
até hoje sido discutida a fundo ... 

O Sn. AFFON.so CELso (ministro da fazenda) :
V. Ex. cnmprr.honde qu.:-. cu não porl1a fallnr por 
mais tempo ; nmanhã ou depois tratarei dclla. 

O S!L R4.JIÃO DE CoTEGil'E :-Quando foi annun
C'iada a opcrflrão o pu!Jli-eflrnrn·se q\aS cond,ições, 
o noJJrc ministro fez-me a honra de pedir sobro 
elln meu p8rccer ; respc·ndi que me rC'sc:rvava 
para juigal~n. quando estivesse completamente 
concluida. 

O SR. MroNso CELSO (ministro da fazenda):
E' exacto 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGll'E :-Para que ou enun~ 
rhssc juizo soLre acto tão import::tntc, quc tem 
de produzir grandes consequencias, .seria do mis· 
ter ler mais n.lgumas informn.çõcs que não possuo 

.prcsentomonto. Tn.es são, por exemplo, o pnrt·eer 
do conselho de Estado, cunsultad.o pdo nobre. mi
nistro a re::;peito do modo por qne dc\'ia sor feita 
ess<1 oprra~lio c ·a prefer<meia que devrm dar ao 
emtll'rstimo interno ou ao cmpre~timo extcrnu. 
. Assi~ltmr,tbe~n ~or-mc-ia preciso saber c;uanto 

tmlw sr do Urstrrburdo uos partiCUlares c a diVersos 
hancos que concorreram a assignar o empreslimo. 
Isto nos faria julgar si o empre:;:timo foi lll reali
dade um emprestimo ou:~prna~ uma simples con
versUo de divida ou troca do-titulas. 

Pondo, porem~ dr. parte\ estas informações, que 
não pn~suo, farei algumas observações a respeito 
da operação. 

Não pnsso deixar de cumprir com este, para 
mim, rigoroso dever, em vista do nunca es· 
quecido preambulo do decreto do 15 de Abril de 
1878 ... 

UM Sn. SENADOll: -De.zcse!.s. 

O SR. DAnÃo DE CoTEGirE:-Então eu tenho aqui 
o errado ... 

O Sn. ConnEL\.:- Foi publicado duas vezes. 
o. Sn. DAnÃo DE CoTEGIPE:- ••• mas supponho 

que o preambulo subiu exacto cm amltas as 
edições. 
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Repetirei as palavl'as do prcambnlo no que se 
refere a cmprcstimos. 

Dizia o Sr. ministro da fazenda .•• 
O Sn. llAnnos BARRETO:- Todo o ~inisterio; 

não foi só o ministro da fazont.la. 
O Sa. D..utÃo DE CoTEG IPE :-Diziam os Srs. mi

nistros, aceito a correcção:- E' mister J.inheiro 
e já. 

Um cmprostimo interno, qunndo fussc po::.sivcl, 
o que o ministerio não cr~.longo de satisfazer a esta 
ncccssidadl3, aggravaria as difficuidades elo Tlwsou
ro,pois stTia ruinoso p~ra o Estado, e além de tutlu 
injusto pnra ns pessoas a quem a lei olJriga a com
prar titulas. 

Seria ruinoso para o Estado, porque arranca tla 
pra~.: a os recursos que o commcrc_fo,._ _ajp,_d_u_slrl<Ui_ 
a lavoura haveriam de reproduzir p.1r.1 augrnen
tar as fontes ([UC enchem as nrcas do ThcsollriJ, e 
devendo, cm rcrrra, cada um cpntribuir _para as 
despezas do Estado ua proprm:no de seus havürcs, 
confere aos ociosos o odioso privilcrrio de tanto 
menos pagarem quanto mais ricos fr>rem c 11wis 
apoliccs possuirom. 

Seria injusto P?ra os tomad1Jrc:;; obrigndos,porquc 
acham~sc C'sscs t1tulus conccntradns no Banco Uo 
Brazil, que tlcllcs faz monopolio -o dá~IIH;.:; um 
prc~o ;~.rttficial~ contando com freguezcs c<'.rtos, 
como os orphãos, as casas de"' miscricorUia c 
os estabdcdmcntos pios, por lei obrigados a 
convcrwr seus llens em apoliccs da Ui\'ida publica. 

Um cmprnstimo externo não nos fornece-ria os 
recursos com -a rapirlc-z das urgencias, c não podia 
ser contrahido sem. onus cxagcradissimos, nas 
nossas actuacs circumstancias coril.Linallas com as 
criticas circumst:mcias da Euror.n, c maís tarde 
muito se aggravariam com as osCIIlaçõcs <lo cambio 
nesta grande concurrcnciu que o commcreio c o 
Tlwsouro mutuo.nwnto ::;e fazem na praça na 
compra de camlllMs. 

Du um cmprcstimo nasconU:içõcs do quose cffv~ 
ctuuu por decreto de :15 de Scl~mbro de 1868, nrm 
sequer cogitou o governo, que o considera a rnois 
infeliz das oper;:tçõcs nté boje realizadas, por ter 
tiilo a rara virtude Ue reunir em st só os defeitos 
do cmprcstln10 interno aos inconvenientes Uo 

. externo. 
O SR. JuÃo ALFREDO :-Tudo isto "o Sr. mini,:tro 

da fazenda aceitou l.á-por moção de confianç.1 pes~ 
soai. 

O Sn. AFFONSD CELSO (ministro da fazenda) :
Oral A isto respondt·~sc com a mnior facilidatlc 
do manilo. Assim não estivesse cu tão rouco; 
a,mnnhã. 

o Sn. BARÃ.O DE COTEGIPE: -Pois bem; rcz~Ee 
um cmprrstimo interno, apezar de todos os prri~ 
gos e defeitos notados pelo preambulo; c fez-se 
um outro cmpre:;;timo em ouro, que cu não sei si 
é i:ntcrno ou externo. . . ~ 

O Sn. StLVEIRA.DÁ!flOTTA.:-E' ampbibio. (Riso.) 
O SR. D.taÃo de CúTEGIPE: -.;. semc1fwntc ao 

emprestimo de 1808, com algumas Variantes, rcu~ 
nindo em si aram virtude dos inconvenientes do 
emprestimo interno c dos perigos do emprt•stimo 
externo. 

O Sn.. AFFONso CELSO (ministro ·da. fazenda) : -
Quod erat demonstrandum. 

O Sn.. RlillÃo DE CQTEGIPE :-Ora, Sr. presidente-~ 
cu vou comparar as duas opernçõcs, a Ue 1868 e 

a de 1879, c chegarei á demonstração que o n~t!Jl'e 
ministro exigiu quando deu o seu aparte - qnod 
et·at danunst1and·um. 

A oporrtçüo de 1868 não porlin :.:.c r mais cond~.•m · 
nnda do qu~ ·) fui collllctivamonte pelo govcrno,
já não f:.tllo das censuras· feita~ Uall discussões das 
eamarns. 

O emprestimo de 1819 s1j teVú a seu faror ~h 
maiores elogios. 

Vejamos, porém, qunes foram as condiçõei; .:;11 
rJUC umn c outra destas O(terações foram cfTectuaU<t-:. 

O emprr.stimo de l8G8, ja se sabe-em ouro,
tevu Ü typ0 de no "/no OS jUfOS de 6 °/CJ SCmQS{fatJ~ 
e a amortizaç?io de 1 "/,,,p que dava pnra :-:er ílmor· 
tizado complPtamentc má is de 30 annos; o OUlJtrl:'s
timo de 1879 tem o seu typo de \)Q 0 ,/n, tem os juro~ 
tl'imcstraes de 'l i,/:! 0/ 0 , e tem n. amortização :m~ 
nnnl de a u-·:1 °/o. Attcnda~s(~ a que a situaçJo I~CO· 
nomica rle 1868 era. muito diiTereutc Ua sitmu;:ão ,;'CO· 
nnmira de 1879. 

o SR. ArFON.'\0 CELSO (ministro da fazenda ,I:
Não crn pcior. 

O Sn. llAn:\.o DE CoTEG-lPF. :-Vejamos. 
Em 1868, ainda tlepnis ela tomada da fortalc-zél de 

Ilumayt:l, no mrz lle Sotcmltro, quando fui l'•:•;-1· 
liznda a operarfío, o cambio esta\'U a 18 J' o/ o; t•m 
1879, quau1ln foi ~·enlizad:llt operariío dt~ que Íi'iJtlt, 
o cambio achava~sc a :20 1/2 ou a 20 3/i. 

O Sn. AFroNso CELSO ( mini.~tro da fazenda ) :
N?to, senhor, a 1(); SJlbirr logo, mns quando trat1~i 
da opPrnção estava a i9. 

O Sn. BAnia DE CoTEGif'E :-Perrlúe-mc; rt·!l
ff)·IDC á época cm que fui puL!icado o decreto, l~ 
tumo por ba-.,e o auc firmou o cambio nessn épliC',l, 
que fui o Banco do Brnil tumando .E 150.000 ;,o 
r~mbio de 20 3/4 rle uma cnmpnnhin de r~trad:1 do 
fL'l'l'O de S. Paulu, que :B tinha lcnmtallo 1·nt 
Londres. 

Ü Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a::enda '1 .:
PcrdUO·me; isto foi muito ilclwi::~ ; o Dancó tlo 
Brazil e.ntro'J nn mercúdo muito depois. 

O Su. DAnlo DE CoTEGlPE :-N5o Uigo que +.'11~ 
trnsse no mercado; mD.s a maior taxa rlo eamlJio 
n~ssa occasi5.o fui a tlnssa opernc:fio que fa u 
Banco do Dl'azil. O cambio na p;-aça era de 20 1. ~-

0 Sn. Al-'FONSO CELso (miiJistro da {azend{,);
V. Ex. dá-me licença pat•a um aparte? Serã o 
ullimo. (O omdor faz signal de assentimeuto.) 
Quando fiz u emprestimo o cumbio c-ru de 19. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGI.PE:-Isto wís verifira
remos. 
Havia~ portanto, uma diiTercnça de 2 i/-1 '' 1 u 

cntl'e o cambio tlc 1868 e o de 1879, ou, por outrA; 
a diff8rença regula 15 °/o em rel::u;ão ao nu-:~o 
pnrlrilo monelal'io que é 27. Isto quer dizer bm
Lelll que o nosso pape! actua!mentu valia nHd~ 
1.') o;o do que em 18GB. 

Portantu, Sr. presidente, para que o empre,.:.Jitno 
de 1868 corre::.ponclesse ao typo tlo de 1879, iHH'Üt 
preciso ~ue eU e fosse emittulo a 81; entrvtauto, 
foi emitttdo a 90. Em contrapo:-;i~·Do, pnrn qu•' a 
upMação nctunl correspondesse ~rJE-ella, n5~ clúv ia 
baixar de 105. Pelo l::nlo do typo nao lw, pms, V(ln~ 
ta~em no actual~ cml;ora lwja <1 differenca riu 
m~is 6 °/o. 

O Sn . .-\n~oNso CEts.o (ministl'o d~1 fazenda) :
E a difTcrençn J.os juros ? 
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O Sn. BA.nÃo DE Come IrE:- L<i vou; nós have
mos de chegar{, Uifferen~a do:; juros. 

Yê-se qnc com 900~ pnpcl nós hoje po1lcmos 
olJ~er mrds (lo que na(]url\n épora 8 ..c e 5 sch; 
donde re~ulta (jUf:\, embora o t)'J)O do cmprrstimo 
fos~o difforente, um a 96 c outro a go, na reali
dade não se dei essa di.ITort~n{'n. 

Agora vamos aos juros, eomo quer o nobre mi
nistro. 

No emprc . .-timo dr. i8G8 os _juros foram de 6 "I u' 
ror~s pagoo; scmcstr<llmcnte, c no cmprtJstimo de 
i8i9 são Uc ~ 1/2 u/ .• p:-~gos trimcstrLllmPnte. Já nqni 
ha um::t ditTeren<:a parn mais, embora decimal, 
mas que ~m uma grande qmmtia d1H;c ser levada 
e:n contn. 

Exarnin~.:mos antros 110nto.:;; rlo comparnç5o pnrn 
podermos chegar ao resultado U.os juro~, como o 
nobre ministro exige. 

Em Setembro de :1868 as apoliccs de 6 11/o cota
vam-se na nosso pr~~:~ o 851/2: c a 86; isto é, 
!4. 0 /o abaixo do par. Os jurt1S3 portrmto ,eram m::lio
r~s. exred.inm a 7 °fD. Em 1.879 as me;:.m:Jsnpolices 
eram procuradas com ~0$ de premio ; o juro de 
íi. 0 Jo soffria, portanto, uma diminuição prnpor
C!Onal. 

Tomos ainda outra lJLJ:;e de conlparaçtio, que 
vem fortificar n minha argumentação c é rc
hti\·a no mesmo cmprcstimo cm ouro de 1868. 
E:; I e cmprcslimo tinln1 nn prnçn, quando o nobre 
ministro fez a operação, o premio de 220~ ou 22 "'/o 
solm.! o p.1r. Portanto os Juros de:; te emprestimo, 
rnra oquelles que comprnram, n?io rcpresr'ntnvnm 
U 0/o e sim 1:1/2 °/o, ou pont'O mais. O nobre mi
nistro fazentlü a opt~ra~ão a ~ l/2 °/0 , não fez mnis 
do que reconhecer um facto já existente. 

O Sn. AF!IONSO CEL::.o (ministro àa fazenda): -
Então V. Ex.. queria que cu invent:~sse um Juro? 

O Sn. ll.-l..nÃo DE CoTEGirE:-!\lio, senhor; estou 
comparttndo um emprc::.timo com o outl'O, c anu
lysandooqueV. Ex. fez. 

Mos é nestas circumstnncins, isto ~~ 3 quando o 
emprestimo clc !868 tinha 220~ clo premio, que o 
nohre ministro fn a sua emissão a 96, isto é, deu 
260~ por nquil!o que cs•avn valendo 220,~000-

Naturalmente os tomnUorl"'S do emprL~stimo acha
rnm, e na rMlidade era um Lom negocio, porque 
recebiam titulo::; que lhe~ rendiam~ 1/2 °/0 , proço 
por que lhes ficavam os do cmpresHmo tle 1868, 
com o lucro de mais "'G~OOO. 

O Sn. AFFONso CBL:;O (ministm da faztiula):-0 
calculo de V. Ex.. ni'io é exacto. 

O Rn. DARÃO DE CoTEGIPE :-Veremos. A situação 
exterior de i868 era dilfert.mte da situação exte
rior presenh'montc. Havin umn crise ('m toda n 
Europa ; não era pos~ivei obter o cmpregtimo em 
condições vantajosn~. As nações mais ncreditailit.S 7 

como n Hussia, nilo podiam contrahir cmpres
tirno si não com grandes sncrificios seus; o juro 
e::>tavn muito alto : logo o eLU{Jregtimo de i8G8 
niio porlin ser feito f;jnão a juro, qne equivalesse 
an que porleriam exigir os capitalistas da Europn. 

Em i87CJ a situaçi'ío é diversa. Ua. aiJundancia 
do capitacs na Europa; os desconto::;; fazem-se atú 
a 1/~ pnr rc~nto; não ha emprego pnra os capitaes 
llisponivri". O juro, conforme so vê das folhns e 
das noticias, que chegam por tcleg-ramma, está 
mníto lJaixo, port:mto esta situação h::d.JiHt:tva 
o noUrc ministro a fazer a oprra,.ão, quer dentro. 
quer fUra do Imperio ; prdPrilÍ.do nquella qud 
fusse mais vantfljosa, Iibcrdnde que nõ"o teve o 
ministerio de i868. 

Ora esta op('rnção, tão ccnsurnda3 foi justamente
a que o nobre ministro tomou por norma da qnfJ 
acnUa de realizar, mas scparou-~e cm alguns 
pont•Js, e nestes entenl!o que S. Ex. foi muito 
infeliz. 

Sepnrou-sc S. Ex., primeiramente, emittindo 
titulos a.o portador; obrig.mdo-se a pagar o juro 
nas praçns de Londres. Pnris e Lisboa. E~la fa
cultlndc que ti~m os tomadores do cm.prestimo. 
como já aqui foi obscrvaJ.o, de serem pngos cm 
qmtlqucr destas pr:l~as, v.ssim como na do nio de 
Janeiro, torna incerto o supprimento f!UP o nobre 
mínístro deve ter nas mencionadas pr:t~~ns pn.ra 
pn.!rv.mento dos coupons IJUC por vr.ntura npparc
çaill ; não poderá portanto, com nntevcdcncia, fazer 
a rcm1~Ssa em letras de c:HnlJio; h a de procurar 
r:orrcspnnrtcnles qnc a.bti.lm rrcdiL1 ao 'l'lwsouro 
parn occorrer ao pô~::tmcnto tlos roupons qne forem 
n[we:::.cnta1los. Ora, isto não se faz sem fJUC o go. 
verno pague uma commis~5o que nilo scní. in
significante. Ju.nte-:;e c:;ta de,;;pl1:W uo juro do 
emprestimoe vcr-se.ba que. augmentam os en
Cat'i-WS do Tlle:::uuro. 

O Sn. AFFoN:;o CELso (ministi'O da {azenda):-E' 
insignificante. 

0 Sn. DAn.:\o DE COTEGIPE :-Estes titulas.,. 
O Sn. AFFON50 CELSO (ministro da {'-IZenda) :

Muito inferior ao seu cmprestimo de 1868: fica a 
perd(~r de vistil1 e de quailtuer outro que po.lesse
inzer no Eul'opn. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE:-E' o que veremos. 
O Sn. DARÃO DE COTEGIPE :-Como não 1 Estavi.lm ~stcs titulas DO portador t:lm de mais o inconve-

n 2::!01} ou n5:o? nicntc de dnr cnusa á frautle e prt'ljuizos inevita-
0 Sn. AFFONSO CE:L:'O (ministro da fazenda): -1 vei:'. Perdidos, n~o _pod~m ser reformados, e, 

E<::tuvam quando houver ma fe, faCilmente podrm ser sub-
.. · _ trahit.los á acção-quer de credores, quer de her-
0 Sn. DAn.\.O DE CO'l'Er.TPE: -V. Ex. deu por dciro3, e mesmo do fisco. lia ditficuldadP para 

960$ :1:000~ cm ouro ; logo os ~0$, difft!renc;a de IJUe estes titulas sejam collocados em nome de 
960$, acrescentados aos ~:!0$, da o 260~000. ccrt3.s pessoas, civis ou moracs, como orphãos, 

O Sn. APFONSO CELSO (ministro da fazenda) : - socielladcs3 etc. Como se fará a tran!l-mis::ão 't 
Não quero interrompei-o. O Sn. ANTÃo :-E' de mão a mão. 

O Sa. BAnÃo DE CorEr.ir~:- Si está i_nexacto o o Su. BARÃO DE CoTEGIPE:- E' um grande in-
m;::u calculo, p[lrrc qu~ dmxar-me contmuar em conveniente. Poder .. se-ia pr.rmittir que fossem 
erro 't tambem tran~missiveis por endosso, mas o nobre 

Era esta a situat;ão in.terior quando se fez o cm- ministro quiz que fossem sómente ao portador. 
prestimo de 1868 e o de !879. O Sn. APPONso CELSO (minist>·o da fazenda): -

O Sa. AFFONSo Cro:Lso (ministro da (rtzt'nria):-EI'n Não h a exemplo de fraude em todos os paize~ onde 
preferivcl comprnr o emprestimo de 18GB ao actual. tGm sido cmittidos. 

4. .. ,-

r 
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O Sn. ANTÃO: -Nominaos e no portador. 
O Sn. AFr-ONso CELSO (minislJ'O da fazenda)=-

Ao portador. 
O Sn. ~""i'TÃo:- Só, só'! 
O Sn. AFrONso CELSil (ministro da. fazenda) : -

Só, só, posso apresentar. - -
O Sn. ll.1n.\:o DE CotEGil'E:- A operação com o 

prazo de 20 annod para a amortização do ompres~ 
timo traz ao or~amcnto-ordinario um encargo 
muito posado, de que o nolJre ministro devia ter 
em vista allivialMo. 

Hoje cm dia o systema mais adoptado pelos eco
nomistas é o empresttnw a longo prazo. 

O Sn. ArrONSO CELSO ~ninistt·o da {aMnda) :
Não Dpoiado; é o contrariO, são de prnzo do 15 e 
iO annos. 

o Sn. D.\.RÃo DE CorEGIPE: -Citarei, por exem
plo, o emprostimo ... 

O Su. ANt.Io:-Temos o cmprestimo da Franca. 
O Sn. D.\XTA:;:-Léon Say fez para um fim es

pecüd. 
(lia outl'os apal'les.) 
O Sa. D.A.UÃO DE CorEGirE:-Citarci o emprcstiino 

que acaba de contrahir l,ortugal, que é de 83 
annos; c como o nobre ministro contesta que seja 
esta. opinião de economistas, citarei Victor Bon
net, que é um economista notnvel. 

O Sn. AFFONso CELso (ministro da fazenda):
E' distinclo, mas os cmprestfmos se fazem a prazo 
breve. 

O Sn. D.'>.RÃO DE CoTEGIPE :-Victor Bonnet, na 
Revista dos Dous Mundos, puiJlica um cxccllentc 
8rtigo em que trata de pro\'ar que os cmprcsti
mos não devem ser de prazo menor Uc 70 nnno~; 
e a razão é facil de perceber-se. Dcs,le que o cm
pre~limo fôr contrahido cm l.Joa~ condiçoes, o en
cargo do Thc:-.ouro é tanto menor, quanto o prazo 
da amortiza\ão fUr maior. 

Porque tratamos da crcação de bancos que au
xiliem a Iavour.1, cmprcstando-llw n juro modico 
e prazo longo't Porque é facil ao Iavrndor pagar cm 
prnzo Jongn. 

No mesmo caso se acha um Estado, que tem as 
suas finnncas um pouco compromettidas, como 
temos as nossas:- é mais vantajow prolongnr a 
amortização, c adiai-a até, si pnder. 

Acaso é indiffL•rentc que o nolJru ministro 3J)Pli
que mil contos de réis á amortizaç5o c aos Juros 
do emprcstimo ou trcs a quatro mil contos, cujo 
pagnmcnto ol.Jt'iguc a crcar impostos, a sobrPcar
regar a população, jii demasiad<~mente oneradn? 

Eu, pois, e-ntendo que o prazo de vinte annos 
que o nobrC: ministro marcou, o m<:tis curto de 
quantos CffiJ:lf(';stimos havemos contrahido, é um 
grande defeito des~a opc>ração. 

O Sn. AFFONSO CEtso (~inistro da· fazenda) :
Eu penso o contrario, estabeleci-o muito de pro
posito. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGirE:- Consideremos agora 
o problema por outra face, deixando a compartJção 
de um e de outro emprostimo. 

O Estado recebeu 060$ em papel e reconheceu
se devedor de 1:000$ em ouro. Ora !:0008 em 
ouro, no cambio do tempo 'da operação, corres
ponde a~.c 8-i; e 1:000$ ao cambiO de 27, corres
ponde a .c U2 i~. Por ou1ra, o Tlwsouro recebeu 

menos .c 28 1/2, da quantidade que obrigou-se a 
entregar ... 

O Sa. AFFLINSO CELSO (ministro da {úzenda):
Não ha du,vida; c agora o seu 't 

O Sn. BAn.\o nE CorEGIPE : -Agora estou tra
tando do sou. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):
Umr~ vez que estabeleceu comparação, manda a 
Jcnldado que analyse ambos os termos. 

O SR. BARÃO DE CorEGII'E: -Então o nobre mi· 
nistro não se importn que o seu emprestimo vá ao 
funllo, comtanto que vá com o meu? 

O Sn. ArFoNso CELso (ministro áa fazenda):
AmlJOs ficam na tona; não quero meL ter o seu no 
fundo. O meu é melhor Uo que o sou. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE:-l\las a conscqucncia 
r1ue o publico tirará é que amiJo:i fornm má os. Em 
toUo o caso o noLre ministro concorda cm que o Es
tado recebeu ;t 8í e tem de entregar .t H2 1;2. 

O Sn. Arronso CE:tso (ministro da {azenAa ):
Concordo que. recebi 9GOS em pnpel, isto é uma 
parte ; ê\ outrJ t<'~lvez recoLa a 27. 

O Sn. llAnio DE CoTECIPE:-Poderâ tambern re
ceber a menos de 20. 

Calcule o nobre ministro a quanto se elevarLi 
essa differew;a. Em uma emissao de 50.000:000~ 
eleva-se a .t: H2.500. ou iG.28G:325b000. 

E' este o prejuizo do Thesouro entr0 o quere
cebeu e o que ha de pagar. 

0 Sn. AFFONSO CELSO ( miniSt1'0 da fazenda):
E o seu 1 

O Sn. BARÃO DE CorEGif'E:- Estou tratando do 
emprcstimo do nobre ministro. 

0 SR. AFFONSO CELSO {ministro da fazenda) ; -
V. Ex. que estabeleeeu comparn~ão, devo an<~ly
sar amUos os termos. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE :-Quando ft:~zemos 
calculos, as continuas interrupções prcjullicam 
a enunciação do pens<~mento. E:;sa differença 
significa que o E:::tado rcr.~Jbcu 30 °/o menos do 
valor nominal do emprestimo, o que o reduz do 
9G a GG. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministl'o da fazenda):
Por esta regra o seu fica reduziU o a Mi. 

O Sn. BAnÃo nE CorEGIPE:- Mas o nobre mi
nistro concorda que o seu fica reduzido a 66. 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro drt fazenda):
Não concordo, nem V. Ex. _concortla. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- A arithmetica não 
fulha, só si ht:t erro no calculo: V. Ex. verificará. 
Eu tive muit.<J cuidado em fazei-o, não confiando 
em mim só, nz verificai-o por pessoa competente. 

O mesmo succcdo quanto aos juros. O Estado 
paga 6.-l:tS em ouro que, ao cambio de 27 são .-t 5 e 
uma fracção; gue ao cambio de 21 vale_m 571)f.i5. 
Este juro e<Imvale a 5 e 7/8. 

Inclu::t-se a frac\ão do pagamento do juro tri
mestra1, de.spezas de commissão para o pflgamento 
dos coupons na Europa, v5r-so-ha que excede a 
G '/,. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro àa fazenda) : -
Não chega a G o /o. O seu vai a 9 por esta mesma 
regra. Logo o meu foi melhor. 

O Sn. DARÃo DE Co-rEGIPE:- Mas o seu empres
timo é isto que eu estou mostrando (riso); V. Ex. 
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p(ide dizer o contrario. Entr~~tanto observo qnc o 
Sr. José Bonif<Jcio faz~se forte cm provnr que- o 
em presUmo do noLro ministro é a juro ác 8 a 
9 o'". 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro da {azrnda) :
Assim tambem pódc provar quG o do seu exCede 
de vinte. 

O Sn.. Rla..':to DE COTEGIPE : -Sou modesto, f3ÇO 
os calculas mais lw.ixos. 

O Sa. AFFONso CELSO (ministro da {1tzenda) :
Ainda assim é cxagerndo ; si cu procedesse como 
o Sr. José Bonifacio, provaria que o cmprcstimo 
do nobre senador subiria ao juro de GO "/IJ· 

O Sn. D.\nionE CoTEdim: -Pergunto ao nobre 
ministro : não se poderia fazer essa opcrnc:'ío in~ 
ternamente~ na nossa moeda circulante.. isto é, cm 
rwpcl, ou no estrangeiro cm ouro? Si o noLrc mi
nistro fizesse a opcrv~ão internamente, cmlUindo 
apollces do 6 °/o,acretlito quo acharia tomadores ao 
par. Quando não os nchasse c cmiltisso a 9ü, os 
encargos desse emprcstimo seriam muito menores 
do que o que S. Ex. contrahiu com n ~na opera
ção cm ouro. 

O Sn.. AFFONSO CEL~O (ministro da fazenda) : -
Mas a que juro? A juro àe 6 °/Q em ouro; 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE:- Eu f<Jilo de um 
emprcstimo interno, cm papel : ainda que fu~.-;13 a 
96, os encargos serbm menos onerosos para o 
Thesouro. 

O SR. AFFONSO CELso (ministro àa [azenda) : -
Eu só poderia cmittír apolicns no anuo vindouro. 

O Sn. B.U\ÃO DE CorEGII'E:- O Tlle~üurft teria 
compromissos certos, saberia que com 3.000:000$ 
pogarin os juros das apolice;;;; si o emprc~timo 

-fos:~e com pnp~l, a dcspcza com a amortizélç5o esta
ria tam!Jom conhecirla, uno seria entregue aos aza
res do cambio que ó um Protlwu que lvma mil 
rormns. 

Si para o cmprcstímo do nobre ministro damos 
nma annuidarle de 3.900:000~, com uma annnidade 
.ncnor podcria.mos p::~gar os juros o amortizar o 
emrrestimo em 33 annos, dando i 0/u pa.ra amorti
zaçao-e sempre em papel. 

Que motivo pod1~ria levar o nobrH ministro a 
não fazer a emissão em moeda circulanLe '? Não 
retirar da circula~ão p:lra emprego do apolíces a 
quantidade de meio circulante que se applira :~. 
necessidades do commercio e das mdn~trias? Esta 
razão 6 applicavel ao emprostimo interno cm 
ouro;_ porque os capitaes são do pniz ; são des
viados dos seus canaos naturaes para emprcg~
rom-se em titulas em ouro. 

E tanto assim é, que o Banco do nrazn tl!.nl 
elevado a taxa de seus descontos, prova irrecu
savel de oscassearocnto do meio- circulante na 
caixa du banco. 

O Sa. AFroNso CELso (ministro da. {a:rencla) :
Pfova? 

O SR~ Bllio DE CoTEGirE:- Sim; escasseou o 
meio circulante. Logo a causa por (!UO não podia 
ser contrahido cm papel o omprestimo interno 
milita com maioria de razão para quo não se con
trahisse em ouro tambcm !lontra dO pnir., porque 
de mais a mais tendo a fazer ~ahir os capitnes es
trangeiros que o nobre ministro parece quiz ffxar 
no paiz qmmdo fez essa operação. -

Seria preferível que a operação fosse realizada 

cm pai:;; estrangeiro?~ Acho que'- erâ- Po'Ssh·cT com ··- -~
mais vantagem do que o nobre ministro teve. 

0 SR. AFFONSO CELSO (mtn.ist1·o da fazenda):
V. Ex. verá que não era passivei. 

O Sn. DA.n.\o DE CorEGIPE :-Qual era a cotação 
de nossos funlio:) de 5 °/0 na Europa, quando o 
noLre ministro realizou sua operaç5o? 87 i/2 a 
88 1/2. 

Não seria passivei que o no!Jrc ministro, com a 
taxa mesmo de 4. 1/2 °/u, pudes:-;e obter um cm· 
prcstimo a 8~ 1 

O Sn. AFFONSo CELSO (ministro da fazenda):
Tinhamos a margem que se co::;Luma deixar, ti
nhumos a commis;;ão. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGIPE : -nem; si do 88 de
duzirmos 5, ficnr5o 83; jã é grande margem, nfio 
podin-se descer a mais. Assim o julg'o peto estado 
monetario o peln cotação de nossos fundos na 
Europa. Pelo rstado nwn~Lario, porqno lá pro
curavDm emprego para o dinheiro que estava 
rend1'Ddo 1 '1/v no anuo c menos. Eram condições 
muito f.woravris para n emprr.stimo. 

.Mas supponhamo-; que o nobre ruinistt'O rL>alizava 
o cmprPstimo a 83; a que- se obrigava ? A pr~gar 
jUL'os de fi 112 °/u, c a entregar na oceasiiío da 
amortização iOO liLr<~s stcrlinr~s, isto é, recebia 83 
cm ouro e pagava toO cm ouro ; agora. recebe Si e 
pilga 112. 

Qual era o cmprcstimo mai:; vrmtajo.;:,o? Acres
cendo que o cmprestimo na Euro1w nfio retirava 
da circuht~·ão esses cnpitae~, que ag-ora foram 
empregados, e havia de el~war o camLto necessa
riamente ... 

O SR. At··roNso CELSO (1iúnistro da fazenda) : -
EphemerDme.nte. 

O Sn. D.\.n.Io DE CorEGtrE:-••• ao menos ató que 
se csgot:.ts~e a somma. que lá fo_.:.-:e ol:titlu por cm
pff1stimo. Em toUo o ca-<o, como esse cmp re~timo era 
pnrn pngar despezas internas, c~;ses capitaes viriam 
fccundnr nossas industri11s c facilitnr as transacções 
comrnerciacs d1) Impl'rio, quando no contrario 
agora se ha de sentir ciTdto muito diY'-'l'SO. 

Eu IWr isso a('rcdito (estarei tah·ez um erro) que 
seria muilo vreferiYel ·uma opcraçfio interna em 
papPl, ou cxtt'rna cm ouro, e qnc a tran~acção do 
nobre ministro teve a rdra VIrtudo de reunir os 
indicallos malrs do emprrstimo interno ans incon
vr.ni!'ntrs de um emprestimo externo, cahindo jus
tamento S. Ex. debaixo da sa.ncção do preambulo 
do uocretu do 16 de A\Jríl du 1878. 

O Sn. ArFoNso CELSO {m/nistro da fazenda):- Ao 
conlrttrio, tive o modesto merecimento ele reunir 
as vantagens de 11m cmprcstimo interno ós de um 
cmprcstimo externo. 

OSn. BAnia DE CoTEGIPE:- Sr. pre:;:.idente, os 
effl~itos do cmprcstimo, a que eu aUutli accillental
mcntc, já se estão fazendo sentir, o, :í proporr:ão 
que forem sendo feJtas ·as chamada& ale Janeiro) 
esses effcitos ir-se-hão aggravando mais e mais. 
A pra~a do Rio de Janeiro está amca--çadn de uma 
grande crise... · 

O Sn. SrLVIURA DA MOTTA:- Apoiado. 
O Sn. AFFONso CELSO (ministro da [azenàa) :

Por causa do emprestimo? 
0 SR. B.~t..n.to DE COTEGIPR:- Por causa do cm~ 

pr<Btimo, ou porque o emprestimo muito contri~ 
buirú para esse resultallo. Deus arrede de nós 
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esses males, mas minha convicção é que, antes de 
um onno, teremos no Rio de Janeiro uma profun,ln 
crise cununercial, c que~ empr('~timo terá cn~ 
trallo cm grande parto pr~ra prn•luzir esse ~ffeíto. 

O Sn.. AFFONSO CELSO (ministro da. (a::enrla):
Em i87i cu já annunchn'a a V~ Ex. a mesma 
cousa, c sou colloga da justiça propoz um projecto 
na c amara, pnra acautelar um tempo. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGIPE :-Sr.prcsidcnte, eram 
estas as poucas considerações, que eu tinha a fazer, 
a resprito tla opernção c[ectu~nhl com t:mto:-; c logios 
por S. Ex. o Sr. ministi'o da fazenda. Desejurei 
que o nobre minístro demonstre o con.trnrio da
quillo que acal1o tle cx:pôr ~o Senado, o creia que, 
em vez de sentir, muito estimr1rei que S. Ex. nos 
convença de que essa era a opornção m:.1is vanta.~ 
josa no Est~Uu c o unica de que se po(lia l:mçar 
mão. 

Passarei agora tt considrr:lr alguns ronlos do 
orçamento, cm que S. Ex. tocou. 

Não seguirei a mesma ordem; irei tratando Udles 
confurmc me fol'cm occorrcndo. · 

Um elos pontos por que furam censuradas ns 
adrninistraçàos passadas foi a ft1lta Ue fiscalisa~ão 
exercidu nas diversas rcp:1rli~õrs publica::. Fez-se 
disto um c:.1pitulo pnrn t;Jchnr os antecessores de 
S.· Ex. (nUo me refiro u clle) de desidiosos no 
cumprimcntoUo.s seus deveres. Entretanto, Sr. pre
sidente, cu não tenho visto. dt)pois da épora de 
rogon..cração, acto nlgum quo inLltque emenda dos 
erros que se no~ attriUui<J. Si um ou outro f<tctu 
appnrcre r é rr.primido, sempre o furam em todas 
as administrações. 

Não me consta que ntmhum governo tenha scicn
tcmcnte deixado tio punir os dl'fl'autladure_., das 
rendas publir:[ls c deixado de flscalisal-as, como ó 
o seu deyer. 

Não quero referir as providencias_ sobre casos 
occorridos tlurantc a ndministra~ão transoctn, di~ 
rei apenas que nenhum houve que não fusse 
prompto c <kvidamcnlc ncnutclado o punido. Os 
chefes de repartições de fazond3 eram sem pro cs · 
colhidos com o maior cscrupnlo, c devo declarar 
que ncnh11m Udles foi dcmittido p!'la actual si~ 
tua~ li o por falta de cumprimento dos seus devl'res. 
A Alfantloga de Sanlu~, n AlfalHl\•ga do Parit, n Al· 
fandcga da nnllia e outras dcmon~tram o zelo com 
que as administrações pnssadas attcndiam á arre
cadnção da renda. O que, porém, cu vi, Sr. presi
dente, fui al~umas mesquinhas vinganças, a pre
texto de scrv1ço publico. 

.JS"n.s repartições de fazenda era programrna de 
todos os ministros não entrar a pofit1cn ... 

O Sn. VIscONDE no Rw B.LL\.Nco :-Apoiado. 

O Sn. J.iGUAnmE:-Nem d0ve entrar. 
O Sn. DIOGO VELIIO:-Mas está entrando. 
O Sn. TI..utÃo DE CorEGH'E:- ... que infulizmeritc 

corrompe quasi todas as rcpnrtições. As promo
ções, os dcspochos eram feitos segundo o mere
cimento de cada um. O ministro não tratava de 
indágar si fulano ou cicrano era liLeral, conser· 
vador, absolutista ou republicano i si chefes supe
riores do Thcsouro eram ·ou nao liheracs. Os 
ministros guiavam-se- pelas informações destes, 
porque deviam saLer mais do prssoal, c essas in
formações, quer porque nn realidade fossem exa
ctas.. quer porque as sympathia::. sempre nos 
inclinem para o lado a que pertencemos, eu-

chcram as rcpnrtições publicns do líberaes. Nas 
provindas, no The$ouro, contam-se lJOr dezcnos e 
por centl'IHI::>. 

Suctcdcu-nos o ministcrio de quem se esperava 
toda a justiça c emenda de erros pêlssados : 
a politicn entrou nn reparliçfío de fncnda Algumas 
raras dcmissõ·3S deram logo a conhecer qual era ll 
r;não em que assentavam. 

Fez-se mesmo garbo, houve luxo de força, da 
qual <tlüís ninguem duvidava, visto que nenhum 
governo a teve maior do que o actual. 

O noLre ex-ministro da fazentla cstreiou sua 
allminislração, dantlo estrundosa demissão a um 
contador do 'l'hesouro que tinha servido no gabi· 
note de diversos ministros. Este facto ... 

0 Sn. VISCONDE DO RIO llR..iliCO :-Uma grande 
injustiça. • 

O _Sn. Rwm_np_ PA Luz_ _:~Apo{ado. 
O Sn. DARÃO DE CoTEGH'E :-... que pnrecia ir 

com subscripto iiquelles ministros com quem 
havia scrvidu esse empregado, fui receLido pela 
püiHtlaçRo com admiração e osp:-mto I 

Ignorava-sr o que havia dado motivo a Uemitlir· 
se um empregado sup~rior do Thu$uuru,com trinta 
e trmtos ;mnos de Lons serviços, c 11ela IJOc~a pe
quena l'Spalhow.:lln-sc as mais negras calul!lnias 
contru esse emRrcgado c contra lodos aqucJles ao 
lallo llo quem c le havia servitlo. 

Exigiuwsc. e isto ê dever Uo governo, que dc
clf!rassc os motivos da demissão, e foi npcnas apon
tado um motivo futil, de modu nenhum procew 
dente. 

Comtudo, u mal, Sr. pre:;identc, csta,-a feito e 
nhi ficou. 

O nobre ministro talvez não o repare prlos laços 
de parentesco que tem com esse empregado; mas, 
si isso é razão para mantei'·Se uma tal injustiça, 
serii uma infelicidade terwse parentesco com o 
nobre mini.::tro. ' 

Sr. prcsi!lente, tenho não sú prazer como oLri
gação em defender aqui desta tdl.Junn empregados 
que rncreccram a confiança e o conceito publico, 

e esse empregado está nos to cn;;o.~ 
Conheci-o desde :ma mocidallc, servindo no 

gaLincte do finado Marquez de Parnnã; pn~sou 
por morte deste a servir commigo ; serviu com o 
Sr. Seuza Franco1 com o Sr. Visconde do Rio 
Branco, com o Sr. Visconde do Inhomerim, o 
a tudos eslêS ministros prestou os mais relevantes 
serriços. Digo que no Thesouro púde haver um 
empregado que se lhe equipare ; nenhum que o 
cxceU.a. 

O Sn. VISCONDE DO Rto DnANco:-Apoíado. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- Não eram sómente 

servi~os a seu cargo que ellc Jlrrstava: pre
stavn-os tambem cm commissõos gratuitas, em 
confecção de regulamentos e em exames que os 
ministros lhe incumbiam. 

Pois bem, senhores, são 32 annos de serviço 
postos á margem; c o que mais dó e é não haver 
para o mal nrnhnm recurso, porque infelizmente 
o Sr. ministro da fazenda tem relações de paren
tesco com esse crnprogad .•.. 

0 SR. ÁFFONSO CELSO (ministro da {atenda):
Perdôc-mo; osso empregado nada requereu. 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- Requereu antes. 
O SR. ArroNso CELSO (ministro da {aztnda):

A mim, nada. 
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O Sn. B.\nÃo n.e CoTEGIPE::- Contento-me com 
essas palavras, que talvez pl'lra elle seja uma con
solação ... 

O Sns. RwErno DA Luz E TEIXEIRA JuN!on :
Apoiado. 

O Sn. B.wAo DE CorEGIPE:- .•. e hei de Uefender 
todos quantos estiverem nas mesmas circumstan
ci~s, porque não h a maior cobardia do que a!Jan
dona r o perseguido, quando assiste-lhe jus.liça. 
(Apoiados.) 

Que outros factos demonstraram esse ardor de 
reformas nas repurtiçõcs ? 

_,Vi que se dcmittiu um inspcrtor da Alfandega 
do P.:mí, que cu havia nomeado. 

Nilo conhecia esse empregado, que era chefc_de 
sess.ão da Tllesouraria do Rio G1·andc do S,.Ul, crc10; 
mas as informaç-ões que delle existiam no The
souro fizeram com que o escollu~sse prtra ir reger 
:dmportnntc Alfandega do Pará. D'ahi a poucos 
mezcs, entra o Sr. ex-ministro da fazenda e des
peilo esse empregado. 

E, despedido, é mrmrlado, não pnrn outl'll pro
vinda, mas ~ara chefe du secção da AifanUega ~a 
mesma provmcia; de sorte que aquellc que servia 
efTcctivamce.tc o cargo de inspf';ctor tl'.Vll Uc ser re
baixado e de occupnr na mesma repartição um 
cargo inferior. Isto é fazer por der a força moral 
aos empregados t Devia mandai-o t?llr&, outra pro
víncia, mag nomeai-o para n propn<l Alfnndcga do 
Pará, é uma ('Spccie de Ucznr, cm Uamno do ser
viço pnhlico. 

Que falla commcttcu esse emprcgntlo i Eu aqui 
tenho o jornal do Parft, Ue ll Ue Outubro qe 1878, 
que no expediente do g·ovcrno traz o scgumtc of
ficio (lê): 

- ... Ao mcsmo.-Tendo Clm vista o que cim officio 
de ht•jc, n. 153, cXIKmdcu V. S., c attcndcndo a 
que a nomeação do cx-inspr.ctor da A.lfcmUcga desta 
capital, Candido José Pereira, para o Ioga~ _de 
chere de umn das secções da m0sma repnrttçao, 
com que o disttw~uin o governo imperial, não ex
clúc, antes suppõc o cuidado que tem pn~tn no 
cumprimento de. seus dcv~rcs eomo rmprr.gndo 
zeloso, que t~rn s1do, rcsolv1 por neto desla data c 
nos termo.:; do art. 87 § 1. 0 do regulamento num
dado executar pelo accrcto n. 6~72 de 2 de 
Agosto de 187U, Uesignal·o para servtr o .logar de 
inspectet· até qtlC se apresente o respccttvo pro
prietario. 

«o que communico a Y. S.~ parn seu conheci
mento c devidos fins. • 

De sortu que o empregado que m_ernccu este 
elogio dü presidente, que cslá em con~1çõc~ <.I e c~
nhecer perfeitamente os bons funccwnarws, nao 
é só demitthlo, mas relJaixado, é conservndt? 1]_a 
mesma repartição, o que prova que cssn dem1s~ao 
foi r1Ictnd:.~ pnr paixão politica. Esse empreg-ado 
era conservador na provi neta do T\io-Grande do 
Sul c não pi"H1e csr-apar aos Srs. ministro&, qnc 
foram rtlcançal-o com os raios do sua colera, em
bora ausente no Pará. Ello não ,dcsmcrf'~ru do 
conceito cm qnc todos o tinham; c o propno pro
side:~tc do Pará quem dá-lhe C5tiJ a.tteslado de !Jum 
pror~dlmcnto. 

As nomeações nas rcp:')rtições de fuzendu t:unbcm 
er.:~m feitas ou por accesso, ou guardando-~e s~mprc 
uma cspcc!c de gradat;ão c isto era um m~ttvo de 
emularão para os empregado:. bem ~cr"nrcm; o 
Thcsoúro é u mais ele''i'ada das rc_pnruções a _que 

podrriam nspirar. Mas, com o novo systcma 
adoptado, todos estes principias foram postos de 
bdo; não se procurou d::.r ncccsso MS empre
gados segundo a sua graduu\ão e mert'cimcnto, 
mas segundo :fs symp<J.thir~s (JUc inspiravam ; é 
assim que foi tirado pnra director tio The~ouro o in
spP-I'tor da Thesonraria do IUo Grande do Sul, que 
ombora seja um bom empregado .... 

O Sn. AFFo~so CELSO (ministro da {azeada):
E' muito distincto. 

O Sn.ll.tnÃo DE CoTEGIPE:-; •• todavia não devia 
prt:terir a.iJ.ucllcs que no Tlwsouro pn,liam por 
seus mcrcctmentos disputar o Jogar, c tinham utna 
graduação supe-rior á sua; havia ne Thesouro sulJ
ilir~ctorcs c eontadores qu.~ estflvam em melhores 
condições do que esse fuhccionario do Rio Grande; 
mas era pred.:o que os ministros dessem provas 
do seu poder. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO-ilR,\.NCO:-Foi nomeado 
dirertor gerai de tommla J.e contas cm Ioga r do 
Sr. de Dem. 

0 Srt, AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):
E' um etnprcgado muito distinCf;). 

O Sn. ll.\nio DE COTEGIPE:- Não digo que não; 
mas S. Ex. ha de cncontrnr no Thru:;ouro tão dis
tinctos como cU c. 

O Sn. Leio VELLoso :-Mas a lei prohiiJia a no
meação 't 

O Sn. BARÃO DE CoTEGII'E :-Mas tudó fju.ant9 a 
lei não prohibe é justo~ O ar!Jitrio que a ct det~a 
ao governo é um <~rLitno que. tem regr~:->!. e nao 
foi dallo para sati$fac;ão de caprtchos e prnxoo~. 

0 SR. LgAo VELLOSO :-Mrts o ministro é QU13 
cru o juiz das aptiJões desse empregado. 

0 Sn. D.\RÃO DE COTEGIPE :-Fui máo juiz; O 
juiz tn.mbem é o compet~Rie par.t qa~ SC'ntençtl, 
ma-; pr1rle da l-as por capncho1 p0r parxao 1 por pro
lee~·íio c por vcnn!idade. 

O StL Al?FONSO CELSO (ministro d:t {a:;enda):--
Sim, maH i;:;to n5o t···m applicnrão <tO caso. 

O Sn. llARÃn DE CoTEGIPE :-E' uma simple;;. 
co:npnrnç5o; V. Ex. saL~ que nun~a nso des~es 
arcrumentos; nem que ttvesse rn.zao pa~n us<.~r, 
rtt{'nnto mais não a tentlo. O qu!3 p1~etcndo e que o 
arbítrio não é uma razão para JUSttfiear o acto; o 
que quero firmar ó que o q"!}C determinou .essa no.· . 
meação foram as sympatluas, porque, s1 o mi
nistro não fo~~e do Rio Grande do, Sul..! natl~
r:Jlmrnte o inspector de thesourpr1a nao srrJa 
nomenUo com lll·cteriçiío, ni'io d1go _legal, mas 
preterição moral d~ empregados que tem. tantos t c 
mais annos de serv1ço do que elle c uma gradunçLto 
superior :í sua no Thesouro Nncion,:tl. , 

E assim é que .o:.e fazem no~e<~çoes .. O mclhoi 
modn do vida é ser lilJel'al. (Rtso e apowdos.) 

O Sn. LElo YEti.oso :-~ão é, não. 
O Sn. DANTAS :-E não houve tempo em que o 

melhor mQJo de vida fui s·~r conservador? 
O Sn. AFPON~o CELSO (mini8tl'o da (az~nda) :

Pois, <~lguns Conservadores dão-se perfeitamente 
JJCm CilUlTIOSCO, 

o Sn. llAnÃo DE CoTEGIPE :-Eu, pnt:_ cxemglo 
(l'iso) dou~mc prr:'dtamcntc JJem. O que po o
riam 'vv. EEx. fnzer-me? Sinto .~té _quand~ lhes 
di~Jj~ ft~l~lf!ne~--c~n_su~a -~ cst~~- J3 t~o hahttundo 

• 

t 
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com os seus erros (t·iso) .... Estvu habituado com 
a situuçUo, como nos lwLituamos com um mal 
chronico: o governo j~ é mal chronieo. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro da [a:enda) :
IIal.Jitual'mn-se cm um anno e nós em dez: isto ê!a 
ultima vez. (Riso.) 

O Sn. DAnÃo DE COTEGII'E.: -Durante ns <ldmi
nistraçlíes conservadoras, por prinripios nOssos c 
por indo!c, porque Lodu o conservador é 'condes
cendente, é fraro, n5o deseja fazer mal, p<:Jra os 
Jibe.raes mio lla. o menor 11erigo; os empregados 
lii.Jeraes não so.!Trcrum preteriç5o em seus direitos, 
c muitos f;.~ziam g"arJJo cili preferir Hbcraos a con
servadores. Já disse que as adminL;traçiJD~ estavam 
inça das de lil.Jeraes; portnnto cites nada soffrcr.un, 
antes o}) tinham promoções e Outros proveitos das 
admini:::traçõos conservadoras. Quando muda-se a 
politirr~, alistam-se logo no Ii!Jcralismo; cm tempo 
dos conse-rvadores -têm ~ precaução de declarar 
- não me metto em pulilica: é o que ,<:.c eh ama 
comer a dous carrinhos. (Riso.) 

Mudadas as circnmstancins, tornam-se furiosos 
partidarios. 

O Sn. DANTAS :-Conserradorl}s tam!J0m. 

O SR. BAnÃo DI!: CoTEGIPE :-Hei de pro\':1r que, 
si nomcam alguns consc-rvndorcs, é p::tra clwmal
os a si. 'Provem qunes os eonscrvadorcs que são 
empregados nas provincias. Al]ui sim, porqu0 a 
intolerancíq. não chega ao ponto a c1ne alli va1. 

O Sn. DANTAS :-O nobre ministrd Ja fazenda 
tem nomeado empregados conservadores. 

O Sa. B.\.UÃO DE C.ot~C'riPE :-Tem nomeado p:1ra 
a Balda? 

O SR. D.-I.NTA:; :-Conson·adores, alguns. 
O Sn. BAnia DE CoTEGIPE :-Tem nomcãdo ... 

Basta. (Ri.<o.) Quaes são? 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro d:x. fa=endll) :

Não sei, n~o conheço. 
O Sn. BAnÃo DE CorEGirE :-Ei:> aqui. Quando 

elles pe(lircm alguma cousél~ V. Ex. con.sulte-11w 
para que cu diga~lho o LfUn são. (Riso). 

Eu o informarei com todn a imp:1rcinlitladc. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da (azenda):-Te· 

nho precisão unic:Jmcnto llc nome3r os bons. 
O Sn. H.-l.nÃo DE COTEGII'E:-Pnrecl~, porte~nto, que 

o _systcma que devem ntloptar os con.-:crvndorcs, 
d'orJ em diante, é o mesmo que tem sillo adoptado 
nctualmentl} !)('lo:> lil1errles. Quando sulJirem ao 
poder, o li!Jcr:1l não deve ser pn~~ivcL Chogatla a 
nossa vez, ellcs que soffram, como estamos soff:·cn
do_, ra:rzia g-Dral; f;l\[l~sc eomo nos Estados~•_rni
dos, ond~ o partido que ::.o!Jo Llemitte, sem c .ec~ 
prões, todos os sons adversaria:-;. 
· ':Ma~. senhores, isto n5o li modo do governr1r em 
uma monarchia, este sysLema de t1dministrar l,.qJc
sc até_ dizer que é nmn trai~ão .. 

(Cruzam-se apai·/cs.) · 
Em milhares du offieiaos da guarlla nacional não 

se nota um conservador! Quantos são os juizes de 
direito nomeados, CJue sejam conservadores? 

O Sn. A..FfO:'\SO CELSO (ministm da {azcuda}:
As melhores varas foram daJns aos conservadores. 

(lla otttros a}l't!'les.) 
O Sn. B.inÃo DE COTEGirE:- Refiro-me a no· 

v. v 

meaç'ües novas. Quautu a emprl'.';;aUo; de raz;undJ., 
niio sei si tom escapo do nlgum con-servarlor _ 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministi'O da (aze/lJa):
EU lembro-mo de um Drummond, chefe cleitor.:1l 
da froguezia Jo S. Pedro, na Ballia. 

0 Sn.R\.ttÃu DE COTEGIPE :-Quem é Drumomnd ? 
O Sr. Dant.::ts, r[ue in.;;pirou o ap:~rte ao nobre mi
nistro_, f::tz o favor de dizer quem ú? 

O Sn. DANTAs:-Para que trazer o nome i].~ • .; 
('fi pregados'? Po'.ll_\lnos conversar particulnrmcn t,•, 
como homens serias. · 

0 SR. BAHÃO DE COTEGIPE :-DU ccrb~ COUS 3 

quero conversar em pn!Jlko. 
O Sn. DANTAS :-1\Ins en não qul_'fü eompoo

mctter cmpreg:ndos publieus. 
O Sn. R\IL1o DE CoTEG!PE :- Dizcudo que :-:àu 

conservadores? Faz muito bem, meu trJlJega; en 
L<1mbcrn não lhes tlec!ino os nomes. 

O SH. D.-I.NTAs:-V. Ex.. saLa qu,3 um hojt' ~·· 
li!Jcral ou consN'V::tllor; amanhii. tjucm saL L!? 

V. Ex. bem ~abe CJUB na Bahia tlnrauto 10 aiHll-'" 
os libcrnes niío viram boia; c e.ntrctanto nunc:t 
pedimos nada. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPF. :-0 mesmo suecede 
agora com os conservadores. l\:n·a que se agast.:1 o 
nobre scnndor? Não trttg::t o meu noiJrc collcga a 
sua pessoa, dJ r1ucm agora não se trata. 

O Sn. DA:'fTAS :-V. Ex. me interrogou sol.~ro 
nomes. 

OSn. DAnÃo DE CoTEGIPE :-Foi V. Ex. quem 
deu um apr~rte que o nobre ministro da fazendu 
repetiu, qu:mdo eu qucrin saber quem ('ra esse 
conservador que S. Ex. noiY.tmra. 

Os Sns. DANTAs E LEÃO VELLOSO dão npnrtL•s. 
OSn. BAn.~o DE CoTEGII'E :-O Sr. ministro J.a 

fazenda tem tanto talento, que advinha o pcn.s::~
mento dos nobres sena. dures'? 

O SB. LEio VELLOso :-Eu nada pedi. 
O Su. fiARÃo DE COTEGIPE:- Fizcram-~c t:mh:> 

nomo::~çõcs do ollici(les da guarda narional. Na 
capital d3 ilahia, sal\'as pouca~ exrrprõc::;, fornrn 
essn:-J as r~comprnsas de serviços clcitortws t! l'Cl'a~ 
hirflm em pessoa~ que não são capnzr;;: dr oxerc·:r 
os Jogares. 

O StL DANT.<\.}1;- Não apoiado. 
(Tia outros apartes.) 
O Sn. B.UtÃo DE CoTEGire:- Digo mais quo nns 

nomeações que o nobre ministro tem fei1o par à 
alfamlegas tem tido muita par,tc a politica. Eu 
pos.:;o citar alguns dos nomes. 

O Sn. AFFONSO CEL~o (ministrada fazenda) :-1\Ins 
é uma injustiça que me faz. 

0 SR. BAR,\0 DE CüTEGIPE:- Püde ser quo OU mB 
engane; mas V. Ex.,semoquercr, tem assimpra
ticaU:o. 

Empregados promovidos ha 8 e iO mezc.s 
tiveram nova promoç:lo; empregados de repar
ti~ões subalte-rnas passará.m para rcpnrtirões sü
periores, não por sem grande merecimellto, IDCIS 
porque eram chefes de cabala. 

O Srr. DANTAs : - Essas prcteriçõCI.s huuve em 
outt'O tempo. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz :-E' hom meio de jus· 
tificéição esse! 
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O Su. DAulo DE CorEGIBE :-Quasi todr:s as no- pl1ii"l, oleogr.:r'i'Urn, que tem tido um tal d12senvoi· 
mca~ões, quer nn ~uarda nacional, tlUCl' u~t f::tun· vimento, um tal progresso na Europ~1, e tão econo
da e nos ontros mmisterios c,;tão seuJ.o ~L p[l.ga de miearnonto, que em quast todos os Estudos este 
seryiços clciturao::>, e com isto tL!nlw dito tudo. mdhoramento tem sido adoptado nas suas rcspc~ 

o SR. RIBEIRO nA LLIZ :-E as agencias do Cor- ctivns typographias. Vi com grande sentimento 
reio. meu, que o antecessor do nobre ministro, por 

infurmação do director da Typo~raphia NacionnJ, 
O SR. DANTA~:- I~o ú de todos os tempos. Nós acabára com essas offlcinas,despodmdo os operarias 

.fizemos C-5sa censura nas camaras c pela imprensa, que eu tinha contratado para 0 serviço e para o 
durante dez annos. ensino dos nacionaes, a que eu os obrigava por 

O Sn. D.\nÃo DE CoTEGIPE:- Eu poderia citar, clausulas muito oxprr.ssas dos contratos, ."SOb o pro~ 
nã·> as palavru~, mns o sentido de um discurso texto do que era uma prmsão qne se lhes dava 
do actual presidente d::i Rt'fHJhlica Frcl!lcf'za, o Sr. por não torem os opGrarios as lw.billtaç-ões pro~ 
Julio G!'evv, em que cllo dizia que o !)[li.z n~q cisas. -
arr::>ditJn:t em mnis ninguemt po-rque dizia~se cm Quanto a estas, o director da TypograjJhia Na· 
DPllOsição umJ cous[.l c prr~ttcava-se outra no go- ciunal, nem nenhum outro aqui no Hio de Ianeirõ, 
vct·no. estava no caso de julgal~as, e qmmto ii pensão, si 

Eis a r~ziio l)Or q1w tomlKHll o poro nem acre- ncllaconvcrtcu-seocontrato,foiporquenão se deu 
ditn cm n~··s c muito menos cm Yós. o emprego a que eu dE>stinava os OP,Crarios. 

O SR. DA.:'\TAS :-Mude os termos lln proposicão. Nós temos uma lithogTHj)hia militar e uma li-
O Sn. DARÃO DE CorEGIPE: _Digo 0 que mo thogrnphia na Casa da Moeda. 

convém; não obsto a que o nobre senador\)onse di- O Sn. AFFONSO CELSO (mini.stro da fa=enda) :-
vcrsamcnte- lume veniam p{'timusquc c amusque Devia· se acabar com el1as. 
úcissim. O Sn. BARÃO DE CoriWIPE :-Eu pretendia acabar 

O Sn. AFFoxso C:m.so (ministi'O da fazenda):- com ellas, mas o meu collega faça-o e concentro 
Dtll'(' ·veniam corvis, twcare colutnbas. na Typographia Nacional todo o serviço, com o 

o sn. BARÃO DE Co'l'EGIPJZ :-Oh l qnc pom!Ja 1 que conseguirá grande economia. 
(Rtso.) As lithogr<.iphias militar ü da Casa -da ·Moeda são 

E!'tU digre~são que vciu das nomca~ões teit::ts pequenas officinas que nunca podem produzir 
pPln mini,;terio da fazcndn, solH'u o qual trato e~- tanto e tão l.Jom trabalho como pódo ser J?roduzido 
pPcÜl[m('nte, distrahiu-me dt' outros pontos~ do na Typographirt Na_:ional, onde as machmas estão 
que> tambem Ue.sepvn oecupnr .. mo. A hora urgo e mont~das e t~do e:;tava. preparado para se faz~r 
cu por experiencw. sei o que é um senador ás ~ cssus ~mpressocs. Com Isto despende_u:se quantm 
lwl'a~ (riso)... . 1 s~1perwr talvez.? 30 :_QOO~. O !l?hro ~Imstro talvez 

You aprna::: ncrcscentnr duas palnvras a rc .. 1 ~unda possa, .si qmzer ou tner mCios, emendar 
speito da Typographia Nacional. Isso, qu~ cons1dero um erro. 

Agradeço no nnLro mini.stro suas L.bndosas ex- o Sn~ Ar-roNso CELSO (ministro da fazenda) dá 
prc:o:sõcs, quando se referiu nos serv1Ç03 que c.u um aparte. 
hayw prestado na reforma daqnoHe cstabell'c1- ~ _ . .... 
mento, dogio que devo pr~rtilhar com meu hou- ~ sn. R\RAO DE CoTEGIPE.:.--Nao censuro~ ~uem 
rndo collc~:1 0 sr. Visconde. do Rio_ Br~nco, que o fez. S~nhores, por qu~ nao olhar as cou.sas pe!o 
foi quem miciou essa reforma. lado pratico 'l POis eu Ia fund8r um. estabeleci

O Sn. YiscoNDE no Rw BnANco :-Dei parabcns á 
fortuna, ao v~r que não de~tinaram o cdificio a 
outro mister. 

O SR. BAnÃo J.e COTEGIPE :-Quizeram àar outru 
dc-.~tino. 

Estou do accôrdo com o nobre ministro, em que 
aquello estabelecimento deve ser manlldo e dcsen
Yolvido, flOrquc scr<l uma escola e um grande 
ramo de cconomi,jb 3.indn quando o governo não 
tire de!Ie outro ii~tereSse sinão lazer alli ·slllli pro
prias impre!<sõcs. 

Tive occasião, quando tratei da reforma daquciia 
rC'partição, de mandar tirar uma no tu àas desp('zas 
com as publicações otnciacs e·lmportavam em uma 
somrnn eJe"Ç"adissima. Hoje, si não der lucro, ao 
menos1nlílbefl! não tlará prrjuizo. 

O Sa. AFroxso CELso (ministro da {aze>Ula) :- Ja 
d<i algum I urro. 

O Sn. BARÃo DE CoTEt:arE ~-Eu trD.tava. tambcm 
de olargar um pouco m:tis A ac~Jo da Typographia 
Nacional, porque ena nunca póde ter seu Ucscn .. 
Yolvimrnto completo sem que lhe sejam annC'xas 
certas outras artes relacionadas càm a da imprr.s
sãQ, reunindo deste mollo alli um esvet'imen de 
totlas ns artes ~raphicas. E> por isto que resolvi 
crear uma olllcma para photographia, lithogra· 

mento daquclla ordem sem ter rceolh1do todos os 
dados que me eram nccessarios? Nos papí'is que 
deixei existia um volume enorme, contendo in
formaP-ões e tudo quanto era preciso pDra o regu
lamento da TypogrBphia Nacional. Pois, quem 
assim procedo, procede de outiva'? manda comprar 
machinas só pelo gosto de comprai-as? Quanto 
gnstamos nós com o pDpcl-moeda, com os sellos 
elo nosso correio, cum as cstaqipilhas do sello 
fixo? 

·Mandei extrahir no Thesouro uma conta da 
dospeza, e vi que era avultadissima; e, pois, ainda 
que não houvesse lucro, podE'ria fazer-se a des· 
pc.za dentro do paiz ; o dinhdro seria gasto 
aqui. -

O papel n:'ío póde ser de modo algum falsificado, 
por esse systema; entretauto, o Senado sabe que 
nos Estados- Unidos se tentou fazer uma expnrtação 
de pnpeJ.moeda falsificado par-. oBrazil. Tremu só 
com n lembrança de haver uma falsificação do 
papel· moeda nosso nos Estados. Unidos. 

E' verdade que seria difficil, em consequencb da 
vigilancia dos directores do estabelecimento onde 
se imprime o nosso papei; porém, qunntos crimes 
c abusos appnreeem commettidos por empregados 
que ·mudem a todos'? 

Não tivemos no Pará um empregado da Tliesou~ 
1"aria que durante 10 anno• illudiu todos os in· 
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speclorcs? Não vimos um celebre processo na Bel· 
gica, cm que um empregado subalterno roubou 
iO:OOO~ de um banco sem que os directores o sen· 
tissem 't 

Pois Lcm, senhores; tambem não nos príde acon
tecer o. mesmo? Porque, poiR, não havemos de fa
bricar no noso;o p~iz todo o nosso paprl-mocda? 

Eis o que cu tinha cm vista. 
Dosgraçadnmentc, o director da Typographia 

Nacional, influenciado peJas idéas do ex.-mimstro 
da fazenda, que achava tudo que anteriormentn 
se fazia mdo, disse que se estava dàndo uma 
pensão a dous a!Icmães! Ora, eu a dar ponsõ(·~ n 
allcmães! ... 

Chamo, pois, a attenção do no!Jre ministro par<~ 
este assurnpto, a ver si consegue fazer alguma 
cousa no sentido do meu projecto. 

Ha nada mais inutil, por ora, do l}ue n--nossn 
Casa da Moeda? 

Gasta ceJU,o c tantos contos c nem siquer fabrica 
sellos para o correio. Eucancci de pedil-os dunmte 
dons annos. Creio que agora os está dando. Trate 
o nobre ministro de aproveitar as officinns da 
Typogrnphia Nacional, c não fn.ltarão seU os. 

O mais fica pnra outra occnsião, si tiver tempo. 
Queiram perdoar o que tumci agora. (~fuito bem_; 
muito bem.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDENTE deu pnr~ ordem do dia 25: 

!.' pm·te(até á 1 hora da tarde). 

2.a cliscusslío da proposta do poder r.xccutivo 
fixando a força navaJ para o anuo finaneciro de 
1880-1881. 

As outras rnaterius já U:esignadas, a saber : 
2. 11 discussão das proposições da camarn dos de~ 

putados, do corrente anuo : 
N. 186, approvando o contrato celd.n•ado pelo 

governo para a navcgaç'ão a vapor no rio Ama
zonas e outros. 

N. i52, determinando que os exames de prc
paratorios feitos no Iyccu da Bahia sejam aceitos 
para a matricula nos cursos superiores do Im • 
poria. 

2.a discussão do parecer da commissão do cm~ 
prezas privilegiadas sobre a pretonção do Morris 
N. Kohn. 

3.• dita da proposição da camara dos depu· 
tados n. 233, do correntG anno, concedendo 
a ('.arlos Agostinho de Laperrié-re prívilcg'io para fa· 
Lricar c vender sódn llt'tificiD.l e acido sulpltu
l'ico. 

~.a dita da proposic;?ío da mesma camara n. 522: 
de 1873, determinando que o legitimação por sub· 
s~quentfJ matrimonio comprehcudc os filhos e:; 1m· 
fiOS. 

a. a dita da propo-"ição n. 22.5, do corrente anno, 
autorizando o governo a firmar definitivamente o 
contrato para a limpeza e irrigaç'fi0 da cidade. 

2:. 8 dita da proposição da mesma camara n .. U7, 
do corrlmtc anno, autorizando aCamara Munici
pal da côrte a c.ontrahir um emprestimo até á 
qllllntia de ~,000:000~, a juros de 6 ,/". 

2.a parti) (á 1 hora ou antes). 

Continuação da 2.a discussão do ~rt. 8." do pr11· 
jccto do lei do orçamento para o exercicio de 1->iD 
-1880, relativo as despozns do ministerío da fa
zenda. 

2.a discussão da propostn d.o podl)l' e'\:er.ntiVI), 
concedendo ao ministcrio do Impcrio maL.::: um cre
dito extraordinario par:1 pagamento das de:-;p~_:;_as 
com soccorros ás província~ flag-elbdus pl'lfl s~C'c(l. 

Levantou~se a sessão fts !.~: horas àn tllrde. 

9'Y .a @es!ôião em ~3 de @Pten.J.Iu•o 
de tS')'D. · 

PI1ESIDENCTA DO SR. VISCONDE DE l.-\IJIJAUY. 

SUMlU.RIO.-:EXPE:nrENT&.-Eleição de um senallor jiOhl F.s
pirito Santo. Discursos dos Srs. Lo seernario c \iêirJ. da 
SiJva.-PII.IiiiEiful P.\RTE: D.\ QRD!':~I no_ DU.-Ji'or~us de 1,1:.11', 
D,isc(!rses dos Srs. Ribeiro Ja Luz, B.u·ITo dü Cotegi~_,, c 
Si!voira Ua MotttL. Vot<<Çi~n.-Orçamento ~ob fa.~eno.la. Di~· 
cursos Jos Sr;;. mini~tro u'a fa2cnda, Juwp1e!l'>l "' Cul't<'i,t. 

A' i1 horas da monhã fez·se n tham\.ulu c trchc~. 
rnm-se prc.::.entes 30 Sr.:'. senadores, o salJer: Yis· 
condelleJaguary, Dias de Cc:wvallw, fiarão de Ma· 
manguapr, Cruz 1\fnchndo, Godoy, Barros Barreto, 
Antão, Danta~, Jaguaribc, Visconlle Ue Abni:\1!, 
lUll!IW:>ira, Diuiz, Leão Velloso, Correia, RiJ.JeirD ela 
Luz, Luiz Cario~, Visconde de Muritihn, Siiv"".:ra 
da 1\Iott~~. Visconde do Rio Branco, Pnranagn·í, 
Leitão da Cunha, José "BouifDcio, Barão da Lagullcl, 
Mendes, de Almeida Teixeira Junior, Nnne:; Gon~ 
çalve~, Cunha c Figueiredo, Bnrão de ~fal'oim) 
Vieira da Silnt e Martinez do Herval. 

Compnrcccram depois os Srs. Paes de 1\-h·nduw:<~, 
Fausto de Aguiar, João Alfredo, Barõo de Pira
pama, Uchõa Cavalc::mti, Diogo Velho, Affonso 
Celso, Barão do Cotegipe, Pcrnnndes da Cunha I'· 

Sinimllú. · 
Deixaram dtl comparecer, com causa partirtprul<l, 

os Srs. Chichorre, Conde de Duepcndy, Duque de 
Caxias, Octaviano, SilvciraLolJo, Sarlliva~ Vis:conllo 
de Bom Retiro c Visconde de N)ctheroy. 

Deixaram de comparecer, ~em eau::;a participlclrt, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz r Vi.-:condr, 1le 
Sua$suna. 

0 SR. PRESIDENTE abriU a sesst\0. 
Leu-se a acto da .sessão antecedente, c não ha· 

venJo quem ~obreella fizesse obserYaL·ües, Uon-·~t.:\ 
por approvada. 

O Sn. 1. 0 sE.GitETARIO declarou que 11~1) havia ex· 
pcdientc. 

Declarou mais fJUO o Sr. Visconde do..J l\"ictheroy 
communicara que não podia comp.1f1'cer ás ~c~sões 
por nclwr-se anojado pelo fallt.:cimentu de sua 
esposa. 

Ficou o Senado inteirado c mandou~se des
anojar o Sr. senador.-

ELEIÇ"\0 DE UM SENADOR PELO ESI'IRITO S.\.NTO, 

O Sr. Dias de Co.rvnlbo:-Sr. Pfi'· 
sidentt~, levantei-me pnra fazer um requerimento 
a V. Ex.., ou ,mtcs, um pedido á nobre commisdão 
dJ constituiç3.o. 



IIa i2 dias foi cnvinda a est:t augusta c<"Jrrü1ra c 
remettida óquella rommi:;si\o, de conformidade 
r:om o art. 16 do nosso regimento, a carta imp~rial 
de nome,çli.o do sen[l.dor pt·In provincia do E:;pirito 
Santo. 

O regimento nesse artigo determina que a com
missão dê com urgencin o seu parerer. 

Eu não faço a menor censura á illustrc commi::.
são pela demora nn llpresentnção do pnrl"ror. Sei 
que entre as m:'ios dn commiss5o ach::nn-sc trabalho::> 
uo summa importnncia. Sei mais que o seu mustre 
relator tem suffritlo em sua saudn. M:1s, auxiliado 
w·los esfol'!,'OS dos seus nolJre:;; collegas, que gozam 
de perft\it~l s<mde, acredito que a commissão podcrii 
em lJreyc dar conta do trabalhu. 

Sr. presidente, a província do Esl1irilo SDnto 
ec•ntn, como sabemos .. apenas seis coliegios c creio 
que lJO ú tantas freguczi[ls. 

Não me consto qnc no processo eleitoral que 
ultimamente sc.e!Tectuuu IHH1uella provincia occor
rf•ssem factos do tal gravidade, que demandem 
longo tru!Ja!hu uo e.\.amc das nctns resrlC'Ctivas. 

o Sn. Cnuz MACHADO:- na duplicatus cm quasi 
todas as frvguczias. 

0 Sn. DB.S DE CARVALHO: -Pordôo-mc, dcix.o
!l!oJ conclui r o meu discurso. 

Dizia eu que não me consta que cxistnm fuetos 
que prejudiquem a olciçfío ; mns não examinei os 
pdpt'Is, n?io po~so ilr.r opini_ão assentado a este re
speito. Direi simplesmcntr qur. tendo a provinrin 
do Espirita Santo sido privuda durante as duas 
primeiras sessões desta legislatura do concurso do 
seu representante nest.!l casa, est:mdo nós já nos 
primeiros dias da 3:a rroro~:tçl'ío d~stc anuo, não 
convem que n provmctn n:;.s1m contmue. 

tli as netas Ua eleiçfio a que ali i se procedeu 
estão conforme5 com a lri, si não ha vicios que 
il1'1Uincm a eleição, tornando ncccssnl'in a sua 
nnnullar,:5o, convem que n provincia não contínuo 
a estar privad:'L do sou rcpresr.ntnntr nNta casft. 

Dado, porém, mesmo qun hajn cirrum~tancins 
que determinem a nnnulla(.'ão dos ln eleiç-ão, ainda 
assim convem que nüo drhrmos finàilr o prnzn 
flesta proroga~V:o, sem proferir o nosso juizo n tnl 
r :o:- peito. Não convem, senhores, que urua clciçlío 
d1.?stns fique ainda reservada p<'lrn ser trataUa na 
se~são do anno seguinte. 

Eis, pois, a~ razões que me movcmm a vir f3· 
wrcstc rc(tuerimcnto, 110clindo a S. Ex. o Sr. lH'C· 
s1déntc Jo Senado que convide a noJJrc commis· 
s:ão a dar com a possfvcl hrcvilladc o sou pnrccor. 

O Sr. 'li eira da Slh.ra :-Sr. presi
de-nte, a commiss5o de constituição c poderes 
trata de examinar as actas elcitorMs dn eleição a 
que se procedeu na provincia do Ei'pirito Santo, 
afim ele preencher-se a vaga que existe no Senr~do. 

Não terna commissüo o proposito de domomr 
esta olcição. 

0 Sn. DIAS DE CARVALHO :-Nem CU a accusoi 
disto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA:-A resr.eilo do sou 
procedimento airida não tem opimão formadã. 
O que pos~o, porém, asseverar ao iiiustrc senador 
que acnba de fallar é que clla exnmina os papeis 
que estão coníladus ao seu ('Xame sem preven~.:ão ... 

0 Sn. DIAS DE CARYALUO:-Eu o acredito. 

O Sn. VIEIRA DA. SILL\.:- ••. disposta a fazer 
justiç::~ e a suhmctter o seu parecer o mais brvve 
pos.::;iv~~l {t eonsideraç?ío do Scna(lo. 

Ü 8n. Dus DE CAHVALIIO:-Pico satisfeito. 

PfiUIEIRA PAfiTE DA OfiDEM DO DIA. 

. FORÇAS DE MAR. 

Achando-se na sala immcdiata o Sr. ministro da 
marinha, furant sorteados [)aro a deputação que o 
dc\'ia receber o5 Srs. Paes de Mendonça, Jun
queira c Vieira da Silvn, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no salão corn as formalíd.1des do estylo, 
tomout~ssento_na mesa á direita do Sr. presidente. 

Continuou a 2.' discussão do art. l. o da pro· 
postfl do llOder exccntivn, n. 265 do corrente anno, 
fixando a força naval para o anno financeiro de 
!880-!881. 

O Sr. Ribeiro da Luz: ---Br. presi~ 
dente, ouvi huntem, com muito prnzer, a decla
raç5o que fez o honrado Sr. ministro da marinha 
de qnf'. tinha tomado n fie liberação de n[ío mandar 
na corw•t.n rital de Olivl'ira, que se dcsliiH'I.Ya a 
uma viagem aos mares da China, os gunrdas~ma
rinha prrtencenti's á turmn do anno pnssndo, 
porque S. Ex. entende que, estando a terminar o 
anno lectivo, devia fazer dcscmLarci1r os m.csmos 
guardas-marinha para prestarem exame em No
vcmlJro proximo futuro. 

Entretanto, perguntando o honrado senador 
pelo Paranú ~i o noLrc ministru pn•tcnU.ia ou n5o 
mandar aquelle mesmo navio nos mC~res da Chin<:~, 
responrlcu o noLre ministro que não era certa a 
viagem por depr.nd(lf de circumstanrías concer
nentes <lO SC'nndo C' ti camnra dos Srs. depu· 
ta do:;. 

Louvo o prorcdimento tlo honr.:~do ministro rela· 
tira mente a est(~ assumptq; poi-:, romo sabe o Se
nado, tinha-s0 dcliberadn primcir<lmento Immdnr 
uma cxpcdiçno constante de tres nnvios fi Chinn, 
parn depois srguir pelo Cúlw de Horn e vollar ao 
por lo do Rio de Janeiru. 

Po3teriormente foi motlificada esta deliberação, 
resolvendo-se mandar unicamente um navio, mas. 
com os guardas-marinha, que tinham lle fnzer a 
Yingem de instrucção. E por fim tomou o honrado 
mini:;:tro a delílJeraçfío de não mandar mêlis guar
dasMmarinha nessd viagem, por estar a terminar 
o anno lccliYo. 

Eu, Sr. presidente, bstava rciiolrilio a demons
tr:lr na sessiTo de lwntem (jUO não se devir~ cm!Jar
ear na fitat di! Olil:eim para essa viagem Li China 
os guardas-marinha, não só porque não rra legal 
semclha~tc pr~cedimen~ü, ~Q_m_o I_lnrrtuc e~a i:'!'O 
de rnamfesta mconvenrencta c mmta despeza 
para o Estado. 

Entrvtanto, a dcclar1H;iro feita [1elo nobre mi
nistro ~urprendcu-mc e fez com que eu per
desse todo o trabalho, ou, como vulg-armente se 
tliz, pord~~se o meu lntim. Con~olo-mo, porém, 
vendo que o honrado ministro t:l.mlJem perdeu ·o 
seu latim, puiJlicando o decreto que tinha por fim 
autorizar o exame dos guardas-marinha no alto 
m:l.r~ contra dispo~i~ão dos estatutos, que estabe
lecem uma excepção a ro!-<poito do::; exames dos 
guardasMmarinha.c.lo 4.o ::tnno. 

EsSt!5 exames, segundo os estatutos,· são feitos 
cm prr.-:ença da congreg.1ção, de todos _o_s lentes 
cnthetlraticos; por eonscqueneia realiZam-se com 
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uma solcmnidaJ.c muito Uifferent8 daquclln com 
que fazem exames os aspirantes, porque estes os 
prostat11 pcr:mtr trcs lentes sómcntc, uo pa!<so que 
os guardas~ marinha são ex.:'lminados pr.los officiaes 
da armada que serviram d.c lentas e na prcsençn 
de toda a congregação, do3 lentos catlwllratico3. 

Tenho portanto esta consolaç5o e o nobre mi· 
nistro ou deixartt de executar o seu decreto, ou o 
lw. Ue revogar por não ter razão dB ser. 

Mas devo chamar a attcmção de S. Ex., que 
tem-si) mostrado docil aos conscllto.s e nllv_ertencias 
de seus allversarios, advertencias que, - dCvo- de
clarnr, têm sido feitas sempre no interesse J.o ser· 
viço publico c como nuxilio á adnlinistrJção ; devo 
chamar, digo, i'Ua attcnção l?ara a convcnicncia de 
resol ror Je:::dc já que não stga para os mares da 
China a corveta Vital de OU~~eira. 

Não sou contrario ás villgens de longo ·curso, 
reconhecendo que são e lia::; as unic.:~s que podem 
instruir c habilitar convenientemente os officiacs 
da armada o as guarni~ões dos navios. 

O Sn. LEITÃO o.\CUNH.\: -Não havcffios de ter 
marinha 8CID ellns. 

O Sn. RIDEino o.\ Luz :-Pondero 11nrtím !JtlC', 
n:1s circnmstD.ncbs aetufl:C::::, uma viagem de longo 
eurso,quc tem de demorar-se de um c meio a dous 
annog, de toJo o ponto inopportnntl ; e que. al<·m 
Uisso, para o nobre mínistro realizai-a, 11recisa do 
vir pC'dir um credito ao corpo legislnt_ivo. 

Atlendn o hánrntlo ministro a que pela~ tabcl
las do orçamento que estt~mos discutindo c que 
Lrcvemcntc se tornará lei do Estado, :::ó se conce
deu a sommn prcrisa para dons navios no cstrnn
geiro ; c nós temoS um no Rio da Prata, donde 
não podemos tirai-o c outro no Paraguay, em 
Assum pção, "' 

Falta, pnrt::mto, verlw para se m:1ndar um navio 
cm qualqut~r viagem de instrucção á Europa, 
salvo si o governo Ozcr rt:'tir.1r um dos da e~qun
dra Lrnzileira no Rio 1la Prnta ou cm Assumpç-iio. 

Temos, pois, que o honrado ministro, pnr~'l. en
viar um navio no ~Jstrangciro, prf'cisn de augmen
tar a verba relativa não só n força naval, como ós 
de munições de boca c navaos. 

E não é só isto. No estado cm <tue se acha o 
cambio prrsCntoml•nte, a 2i 1/2, é preciso tamiJom 
pedir augmento purn a verba-EvC'ntuacs.-

Para o exercicio de i87D-t880 propoz-se para 
esta verba a :::omm_.a de 200:000~. Dentro Ue poucos 
dias, como cu jh disse, o or\amcnto que se discute 
será lC'i do EstaJv, c o noLre ministro tcrá uní
camcntc á sua disposição para as dcspezas even
tuaes da marinha a somli.lla de 200:0001), repar
tida llCio seguinte modo: 
Passagens c fl'etcs autorizados por lei. 80 :000~000 
Ajudas ele _custo marcadas em lei, e 

gr:atificações. tambem mnre_adns em 
lc1 por serVIÇOS tempm·nr1os..... 20:000/íOOO 

Grnttfira\Ões por servi\OS extraordi· 
nnrios e ~astos de rerm'sen tação 
cm portos estrnngciros... . .. .. . . 20; 000/íOOO 

Tratamento de prnç-t~s fúra d~J hos-
pitacs c enfermarias de marinha 
c enterro....................... 20:000,6000 

Differcnças de cambias e commissão 
de saques...................... 30c000~000 

Despczas não previstas............ 30 :000~000 
Temos, pois, pnra difforcnçils_de cambio, uni

camente a somma de 30:000t}OOO. Ora, julgo 

que esta somma é apenas sufficient0 iJara a di!ftJ
rença do cambio dos dinheiros, com que se t0Ih 
de png.'lr as gua.rnições dos navios eXIstent~:; nu 
Rio d.'l. Pl'ata e Assump~ão. Entendo mesmo que, 
ainda quando nt'ío tivesse mos de fazer dcspezng com 
a diiTerença de cambio para pagamento dvs guarni
ções desses dons navios, esta somma sBria msufll. 
ciente para a 1.1iffertmça de cambio das sommas que 
sr- deverão pagar aos offieiaes e praçns da guarnição 
da corveta Vital de Oliveim, si com effmto seguir 
para os mares da China. Para po1ler faiiar hontom 
Iwvia eu procedido a um calculo, pelo qual ve
rifiquei quo unicnmente com os guardas-marinha 
a desr)eza ttnha de subir a mais de 8:000~, cm con
scqucncia da diff'erew;a do cambio n pngar pelo 
sofdo c gratificações de 20 guarUas-marinha. Bosta 
attcnU.er a que, percebendo um guarda-marinha o 
solUo de 60;?: para se lhe pagar n<~.· Eul'Opa o refe
rido soldo, estanJo o soberano, como estava ha 
poucos Ui as, a U#250~ seria. preciso despender o 
Estado 75b937, o que fazia crescer a dcspezn., com 
a difTercn~a de cambio, em relação a c-ada guarda
marinha-fiUinzc mil e tantos róis ao mez. 

Ora, a lotação da corveta J"ltal elo Oliveim é do 
209 praças, c acredito que a sommn de triRtél. con
tos será insuffi.cientc para pngar a diifr.reuça de 
cambio das sommas precisas para a dcspcza com 
os officiaes c toda a ·~twrnição desse na rio. Já não 
falia na diiTerença ~e eambia par:t o·crorrer ~s 
dcspezas com as muniç-ões navacs c as de Loca; 
com os soLresnlcntcs, com n graxa, carvão e ou .. 
tro~ muitos nrtigos, que o navio tem de c.onsu
mir, assim como á despcza da commissão Uo sa
ques. 

Portanto, si o honrado ministro pretende sem
pre fazer o navio seguir viagem, m:1ndc proceder 
nos calculas precisos, c venh!l solicitnr credito; 
tanto mnis qmmto, na cmcnàa adoptatla pela ca
mara dos Ueput<J.do:> c que a commissfio dt1 orça
mento do s.enado tamLem aceitou, está comi
gnada a dontrin:l de sf1 se pcrmHtir a alJcrtura-de 
credito supplement<ar para soccorros pniJlicos por 
conla tlo ministerio do Imporio, p::~ra pngamento 
da garantia de juros a estradus conlrntudas pelo 
Estaclo, para a porcentagem da arrl'Cad:.~ção dos 
impostos e para pagamento dos juros da nossa 
divida externa c in.terna, de modo que o governo 
não pôde hoje abrir credito sUflplemtmtar, como 
até ao anno passndo podia,á verha-EventuaQs. 

ror tanto, tendo Ue haver excesso de dcspeza, é 
preciso ruo préyiamente o honrado ministro venha 
pedir cfedito. Não é mais permitthlo o credito 
supplemcntar para esta verba nem o transportP. de 
sobras, e n5o pôde haver absolutamente eretlito 
exlraordinario, porque esta desppza pfide perfei
tamente ser prevista. pel<t. administrarão e JlClo 
corpo legislativo. • 

Acredito que o honrado ministra, reflectido como 
é, ha de tomar cm consideração estas observações 
que estou fazendo, e que, ou deixará de mand:1r 
realizar esta viagem, ou mandará proC"eder aos 
calculas precisos, vindo pedir ao corpo legislativo 
augmento de c.redite para isso. 

Já dec.larei aqui, Sr. presidente, quando Callei 
ha -i, ou 5 mczes sobre a viagem á China, que me 
parecia conveniente que, em vez de se mandar 

-uma cxpedir'ão pnm conduzir a nossa missão, fosse 
esta em um "paquete d'aqui para a Europél, de lá 
para a India e da Intlia par& a China, ddxando nl.ÍS 
de fazer uma despeza que presentemente G inrom-
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pativel com as cirCumstancias criticas do The
souro. 

Feitas estas observações, poço licença ao meu 
illustre mestre, senador por Goyaz, para dizer al
gumas palavras em defesa do procedimento do 
capitão do porto da côrte e província do Rio do 
Janeiro no tocante aos actds, que C>Ue tem pratica
do a resp0ito das cercadas de prixe e tamf:Jem pelo 
que toca :\s prohíbir;ões que estabeleceu. 

O meu illustre mestre censurou o proccdimonto 
do capitão do porto, llOrque não só usavn clle de 
excessivo rigor no desempenho do seu emprPgo, 
como dava á lei uma mtelligcncia, que _devia 
provocar confiicto:-: com as camara!li municipae!:'; 
o honrado senador mencionou diversos fartos, _que 
tem occorrido a este resprito, mas peço licença a 
S. Ex. pura declarar que o v.rocedimento do ca. 
pitão do porto ttlm sido perre1tamente legai. 

0 SR. 8ILVEIUA. DA MO'TTA :-Não, senhor. 
O Sn. Rmmno nA Luz:-Si conveniente ou não, 

outros decidirão , mas que 6 legal eu vou mostrar 
com as dis~osiçiles vigentes. 

Sr. pre:O.Idente, as capitanias de por los regem-se 
pelo regulamento de 18,~6, que nad<1 contém aro. 
speito de po~c:JfÍ[lS, e apenas diz no art. 13, fal· 
lando das attribuições de capitão de porto, o se
guinte (lê): 

~ Ninguem poderá ft~zer aterros ou olJr(J.~ no Ht
toral do porto ou rios na"fegaveis, sem que tenha 
obtido liccn~a da eamara munic.ípal, e prln capi
tania do portu seja declarado, depois de feitos os de
vidos exames, que não projndirnm o bom estndo do 
porto ou rios, os estabelecimentos nacionaes de 
marinha de guerra, e os logradouros pnblicos, sob 
pena de demolição dfls ollrus e mu1ta, além du in· 
demnisação do damno, que- tiver causado. » 

Mais adiante ha uma outra disposição a respeito 
dos pescadoro~, determinando que ellos serão di
vididos em districtos 

Li o art. 13, porque fui clle que serviu de baw 
ao decreto de 27 de Fevereiro de 1861. 

A principio, os pescedores da bahia do Rio de 
Janeuo faziam a pe::;ca em canôas por moio dt~ 
:mzol, ou dentro ou fóra da Lahiat c tamLem usnM 
vam de redes. A capitania prohibm as redes de
nominadas de arrasto, assim como o uso de redes 
de pequenas malhas porque tiravam o pC\i:x:o 
miudo, ou ainda não desenvolvido e que não podia 
ser aproveitado como alimento, pelo que era dei
tado fúra, o que posteriormente concorria para n 
diminui.;ão do peiXQ no mt!rcado. 

Mas, depois estal.Jelocou-so o uso das cercadas. 
Peço licença ao meu illustrc mestre para declarar 
que o uso das cercadas não é pro.rriamenLe dos pes
cadores pobres, como S. Ex.. disse, sorque uma 
cercada não custa menos de 300 a ~ 0/l, o que é 
quantia muito elevada para um pobre pescador. 

E si S. Ex. verificasse quaos eram os donos das 
cercadas existentes na __lwhia do Rio de Janeiro, 
havia de reconhecer que poucos eram os pescadores 
seus proprietarios. 

O SR. SILVEII\A DA MoTTA :-V. Ex. está mal in· 
formado. 

O SR. RIBEIRO DA Luz :-Uma cercada dentro de 
nma bahia é o mesmo que a armadilha de que se 
usa nos rios do interior. e que chamam 'f!lY'1/· As 
camnras municipncs prohil.Jemaos ribeirmhos dos 
grandes rios que- construam essas armadilltas nos 
mnnkipios do interior, sem licença prévia das 

mesmas camaras .. principalmente em certas épocas; 
porque resulta a destruição de grande quantidade 
de peixe ainda não desenvoldúo. 

Mas deixo de fJartê esta questão. 
O governo tomou a deliberação de res-ular a 

materia concernente a cercadas, e ex.podtu o de
creto de 27 de Fevereiro de :1.861. St é ou não 
legal esse decreto, declare-o o poder competente · 
mas o capitão do parto é obrigado a executai-o: 
Vamos vêr o que disrõe o mesmo derreto. 

Parece que se funda, como já disse, no art. 13 
do Uccreto de 1816, que d:i ao capitão do porto a 
nttribniNo do não consentir o atravnncamento 
dos portos e tLHlo aquillo que pos.sa prejudicai' a 
navegação. 

O nobre senador, meu illustrc mestrt', ccnsu· 
rou o capiliio do porto pelo rigor do que tom usado 
na intelligcncia que dá á lei, de modo uue produz 

I contlictos com as camaras municipaes. ~ Diz o de
creto do 27 de Fevereiro de 1861 no art. :1. o (lé) : 

~ As camoras munieip.1i\~ continuarão a con
ceder licenças, nunca excedente.:; a dous anuo..-, 
pnra cnnstruc~i'ío de novos curmes de peixe o con· 
SC'fV8{(50 dos já existentes, ZJJ'eCf'dendo sempre de· 
claratãv das t'IJSpectivas capttanias dos portos 6 a.<; 
diligencias ·e exames 11rescríptos no art. 13 do rcgu· 
lamento n . .H7 de ! 9 de Maio de !8í6. • 

Do modo que a pratica é a !l-eguintc : quem pre
tende construir uma c.ercada de peixe .nprrsenta-~c 
30 capitão do porto com o requerimento que tem 
de dirigir á camara municipal, e pede <~esse funr· 
ciona.rio que examine 6 Iogar onde pretr-nde fazer 
a cercada. 

O capitão rlo porto clXamina, e, ;í. vista d[l sua 
infurnmdío, a camara municipal coJH"orle ou não 
a licençã. 

Ma5 tem acontecido haverem essas corpora('ões 
conecditlo licença sem pré-ria informa~ão do· ca
pitão do porto. 

O Sn. SILVEIRA D.'\. MoTTA :-Manda sempl'e ouvir 
o capitão do portu. · 

O Sn. RIBEIRO DA 'Luz : - ~Ias, cm tacs ca::.os, o 
capitiío do porto se oppõc fi que se effectuem as 
cC'rcadas. 

0 SR. SILVEIUA DA :MOTTA :-E' um d~.~potismo 
do capitão do porto. 

O SR. RtnEIRO D.\ Luz:- Mas acamara nã0 de-V!J 
conceder licença sem ter ouvido o capitão do porto. 

O Sn. SILVEIRA DA :MoTTA:- V. Ex. argumenta 
s9:Ure um falso suppn.::-to. 

O Sn. Rmmno DA Luz :- As informações q_ue 
tenlJO são estas ; mas vejamos as outras dbposicocs 
do regulamento, em VIrtude das qu~es o capitão 
do porto está em seu direito em oppm··se ii con· 
strucção de cercadas, a respeito das quaes elle não 
tenha intervindo com sua iiiformacão prévin, visto 
não estare-m nas con\Uções Iegaes: 

0 Sn. SILYEIUA DA. MOTTA :-Não tem direito de 
currigir os actos da camara. 

O SR. RIBEIRo DA. Luz:- Diz o decreto (lê): 

' Art. 20. As capitanias recusarão essa decla
rar_:ão: Lo quando o levant:1mento ou construcção 
dos curracs fixos prejudicar a navegação de 
qualquer ~specie. • 

O meu illustre mestre censurou o capitão do 
porto, u.orqne: mandara demolir muit<~s cercadas, 
consentindo que permanecessem sómentc aque1· 

Á 

.I 
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Ias que na Laix.a mnr ficayam ou em secco ou O Sn RIBEIRa DA Luz:-Como dizia, indicava a 
com trc.s palmo~ de agua, condições estas, cm que necessidndc do se definirem os direitos e oJJrigaçõcs 
nlngucm qul!ria fazer ccrcadns, porque o pchc dos cn.pitãe-s do:; portos, e sohretudo de estabe-locPr 
em pouca agua morro por caus:t do ardor do sol. alguma legislação a re~peit0 dos pescadores e do 

O Sn. StLYEIRA DA :MoTTA :-E' Um abmrdo do modo de fazer a pesca eutre nós. Tem-se abusado 
regulamento. muito: a cercada é um grande abuso praticado 

O S D. . 1 pC'los pescadores. 
n. RIBEIRO DA Luz:- IZ mats 0 rcgu a- Disse o meu illustre mestre: «Não ha inconve-

mento (lê): niente nas cercadas, porque são feilas de esteiras 
c 2.0 Si os curraes houverem Ue ser construiJ.os de uma palmeira nossa que todas têm vãos de 

ou consorvados em Jogares, que na Laixu mar um.:~. pollegaLla. » Mas S. Ex. ha de reconhecer 
não ficam em serco, ou com menos de tres palmos que, collorada uma esteira de::;.sas em qualquer 
d'a~ua · , de noss:Js enseadas, no fim de 15 dias O! vãos estão 

Ja se vê que o capitão do porto não r.odia ron- perfeitamente inutilisados pela vegetação rnaritima, 
sentir em ccrcndas, que na bmxa mar tinham mais quo entm nús se desenvolve em vasta escala; e, 
de dou..-; palmos d'agua. Port:lutu, o seu procedi- portanto, dentro dessas cercadas perde~ se todo 
mcnlo é legal, ernl.Jura não com·enientc a muitos. o peixe miudl), que não presta pt~ra a alimentvção 

O Su. SILVEIRA DA 1\IorrA :-Não é legal; por- publica, fazendo-se com que elle escasseie no 
que tem negado o seu consentimento a todos, o futuro. 
que não póde fazer. Sr. presidente, entendo que as capitanias de 

o Sn. RmEino DA Luz :-0 meu illustre mestre portos devem proteger a pesea, porfJUC é dos pes
disse 11UC ningucm quereria fazer cercadas nas c~dorcs que vôm os primeiros marinheiros; mas 
condições indicadas; mas is lo é o que manda a lei. nao é a posca nem ~das cercadas, nem das rêdcs de 

o Sn SI V·IRA A Mo'I'fA ·-0 regulamento arrasLo, nem Uasretles de. cerr.;u, 1.1em do~ fachos, 
· !- E 

0 
· ' [ nem dos torpedos, a cu/o respmto ultzmamente 

masnt'ioa lei. tem chegado o abuso a ta pontn,quescemprer.·am 
O SR. llwEmo DA Luz :-0 meu iilustre mc3tre em vasta escala, inutiiistmdo-sa ~rande quá'ntl

saUe que o capitão do porlo está o!Jri~ado a ohscr- dnde de peixe1 que ainda não esta em condicões 
var o regulamento; si esto ó illegai, os poderes de prestar-se a aliment<>ção. • 
competentPs o revoguem ; mas o procedimento Ora, o actual capitão do porto tem prohihido 
deste funccionario é perfeitamente legal. muito legalmente, não só ns rôdes de arrasto, as 

Eu: julgo que Q meu illustre mestre vrostou um rõdes de cerco o as cercada.:::., como tambcm o uso 
lJOm serviço chamando a atten~ão tios poderrs do dos tlilrpudos ; a respeito dt)stes é que se pódc 
Estado para este nssumpto; mas parece que devia dizer que seu procedimento não é legal, porque 
primeiramente censurar o autor do regulamento e no regulamento não se diz uma palavrn. sobre esse 
não o seu executor. O capitão do portn não faz invento moderno, desconhecido em 1861, dat.1 do 
mais do que cumprii·n restrictamente. regulamento. . 

. . Portanto , tenho consegmdo o fim que me 
O Sn. SI~VEIRA. D.\ MorTA .. -Exagerando o rigor propuz. Quando fallou o nobre senador pela pro-

da 1ctlra; _c o que censuret. vincia de Goynz, ha cerl_'a de 20 dias, declarei que 
O Sn. RmEmo DA Luz :- Quando o aetual cn.· havia de cont1Jstar algumas de suas proposições e 

pit~o do porto entrou cm exercício encontrou um defender o procedimento do CD. pitão do porto I}Ue 
grande num~ro ~e cercadas de peixe, todas feita.:; por S. Ex. foi qualificado ~o o:x-tremumonte i-Igo
contr~t as dtspostçõcs do regulamento. De um rosa c de não conforme a Im. Julgo que o fiz, 
apontamento, que me foi prestatlo pelo _ mesmo sinão d.o maneira a satisfazer o Senado, ao menos 
capitão do porto, consta qne existiam mais de mil a desempenhar-mo do compromisso, que havia 
cercadas, não ha dons annos, que atr:rrancavam a tomado. 
bahia r. nenhuma estendia·se. ao largo menos 4c Tenho concluido 
50 braças, chegando a mawr parte a mcdtr · 
mais de 300 de extensão eom o fundo de 2 a 8 o sr. Barão de Coteglpe :-Não me 
braças. achava hontGm presenteá sessão, e sim em tra-

Ja se võ que tinham sido feita::; contra as dispo- balhos de commissão, quando o honrado Sr. minis
siçõcs do regulamento, c, portanto cumpriu clk o tro da marinha teve a Londade de dar informn
seu dever, mandando dosmanclwl-as. ções a respeito dos praticas do Rio da Prata, que 

O Sn. SILVEIRA DA. MOTTA : - Ninguem fallou tinham sido nssumpto de um dos meus discursos, 
disto. por occasião da discussão do orcamcnto do minis~ 

O Sn. Rummo nA Luz :-Quando, Sr. presidente, terio~da marinha. 
por nlgum tempo exerci o cargo de m.inistro da Agradecendo a S. Ex. essas informações, t~nbo 
marinha, chamei mais de umD: vez a ntt..::nção do de fazer algumas rect~ficações; e ó npenas por osta 
corpo lcgislatiro pnra o regulamento das _capita- causa que pedi n palavra, não querendo demorar 
nias, mostrando a necessidade de definir as attri- mais a votação, a que se tem de proceder da lei de 
huições dos capitães dos portos e estabelecer os fixação de forças. 
seus direitos c obrigações. Quanto ao pratico Fernando EicheLarne, o quo 

o sn. SILVEIRA oA MoTTA:-Ou nada fazem, ou reparei foi qutl se houvesse diminuído seus van-
fazem de mais. cimentos. 

Eu não disse. que ciie se achava em posição de 
O Sn. RIBEIRO DA. Luz:- Neste caso elles têm. não poder sustentar-se; o que disse foi que, pelos 

cumprido n lei. seus serviços prestados, estranhava que se tivesse 
O Sa. SrLVElRA DA MorrA:-Tem exorbitado escolhido essa occasião paro diminuir seus venci· 

mesmo do regulamento. mentos. 
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Na informacão, quo S. Ex. leu, declaro-se que 
apen:a~ houve Uma Uiminuiçiio de trnzcntos e tantos 
mil réis, entretanto ha um equivoco da parte 
da rapartição qu0 prestou esRa informação n S. Ex. 
Elia contumplou as gratificações Uc emb~rquc, c 
não contemplou o sotdo de cdpitão-tcncmte, que 
vence esse oficial, cuja graduação é-de capitão de 
fragata. Elle teve, portanto, uma diminuição de 
cerca de 200$ em seus vencimentos. 

O Sn. BARÃO nA L.\GUNA :- Paroco-me que 
1806000. 

O Sn. DAnÃo DE COTEG!I'E:- Mas não faço ques
tão dC>ssc ponto, e pnRso ao :principal do minlw. 
rcclamacão, a respeito do prattco Bernnrdin0 Gus
tavino. Aqui a srcretaria, ou qualqu~~r que fosse a 
repartição que informou a S. Ex., clauUicou.~ e é 

_um pouco de Pstranhnt' que n repartiçõo de ma~ 
rinha preste informat;ões contrarias aos proptios 
documenlos, que nos fornece. 

Si S. Ex. abrir o Almanack do anuo corrente 
verá que o pratlco Bernardino Gustavino não está 
ahi comtl\mpJa(lo como 2. 11 tenente com soldo, c 
sim como L tl tcncnto honot•ario, 

Como, pois, a informação dada a S. Ex. diz que 
esse pratico t!m o soldo tlo 2. 0 tenente, por decreto 
de tantos de AIJril de i868? 

Esse.s vencimentos nem estão contemplados no 
orçamento que nós recebemos, nem nn c.::criptu
ração da contadori<! do marinha ; esse offieial não 
figura no quadro dos 2:."'~ tl.'ncntcs vcnccnllo soldo, 
como figuram outros n:;~.s mesmas drcumstanc:ias. 
Portanto, C:!í:;c pratico nuncarccclwu soldo de 2. 0 

tcnenle. 
O pratico Bcrnnrdino recebe. a pen~Uo de 800$, 

e durante um anno suslenton~se sómcntc com 
essa pensão, que lhe 1\ p:~ga «Jm papel nqui no Im
perio. Venceu como 1.0 tenente hunorario, em vir
tude do aviso do governo que mílndava dnr aos 
praticas embarc~~dos vencimentos correspondentes 
ás suas g·rad un çõcs. 

Pt.~rtanto, a secrctarin do nobre mini~tro, infor~ 
ma:frdo que esse officinl teve sempre o ~olllo de 2. 0 

tunente, claudicou, c eu não sei onde foi clla en
contrar osso esclarecimento. 

Diz mais a informação (lê): 
.. Actualmente tem ellc, ait!m llo sol <lo Uo 2. o 

tencntt', que é de 810~, a gratificação Uc pratico de 
La cla5sc, 2:7GOSOOO. 

Outra obserntcão: o quartf!i general da marinha 
não salJe si este "pratico está ou não embarcado. 
Diz e~ta infornw.çlío quo consta-llw CfUC está em~ 
barca do. 

Houve crdcm do quartlll general, ou rommu~ 
nicaç-ão official do comrnandantc da divisão naval 
de Mato-Grosso1 de que congte que este {Jratico 
se ache embarcado? Não. Si a ordem J;lartis~l\ do 
quartel gcncrnl, devia este informar positivamente 

. -está cl.llLarcado. ~. -
o·sn.~. SILVEIRA D.A. MunA:~ Apoiado. 
O Sn. DAR.\o DE CoTEfiiPE: - ••. si a com muni~ 

cação viesse da divisão naval de M<~tú-Grosso, devia 
dizer: c Por officio de. tanto, ou por ordem do dia 
de tanto, foi embarcado o pratico tal ou tal J, mas 
diz apenas- consta-. OrD, um consta destes nfio 
me satisfaz. 

.Mas, ainda mesmo que este p1·atko esteja em· 
lmrcado, não é sinão uma commissõo muito tem
por<lria e, por consoqucncin, desde que cllc Ue..;cm
b~rque, vem~ ficar <Jpe~ns com uma pensão que 

alli regulará por (1uatroccntos \; tnnto mil réis na 
moeda daqucllo paiz, e istv é S<'lll Ouvida não dar 
pfío áquclle que o nolJfl3 mini.:;tro mesruu reco
nhece, e as suas informações confirmam, pr(';~.tou 
tão granUcs serviços dnr:mtP- a guerra do Para
guay. (Apoiados.) Eu, pois. pr:l'o ::t S. Ex. que 
proceda a nnvas informações, r{ne não :'C confie 
sómcntc no que lhe dizem 13 qnc ~aiba si o pr;ltieo 
tem ou não os meios .dB subBistenvia c quaes siío 
elles; porque por esta fúrtua o g·ovcrno ~ ill udhlo, ou 
as buas intenções de S. Ex ficam cm l.Joas intcn~ 
ções e nós continuamos a pnssnr por uma n[lção 
que não saLc remunerar os serviços dignos de 
remunerarao_, e quê apenas remuneramos aquollcs, 
ou que estão mais proximo~ a nós, ou que pre
staram alguns serviços que não sejam ele campa~ 
nha .•. de campanha não digo .l.Jem, que não sejam 
de campanha eleitoral. 

o SR. JAGUARIDE:-Apoiado; emnm, que não 
tem empenhos: esta é que é a questio. 

O Sn. BJ..nÃo DE CoTEGIPE:-Já está feita a minha 
rcclHlcação. Parec~ que tive tocl:1 a r<lzfío na soli
citaç-ão que fiz a S. E:c. p:.1ra que tuwas~e em 
attenção este negocio. Agora, acrescentarei al
gumas palavras sollrc a creação destes praticas. 

Esta creação, embora al!Ui se tenha dito, mesmo 
da pnrle do governo, quo qua~i todos os empro
gos são creados p;~rn so ari'<mjar nfillwtlos~ não 
teve por fundamento semelhante razão. 

O Sn. VtscoNoE oo Rw llnAxco:-Apoindo. 

O Sn. D.\RÃO oE CoTEGJrE:-Sabe-se que a na.~ 
vegação daqucllc;; rius lH'l'Ci~a de ser examinada, 
ou Uu ser muito cultivada para os navios não en
calharem a todo o momento. 

0 SR. B.tRÃO DA LAGUNA:- Apoiado. 
O Sn. DAnio DE CoTEGIPE:-Dcsàc que, cm con

scquc·ncia Ua gucrrn, tivemos de pagar n certos 
pr:..ticos, que fizeram o no~so scrvil'o, entcnUeu <) 

governo que devia co!tucal-o:. no. nio Ua Pr::tta, 
onde cllcs somente são preC-isos, c dn.r~lhes meios 
de rontinnamcn{e examinnr o rio, prnrrderem a 
sondugcms, verem os cnn::ws novo~, al1Uelles que 
se obstruiam, etc., pnra que, cm caso de neccssi
daUc e na navcga.ção dos nossos navios de guerra, 
pudrssum clles prestnr os scrvi~os para que foratn 
creados. 

Porque, senhores, eu fui testemunha ocuh1r 
quando pa:;:;sei no Iogar em que se deu o combnto 
do Riachuclo,c vi que rtllijá se podi:t dar um com
Latl' de cavallaria,pois que hnvia uma grande corôa 
onde podin-se estar <1. pé enxuto. O cannl jú não 
existia um, era em outro lagar muito diffcrtmtl\. 
Ora, em uma cmcrgcncial qno pôde ser repentinn, 
podemos precisar navegar aquclles rios ; convém 
que não cslejamos privados deste meio de conhe
cer Lcm a navegação daqucllas par<l gen-; • 

Para não se fazer uma despnzn sem utilidade 
futltra, tc11flbom J.e-tertuinou-sc que dos nosSO!': 
imprrbes marinheiros fnssem oscoll1idos 08 mais 
nptos vara: dcbaix.o da direcção dos prntico~, haUi
htarem-se na navegação daqufi!Ios rios, dawlo-se
lhes umn pefjnonn gratific:JJ,'ão por tB!':e serviço. 
Desta fúrmn, nós em muito breve tempo teria mos 
substituldo os prntioos «JUC eram estrangeiros 
pelos prntieos da no~sa marinha, ou rom os nossos 
proprios mnrinhciros. Assim :::c fez e jú tínhamos 
dous ou tres rwaticos .... 

0 Sn. DAnlo DA LAGU!\A:-Apoia4o. 



O Sn. Rutio DE CotEGIPB:- ... tirados çlos 
nossos imperiac.;; marinheiros, senão tão úons, 
muito oproximados aos Lon~ (JUC haviumo." con
trat~Hlo no Rio da Prata. Jú ddlc;:; sG f:Crviam 
nossos navio~. 1\fns . tudo isto pnron 110r uma_ 
economi-:J, fJ.lV' chamarei miseravel. Sfio dcst~s 
economias de 1100;;, 500~~ c 3:000!$, c qua ao dcpoH 
redundam em ga,:to de ccntemtre:> tle contos. 

Portanto, S. Ex. não J.esprczc esta instiluição 
dos pratico;;, ainda qne a torne. mais modesta do 
que ura na occasião cm qnc foi crcnJa, e não acre
dite que estes lugares são daqncllc::: que Sf' rrearam 
·para. accommodar afilltadus. _ 
Sc~undo a minha l1rcmcssa, não quero sahir 

deste ponto, 1:.cm cx1jo rcsposta,do nobre minis
tro, apenn,c:;: ex.IJO cx.amo. Pr\~O Uc.sculpa D. S. Ex., 
e reenvio as suas infurmucões :\ mesa para que 
S. Ex. as mande rectificar. 

M:-~s enlão, cumpra o capit:ío Jo porh) o r~·:;uld· 
monto irracionalme-nte, si a:'sim cstú fd!o 

O que se segu-.1 dahi é qu':', haYrnlll) liccnç:t ~l:1. 
camnra municipal, o capit:ío do r~o:·to nfio p:,.[ü 
dizer ~in~o: :::im, senhor, fa(,_'a o seu curr::d, !:1.'1-i 

lw tle ser com e.o;ta restricrão. 
E, perguntu ao Sr. miríistro, si o r1ue const~ ,i-I 

sua rep::~rtição não é do ffiê;';ffiO gcnern do qu~~ 
~c rcfet·itl h::~ pouco o nobre :-;enadl_)l' twln Bcdtia ? 

O que const.1 é qnu o capiUio do porto ni'ín !-·t•t 
dallo expcU.itmle a nenhuma licença do CHllW!'·'IS 
municipaes, e isto -:em o r o rir r faz L· r. O nobr{• 1:-ti
nistrl) dl'\'C obrigai-o a cumprir o rcgulam·::1tn; 
não se tome ist•J a~ora uma qucstrro do capric~!'l. 

Si t~l;.rlms prsc:u'lore_::. abusarnm ne~~:1s constru.·.w 
rões, elle estava no seu direitu mantl::mtlo d,•r
Í'uLal-as, pois ni'io .-:e nchavarn Jl<J,; ennUic,;õr'": ma.
de eerto não p6Je fazer o que tem feito. 

Eu logo vi pelo principio do disnuso do nni .. ·,--. 
O Sr. Sih:eir.a da 1\Iott.a:- Sr. pro- senndor 'LUC cllc estnva muito nwl inform:Jdü ·1-'1 

sidcnte, não estou ImLilitaUo para entrar em qual- questi'io, poi:-:. 3. E:-.:. suppÕ(' que to(la_, essns <·•)n
qucr tlc!Jate, fJOt'I]UC ninda me acho mal convales- ~trucções s~o feita:'i por homf'n~ rif..'I)S .•. 
cido do uma cnfcnnidade, que me debilitou muito o SR. nw8mo n.-\ Luz :-Em gcr<ll. 
por alguns dins. Não posso, por isso, ter <1 preten- 0 Su. SILVEIRA o.\. ~IoTTA :-Pois é ines.tH:lo. 
ção de responder, como dcscjav~, ao illu:-;trado se- V. Ex. nGo mo aprc.scnta um. T.'llrez na Jurmuh.t 
nador meu amigo, o Sr· JOUiJUim Dolfino. alguns proprkltario::; da vizinlwnç>a tenhv.m çurrctl 

O SR. RIBEIRO DA Luz:-E sq.u disc_ipulo. e com ossc::: 1.5 que foi a contL"nda do cntJililu .I.:J 
0 SR. SJLVEI.u. DA MorrA:-V. Ex.. agora é que é pürto, quu o poz de lança em riste- contra t1_nln.~ 11-) 

meu mestre. outros pobres. 
Os curraes, senhol'os, são feitu.-: [HH' pe~('.ldotY·.s 

Po!'ém, Sr. presidente, a devoção com que o poJ_~rc:'; cu o-3 conh~~r;o, rm umn zona muito f:X
honraJ.o :::enndor vciu hojt~ ftJZCr n defc;:;a tlo ca.- tcns[l. 
pitão Uo porto dn Tiio rle lan~iro, n rr:spr.ito do fJlWI Trezentos mil ri.!is clle:'i o!Jtl·m {!s ,-czes, 0~1 l·lit' 
cu, ha iO ou :10 Ui;;.s, tiuhu fcHo_aqm nl_gumas liw l)(~Culio de sua indnstri::t, ou por nvanros o r·m
gciras oL~Civaçõos; esta d.crroçj)o obriga-me ao prestimos qn0 tolllam parn. compr.:u ina!l.'r,·ilt'" 
menos ~ u:n _protesto, cr~e JUSttfiqno ::ts p~l~vras pnrn suas J1C,"c.arias. I~to, pon·cntut'a, con~!i\u1~ 
eom quo qUJz então, nao _ n.ccnsur <~O cap~ta? do houwns ricos, p:~rn se vir dizer no ::knartJ l(<h' .'li 
portrJ, mas _ch_ama.r tt. attcnç:10 do noJJrc _rmt~Jstro I os ricos ó 11ue fuzctn curra.cs nn. !Ja!Jia ri. o H i•) tL~ 
pnrCJ o r~rLrtno Uo ngor com qur <i capttnnw do Jv.neiro ·r 
110r.to tem. executado css0 iUJg<d l'l'gulumrnlo que Engn.naram a. V, Ex. .• (dirigin.do-.sc ao S1·. JcatJii;o~ 
r:sla em v1gor. _ _ Delfino). 

Eu fiz css_ai;_pond•'J'a~oc:-:., chan'!v.nrlo a attcnt;ao N5.o po~~o continn1r. bto mesmo qnc di..;::;e fr r .. i 
d~ noLro mmrst:u, porqt~c os ult!m~:>. fac~o::- con_- de mais. Quiz, pnn'm, fazer nrn protJ"•:'tO,t)l)r•Jn8 o 
st_rlucn~ _vcrd.<~deli'OS confl!Ct_?s_ de Junsdrc~no ?dm.I- nuLrc ~enador J'IJi cnganuJo ua:-; iutüt·maçlll!~ rp_-;_,• 
m::tratlva dv.s r:amora.5 rf!UTIIC!flOes com n capil('ln!a tev~, e eu der ia justillccu· n.s o!J~en·a~·õc--: qn.• Lt:>:, 
do pol'to. Des~c.11UC a.l1'l.C? rcgl1h11nrntu deram ~~s f{Ue não foram cm d.:tri!ill~nto d·J cv.pitiin do purL·_I, 
camaras mumclpttcs o .drrc110 de _concrdcrcm h- que v.té elogiei. .. 
ccnças p[,lr.t r:::;sa csprr•w de pr,~rrww que so chama 0 Sn Rm&ltlú nA Luz:-Scm dLLv'da 
de curraes; desde que tornou dcpcnd(.'fitf• a cffo- · 1 

• 
cth·irln.d1! du licença J.:~s camar:1s, de uma infor- O Sn. SILYEHlA DA MorrA:- ... eondcmn;,nd') 
mflção, mór.t informn!."i!_.o do caritão 1]!1 porton: ro- apAnas a manPira rigorosa c cxorhibnte com (lUG 
speJto du certas contltçocs to110graplul!JS 0 hydro- nessa parte tem cumprido u regul<Hncnto. 
graphicas, p:~rccc qne a q_ucst:io tem alguma im- Não posso f11llar mais. 
port:mcia, porqu~ o capitao do portn Lt~lll tuuwdo Findou ddJatL', ficou encerrada a di.~eussib. 
o arbitra rio expediente, qUl' é o que lhe condomno, Seguiu-se a discussão do m't. 2, o 
de rcccl.Jcr todos os fCf!Uerimcnto~, que são diri-
gido.j ús camarn.s municipaes, da bahia do Dio rle Não havendo quem pedis . .o:c a palwra, fil:.-!ll 
Janeiro c emlogar de d1zer: não consinlo crlifi· igualmente t'ncerr~da. 
cação no littoral sin5o nn condição- rio reguL~oncnto Entrou em discussão o art. 3. o 

que é a de não se poder edificar sin6o co;,1 tres Ficou igualmcnto encerrada. 
palmos rl'agua na maré vasn.ntc, c no pm: 1 de- Seguiu-se a discussão do art. .L I) 
terminaUo pela r.npil:min; C'tn Jor~'ar disto, u!Jafa os Não havendo quem pPdi:;se ::t Jtfilavra, Ji. ou 
roqucrimenlo.-, totlos, inutili~a a jnristliccão ad- igualmente cnccrrad::t. 
ministrativa dn.s camaras municip:~e.s, frnst~·v.-a; o Entrnrt:tm em dtscussão o a.rt. 5. v (addttivol dtt 
~o Jado por o_ndc pu encaro a questão, _pors1uo é outra cam~ra c o dos Srs. RtlJeu·o tia LuzJ iUilw 
Isto fiUC clle. nu o pode f~.tze~. _ queira, Muritiba e Barão d 1 Laguna. 

Mas o regulamento! ~dts:;c o nobre senador, Não havendo quem pedisse a p~llaYr<J, ncou t~JL-
c~tnlJeleccu uma cond1çao qu~ é absurda l' irra- cerrada a dtscus::;ão. 
Cional, porque não se p(Jtle cdtilca.r JHH'<l C'Sse fim J Retirou-se o Sr. ministro coiU as ruesmv.s fur-
em tros pr~lmo.<:. malidades com que ft)ra recebido. 
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l'r·occUcnJ.o-:sé,. á votação . (Ir~ üt;;)posfn-, fu1~1th 
ap1•rovados o at't. L."' ~seus~~ ;.?·.~:r't'. 2. 0 salv_a 
a emenda dn commtssao de m.annlnr c guorrn do 
Scnr~do, c bcni assim aomclld'a; o ar't. 3. 0 salYa 
a emenda d:1 ronnnissão, c J),_:út nSsim <1 emenda 
r o art. í_u. 

PL•sto <1 votos, o ~rt. 5.0 (aáditi''i'O) da õ-~lr~ e5 • 
·mnrfl foi approyado, c bom assiiú a f.n parh~ da 
emenda do SI'. Ribeiro da Luz. a 

Foi igualrilf'nk ap"tmwtirlo o ndditívo do Sr. Ri
beiro dn Luz e outros, salYas <1s sulHHucnda~. 

Foram tamlJI_'!il approvndns n.o: sulJ·e.rMnt1as do 
Srs. Leitão da Cunlú, Toiieil'a Junior e Ribeiro da 
Luz e a 2.a. parte da emenda do mesmo senador·. 

Foi adoptndn _a propMta cori:i rt emenda pnr::~ 
pn:<:<nr á 3.a discussão. 

DE6LA.R.\:ÇÃO- DE VO'IO. 

Fui nviada á mesa' a scguint·.: úecluração de 
YOt••: 

c D.!elnro qu0 Y~tei contra todas ns emendas do 
Sen:1do á propnstn do governo lixando ns força::; de 
m'1r. -~ .. 

2:5 de Setemb1;o de 1879.-Barms Bal'l'eto. 

SEGUNDA PAI\ TE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇ.UIENTO DA fA7.ENDA. 

Continuou a 2.a discussão do art. 8.~ do pro
jerto Uo lei tio orçume,nto p:ml o cxercicio de 
!879-:1880 relativo <is despczas du ministcrio da 
f<lzl'nda. 

O Sr .. A.fronsci Celso (ministro da fa
zenda) :-Sr. presidente, tcnhu de responder a Uous 
nobres senadores pda Bahí<t, t{LlC trnturnm do cm
pr~·f'timo ultimamente contralwlo. 

M~s. si nc·m Ilorculos contra Uous, quanto mais 
eu contra ndvcrsarios tü:o formida\'Cis, t5o destros 
es-:;rimidorf·~ da palavra, comO esse« illustro::l col· 
leg.as ! 

Serei, pois, obrigado a attelldef ·Os sep.::trndn
mentC>, um i.lpós oulro, e depois de refazer-me do 
fol'ea:-3, não· p(lr t:1etica, qui> não tenho, mas por 
nec·cssiLlaUe de defesa. _ 

E, ante5 de tudo, rccommendiir~mc-hei á Limo
vo!encia do Senado, porque hontern i1i'ío me tra
tar<un muito úcm. 

F:ncndo um grande Sáériflcio e de-sobedecendo 
ás pre~criprõcs medicas, vim d~r algumâs expli
ca~ões, que julg~va ncc~ssariá.S pãrd _p'fôsegni
menta dn discu~sao. 

Acommelternm-mc_, J.:)f)rrm--t, com um grande nu
mero de n[Jartes, obriganilo-mé a ddiTiorar-me na 
triLuna mais temPo ó9 Qüc i16tfirl. _ . . 

Até o nobre senador; por Govnz, meu mestre, 
esquecendo-se de que Ostá docrite tamimiil; e do 
$Olatium est miseris socios lidbcri! tlialoriuii, Como 
diria o Sr. Cruz Mnchado, envol-ren-.:;e no _tiro te lo, 
c mudou de lugar Jlilfa fuzilar-me üc uuiis 11erto, 
á queima. roupa I (Riso.) 

O Sn. SILVEIRA DA ~1aTTA: :..... Não; senllor; foi 
súmentc polvora secca. 

O Sn. AFroNSO CELS!l (minf!ll'o da fazenda):'
Portanfo, espero que stojam Iwje maiS lnima.nos; do 
qut> foram hLJntcm, pnis estou ccrtd tle que sf os 
nolm:::; senadores querem ver-me fúra do tnihíste
rio, desejam-me LO,') sautlc, rlo que apenas ine re
tri1uem com n mosíria moeda. 

O Sn. SILVEm.\ DA MoTrA:-V. Ex. (fuer arro
lhal'-rno, cortl_'O já tem feito dó outras vezes--; 
hei J.-; neomptmhal-o o mais quo puder. 

o sn·. AF!?_ONSú" CELSO ('ministro da {azmda) :
Cümúçnroi, Sr. prel!idenle, pelo nobre :::enador, o 
Sr. Junqm'ii'<l, qu(f telll rlit·cito· du precedeneia, já 
por ter sillo o prírhciro a traf::tr dO asShiriPTrl, J<Í 
por td-o feito úuas veze.:;. 

No :.>eu segundo discur:;o ô nobre seriatlot, re
(WOlluziU as censuras, formulada~ no primeirO-, 
contra o cmprc.-:timo c acrcs~cntou al&umns outras, 
as quaes toúas vou consitlerar, p1~Uill1lo Iiccnçoa
para não guardar a ordem ::;cguidu por S. Ex. 

CotHu (!UC estranhando ao govern·o reservas, ou 
st•grello, que não tere, o nobre 5enador reclamou 
noUl'ia.:: da di-3trilmíção do emprestimo, e pcrgnnR· 
tuuRme como clla se fizera. 

Esta pergunta convonccu-mc do que, ao nlenos 
rehJtiV.'liUOnte a S. Ex., têm siUu baldados meus 
e~forços_yi'lm fjUC o Dim'io Official alcance gtalide 
cn'cnlnçao e S:Pja Iído por (o dos, 

Si o noLre senador tivesse lido o Dia rio Oflicial 
de 3 Uo corrente, encontraria nolle todas as ox_pli
r~~õcs que exigiu sobre a dístrilmição do ónlpres
timo, pois m·8ndci pnblical·as, logo qur se cori· 
cluiu e!',SP serviço, como passo a mostrar ( lê) : 

As propostas para o cm_(lrcstimo" ~Uiriç,-iram a 
i23.G01:UOO~, sendo os signat~l'ios cm numero 
de ·WO. 

DL's:::.a importnncia foi sulJ:::eriptn: 
Na ri>rtc .. ' ... !21.655:000~000 
Na llahia,.... 277:000$000 
Em Per na m-

Il nco. . . . . . . . 407: OOi'OOO 
No Maranhão.. 1>15:00 06 
No Pará....... 215:000· 000 
Em S. Paulo... 290:000~000 
No 1\io Grande 

do Sul....... 2~êl:OOO~OOO . 
---·-- i23.60;:000,)000 

O Sn. 1\IENDES DE AummA:- No Maranhão foram 
cspontanoos. 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda):- O 
Mar[lnhão concorreu espontaneainente com n as~ 
signntura do 5HS:OOO:$, não tendo sido alfás con~ 
ternplarlo no art. 1.6 • das instrucções. 

As taxas propostas foram as segrtintes : 
!00 para o emprestimo do... 11 :000~000 
99 !5:000~000 
98 ~29:500~000 
97 1/2 i i7 : õOO~OOO 
97 tG.818:000~000 
90 3/~ ' eoo: 0001)00(1 

~3 r~~ 9s~:~~~~~gg 
91l I/~ 780: 000~000 
90 1/5 • 2õ0:000~000 
9G 1/8 63:000,5000 
96 l/lO 48: OOO#OCO 
96 to3 :69o"ooo 

t23.oo;:ooo"ooo 
Dn taxa de 9G a somnià de 709: 000~ proéede de 

assignaturas entre 590$ e õ:0005; c 102.986:500~ 
de assignaturas superios á 5:000~000. 

Sendo de 51.885:000~ a importancia, que se tem 
de emlttir para Ievantarctn-se os 50.000:000~ do 
credito concedido ao governo imperial pela Ieí 
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n. J-877 do 23 tlc Junho pmximo ,passado, a _taxa 
múdia da el]li.ssão é _d_o_\)0,37 °/u. 

:Tendo da. qmmtia de .•.. L .... _. ~i.-S85:,0.0D~O.OO 
sido ub!:lon·illos pelns .assignaturas 
do 061/10 a 100 ,!O.sos:õ,OJJ,)OO!l 
c peins assigna~ 
turas de 96-dJ> 
qu:mtias en~rc 
líO!l~ a 5;{100,)000 700 :.000~000 20. 6! i :500EOOO 

·Ficaram para ser distribuhlos 
pclM sultscriptoros da taxa à.e 
96-de imporlancias superiore_s __ a 
5:ooo,:;ooo . . • . . . • . • • . • • . . . • . . . • .31.267 ,:;oo,:;ooo. 

!Tocando, consog·uintcmcn1c, a cada p.m 30,313°/o 
'de seus p~didos. 

Que outras informações, mais completao:_, quero-
ria o noLre senador ou poderi:t dar o governo ? 
~Pul.Jlicar o nome dos sullscritJtores, assim como 

Oi numero de titulos que cada um pr.ôiu o obteve, 
c os prr.ços que offercccu? 

Isto, porém, nfi:o seria regular; nunca se fez, 
nem pod,~r-sc-ha fazer~ sem prnvocar meri,rida 
•cens.ura, porque Seria Ut.!\~assar o que em tnda a 
parte e cm todos os tempos considerou-sr scmr:)rl' 
como objecto do segredo, assumpto de Y!dn lH'i
vada. 

Sr. presfdentú~ ninguem quer que os seus ne
gocias vcnlwm a lume. O negociante, que p<ir<l 
assogurar-~o a obtenção de um certo numero de 
titulus, pediu gr<mdo somma .. cm seu nome indi· 
vidual, ou soL sua firma a prPços varios, com o 
fim do csperular; o pai de farnilir~, que pn.rn sons
arranjos domestico~, pNlin-o::; cm seu nome, no 
do sua mulher, filhos, l!l(.j.; aquclle í!UO, po.-:.:'uindn 
uma pequena economia c querendo empregai-a 
em fundos !.lo governo vai modc;;tmneut~.: ~uL::;crc
ver, ura, dons, cinco ou dez titulas, os quo pór1c, 
em uma palavra; -nenhum desses cstünafia vel' 
ostampndo• em um jornal os pnrticularcs do sua 
·vida intima. - , ... 

E si o vissem, sonhares, muitos. rctrahir~se-iam, 
quando porvrntura apprllassc o governo novamcn-. 
tel1ara o credito, o que ~eria um mal. 

totlos os governos interessa muito chamar' 
para os fundos pUlJlil:los as pequenas rescrvns do 
capital quo)J..ssim ficam mciiwt; garantidas, c vou
co a pouco vão inlroJ.uzindo na populaçã(l os-' 
halJittJ:) de ordem., de _trabalho c economia. · 

Devo acrescentar, Sr. prC'sidentc, que não 
querendo guiar-m~ a este respetto pelas minhas 
unicas inspirações individuacs, cunsultoi o nobre" 

·senador pela Balda, illustrado relator-da commis
são Ue ,orçamento, p·crguntando-Hw si conyirüt 
mandar pnblicar os nomes dos ~nhsc.riptums Uo 

-· emprcs!imo, assim eomo as quantiDS com qnc 
subscreveram, o S. Ex. concordou commigo cm 
que se não dcyia fuzcl-o. - ·· · · 

0 S~ •.. J:),\NT.l.í;:~;\poi~do, .. l).\ll\Ça eQ fez isto. 

· ... 0 Sn •. JJJNQU.EIRA .:-Nem foi iStO o que eu pedi: 
; O,SF • .AFVON>cr.C~.L~O 0/Ji!li.stro da.J,,;;enda ):-

0 que 'V. Ex. pediu já cslay~_ll\liJlic~~o. ' 

O Sn. : JuN,OUE.IRA.;...fEU: não .sop.Le qu<~l .era o 
~rateio. 

Q.S,R. AFroNso .C~_Lso .(mi/listro. da {a:::cnda) :
_Mas, A,.orno_ vê, publwou-sc tambGJil o rateio. 

:·;Pas.®.r.oi a o.q.tro ... a::~sumpto. 

Peço a.V. Ex.,:Sr. presjde~lf,_;, o oLsl'tfUio Je 
mandar-me o volumo de lois. de 1~27. (O oraé!•JI' 
é sali$(âto. ) 

Do facto de S!'rem ao portr~dor •. e não nomi1n~ 
tivos Of titulas J.o novp Y,Qiprestimt>, co;nrlLJ.i,l1 o 
noLre senador (LUC o governo commcttcra uma 
illcgaliUaJ.G, vio.lando abert:uuon to rt. lei de I .':i :1e 
Novembro de 1827, que, na opinião de S. Ex., 
e:;ta.Leleccu o tnw ·ou molde dos no,(;sos litulo-: •lo 
divid<t interna funJ.u'Ua. 

A arguição é comple_tamcntc impr•JrJ·dcntt•, e 
pr11·çr~m de manifesto· engano do nobre seu<~clor 
accr(':t da intdligencia i:IitO- d:í ii lei de 1827. 

Ell::J. ntlo fez mais do que consoliJar a divi·lc:t 
puLlica entfio existente, c resultante de varius 
cnusrls c origens. Creou-llw, é certo, o typo, IJH~ 
uão o molJ.e, no qual devessem scrvas~dus qllne~
qucr futurus emilfCstimos conlrahidos pela nar-fío. 

Jsto é o fJHC se colligc da simpl1;s lcitnrrJ (]._, s(•us 
primeiros artigos. (Lê.) 

Sr. presid'cntf', a mcsmn inteqH·et:1çâo di' {t lei 
Uc 1R27 uma. autoridade insuspertv ao n0br~ ~~~ 
nallor, o finado Candido de Olivcil'a, que já hunle'l~ 
citei, e que (':SC':reYcndo,·pout>os rnnos UC!lnis ,lr 
promulg[lda clb, est1wa mah; habilitado quP- os 
homenÇUa gor:t.~·ão actual, pnracumprehen•.ler-llJe 
o verdadeiro sentido. 

. Ei:;. como cllc se o~prime (lt:): 

• Cmn lei, euj3 iniciativa pn.rtii?:l da camnra 
tem\1orarin, crcou, em 1827, o sy."tenw de c!'edit•l 
puh iro, pre~~nte.nwnlL' em vigor, afl't·cto a UI ela 

estaç?io C_§:Qecial com n dL•nominaç~o de Caixa 'le 
nmortizaçao, immcdiatalllenk suLol'dini1da ao The· 
souro, m::ts dirigida pnr umn :ulmini::.traçi'io pro
pl'i:t.: Estn noFt imtilui~5o foi dl.:'stiuadn!Jrinl'ipal
rnentl~ :í funda~ão de totl.:J a Uividr1 Ourllwnto C\i;;. 
tente at•] ao <.t.',lllü do11826; .t~ntJ_,J 110f fiJJl nccessorio 
c occ<t~iounl :1 r~ahzpç)o dn noVOi' emprestinns 
n.l'Ccs.sitaJ.us pelas cirrumstancius de momcnt::1. 

• ,E' Juncg._wei ,que spmellnule ,iustituição era entJo 
rt>c:Iam:tcla :p}íG só pelas npcessidadt.:s re;les.do ~er
viço publico, como taml.Jem pPlos vroprios inV·
xes.ses.da. prn,çn .. do ,Rjo. de, J[\nciro! onde copit..-·e;;; 
consideraveis exi~tiam Ltqnpor<lriarncntc de:>apro· 
vqitados\ 11nr falta u~:~ tq::n mo~o regultn· c _seg·ul'o 
de os pôr cm util giro. E.ssa ld, port5mJ romqunútt) 
pttrcça ter sido modelada S(J]Jru instHui~OCs analo
gas de outros paizes, encerra todrt.via defeitos U•)
taveis, Uos qq.n_L'S· apoq.tarci os que me: parecem 
~nLstancincs. » 

Para.a ldivida então consolichtdadeu aquclla 1-~i 
fórmas, e. cqiJ~içõcs, , que podiam ser mais tar•1e 
reproduzidas, como lum sido, c podt•m sel-O, ltlll:':: 
niio e~Ja!Jcle_eeu um ty-yo unkn, iuunut~\'(•]J do 
(gtal se,não podr:'1sem apnrt<ll' os pCidt:·rP~ pnbiieo;;. 

O que ~lht dl)tcrminçn, como regra invariavel, 
para as .pprraçõcs fUtura.", foi qut' no rrrand.:
liv:ro, flUO C.f80U~ SC inscrevessem todOS O~ al'llWiS 
cont!'Q tus Ue t:l!Hl!'ttS~ill_t_9, yuo a_naç5o r_(?IQ)11'<1~~~. 

lHas, dahi pal'fl nrrnnr.um tvpo nnico O!Jrig.J~ 
torioJ forçndoj vai uma· di5tançi:i: im.men:;:a. 

O noLre s.euad.or disse quo, segundo e:;.sa lei Je 
1827, os nomes de todos os crelioi'Cs du Estado 
devem c-on,st::~r-dosso grnnde H-no. · 

E' um engano;. S. Ex. não pódo apontar, o :"!C
tigo que· o prrscreva: devem ser nelle inscriptn~, 
simJ os nomes dos possuidores dos titulos que e lta 
autorizou a cmitLu' e se moUelarem por e~·;;a 
mc:mw._ fórma, mas n5o os do QUfH'SliUL'r outros 



titulas de llividn publica, d·~ typo diverso, que dc
futuro se cmi!tirom. 

I.\ilo o dctL•rntinou a lL~i do 182i, neml'Ol1l:i Uc· 
terminar srm aiJsurdo. 

O Sn. DANTAS :-ApoiadO. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministró da {a::etUla) :

Sr. presidentl·, o mundo caminha~ IJ com o ~cu 
progresso mudam as necessidades, os üitcresses, 
ns conrcniencía'>, e por muito ntrazntlos que esti
ve~semos rm ma terias cconomiras nnqucllo tempo, 
<lOS Jcrvislaõ.urcs tle i827 não JWtlia e~capnr, que 
cst:~Le'icccr um typn invariovcl parn o;-; títulos Ua 
di·:i~la publica, seria imprdir que o credito Ua 
naç~o tiYesse o descnvolvimt:nto Lle qne era sus
c::ptivel, c ~ho fo~::;:e fonte a!.mndantissirua de re
cursos prcc1osos. 

E tanto assim é, que ns I~~is posteriorrs, nutori· 
zan1lo o goYerno n r('alizar op0raçõe~ de credito, 
dei:s.aram-llw plena lii.Jcrtlntlo de acçofio c não lho 
in:qnlZeram sni.Jordin~r-se ;l fúrma crcada prln 
d·_ 1<3:27. . 

A lei de orçamento tle 8 do Outubro dL' 1828, 
1F• art. 7.C', por exemplo, diz: 

~ Para supprir o dt'/icit qn.~· deYe ha,··.:r no Dnno 
de 1829, fico. antorizndo o gov-erno a contrahir um 
emprrstimo da rttwntia pnra isso neccssnria, da 
7wto~eira que mais conveniente {Ur Ms intaesses na
cionaes, hYliOtheec:tdos pnra sua amortização c ju· 
ro3 05 rendimentos da nlfandega. • 

ura. é claro que si a lei de !827 tive:;sc crcado 
um typo olJrigatorio, logo no anno imrnediato não 
dc:lxaria o corpo legisla tiro ao governo tnmanha 
~tmplitLHle. · 

Citurci ainda n rcsolnç-1'í11 n. 587, de G Uc Setelll· 
Lm de 1850, que nulorizou o Pmprestimo que se 
fl'Z em 1852, c é a~sim concebida : 

• O goyerno ficD autorizado a fazer a~ opr-ra
c_:.õ.3s fle crerlito, que julgar ncce.-:.sarias, afim da 
satisfaze,· do modo merws nnaoso á {a.Z{'I!da na
cio:wl os encargos provn1irntes dos empr·estimos 
externos contrahidos pela narão nos arwos dr. 1823 
c 182!.1.. ) 

Logo, autorizou o governo n afastar-se tambem 
do molde <la lL•i de 1827. 

PudL•ria citar, Sr. JWe_;::,irJcntr, outras resoluções 
le;·is!ativns, li ando igunlmentc uo governo n facul· 
daJe de não cingir-se ft lei de 1827, c invoc::~r 
ainda com -proveito o emprestimo df' 1868, rctlli
zr~do pelo Vis,..ontle de ltalJornl~y, (IllO nfio se mo
nelou seguramente por cs:::a let. 

Julgo, porém, :mfficicntrs a~ qno tenho flpnn· 
tar!o, p[lra mostrm··mc isento dn ct.msura que me 
in;ogou o nobl\~ senador. 

E, demo i.~~ si ha entre nós um typo lPgal paru 
operações de credito, pe~o oo honr<~do senador a 
b•Jndade du m'o indicar. Qu~I é elic? 

Eu não o conlH.'I:o, !) indicand.o-m'o o nobre 
scnndor far-mc-ha fin<'zn: eritmihi magnus ..1ppr~llo. 

Temos, em ·virtude de disposição de lei, apolir..f's 
de 1:000$, temol·as de 800,), de 600~, de 500$, 
,,oJ~ e até de 200,5000. 

Temos apolkes que vcmccm juros de G 0 /", que 
vencem 5, e !J, n/.,. 

Tambem encontra-Rll nos titulas àn diYidfl ex
terna variedade. de tnxn~, como sabe o noLrc se~ 
nadar. ' 

Qual (•, pois, o typo lcg-nl ? 
Estará t1 illegalidadc tl.u novo cmprrstimo em 

ser o J.itulo twminatit•o c nõo ap portaàoi'? 

Mas nominativos são totlo~ o~ tilulo:; dos L'nl· 
prcs!imos c~ternos,le a lei n. -13:H de 2-lllc Ago~to 
de !SGG pcrmittiu que se EHl11ptvsso C"sso modPlü 
aindn para os titulas intcrno3. 

Adduzirei, c por demais, um ultimo argumcn to. 
A autorizar:i'ío que me foi t.lada, e da qual servi-me 

para contrahir o emprestimo .. não marcou-me 
reg-ras, nem traçou limites :-foi ampla. 

E tanto, em virtude dello, estava eu habilitado 
a dar ao emprestimo n f1irma que lhe dt'i, que o 
noLre. scnB.tlor pelo Paraná, muitos dias antes, 
proC"urou por exclusão UI) partes d~.·monstrnr que 
o governo não podia si não realizar uma operaçfio 
de rreUito naqncllas condições. 

Si, pniR, não ha nu p.1iz um tqJO unico, mas 
vorio, ~i não ha um molde legal: em-que o go
verno Um·c:;sc vasrtr a sua Ol1C'I'al'ão; si a autori · 
Z<t~ão legislativa não lhe lllflrco"u regras, ante:; 
dtdxou-lhe inteira liberdade: Ue acrão, caho por 
terra a censura relativa .1 adopção do um trpo 
novo, porque o governo o.stayn cm seu Uirl'iLO 
Uando ú sua concepç5o a fôrma que julgar mais 
conveniente. 

Sr. presidente, (IUC o gorcrno não podia 
prescindir de uma oprraç5o do credito pnra haver 
50.000:000.5. cousi'l é que pn~son em julgadu pclo 
yoto do poiler logislntrvo, que autorizou-a. 

E nesse voLO é muito d0 notar-se a co-participa
ção do Senado, cm sua grn.nde maioria infun~o ao 
ministerio, a quem concedin a faeuldade de eUJ[Jü· 
nhar o credito e a furtunn t.Io E:;tallo por pL"rioc1o 
longo. 

Os proprio~ nobrPs senndorcs,que mais apprchen
si,ros se mostraram a respeilo dessa rmtorização, 
não eontc:;tar;.J.m <1 noees.o:ià.ade do em[1l'f'slimo, 
antes reconheceram-na implicitnment8, llmitflndo
se a propô r quo se rellnzbse n som ma a lcvamar-sc. 

Enti·ct:mto, o nobre senador pela Bahin (nliás 
um do:-; que propnzpram essn redncçfio) ao funt.la
montnr um re.qucrimento que formutou cm Ulll<."l 
das ::;~~~ue.s rwssadas, JlOZ cm du vii.la.Pssa neccssi
da1l<\ à vista da gran e :;omma que rstavn o Tlw
souro a dever ao Danco do Drazi!, om billlett'.s L\ 
por s~ldo Uc conta corrente I 

Si encontra-reis dinheiro aLundante a juro de 
3 l/2 o 4. argumentou 8. Ex., não tinhrds nccc~
sidaLlc de contrnhir um cmprt·stimo a '-" 1!'2, pngo3 
em ouro, o flUO ainda mai:' elt'vn a taxn. 

~TPllwr seria qne continua.;;seis a rccchel-o por 
afJUcl!o preço, emittindo Lilheles ou augmentando 
a conta corrente. 

Não procedendo assim, converle~te::; umrt divida 
de juro motlico cm outrn lle juro mais caro, f<.ll· 
tando por essa fórnw ao fim da conversrlo, que é o 
allivio dos onus, a attenu<~~ão elo.-; com}Jromi_;::.sos. 

Sr. pre.sidente, convem aprccinr, por pnrtcs, a 
argumentação do lwnri'ldO senaUor. 

Na ligeira rc.:;posta que lhe Uei, em St,guiJ.D, 
ponderei-lhe entfio que S. Ex. confundia cousas 
disLinctas: consolidaçcio 1? conversao de dh·ida. 

Na crmu1·sffo é o devedor quem est3belecc a regra 
e impõe a lei, porc/ue e~tâ prepar::ulo parn pagnr a 
divida antiga., si he ni'ío quizcrem nccit:~r titulo:; 
novos de juro menor. 

Na cansol1'dafão, porém, quem impí'íc é o credor, 
o capit:1lista, porque o devrdor não pag:'l, pede dl
nlwiro, on pede prnzo. 

O governo não teve llutoriza~ão para converter 
s.inlio par:1 consolitho· divida c preencher deficit, c 
I•ois n5.o admira qne se ofl'erccesse a pagar juro 

' -/ 



mais alto ·ao que estava pagando, desde (JUO cm 
parto contrallia noYa divida para pngamcnto de 
dcspezas publicas~ c, por outra pnrtc, pNlin qnc 
lho csparMscm por longos annos o p<1gamonto do 
que já devia. 

D,emais, da premissa que estaLclcceu o honra
ilo !'e nadar, a consc~ucneia n deduzir-se cru exa
ctamcn te contraria a que S. Ex. tirou. 

1\Iesmo por ser avultada n divida fluctunntc 
devia o o governo trntar do consoliU..:J.l-[1 o não UC 
alargnl-a, como pf'nsa o nobre semulor. 

Uma ~randc dividn fluctuantu __ do Thosonrl) ú 
um p('rtgo cm toda a parte do mundo, porque 
colloca o erario publico na dependenci<l dns flu· 
ctuaçõcs da praça, as quaes inesperadamentL~, de 
um momento p:tra outro, póJcm exercer sobro 
ellc for to pressão. 

Accrescc que uma diviU.a fiuctuantc não pôde 
ir além du certos limite:-:, quer no quantum, quer 
no prazo, sem produzir desde logo umn a Ira no 
juro. 

E' evidente que, fli o Thesouro cOntinuasse n 
emittir bilhl'tes, ou não pudesse resgatar os cmit
tidos cm seus vencimentos, teria de sujL•itar-sc 
a mnior premio. 

Provisoriamente, ou por curto pr:no .. póõc-se 
o L ter juro lwmto, ma::l deSde que o prazo [I longa
se, u juro sóiJe. 

Por mni0r confirmçn que inspire o Thesonro, 
ningucm irá comprnr-Ihc letras de um anno, ou 
dous ou tres~ a 3, 3 I/2 ou l1u/() quantlo as apolices 
rendem ô, e 6 sabitlo que milhares tlcllas da ultimn 
venda estiio por collocar-Pe, cm poder do Banco 
Rural c Hypotlwcario, que ns nfío compron para 
immol.Jilis;:1r capit::IC's, nws parn revendei-as com 
Incro. 

O Sn. DANTAS :-Apoiado. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:::f'ilda) :

Sr. presidente, ~i o Dnnco do Drazit dava o seu 
din helro nos prcc,:os que indicou o nobro sena
dor, era por estar persuadido de que, ao caLo de 
trcs ou seis mczes, ser-lho-ia restituido; uma vez, 
porém, que não pu(1c:".sr ger logo emlJolsallo, ne
ccssv.riamcnto levantaria a taxa. 

Isto entra pnlos olhos, Cjstá ao ~lcance do toUos. 
Mas, além Uesta:> razões, que devem ~atisfaze.r <~O 

espirita mais cxigfmtcl ha uma irresprmdiYel. 
Tenho prt'sentc a tn wlla Lias taxns com que fo~ 

r~m emitlidos Uillwtes do Tlw . .,ouro desde Janeiro 
de !878 até O de Agosto de 1879, do qual ~c vê. te
rem sido ellm:. nos ultimas 12 mczes, de 3,3 1/'1 o 
á: 0 / 0 por seis mczes c de .~ a f.~: 1/2 por 12. 

O que custava, portanto, a divida Ouctnante nüo 
cr<i o CJUC suppnr. o honrado sen_ador, por~m mais, 
e tendia a :mgmcntur de prrço, não sendo p<"~rn 
admirar qnf', romo cm Fevereiro c MarçQ de !878, 
chegasse logo a 6 °/o, isto é, custasse tanto como a 
npolice. 

0 Su. SILVEIRA DA .MoTTA. :-Os bilhetes sompffl 
são mais convcrtiYcis que ns apolicos. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministi'O da (azenda) :
Ma.-: V. Ex. ha Uo concordar comnugo cm que 
alargando o Thesuuro a emissão de bílhutcs, ne
cessariamente pagarin maior juro. 

O preço do dinheiro é como o de toUn e qual
quer outra mercadoria, sóbe com a maior procura, 
desce quando aofTcrta é aLuntlante ou excessiva. 

Si o Thesouro, pois, carecesse de cmiltir mais 
l>ilhcto~, ou não podesse resgatar os emittidos nos 

prnzos de seus vencimentos, som duvida Yor-se-in 
obrigado ct juro mais alto. 

"Ü SR. SILVEIRA DA MOTTA:- NUa tem aconte
cido. O Th~·suuro ninda não fez baaearota. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) : -
Nem far:i, som duvida; mas tem reformado os seus 
bilhete~. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: -Isso 6 outra cousa. 
Os melhores negocümtes reformam os seus titulos. 

O Sn. AFFONSO Cnso (minish'O da [azenda):
A r c forma, por maior prnzo, é quasi sempre a 
juro tambem maior. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Não; pelo mesmo 
juro. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro àa [a'zenda) :
Ha de perdoar-me; não é essa a pratica. Os f'ffi· 
prcstirnos a longo prazo não se alcançam pt:>Jo 
mesmo premio Uo uma opernção liquidavel em 
poucos dins ou mczes. 

Sr. presidentP, quando se discutiu no Senado a 
autorização pnr:~: operaç-êies de credito, um nobre 
senador por Pernambuco uisse que 50.000:000~ 
ernrn o maximo a que razoavelmente poderia che
gar a divida fluctuante entre nôs, e não creio 
mesmo que, na actualidoUc, seja maior n som ma 
disponivel, que possa procurar esse emprego. 

Pois bem, em Julho, depois de rngos os juros 
das apolices, tinhamos chegado quas1 a esse limite, 
porqne a di\•ida em bilhetes era de 24.606:800;'>, c a 
da conta corrente aberta no Danco do Brazil de 
iS. 799:9\.l:.l1,170, ou n~ totalidade 43.~GG:7751)170, 
somma que tinha rapidr~mcnte de subir a mui tu 
mais, porquanto Uquidctva-se o cxcrcicio c hnvia 
grande~ pagamentos a fazer· se. 

Foi. sú então que rrsoiYi-me o lançor o cmllft~i>
timo, e não se pódc conlestar que fil-o no ultimo 
momento, pois é _preciso não csquecrr que, emittido 
o cmprestimo, nno !liC seguia que tives~e logo o go
verno á sua disposiç-ão tnda a importnncia, sendo 
preciso ngunrdar as entrada~, que for<;osamentc 
dcprndinm de prazo:::. 

Apreciarei ngora varias condições do empres
timo, que \tlm provocado rcpn.ros da pBrte de al· 
guns nobres senadores. 

Rrferindo-stJ v. riJas de pas:::agem, o honrado 
senador pela Rnhia, em uma das sessões passadas, 
disse que não as qualificaria de pe~sinw.s para o 
Thesouro, mm; sim de boas pam os tomadores. 

Antes de tudo ohser\'arci ao nohre senador que, 
si as condições do cmprostimo sao ô6as para os to· 
madores, não ô isso defeito, ~cnão qualidade para 
louvar-se. 

Si fossem más, sim; razão haveria para eensu
rai-M, porque o emprestimo nfto acharia toma· 
dores. , 

Os brazileiros têm dado immcnsas provss de 
patrietismo; mas não se tr<:~tando de um desses 
casos cm que a honra ou a dignidade da nnçãô 
exigem da parte dos cidadãos todos os sacrificws, 
seguramente não emprestariam seu dinheiro ao 
Thesouro com prejuízo. 

Necessariamente o governo havia de offerecer 
Yantagens e compensações aos cnpitalistas, sob 
pcnn de mallog-rar-se a. operação. 

O Sn. DANTAS :-Apoindo ; os c~pitalistas não 
tlim entranhas nem cora\ãO. 

O SR. ArFONSO CELSO (ministro da {az~·nda) ;-
0 que se devia indagnr era si estas condições boas 
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plWa os tomado-ra correspondiam ao prove.ho que 
por sua p::trte aufL·ria o l'hU:;uuro, pro-veito C(.U'e 
em ultimo resultado consisti.' na luxa Ua emissuo, 
que fo1 vantajosa 

Não serei cu quem- conteste que algumas aas 
clausu1as do cmprcstimo importo.m -onns parn o 
Estado e ofrereccrn incon'V-cnicnlc~. 

Peço, porém, ao nobre senadormc_diga qual cm~ 
_ pn::.timo em todo o mundt1 civili-sado não iucor
rcri nu mCBmt\ ~nsur~ "? 

Sr .. presidente, de um distinclo .scrV:idor de Es
tado, já morto, o narrro do Ca9.apav.a, eonta--se que_, 
administrando uma provincw., rccc'Leu. requeri
menti.) cm que se lhe pedia cmprcg.o que fosso 
muito rendoso c de pouco traLalho. 

O general despachou : Quando descoúl'ir dous 
etn]Tf'l'QVS'n.as condições indicw1as 'l.mite tJ flJ.pplican
te para set attendido, ficando, porem, prt"v~nifliJ dt! 
gy~ o ~imdro será para o presidf!nfe da provincia. 
(Rtso.)" 

Lembrei-me, senhores, do dcspn,cho do gencrn.l, 
orrrin(J.o clnolJre senador .censurar o cmprt~stimo, 
p-orque -n1gnmas de suas c1o.asul<Is llw parcct~rmn 

· 'Oncross:s p,wa o Thesouro' 
Assim como seria diffi.ci1 ao p-rett>ndt'Otc rm 

·qncsL5o achar o empre-go que -dcst-j'ava, não nlcnos 
sct-o-ha ao hunrado scrurdor cngcndrn:r ;OJlr·r:~ção 
de credfto que não ten1Hl incon-v~nicntcs, ou niio 
impor'te onus p11r~ o í'rarlo publico! (Rlso.) 

Si S. Ex. tt. tivesse apontado., -d.emonslranJo a 
possflJll'irltuie du sua rcniizaç-ão, tDmo. ll,l!3-Ddo e 
on.d.c pDdcria cu C[L'ctuul-n, nDnhnmn duv1da. teria 
'êm confessar de plõlflO minha infl'llcidadc. 

Mas cs'tou tra.nquillrl; -agua.r~·arci debalde se
mollwnte dcmonstr<l~"fio, ~m omhurgo do m1üto 
lalcnto c granJc proficirneia do mcn mustrc eol-
lega7 de quem sou slncr~ro .ldmi~dor. . 
~que, si n scícntül finD.nec'iru tem feito muitos 

llT'Dgressos ( e o ·nobre scnD.dor cst5. D. l>flr do todoi 
cllcs ), ainda não descobriu meio, nem dcscoUrü·ã 
j"ámi'lls~ de aLter dinheiro alheio, s~m condi~ões 
l>ons JnlNl os qnc emyrrrstnm, c onnrosas .P-:"11"":\ os 
que tomam emprcstaUo. 

Mas con1ém verificar sl ns dnfcltos que o :t;t.oDrc 
1 senndor npontou, !-ii os onns c inetmvcnlrm.'l.es as

signulados por S. Ex. tornam a. opr.rnc'ão mtl. 
O SB.~ .lli.B1.o DE CoTEGlllE il5. um aparrc. 
O Su. Âl'Fo:Nso C.ilLSo (ministl·o da [a::enda): 

-Hei de >W.a!ysar os algarismos de que V. Ex. 
se.rvin-sa. ..... 

o SR . .D.uü.o DE CorEGil'E ~-Foi nma doss:J.s 1 
opcraç-õe:> que se fazem uma ve~:na vlda. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministra da faznlda)~ 
-na de s:er um :pour-o 'diffici1 :provttl-o; ma.sJ 
emfim, veremos. . ' 

Sr. presidente, o noLre senador jwla Dahia, n · 
qnem estou rcspondcnc1o, estranhou que o cm· ' 
prestimo til'l$se sido Jantado abaixo do par, e dl:z 
qu.e hoje a pratica constante é que -os empr~..;timos 
se faç:m1 ao rmr, ou ncima tlo par, 

!la de dcseulpnr-mn; a 'prntica constantó õ cxa-
ctamell.te o contrario. · 

0 Sa. JUNQUE!IU: -Não C. 
O Sn. AFFONSO Cl1.LSo (ministro da (a::enda) : -

Gonh<.>ço os livros cm que V. Ex.. inspirou-se. 
O prtmelro é o tratnJ:õ de Lcroy Beaulieu, cuja 

segunda edição acabou de vir a lumL·, c e muito 
melhor que a primeira, pelo <1Ue a recommcndo 
ao nobre s~nador. 

.Ko propriD oscriptGr encontra S. Ex. a prova 
do seu engan0; .elle trata) é ocrto, de convencer 
qUt'l os êmprostlmos. devJm ser oruittidos ll.O 
pttr, ou proximamente ·rro .pa.r, notc-s-e,-e fui isso, 
senhores, o que· Oz. 

N5o diz, porém, que gejtJ essa a riYgra geral, c 
tan.to que, á cxceptão "do exemplo -da Ing-laterra 
no seculo passado, cita -a penai; tr('ii operarõcs mo· 
danas ncss-.as condições~ uma, aliás pe11Uenu, no 
:bropria Iuglah~rrtt, c as outras ll<t Frn.n~n, sendo 
tlc notar-se que uma ·diJUa..; não fui lc\".!l!.la a e1Teito 
c t<WC de innoYar·sl! •Du modificdr-~·. 

Et-Ie proprio conrcssa á IYDg. 3H, do 2. 0 \'o lume, 
qnc os Est.ndos modcro.Bs c:;tão h::Wituarlos a reco· 
nheccr-se deredorcs de ·caJJit.'les nominrtes supe
riores aos que elfectivarucntc recebem por meio 
tlc <'mprc~timos. 

"Quant(j a Labcyrie (Theo1'Üt e ltist01·ia das cl)nvel'· 
sõ<s) que '6 n·obre -s·en.o.dur tambclll citou, cm abono 
da sua oplniã(} de que os cmprf'"sti ~no~ não ~ó não 
de,·em ser, como geralmente hoje níi.o são, con
trahidus alJaixo do {1ar~ dir-!'e-hia que S. Ex. con
tunton-se de ler as primei r:~.) P'lf;·imt~ do livro> não 
o lendo Lollo, por não 'lho ·af:Tadar. 

Com cffeito, LaLoyric combate, no pl·inwú·o 
attpitrulo, os· cmprestimos ltl.Hlixo diJ par, mas 
log-o adiante, á pttg~ U:6, diz o scguinle, que ainda 
mnis c.onyencera o nobre senador de que a prtltíc~ 
cr.mscante acerc-a -rlc cmprcs1imo~ niio ó il. que 
S. Ex, suppõo ; 
~Quando se torna indispcnsavel o ap1wllo para 

o crcdilo convém suLmettcrmo-nos ús ~uns con
di~·ôcs. 

« Xão se ·discute com o m0rca-do. 
• O Estudo que pede empro.~tim11 ú ú.;; 'VCr:os t,Ll·i~ 

gado a co~rr á vontlltlc e cnpricho da pr<1t;'a e da 
espceulaçllo. _ 

« .Assim, apezar das Cl'iticas tlteoricas ntiratlas 
aos emprcstlmo$ abaixo áo par, foJ'('.a· é confcs.saf 
que em cinmnstanclas ·urgentes os Estados não 
podem dispensar-se de recorrer âquelle meio. p · 

Logo, Sr. pre:;1denle, esse mt:.:;mn e:>eriptor roeo
n1wce que na pratica contralwm o~ Estados em
prcstimos àlH.lixo do par. 

Portanto, fundado nc'Ssa mesma il.Utoridndc, 
posso dizer que as ce·nsuras dirigid:-ts pe1o nobre 
senador com esse: motivo no ultiuw cmpt•estimu 
são censuras ãe theoria, n CLijà. lmprotcdt•ncia os 
factus demonstt·am lodos os dia:;. 

Cumpre notnr ~ündn, Sr, prrsidcnte, que 0sses o 
outros cscrlptorc~ o que condennwm Eio os em· 
prostimos conlrahidos a DO, UO, 70 ·~;o rlo Y<tlor 
nominal e não naquelles rJuc, na phrfl_.:.;o de Doau
licu, reuÍi:zam~st."l. aux etwirons du prtir, qual foi o 
celebrado por mim. 

O Sn.~ JusQUEIRA ~ --0 que ·-cu senti fui que 
Y. Ex..~ deixasse os env.irofts • • , 

O Sn. AFFONso CELso (m.inÚt1·o da fazenda)~·
Como deixei, si o contra h i a 96,37 11/o? l 

A differL'!lC& que dahi V<'li pnra 100 é insignifi
cnnttJ. 

Si cu o .hDU vcssc cruinido a 00 '70, ou mes
mo à 90, como o empre~thnn de tSüs, razão teria 
o nobre s~ua-dor l)?tra di-zer QUl' llquei longo dos 
proximidades do .J!m·; ffil'IS q~asi a_9G 1.(~ r·;,., Ç quusi 
ao pnr, ttux enNl'DM dupwr, na phrasc de Deau
lku. 

E' verdade q:ue cs-sê. escriptor db: quê ultima
mcmlc contraluran1-se eulprl'::.timos bu1.gns c dina
marquczos, ao par, nms são uperarões 110uro Im-
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rortnntc.-., cujas cotações ~lndá niío constam do 1 

rerositorio precioso de informações que trago aqui. 
E' o Foreign Stor.·,lJ-fanual~ de 1~1all. 

De!lc cxtrahi a segui ate rda o de vario~ cm• 
prcstimos contralddus <.! contar e !870J pda '!UV:I 
rcconllC'ee-se que nénhurn él:íf!"·on M par. 
Argentino.-Empre..:~timo de 1~71 de & 0/u a 8! i/2 

;; 6.122.~00. 
Brazil.-Emprestimo de 1875 do 5 n/oa 96 f/f 

;; 5.000.000. 
Bu•·llos·A~r.·s .-Erup~csfltrtô do 1873 de 6 •;. ll 

89 112 ~ 2.0.,0.800. 
Chile.-Emprcstimo dl! 1875 t.Ie Õ0 /o n 88 1/! 

.t UlOa.ooo. 
Pml.-Emprestimo uc !8a de S•;, n 77 1;2 

L 36.800.000. 
Danubiô.-Empfestimo de i867 de 8 °/o n 71 

.t 1.261.>20. 
Egyrto.~Emprc,tiruo de 1870 do 7 'lo n 78 !/2 

.t 7' h2 .soo. 
Entre-!lios .......... Emprcstlmo ae 1872 de 7 °/o a 9() 

L 226.800. 
Franra.~Emptcslimo de 18í2 de 5 'lo a 8~ 1;2 

L 120.000.000. 
Hungria.-Emprcstimo de l87.í de {i 0/ll á 91 .1/2 

.t 7.500.000. 
Japão.-Emprestima tlú 1873 de 7 IJ/o a 92 1/2: 

.: ~.<00.000. • 
Roumania.-Empr0stimo de :1.870 Je 7 b/o a 86 

L 431.331.13.116. 
Russiu.-Empres!imo de 187~ de 4 1/2 'I, a 9~ 

ot lõ.OOO.OOO. 
Santa Fê. - Emptcstimo du !871 dD 7 tiJo â 92 

L 300.000, 
Ill'spanlw..-' Emprestimo d0 1871 de 6 °/o n 80 

.t 2.G22.7Sl. 
Turquia.-Emprcs!imo do!87á de~ "/.aõ8 •> 

;; 27.777.780. ' 
Uruguay. ~ EtnproMimo de 1871 dó 6 o;, a 7! 

.: 3.500.000. ' 
Bolívia . ......,. Emprestimo do f87:il do 6 'J/

0 
a 68 

.t 1.700.000. 
Costa Rica.-Empre.-::timo de 1872 de 7 °/0 tt 8~ 

L ~.400.000. 
Liúr:"Pia. - Empr(·stimo do 187i do '1 o;, a 85 

;; 100.000. 
Paraguay .- EhlllfCStimo de 187;2 do 8 °/o a 85 

L 2.000.000. 
Port:mto, Sr. prrsideiite, os COnsuro:S dO fiobrc 

senador vêm de lJUll 8. Ex.. dolloco.-so na região 
das lltourias, c uno c.lcscé aos factos, li t1tfltictlj 
aliás o terreno uuioo cm quo ostas questões dovcm 
ser rosolridt~s. 

o Sn. JUNQi.T.E:IUA : ....... nosta Ver a prnticn. 
O Sn. AFFoNso Ciu.so (ministro.da fazenda):

Mas,, que_dcmonstração pratica mais significativa 
dos~/?. o nobr~ sonadot do qüó o rcsulta.Uo do c:m
pres rmoY 

A sulJsCripç?io rsleVó abei't.:~, franca a totlos 
aqui c tlãs provinclns, dul'ahte tlluitos dias pel~ 
prnzo ~nffieit~nte pr~ta chamar a concurrenéia de 
na;ionacs ú ~strangeitõ?, dopafz c de fóra d~J paiz. 
~uas cond1ções; no d1zer do S. Ex.; erãm úaas 

parà os tomadof•es; à }'ltéfercnda foi garantida a 
qnem mais (lésse. 

A media dos podidos, onlrétanto1 niio excedeu 
do 96,37 ° /(J, isto é, muito menos ao. l;l'% aMm 
dn taxa mínima (lUO fixei. ' 

o que prova ludo iSto? Prova que eü tião podio 
alconçar pelos novos ti!ulos ess~ preço p~r, CUjá 

não e:s:igenci& argtw-tne o nobre senador, como 
um ctro, 

A arguição, porrantv, é' numí!estámcnte Injusra 
c immcrccida. 

Direi, entretanto, áO mon hvnradó coilega ..... que 
cn _flfHlerlff ter alcttn\ado o preço _par ; direi ainda 
ma1.s que cheguei a ter ncgocwçues cnta!Joladag Ct 
esse respeito, e não rilc faltava quem tornasse totlo 
o empr'Mtimo por El~isa t~xa. 

Mas, pltr'1't quo nssim acontecesse, seria mister 
cwê"itar um jnro lnli.fs alto que ô do & 1/2 o '0 , p0• 
deria ter emittiJo as apo1icos a 106, c Juro dl' 
5 n/o. 

Reflectindo rnclhór, 0p!ei pelo juro mais baixo 
de 4 1/2, c )\rcço p6ueo aboL'lo do 11ar. 

A rcdueçilo Córrespondenfe ao prü~o da ~míss5"o 
seria 95 1/2 ; mas fixei a ta3..a minima cm 96 
que a subscripção ainda elevou em 0,37 °/01 c~mó 
se sabe. 

DivoJrsas consideracões influiram em meu aui· 
mo para assim proceder. 

Ponderei que o juro IDfiis modico alliviava os 
encargos annuaes do Thesouro .. e faeilitava mais 
tarde .a emissão dos titulas de :1.827, do juro d0 
6 °/o, pensamC'nto este, p<tra cuja realização de-rem 
con ycrgir os esforços quer do governo~ quer elo 
corpo legislativo. 

Pareceu· me, tamLPm, crw~ tendo o governo mais 
lard(•. de resgatar ao par os seus titulas, não era 
mui airoso ernittil-os acima, vindo nssim a pagar 
menos do quu receb0rn. Estou persuudido. do que 
não andei mal avisado. 

Tam1cm uron das melhores condições do cm
prostimo, Sr. prosiUonte, qual a !los coupo,,s an· 
nexos no titulo da divida, uma das maiores facili· 
dade::1 que elle o.tTer~co, uma das causas do alto 
preço por que foi co1Iocado, mereceu as censuras 
do nobro senadm·. 

S. Ex. equiparou os co:uP_D'YfS oo papel-niocda, 
censurou-ma por tol·os mrc1ado no pnizj o Yiu 
nelles atú uma incohercncia minha, attcntas as 
idéas que hei manife_stado ãcerca Uo papel-moeda 1 

Senhoros; decididamente aqui o nobre senador 
esqueceu~tm do Leroy Doaullcu, do Coquelin do 
Courceii Sencill o de todos os escriptores 'qur. 
tratam da materio, porque si delles se lembrasse 
não quC~lificaria lle papel·mocda o que nem sequer 
pdde ser considerado mocda·Jlapell. 

Os coupons não {16dem ser cqutparados a papel
moeda, 12..orquc não ~em. c1rcuiac:to_ obrigatoria, 
p~rqnc nao sl'ío recelnve1s nas cstaçoes publicas, 
smão parn õ pa~nmcnto dos juros, e, finalmente 
porque não são tdulo ou promt'ssa a que um acto à~ 
gOVerno tenha attribuido u. qualidade de moeda. 

NM 11ódem tamLem ser equiparados: á mfJeda
papPl, t~õrquc não são titulas convettiveis em metalt 
á twnta~.e ào jJOI'iador. . . 

Si~ flotsl nao tôm oiies os réqmsrtos essenciaes 
ném da moeda papel, que, em face dos principias, 
quer perant0 a lei, e muito menos do papel-moeda 
em que se funda o nobre ::;enador para confunllil: 
os com este ultimo ? I 

Os co~pons são titulas V'enciveís, são obrigações 
pag:a-ve1s em certos lagares e certos prazos ; nada 
mms. 

Si elléS podem ser conslderado; papel-moeda, 
sã~- no igualmente os lúlhetes do fhesouro, que 
fihas o nobre senaUor 1H1reco prefOI'Ir-Ihes, e ainda 
os coupons das letras hypothecarias. 

Portanto, Sr. presidente, nem porque sou in
iensó ã.õ papel-moeda, estava 1nhibido de adoptar 



-----------=========~·· ~-~--=--~-~-=···-=·---"""~--

os coupons, innovnção que folgo de ter introduzido ir, de lá, em um dia, nem cm Lish0a, cuja vilF•em 
D? pmz!..pelas f<1cilfdades que traz ao commcrcio, é de trcs. · o 
visto llêiÇl dependerem de trnusfereucia por um Sr. presidente, lev~ndo cm conta a dPfll'llCi:-tç:Jo 
acto escnpto. do papel, cm consel]ucncia tia Laixa d'J cambio o 

o pagamento Uos juros trimestralmente não no!Jrc senador pAla Dahia ;:wltou que os 9G, t:tX.a 
agradou ao nobre scnatlür, que viu ahi maior tra- minima da emissão do emprcstimo, cOl'rcspoudiam 
balho para o The:-.ouro c seus agentes, c até uma a 790~, os tanJo o cambio ao par . 

. elevação ·de juro:.. E soLrc cst:J. base, formulou o seguinte argu-
Si os juros fo~scm pngos semestralmente, certo menta: 

o trabalho seria menor; mas a questão n?ío ô de 790~ foram o preço por que vt?ndcmos <Jpoticcs 
maior ou menor traUalho, c sim da conveniencia no auge da guerra do Paragnay ; 
da meditla. Estamo.s no remanso da paz, e, todavia, não ob-
Adoptei~a imitando o que se faz uos Estados ti\'c:.;:tr.:-> maior prc00 que aqnrlle. 

Unidofl, por duas razões ponderosas: Logo, fizest~s uma overa~."io ruinosa, desastrada! 
Em primeiro Jogar, o pagamento trimestral O noJH·c senador costuma ser um discutilll!l' Jcai 

facilíta a fiscalisação, no caso de serem falsificados c de hútt fü ; é um cavalheiro mosmo na tril.Juna 
os coupcns. e por isso admirci~mr- de semelh:mtn argumento! 

Depois, por essa fúrma, fornecem-se ao:. que A lealdalle da argumcntar;ão cxigoia que S. Ex.. 
vivem de suas rendas meios mais prnmptos do cquipnrnssl} os termos da compararão, isto é, que 
que os obtidos de outros titulas Uo governo. as~im como Uclluzia do pr.To tlo Ültimo empres

Ncm todos parlem espf'rar, sem ·cml.Hlr.tço, dU· timo a sommn correspondontp, á depreciação da 
rante :::eis mezcso rl!ccbimCnto do premio do ~eu mocd;.l, ~lttentn a baixa.Uo C;;J.mbio, igual deducção 
dinheiro. fizesse no pr~('O das apoiir<·~, vcnlltdas dul'antc a 

Essa novirJule, portanto, como qualificon-a o guerra do Paraguay, pi3lo rambio qne então rc:;u· 
nobre sencuJ(Jr, ú de vantagem par<1 o Tho:;ouro lava. 
e para o publico. Essa JeducçUo que o nobre senador não fez, cu a 

O nobre senador viu ahi uma elevacão de juro, farei, c vcr-se·lla que, jul,qnnUo irrogar uma 
porque aquelle que reccher o dividendo trimes- cc•nsura ao emprcstimo, S. Ex. .. paz cm relevo a 
trai, disse S. Ex., pMc usar dcllo depositando-o sna ~Up<'rioridadc. 
em um banco. Que tuxa de camLio regulou na poior plurso da 

Por essa razão tamLem o pagamento semc3tral guerra do P.araguay? Ningue.m o ignora : o cnmbio 
ou annua~ importaria augrncnto de juro, porque desceu a i4:. 
a mesma appliCD(:ãO pollerá Uar-llw tJ.UClll o reM Pois bmn ; vendendo apolic1•s n 790-~, cam!Jio 
ceLer. Uc H, quanto rcccLia o Thesour0? RcccLiÜ QQg.t..;QOO. 

Importa ainda elevação de juro, na opinHío de. Portanto as apoliccS actnaes n?to se p/1dotn Com-
S. Ex., porque o governo terá de prrlir empros~ parar ils do tempo da gw~rra. Quasi o dol.Jru p:iw 
tado para f:ner face a tüo prompto~ pngamcntos. rccc ser nlguma differcnça! · 

Não sei, senhores, por que motivo, desde já, E, porventura, as eircumstancias de hoj~~ sM5o 
afiança o honrado senador que o governo terá de muito melhores quo as do tempo dn gLtcrra. do Pu
recorrer a opera~ões de crcdilo, p::tra pngar os raguay? 
juros do novo cmprcstimo! E~tamos cm plena p0z, disse o nohr(~ scnndor, 

E' de esperar que tal não aconteça, mas, si assim c é certo, mas ta miJem estamo,; em plena cabmi
f0r, o inconveniente rlnr~se-ia do mesmo modo, I dade, <ple, ha quasi tros nnno~ já, nssóla urna 
qualquer que fosse o prnzo do pngnmrnto. g-rantle parte do Impcrio, c difficil é Uizor qual 

.lHas, datlo quo assim srjn, o premio que tN'á de dus d.uus flagellos será pcior. 
pngar o governo pttrn satisfazer os juros do cm- 1 Tinlmmus ent:iu n guerrn, a Laixa do c::unLio c 
prcstimo é insignificante. o deficit; temos hoje a secca, a fomC', n JJaixa do 

Admitta o noLro senadl)r a pcior hypotlte.~l', istu cambio c o dt!ficit 
l\ que se peç-a cmprestadn tod:-~. a quantia precisa; A nossa' divida era já então avultada, mas hoje 
faça o calculo c verá que esse premio não cxM é muilu maior, porque depoii> da guerra veiu o 
cederá de- 0,37 "/ ,-verdarleira bag-atdla t Sr. lt:ll.Jurahy que emittiu D.JlOiices cm ouro, o 

Na designação ~as tres praças de Londres, Paris sr. Inhomeri~ r1uc emittiu apolic.es de typo eomM 
e Lisboa viu Igu[!Jmcnte o nobre senador um in- mum, o Sr. Rta Dranco que contenhiu empresti
convenicntc, quando á mim parf!ce que todos en- mo, o Sr. Cotcgipe qnc tambem cmittiu apolicc:;, 
xergam ahi mais de uma grande vnnt.:r~cm, qual, c após o Sr. Cotcgipe o meu nntcce~sur, que 
entre outras, a de ir introduzindo os tJiulos Ura- cmiltiu apoliccs c pnpcl. 
zileiros nas cotnçUcs de outros mercaJ.os, alem do Tutlo isto quer dizrr que d~..~lwis da guerra a 
de Londres, unico por ctssim dizer cm que ntt!. hoje divida pniJllca. augmcntou de mnis de duzentos mil 
são clles conhecidos l contos de rr.\is, e é sabido, Sr. presidente, que 

O inconveniente consiste' cm não se poder saber quanto mt\is se deve e se perlc emprestado, mais 
com antccedencia a somma de que se .rorlcrá pre- se pago por novos cmprestimos. 
ci~~r em carla uma dc::;~as praças, nao havendo Los-o, a comparar:ão do nobre senador fui inreM 
assim tempo para prcvcmrMse o governo com os liciss1ma. 
necessario_:; fundos. Nem só isto; nessa época quasi toJ.as as proviu-

Não tenha receio o nobre senador; os jui-os não cins tinham saldo, nenhuma estâva com as su<~s 
se podem receber sem que oito dias antes se tenha fitfanças arruinadas; hojt3 todas estão mai5 ou 
apresentado os rcspcctiros ooupons. O tclegrapho menos compromcttidas, alguma fez iJancarola c 
c o vapor fat·ão o resto. outras vivem de esmola 1 

Tcnl}amos nós fundos sufficie.ntes cm Londrest O Sn. LEITÃo DA CuNHA :-E' iJem exc~ptuar a 
e não nos fól.ltarão cm Pariz, parn onde se pr'ide provincia do Pará. 

• w 
l 
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O Sa. YI2C0:1DE no RIO-BRA:'I"co :-0 mal é. an· 
tigo. 

O Sn. AFFoxso CELSO (ministro 1la {1t:::enda):
E' menos antigo do que suppi'íe o noLro scn3dor, 
pois S. Ex.. e seus amigos deixaram o governo ha. 
menos de dous annos. 

Todi'l.::> as provincias, como disse_. a('lwvamw~e 
então cm boas condições fimmcciras~ e hoj1~ totlas 
estão mais ou roemos endividudas ... 

0 Sn. VISCONDE DO Hto BRANCO:- Já Se mostrou 
o contrario a respr>ito das f.rovincin" do Rio de Ja-
neiro e Uio Grande llo Su . _ 

O Sn. AFFONsO CELSo (mi.nistro da fazenda) :
A provincia do Tiio dê J<mclro 1 Oh, senhores, poL:: 
ba quem ignore que dcv·cndo dia então pouco 
mais de 3,000 tontos, c amortizanllo cm larga es
cala a sua dividil, hoje está cmprmlwJa cm mnis de 
:15,000 contos! 

(Trocam-se apartes enttc o orador e os SI'J. João 
Al{t'edo e Barros Barreto.) 

Quando os nobres scnaclprcs quizerem, discutire
mos esta questão, provinrifl por pro·drtcin. 

O Sn . .ToÃo ALFnEDO: - E:::tú enganado o nobre 
ministro. Pela minha parte th~claro solt.'Tnnt'mcnt...: 
que nunra fiz drsprzn~ ilh'gnos, nem nunco.cx-
ect.li as eonsigna~ões do orçamento. - "·~ .. 

O Sn.. ArFONSO CELSO (ministro da fazenda):......., 
Nem cu estou agora dizendo qUI~ V. Ex.. fez tlll:i· 
pezas illoga('s ; estou apenn.:S mostrando que o C!il· 
tudo actual das provincias é muito peior dri qne 
em i8ü8. 

(Ila t'at'ios apattes.) 
Logo, Sr. president~~~ tlS circumstancias-de hoje 

ntio são me-lhores rruo n~ de então, c poi", venrlcr 
apnlices a 790~. qunnd1) então St~ vrn1limn a 4095, 
pngar por essns npoiieeq í {/;2 do juros, quando ns 
de entüo venciam 6 °/o, não scrii reaHzar uma 
opr.rn{'?ín brillw.nt~·, porque tanto não crn dado [t 
minha iuhaldlitladc, mas scgurnmcnto é fazer um 
bum negocio, comp:~rnl'lo no mrno!' com aquriie. 

O nobre- senallor ,rwln Bahin Pensurou ttu11Leu1 
a claUSUla do SOl'tCH}, pnra U amortização, quando 
os titulas C:;th crem ncrma rlo par, e ponrlrrou ']UC 
basta snbor-s~? que o governo não sorteará, ma:
comprará os titulos, qnrmdt) estiverem ao pnr, o a 
alJaixu do par, pnrn haver jogo d1~ praça no sen-
tido dcs"rcm cierado:). · 

E', cntt·eta.nto, cs~a uma das n1elhores clausulas 
do cmprcstimo l 

Não escnpcm sun impnrtancin ao finado Visconde 
de Inhomerim, qur. nas instrnc\'Õcs_ para -o cm
_prostimo do 1871, exigiu que clla se iiicJ~lis::;e _no 
rcspcrtivo contrato. 

Não csc~pnra tão ponco no finado Visrondc de 
ItalJN·alty, c1uc tamlJem a incluiu entre as do cm
presUmo rle U~fi8. 

Comprchcnrlcrnm igualmente ..-eu alcnnre os 
baneos c ct~pitnlista com qcem conrerencici sobre 
o cmprestimn, nntos de lnnç-al~o, c trmto ({UI! po~ 
dir.am a sua eliminação, que eu não admitt!. 

!)las, resalvar-sc o The~ouru de pngar 100 para 
rl3sghtar as novM rtpl)lil'r.~, lJUando elln~ W1.Icrem 
menos, nada ó p:'lrn o nobre senador vela Ballia! 

O noLrc sonadot' rt•cela que a rspr.culação olc\rr. 
sempre o pr('ço, c por isso julga inutil a condi~ 
~~ .. .. ... .. 

Si se tem de pagar 100, antes aospccnla~ão cle~~e 
o preço do cmprestimo, cm vantagem do credito 

v. v 

do paiz, tio r1ue esteja o Thesouro a pagar ao _pnr, 
quando a cotação fõr menor. 

E a não ~e r a clausula, Sr. tm.!stàenle, mais 
dnmnosa pudera ser tal especulação. _ 

Si o receiO' do nobre. senador innuisse no animo 
do negociador du empre.stimo rle 18715, m~tariamos 
prtgnndo-o twje por 100, vall·nrlo os titulas ap,_<l135 
HH I 

O reparo de S. Ex. fui tamLcm infelicis.::::imo 
neste, como Pm ou!ros pontos. 

Ainda cenmrou o nobre- smwdor o emprc~:"-!intl\ 
por faH:-1 rle (,la reza nas respr..rti,--a~ instrucç0e..:;, e, 
exagerando os factos de uma maneira dcsc.ommu~ 
nal, tlisse _que M rxplicnQões qne o governo foi 
uLrig·~tlo n thu· t\ram tantas, !.J:UC Ucvi:nn ser c,m. 
solidndas, como a nossa legi;;laç~o riyil. 

Trcsc ligeiras foram npentJs as expfimu;õr.;; I)Uc 
o governo deu, c flUe ao nobre senador pareccnm 
dignas de serrcun1rlus em volume. 

Seria curioso um volume com 30 a .~o linha.;; de 
impre<::fli'ín! 

As instruci;Õl!S parJ o emprrstimo foram roJj. 
gidas cnm n m.1ior clareza, e o governo não tem 
culpn de que nlgucm não tivesse comprc>hcnr1ido 
ú que cstm'3 escripto orn linguagem t:mto com
merclnl, cumo o1llcial. 

O ynn_tn tH.'inripal sobre que lwuve ~~~'"did1) de 
cxplrc11Ç'l10 fl)t o do pngamcnto ao cambto de =.!7, 

Entret~-tntu, o orçnmento (~ mais actos officL:~t•s.~ 
de:>de 1R50, quando querem dizer que os p<lg"ll
mentos !Gr-se-hão cm ouro, ou em paprl cquiya~ 
lente Hll valor do ouro, usam d<t e-...pressão- ao 
cam:UiiJ i.l1~ 27 ! , 

Ess~..- valaYrn::. jú t:lppnrrceram nas lei" ns. ~55 
Je I.J de JLmho de 1850 c 628 do 17 de SelemLro 
de !871. 

0 8!1. SILVEIRA D.\. MOTTA:-IIouve t1U~m l-JE'r·. 
gunt'H~se ~ l 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministra da fazenda I:
Houve, slm; n prrgnnta do V. Ex. mostra que n~o 
cnncordn Cl)ffi o no!Jr{) ~cnarlor pPin Balda. 

Sr. pre~itlenk, quanto ao pagamento dos juro3 
c .,mortizarão (11) cmprrstimo cm ouro, não de-:,~o
nheço qLw ·11(1de tl'<tzer traUalho e despezas extt'cwr· 
din::rrins, devnndo o custo do cmpresíimo, si con~ 
tinuar a haixn do cnrnbio. 

Pílt'a ::rquelles que não tôm fé no futul'o do pfiÍZ1 

css~ inconvcnicnto scrti grande e p1íde constituir 
o flli:lximo defeito do em prrstimo. 

Peço-lhe.:;, porém, licençn par~ lembrar qnt~, si 
Lle alguns anno3 a esta parte nenhum contl'ato 
llf' ~Prta impnrtancia celebra u governo, sem ga~ 
rantir ao estipobnte contra as oscillaçõcs do c<Jm~ 
JJio, não em muito con3('ntanPo com a sua di.::mi
thde o t'scrupulosa sevl~ritlutle recusai-o âcjnel/o;;; 
n liUom ia pedir dinh~iro emprcstatlo. 

O pi.lgJmento cm ouro, senhores, condição alhís 
impresrindiVI'I cm qualquer oprrartio PXtern<~ flUC 
realiz<1:::semos, c que foi, como é nütnrio, inclmda 
no Pmpref:timo nacional de HWS, tem se-m duYida 
ineom·enicnks, ma~ que r'm parte poclel'ão -;e r 
renH'diurlos p•la ailcrnlltira quo ti\'C n cautl'li1 dt' 
rcsalvar, estipulando qur. pndcria ser snlJstituiJ.o 
prlll Uc moe·h corrente, ao cambio Ue 27, cautela 
que n5o se guardou naqucllc emlm·stlmo de 1808, 
sempre pngnvcl em moeda metal ica. 

Adoptada a idéa, cuja convrnienri~ é incoht.,.s~ 
tuvcl, de p.'lg·D.r-sc os juros do emprestimo t.•m 
prnças estran::rt'ira.-:, syste.ma de que t1)LU colhido 
vnntttgens os Xortu~Amcncflnos, o pag-amento em 

4,~ 
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ouro era ~brigaturio, porque cm Londres, Paris 
ou Li::boa não tem curso o nosso popcl-mocd.n. 

Estipulndo no decreto da emissão do cmpre~timo, 
tem elle um grande ::tlCancc, qual o da demon
stração significativa lle que o governo não pra~ 
tende alterar o nosso padrão monetario, antes não 
se poupa a esforços vara rcstaLclecer o seu regimen 
pleno. 

Tem inconvenientiJs, já o reconheci c repito, ~nas 
para mim que tcnlw fé no futuro Uu paiz c espero 
ver em poucos ~:mnos melhoradas ;1~ suas circum
slancias, esses inconveniente~ são meramente tcm
pornrios. 

As acrmaçõcs que ora me fazem furam lliri · 
gidas, por idcnti.co motlvo, ao Sr. Visconde de 
lt~!Jürahy, que dMewku-se de mot1o, f{UC con
cluirei esta pilrk do meu discurso, cit::mdo ~s suas 
pnl~-~vra?. 

Dizia o illustre estadbta: 
1 Acredito muito que o Brazil, apcwr dos rl!ve~ 

zc~. dos males por qnc tem pn,!':sarlo, lw de con
Unuar cm sua marcha progressiva pnrn um futuro 
muito melhor d0 que a actunHdadc! Sendo assim, 
é claro que o cstndo O mm coiro h a de melhor.'lr. 
Melhornndo o c~tmlo financeiro, o cambio ha de 
clevar-sc,c,:l mcdiUa que o cnmbio se fUr elevando, 
iremos sendo compensados do prejuizo que tivemos 
agora,em conse{Juenria de ha\·ormos contrahirlo o 
emprcstimo da m~mcira por qnr o fizemos. Ora, o 
prnzo dc·stõ cmpre,!':timo (~ de 30 annos; suppondo 
mesmo que nos 10 annos mais proximos não po
deremos obter que o cambio se eleve n mais de 
23; ainda assim nos restarão 2:0 unnos, que podn
riio compensar-nos amplnmente do sacrWcio de 
mais 1,'1 °/

0
, que teremos de pngnr f'mqnnnto o 

cambio estiver n 18~5. Si contraltlssomos o cm
pn•stimo de outra mnneirn, llile não poUeria ficai' 
pnr menos do 8,2 °/0 , qualquer que fosso a ttlXa 
do cambio; btv 0, qn[tnJo o cambio chl'gar a 27, 
pagar0mos de juro do novo emprl'stimo 6,6 ~ f,), no 
p[tsso que o di:ls antigas ariolices, n prrço de 75, nos 
faria pngar sempre o do 8 °/0 , c a 73 11.2 o J.e 8,2°/ o. • 

• Allofl'a-sc que c:mitti titulas que valem ouro 
cm 1'"CZ de titulas, que vaiem pnpcl. 1\l<:JS, f'lrnho
res, os titulos que hoje emittimos, vendendo as 
antigas npolices, nüo si.i.o titulas que clcvr.m valer 
ouro? 

~ Entendemos que o pni:r. sr. conscrrarfi por 
muito tempo com uma circula{'1iO tão depreciada 
como tomos ag-ora~ Convém isto? Potlcmos pros
perar assim? Podemos por este morlo }lrovoc;~r a 
immigração de capitaes? 

c Não é um dos primeiros deveres do governo 
à o Brazil to Luar providencias pnr<'l qnr, cesse esta 
anomalia prejutlicial cm tnllos os sentidos ao 
crescimento, á prospr>rid;:Hk do Im1wrio? 

A' medida que isto se fôr conseguindo e o cam
bio rnelborantlo, irfío diminuindo os encargos do 
emprestimo de 30.000:000~, até chegarmos a pagnr 
o juro de 6 0 / 0 , qu:mdo o cambio se deva r a 27. 
Si o contrahissemos, porém, a 73,U2 com juros 
pagos em pnpel, teriamos de pngnr sempre a 8, 
2 o/0 e qualquer que fo~se a elevação do cambio. 

1 O Sr. Barüo 'le Cottuipe:-E' que l'llo não-tem 
esperança que i~to melhoro. 

t: O Sr. Yisconde de ItalHwahy (p1·esidente do 
conselho):- Si realmente entendem que o Brazil 
se ha de ir precipitando cadt~ vez mais, têm razão; 
parn aquellt>s que tenJ.o convicção de que o Brazil 

em logar de Jlrogrcdir tem de retrograJar, para 
esses ~ operaçao que fiz é sem duvida muito des· 
vantilJosa ;, mas prrra os que pen:sam, como eu, que 
Deus destmou este pa.rz parrt ser uma grande 
nação entre as nações do globo, para estes tal 
operação não póde deixar de ser considerada como 
muito vantajosa. , 

Sr. prc:-idente, estranhou o nobre senador que~ 
nas condições do empregtimo, não se cstabelccosse 
a clausula de serem desde Jogo recebidas as en
tra~as dtHJUcllcs subscriptores, que porventura 
qmzcssem pngnl-a~ dr. umn ve.z. 

Neste ponto, obscrvPi, que S. Ex. nchava
se em contradicção comsigo proprio, olJ~r,rvação 
que cumprr> jnstlfkar, pois me p::trcre ter-se in
commodado com clla o nobre senador. 

Varias foram aS rnzões por que ni'ío admltti os_ 
p11~:1mfmtos do emprr.stimo por anticipação ou 
admntamcnto. 

A primeira foi que ta1~s D.dlnntamBnto::; ilãO se 
fariam :O;CIU o competcntr desconto, o que reduziria 
o prr~o da r.missão. 

Dt'pois nüo teria em que applir.ar desde logo o 
cmprcstimo, visto como tanto os Lilhctcs do Thc
sonro que com cllc terei de resgatar, como as di

'vidas dos exerricios de fH77-78 e !878-79, a. ·cujo 
pa.gamcmto deverei applir::tl-o, vencrm-se cm pra
zos diversos ('. vão-se Hquidando. 

Não tinha, pois, nccm;sidade desse dinheiro desde 
logo, e si o puzessc a reml(·r no Banco do Brazil, o 
juro não compensaria a taxn do Uesconto. 

Mas a contradiccão cm que cuhiu o noiJre senador 
é manifesta. q 

Si ct nobrr. senador, Sr. prc::idente, pcm~a que 
fiz mal apressando~ me em contrahir o emprosti
mo, qnando podin eon::ervnr e alnrgar a divida 
fluctuantr, n5o devia censurar-me, antes louvar
me por tL'r cspHCrHlo os r11cobimcntos t.las entradas 
do mesmo emprcstimo, pois dPsse modo prolon
gava a existencia da divida fluctuantr, que S. Ex. 
julgu prPferin~l <iqurlle meio. 

RecebcnUo immcdiatamcnte, ou anticip<Hlamen~ 
te a somma tot;:il subseriptn, eu ntío teria outra 
applira~1'ío mais promptn n dar~ lhe senfiu ores
gate dos JJillwtcs, cuja conservação é conveniente 
o accrtadíl, na opinião do nobre senador. 

A incoherr.ncia é, portrmto, clara e patente. 
Creio, senhores, ter respondido a todas lls obser

va<:õcs do honr:Hlo senador pela UalJia, c por
tanlo passarei a oceupar-me com outro illustre 
adversaria, o nobre sena1lOI' pol' Minas, o Sr. Antão, 
que tambem dou duas alfinetadas no ultimo cm
prrstimo. 

Por um lado S. Ex. entende que elle ó um 
obstaculo ii suJJida elo cambio, por outro lado, e ao 
mesmo tempo, julga que promoverá a emigração 
de c::~pitnes. 

reço D.o nolJre senntlor a bondade de dizet·-mc 
em que fica I 

Estes dou~ phnnomenos são antagonicos, repei~ 
lcrn-so, não porlom coexistir, porque a emigração 
dos capitaes depende e~sencialmento da elevação 
do rambio. 

Nínguem mandará s:?us capitaes p11ra a Europa, 
quando a taxa do camllio tiver descido, porqae 
dahi vir~lhe-lta prejuizo. 

Si o nolJre senador dissesse que um empresHmo 
externo promoveria n emigração de capitaes, com
prehenilel·o-in, porque seria esse um resultado 
natural. 
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Os capitaes disponiveis existentes no l1[liz irivm 
proeurr~r fóra o emprego que n5o encontrariam no 
Interior~ Htnto ma,is quando uma das consequencias 
immcdiatns tios empro::;timos externos é a alça t.lo 
camLio, que facilitn a remessa de fundos. 

O nobre senador não tem razão; os titulas Uo 
nosso emprcstimo hão Ue, sem duvida, ernigra.r, 
m~J:s os capitacs não, pcl'm:meccm no pniz, c hão 
de augmentar com o dihlleiro estrangeiro com que 
forem con:praJos ar:rucllcs ti fulos aos nacionacs, 
seus püssmdores. 

Vou concluir, Sr. prosidcmtc, mas antes disso 
tomarei cm consideração dous ponlos adduzídos 
pelo nohre ;o;enador }lf'la Bi.lhia, no seu discurso n 
que tive a huura do responder o mo iam esc<~· 
panda. 

Chamou o no Ore scn<Jdor a minhn a.tlt"D~~ão pnra 
al.JU.Sos, que Jiz commettidos cm prejuizo de indi
víduos lançados pelo impo:-tl) pe.o;so:d, ora extincto. 

Um uuico facto chegou ao meu conhecimento a 
esse respeito, o o noltre senador sabe que tratei 
logo de providenciar. 

O que S. Ex. suppô:r., pO!'ém. um al.Juso~ é dis
poi'ição dos rC'gulamcntoscm vigor, que mandam 
Jançu.r o mesmo contri:Uuinte pelo imposto, tantas 
vezes quantas forem as casas do rcsidencia que 
tiver por sua conta. 

Sr. prcsilh·ntü, o noLre senador, tanto Ja pri
meirn como da segunda vez que fallou sobre o 
empr('~timo, ~~lluUiu com uma certa insistencia ás 
aprcciaçõe:; favoraveis que cllo merecera da im · 
prr.ma nacional e estrangeira, aprecin~õcs que 
:::; . Ex. Ucnominou-hymnns, 

Si o nobrb caracter do honrado senador não fUra 
t::to conheciUo, supvôr-se-ia que S. Ex. se incommo
dara com esses llynmos, que afinal de cont.:ts, si o 
cmpet·stimo os merece ... aprOYídtam uo paiz, que 
S. Ex. ama c.-:tremccidamente, o não ao inhabil 
negociador. 

A insistcncia J.o hunrt1dO senaJ.or lem outra ex
plicarão, nllwia int~iranwute ús agitações c sühre
sallos (1ue prrtnrhavnm o donn:r do um homem 
celelJI'e na antiguidndc. 

Julga S. Ex. sem duvitla que cu me desvaneço 
com os taes elogios, e me sinto cheio dü orgulho, 
grave defeito du <1ue dl'lirndamentc mo quer cor~ 
rigir como bom christão. . 

Agradeço a inte.nçiio, mas declaro a S. Ex.. (~ue 
engana~se; cu me conheço e sei que u,m muco 
motiyo de ju::-to orgulho posso kr-a conscicncio. 
de pror-nrar cumprir ~Pmprc bem o meu dever. 

Não me illudo; U'v.qui n alguns annos, senhores, 
o emprf:'Rtimo cst1rá resgatado o ningucm se lom
brarft mnis dolle, o menos do inhaLil ministro da 
fazcntla que o lançou na praça. (1\~lo apoiado.;;.) 

Sei pcrfritamente que me está ruscn·nda a O:UScll· 
ridallc c rt'signo-mc á minha :::orlc. (Não apoiados.) 

N5o toca a tudos a felicidallo propriado nolJre 
senador pela nahin, que jámais será esquecido, 
pois no seu úrilbanlu minislerio prestou scr-riços, 
IJUC o recommendam aos vindouros. 

Ainda ha pouco tempo cu tive disso a pro r a. 
Julio, em scn·iço do meu cargo, a uma pcqurna 
e quasi ignorada ilha deSta lmliia, proximv., creio, 
ao ameno retiro do nobre senador por Goyaz, de
parei logo cm frenle ao logar do desemiJarque 
com um alto muro, no qunl se abre largo porti'io. 

E' um paiol de polvora que S. Ex .. mand.ou 
construir I ... 

E sol.Jre o pai-tão, senltut·~s, vê-se uma magni·
fica lapid,~ de nlvo marmore, na qual está gra
vadn em lNtra.s maiusculas a seguinte inscripção:-
1liandado construir ptlo Exm. conselheiro, senador 
e ministro da guerra, J. J. de O. Junqud.ra. 

Quando daqui a cem ou Uuzcntns nnnos nlgum 
viajar curioso llesemlJat'car tta ignutu ilha Uu Bo
queirão, naturalmente saudará, como eu saudei, 
a. memoria do illustr,~ Lrazih•iro, tjUO erigiu obra 
Cio duradoura c tão prov-eito~<:~, (Riso.) 

Cad<:t qunl com :ma estrdla ; ') nw~mo não me 
lia de acontecer l 

(~lfuito bem; muito bem.} 

O Sr . .Junquch'"a:- O nobre mini~tro 
da fazenda ainda huntetu no di.scurso, LlUe pronun
ciou perante esta casa, disse quo cu harta siJo 
injusto quando lcmbre1-lhl3 o facto que se estava 
dando da omissão neste orçamento da nrLa ncces.
saria par,1 pngamento dos juros c amortizaÇ'ão !do 
novo cmprestimo de 50.000:000;í; u nol.Jre mi~ 
nistro entend·.:m que cu fizera uma grande cen:::ura 
e não m'a lcYou a l.Jem. Declarou :::L Ex .. que jã 
se havia entendido com a illustr0 conunit:.são tle 
orçamento para que se consignas3c nquelLl Yerba. 
Eu, Sr. presidente, não tive em mira fazer propl'ia~ 
mente umu censura, mas lembrar ao Senado que 
estando em dL;cussão o orç-amento da des.!Jeza do 
ministerio da fazenda, e já se tendo pas-::adn nm 
di<:t inteiro de discussão, era occasifio rlo l~mLrar 
esta omissão, omissão que n?io prov~~m da cnma.ra 
dos Srs. deputv.do . .,;, porque quando nlli ::;I~ orga
nizou n areamento, ainda o cmprl'stimu niio L'stava 
contrahido. Portanto, o que ou quero fazPr sentir 
é que o nobre ministro da fazenda; cm Jogar tle 
tomará bou pnrt(', como duvia,as minhas intenções. 
~;;:ntendcu quu cu estayn fnzendo uma CL'll$Uf.1 
quando isto cu não queria f~IZ•~r. 

Hoje, Sr. [lfllsidenle, o honrado ministro me fez a 
honra Ue responder acerca de varias considerações 
que eu aqui tinha produzido qunndo fulld sohre a 
emissão do noYo emprc.-:timo ü procurou r.:futur 
as minhas opiniões. 

Começou 8. Ex. notando que eu nllo tiyosse lido 
uma noJticia publicada no Dia!'iO OffiGial J.e 3 do 
corrente accrcu do rateio Uo emprestimo de 50 mil 
contos, e da tJx.a média. por que e~le. rmpt'•!-stimo 
tinha sido tonuulo ; emfim, dos csclarvcimentr)S 
que o Thesoul'o juigeu <leve r publienr :'I este rt.•s~ ~ 
peito. Confe~so ao Senado que lendo sempre o 
Dia1"io 0/ficial, assim como todoS os jornaes que se 
puLlir:am nesta càrLe e nas províncias, quando o 
temtw me soLra rmra estes, rea.lmcnte uüo vi esta 
declaraç-ão do Diat'io 0/ficit~l, e creio que muitos Jos 
honrados senadores não n viram tamLem, sendo 
de notar que toda a imprensa. diaria Uesta cUrte 
não julgasse o assumpto digno Uc uma traus
cripção. Vendo por ~ste documcntiJ official qual 
a Uistribuição do cmprcstimo nesta cUrte e nas 
provindas~ vendo mais quaes as differcntes taxas 
por que elle fvi tomado, e }lOrtanto a sua média, 
que foi de 9G,37 ccntimos, cu comtudo aindn 
hlboro em uma grnnde duvida e preci:w.va que o 
nobre ministro me esclarecesse. 

Desde o principio, Sr. pre~identc, tem-se dito 
aqui que este emprestimo, em ultima analyse (não 
empregando a p:J.Iavra scientifica, mas no:-; seus 
resultados) é uma conYrrs~o rla divida llucttwnto 
de 3 c 3 l/2 de juros em papel rm di rida de i i/2 
de juros em ouro; como tendo por t1m prinl'ipal-

.. . ... 
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• 
ment~ resgatar este.:; tilulos e rD:iig[ltUi' parw da 
divida {rue o go'~;crno contrahiu com ~ Banr'O do 
nrnzil; e que portanto o nanco Uo nr<-\Zil c outru,.; 
C!'t':tLelccimento.: de cr-edito nilo doh:nrinm rs-r:npnr 
c~tt< occasi5o ele trocar os seus titulo.s reTos do 
no~-u emprr~timo que p!'ntlnznm ('fi pnpel qu~_ .. d 
G 11 'u de juros, ou mais conforme o cnmbiu: 

Nesta informação inscrta no Diario Ofli.ewl C e_ 3 
do eorrente não \Cm :. dcclnr.'1~i'ín de que q_uantws 
tomaram estes bnncos tlo novo mnprí'51111to. O 
nc.Lre mini.;;tro, querendo csquirar·l'C l! rsta inful'
mn~tlo, nos disse hoje f!UL' nGo era con-veniente 
puLlicar os nomes de tndos os tonuulorcs de c~
prestimos, porque lw. muito-; iJHliYilluo.c< que nuo 
querem a sua vida d0Y<1~sudü, nutro_::; trne _npr"nn,; 
qu~rcm poucas nrc,:ões, cmfi!n que nno de.~rJn_m dn 
m;neira ncnhumn yer pnlthrnda nmn operarao pe
quena que tenlwm de fazer. Eu concordo com o 
n0lire minist!'o em pnrtn c cm partt· di~ronln, Ct!n· 
cardo cem S. Ex. quando amrma que SP não 
dCYCm pnLlirar os nomes do~ tomntlores df• sens 
emprestimo3 qunndo esses individuas o f;~zem, 
n5o para e~prcnln~ão, ma;.; para n colloc~ç-ao do 
capital, para cstalwlecerem uma rendil ~ér1r1, uma 
re-nda honesta, o que se chama em F~tmça os l'en
tid·s, hornen3 que vivem de suas modwn;;; rendas ... 

O Sn. ArroNSO CELsO (ministro da fazenda): -
Sim, senhor. 

O Sn. JuNQUEIRA:-..• mns o noLrc ministro não 
tem razão quando não .PtllJiira os n~mes dos t•stn· 
bclecimentos de credtto c lJJ.HtlUCJro~ com n dc
darn~ão das sommas com qne entraram para <'StP 
emprestimo. Nós prrrisamos snLer si o Uanco do 
Br<)Zil, que era credor até ha 11r,ueof:. d;a~ de cerca 
de 37.000:000$ ·do governo , sendo crrco de 
!' •. 000:000~ de bilhetes do Thcouuru, c 23.000:000~ 
em conta corrente si o Banco do Hr:-~zil entrou 
p0r encontro com 'es~a quantia ~vul~da. E.~ ta iu
r'ormação é tanto mm~ nbcessana, sr. prr.~tdrnt~·· 
qmmdo para avaliarmos d~ prrtendJtla l:Xtsknci~ 
da vpernção do credito real1zad::t, d(~H'nws ver Sl 
com cffeito a conversão daquolles titulo.«., porque 
o Banco obtinha nm menor juro, realizou-se re
cebendo clle bonds que venee~scm nm juro muito 

-maior. 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):

A respeito dos bancos eu darei a fnformaç5n, pnr
que ~stes _('sta!Jelecimcnto~ silo sujcito:-:_:w rCg\men 
d11. publictdade c n respmto dPlles !lno r.st<~ rm 
que~ tão a vida privnda. 

O SR. SILVEIRA nA MoTTA:- Os grandes sub· 
scr!ptorcs são seinpro banqueiros. . 

O Sn. luNQ"GEIRA:- Vr~jo por (•stn infurmaç5o, 
Sr. presidente, que pela taxn d<> 9G, f~n1~n .dis~I'i
buidos 3!.267:0006 e que o ro~to ftn r1Jstr1butdo 
por taxas superiores, que "'ariam ilC>::.de 100 até 
9G .. l. Penso, poi5, qnc estes 31 .2G7:000,? foran~ to
m~dos pPlos Lancos ou por grnndcs bauquotros, 
porque foram aqucilcs que rrservnrnm·fB, ou de
vüun reservar-se o direito de firnr com o rc::~to do 
emprcstimo, · Gepois quo cllc ro~se ~uLsel'ipto r;r 
:1quelles individuas que se animassem a propnr 
prec,:o superior. 

O Sa. A.FroNSO CELso (minislto da {aze1~da) :·:-
Mas note V. Ex.. lJ.UB não havia Jlrrfcrf'DCJa para 
ninguom. 

O SR: JuNQUEIRA :-Não estou dizendo que 
houves.se preferencia, nem a podia IHl.Yer, uma 
·~ 

vez quo OS! p[lrticuiarcs niTcrt~c.e.Sscm um prrçn 
maior dn que os h:mcos oíiflre~essem; ma~ o CJUfl 
(jneru tllzer é que induzo desta inrnrmnçrío ~a 
circumstancil'l dn qut' 31'2:67 contos provnYoinumta 
f;H'atn tlistrilmitliJS pelos bdl1L013, c que o Banco,do 
Dr<.~zil, crct.lor do Estltdo, devia te.r entr~do cm 
muito nesta quantia. Port~nto .. dcsejaya &.'\bcr ... 

O Sn. At·T1mso CELSO (ministro da fazenda) :
Satisfarei a V. Ex. 

O Sn. JUNQUEIRA.:- Quando o nobre ministro 
julgar opportnno informarâ qmmto ~ub~ereveu o 
l3~mco (lo Brazil, e qn<.~nto ~uLscrev(~ram outros 
Lancos o banqndros import:mtr~. e outro:o~im, a 
quanto fica reduzida depois d1'sta opera~fín n tli • 
vidu para o Banco do Brazil cm bilhetes do ThtJ· 
souro c em conta corrente-

O nobre rninistro .. Sr. presidente, nil respQ.'::ta 
com qut~ me distinguiu hoje, qutz aindJ. invalidar 
os argumentos quC\ eu tirei da lei de W de No· 
vcmLi'u do 1827. 

Eu t!ontinü.o a pensH, porém~ fl_UC cst;.~ lei não 
pcrmHle ao B'overno do Brazil sinao as operações 
de credito ncllas estnLdecithls. 

Essa lei divide~ nossa dirida pnhlica em interna 
c ext~~rna; diz que a divida interna será contrahida 
por meio de apolici:'S; cstaLcl.ecy o mo_9-o ~ a fU~ma 
por qne ell~s d(:vl:lll ~er fllll!tttªas, llfl~ c ros~r~;el 
por essa lct ormttir t1tuio~ senao nommatn·os, fi
cando o uomc dos e:redore:; ou possnidores inseri· 
pto:-: no Gtande Lit•ro ,· c toilas as vezes que esses 
titulo:;; as apolices tiver-em de ser transferid~t<;;, lta 
de se ÜiTectuar a trnnsfcrcneia na Caixa de amor· 
tiznçílo ou nas suas filiars, que sâo as thesourarias. 

O noLro ministro da faze nUa veiu dizer-nos que 
os titulas da nuss.a divi(ln c:xterna não eram nomi~ 
nati\·o:;, o pnrtantn a minha objCC'\ãO não tinha 
cubimcnto. Mas pc~o a S. Ex. QUL' _olJ~ervc que o 
lei de iõ de Novembro dü i827 n<to 1mpõe essa 
o1J1'ir:r:Jf'ão nos titulas da divida externa; f', poi:;;:, 
não Se "pódc c~taltelertr o ;1rgumento que S. Ex. 
or:.tabelcccu. 

A auloriza~ão que o nobre ministro achuu IUl 
lei tle i828 c na lei do l86fl, não póde de maneira 
nenhunw. escudar sua opini1'io. . 

N:J ld de lH28, Sr. pre:.identc, o que se diz t! 
que· o (rovcrno faça oprr'açõrs de credito para 
cobrir o "'df'{icit, pelo mndo que aclwr ma.is conve~ 
nicnte. 1\Ia:-; isto não contr:uia o que prescroíoU a 
lei fundament;1l do.crPdito publico do Brazil, que 
r.'i n lei do J5 de Novembro do 18~7. Deve entcn· 
dcr~sc que o prcçn do ('IUprcstimo, a ta~u tlo juro, 
o pra.zo e outra::: circumstancfn!', que pridem 
influir n3. opMação financeira, ficam intcir~m~n!c 
livres mas ao que cu refiro-me é ~o prmCip!O 
sobre 'que clcscnnça a lt,i de :15 de Novembro de 
!827. 

Portanto, é tle.;~a propria Ici que eu tiro f1rgn· 
menta pr~rn r,stranhar o syslrma de que lrmçou 
mão o nolJre ministro, porque, soguntlo essa lei, a 
condi~·ão du cmprei'timo interno é srrem os nom~s 
dos sulJscriptHre~ inscriptns no Grande L-ivro e n:.to 
serem tra:asferivcis por :::.implpg tradição. 

O argumento adduzido pelo nol.tt•e ministro não 
tem a minima procedencia. 

Quanto á autõrização -de 186G, tamlJcm citada 
pelo nobre ministro 1 cu dirri ao Scnndo que era 
esta uma dispo:-:.içrío transitaria, prn"Vr.nicntc das 
circnmstancias d~ momE>nto, -quando a guerra do 
Paragnay estava no ~cu auge, quando ora prPciso 
que o governo do Bl'azil procurasse saJvnr a honra 
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nacional, obtPndo dinlwtro para ~·ontinnnr a luta, 
sendo por isso nutorizado a cmpre.gar naquella 
oecnsião um recurso extremo de apoliccs n5o no~ 
minacs. 

O no1Jrc ministro os tá vendo que foi osso um re
curso aconselhnllo pclns difl}ruldndes de momento, 
consignado em uma lei do orçamento, o que quer 
dizer cm uma lei annua; que não era dispo!=:ição 
prrmnn(';nte ; c S. Ex., bn~tantc illustrado como é, 
não ha do julgar que a~ disposit;:"õcs insertas cm 
uma lei de orçamento quf'. se re-ferem ás opcrn('ões 
em ta~s circumstancins sejam prrmrmcntes. A 
nossa disposiç5o perm:mentn a este res:prito é a lei 
de 1827. PoJ' isso é que eu tenho du•tidas em 
aceitar a especie do cmpresLimo mixfó, adopt:-üT:l 
pelo noiJro ministro, quo sA npnrta tanto da fôrma 
e do typo cstflbelccido naqurllu dispo'li~?io. 

0 Sn. AFPONSO CELSO (ministro da {a:renda) :
A prorogarão não marcou limites ... 

O Rn. JUNQUEin.A :-Eu vou ler ao Senado o que 
áiz a rcsoluç~o prorogali\'a na parte cm que auto~ 
rizou a oprrnç5o de credito. 

O Sn. ArFoNso CELSO (ministro óa fazenda}:
E as deducçõcs que u Sr. Correia quir. tirar? l~Uo 
préviamcntc rcc.onhecia que o governo não podia 
sinão emitt1r o cmprC.;;timo como fez. 

O SrL GoiUtFJA :- Eu figurava hypothcses. 
O Sn JuNQUElllA. :- A autorização legislativa é 

a seguinte : 
• O ministro c sccretrlrio de E~tado Uos nego cios 

da fazenda fica autorizado a realizar as neccssarias 
operações de credito para converter em divida 
consolidada interna ou externa, no todo ou cm 
pnrtc,a divida fluctuantc,c para saldar as contas do 
anno financeiro de 1878-1879 prlas dcspe.zas :mto
rizadas pt'lo poder legislativo jti realizadas, ou qti.c 
se realizarem, não excedendo de 50.000:000JOO.• 

Portanto, a autorização legislativa foi para con
trallir-so um cm.prestimo interno ou externo para 
o fim nlli detcrmmado. Nem se disse alli, como 
na disposição de 1828, que ll nobre mfnistro· podia 
fazer a operação como julgasso mais conveniente ... 

O Sn. ill'FoNso CsLso (ministro da (azmáa):
E::;tava entendido. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Não estava entendido t<JI ; 
o que estava entendido é que n operação- deveria 
ser feita dentro dos limites Iegaes, _pelr. fôrma e 
typo da lei de 18!7. · 

Aquella lei foi que firmou o nosso credito pu
blico, csl.abelcccndo a fórrna com quo a divída 
pulJliea devia fundar-se, amortizar-se c extin
guir-se .•. 

O Sn. AFFONso GELSO (minisll'õ da (azenda):
Qual é o typo? 

O Sn. JuNQUEIUA:-São as apolices nominativas, 
ficando o nome do credor íuscripto no Thesouro, 
não podendo ser transferidos aquellcs Litulos 
sinão pela fórma que ossa lci determina, c não 
úonds~ dados ao portatlor, sem nome, que passam 
de mão CIQ m5o sem precisar de transfercncia. 

O Sa. AFFONso CELso (ministi'O da (azenda):-
0 fJ:UC é uma grande vantagem . 

O Sn. JuNQUEtnA·-E' outra questão. 
o sn. AFFONSO Cr-LSO (ministro da fdzel!da):

v. Ex. não me póde convencer de que a lei esta~ 
bclcccssc um tvpo m~ico para /Js títulos da divida 
publica. · 

O Sn. JuNQUEIRA :-tl nol1rc minigtro é que:n'ão 
me p1'1de contt·:-'tar o grande inconvenient.o que ha 
em se alterar constantemente o typn dt•s.-:ns titnl9s. 
Eu nfío disse t1UC a ki c•strllJ(•JPceu toilns as rcgrns 
do rnturo, que tivcssu marcado que os titulo~ da 
divida pnbl1ca Uo Br<1zil não excederütm de tal 
prazo, não teriam sinão tal juro, não teriam sinão 
tal pr(ro. Enl:to a lt'i se tornaria t1Lsurda, por1]UC 
quereria prvvC'r o futuro, nquillo que não srria 
pos:;:ivellJro-v·er, rstnbelecondo Ludas as condi~ões 
por que os emprt>slimos internos deviam ser reali
zados; cousa que não se pôde f(;l.zcr com antece
dcnc-ir~ ... 

O Sn. AFFONSO CEr..~o (ministro- da fazenda):
E V. Ex. conhece quanto a fôrma innue no em
prcstimrr. 

O Su. JUNQrEIRA:-Eu não fuça disto grande 
cabcdlll. Apres.i!Htfl a.s fluvidrls que appnrecrrnm 
no meu espirita cm faec da lei, 110rque me p~rece 
que u1lo é licito a catla ministro da fc1zenda ir en
gendrando systemas novos de cÍnprestimo::;. Não 
quero dizer com isto, como já declarei, que con· 
dcmno absolutamente a opurrtção feita peJo nobre 
ministro, que a considero pesl'imn; eu /"á reco
nheci que cita não póde ser assim qua ificada. 
Aprrsentei as dm'idas que sinto IJClo lado da lega~ 
!idade e pelo l:c~do dus onus qne traz ao Thesouro, 
e que poderinm ser menos pesados. 

O Sn. AFFo::q-so CELSO (ministro da fazenda) :-O 
que é certo ó lJUe não se podia fazer cou~a melhor. 
A subscripção estú provamlo, 

O SR. JuNQUEIRA :-Quanto á legalidade, tenho 
essas duvicb.s, porque rcalrnente séria cst::~belecer 
uma grande confusão no nosso systcma firtnn~eiro, 
si por ventura o governo do Brazil appa.recosse de 
cinco ern cinco annos lançando no mércado um 
emprestimo de fOrma tllversü. O typo dus nossos 
ernprestimos interno~ é o cstal1elecido pda lei 
de 18.27. O que não convém 1~ quo ós ministros da 
fazenda possrlm estar inventando diversas e5pecies 
do cmprcstimos internos, do modo que o credito 
do paiz venha a soffrcr, porque, havendo tliffe
rentes titulos de etnprestimo, ha de ser difficil 
pôr ordem, conservar harmonia tlC systcmet entre 
elles ... 

O Sn. APFONSO CELSO {ministro da {a:::enda) :
Faz-se isto cm todos os pnizcs. 

O Sn. D.\NTAs: -DepenUe das circumstancias, 
do estado do mercado. 

0 SR. AFFONf:O CELSO (ministro da fa::;cnda):
Nos Estados-Unidos quantos 1 Em Franç-a até $0 
emittr.m bilhetes de loteria. 

O Sn. Ju~QUEIR.\.: -Eu .. Sr. presidente, nilo 
posso louvar si por ventura alguns paizrs a!teram 
a formula geral de seus emprestimog, e quN me 
parecer que tsto tem sido oceasionado por diffi· 
culdades em que clle:) se aelwram. Nos Estados
Unidos, durrmte u grande guerra de secessão, em· 
penharam-se grandes recursos ; mas não pode
remos trazer como exemplo os sarrificios dolorosos 
exigidos por aquclla guerra. O que eu digo é que 
em tempo de paz, nessa mntcria, deveremos seguir 
o caminho que nos foi indicado na lei, poriJUO 
assim o credito publico se firmará melhor. 

O nobre minisiro procurou responder ás minhas 
objecções a respeito de nilo se ter feito au pnr o seu 
emprestimo. 



· Eu não disseJ Sr. presidente, que sempre fUra 
costume cstai.Jelccer cmprestimos ao par; o que cu 
disse foi qnn tinha noticia de alguns cmprcstimos 
nestes ultimas tCIDJilOS feito..; ao par, S. Ex. foi 
mesmo quem nos vem dizer hoje que alguns Es· 
tados, como a Delgica, a Dinamarca c. outros ti· 
nh::~m realizado esses cmprestimos no par. Eu cileí 
até o emprestimo metropolitano fdto -au par p'cla 
cidade -de Londres. 

O Sn. ArroNso CELSO (ministro da (a:;encla):
Do 1.200.000 llllra::> súmento. 

O Sn. JuNQUEiRA:-- Seja de quanto fôr; o que 
é verdade é que hujo a tendencia 6 f<.~zcrern-sc os 
emprestimos no par, porquP- os governos estão 
vendo que é um grande desf<~lqne para o Estado, 
quando por ycntura não se fuzcm cmprcstimos no 
par c depois tem de se pngar maior qunnlia pelo 
reembolso. 

V. Ex. sabe que a Inglsterra, nos meiados do 
seculo passado, fazüt emprcstimos ao pnr, porque 
não se tinha ainda ni!i ínvontado essa grande 
sciencia da agiotq,{Jcm; estavam mais innocrPnte:;:. 
No pequeno osp<1ço de alguns o.nnos, de 1755 
a 1763, a Inglaterra realizon nove cmprrf'>timos ao 
par, c ·a~sim outros paize~. Foi realmente no 
ministerio Pitt, quancTo a Inglaterra acha\'a·se 
empeniwdn na grande guerra com a França, que 
a agiotagem entrou por muito nos emprostimos 
pu!Jlicos, o ns grandes cnsas de JJancos dn Ingla
terra actuaram ·com bastante força no ministerio 
inglez para que os cmprestimos fo~sf'm feitos com 
grande margem; porque é ella que d<i Jogar aos 
lucros raLu!o:;o:; dos f.Hlnt!Ueiros j actuaram tão 
poderosamente, que a Ffanr:a depoi:-. do governo 
de Napoleão, na rcstaurnção JJourUonicfl, procurou 
fazer cmprestimos no par, não o conseguiu por 
caliSa da influencia dos ricos banqueiros, .,Citarei 
o cmprcstimo realizado pelo Dnqnc de Richülieu 
que-, tendo recebido 3G5.000.000 d6 francos, ficou 
responsavcl por üOO.OOO.OOO, porque o cmprcstimo 
foi effectuado a 55 fr<mcos e 50 ccntcsimos. 

Por isso é que cu dizia CJUC era muito mais con~ 
venicnte que o nobre ministro, aindn quo fosse 
preciso elevar um pouco o juro, tratasse de ohtl•r 
o seu edtprestimo ao p.:'ll', c talvez nlguma cou~a 
acima do par; o juro pndcrin ter sido a -1 3/"í. 

O nobre ministro rcf~ríu-:;;o a dous escriptores 
<IUO citei, Lcroy Duaulieu c Lol..uJyl'ic. Na oLra do 
Sr. Lcroy Dcaulicu está r.le::~cnvolvida esta ques
tão com a ·proHcioncia que o distingue; olle cita 
todas as autorhladl!ls que se tem revoltado contra 
esta iU~a de emprr.-timo::; abaixo do pnr; cita a 
opinião do· Bctrão Louis, um do:; homens mais 
eminentes cm finanças que a Frn.nça tem produ
zido, o qual chega a dizer: Eu quero antes contra
hir um cmprcstimo ao par, ainda que chegue a 
pagar 6, 7, 8 e iO "/u de juros, do que contrahir 
emprostimo abnixo do par, ainda que com o juro 
menor. E assim esse illustrc fimmcriro revoltava
se contra as itléas do tcmpg, que eram todas de 
origem ingleza. 

O Sn. ArFONso CELSO (ministro da [a:;enda) :
Juros modicas para realizar fncilmente a conversão. 

O Sn. JGNQUEJRA.:-0 Sr. Labeyrie, cujas pala
vrns cu citei ha poucos dias, e de quem o noLre 
ministro leu hoje uma passagem, dizendo que eu 
tal-çez conhecesse apenas da obra um ca. pitulo, 
quando cu é que podill dizC>r isto de S. Ex., o 
Sr. Labeyrio, dc110is de ter estabelecido os bons c 

sãos princip[os em mhtertn llnancoira", nesta pas~ 
sagem citada pplo nobre mi11i::;tro da fazenda, diz: 
• --Diante, porém das difficuldades immcnsas do 
mercado, quando ab:-;olutamüntc o cmprcstimo não 
podesse ser realizado de outra fôrma, não haverá 
outro remedia si não transigir.~ - - - -- ---

1\las, veja o noJJre ministro .. este ~ o grito do 
homem da sctcncia, do verdadeiro financeiro, J.o 
verdadeiro cconomistn,é um grito de protesto contra 
as imposi\õe~ do mercado. Está claro que, para 
salvar o credito do pniz, o ministro J.u fazend:1, si 
tiver necessidade de passar pelas forcas caudinas 
do mercado pu!Jlico àevcrá transigir para salvar 
no momento o crediio do paiz. 

Mns, porventura o conselho de ctt.pitulnção dado 
por esse cscriptor ó uma regra oconomica, é a sua 
opinião? Pelo contrario; elle demonstra que só em 
tnes circumstundas, quando não houver outro re
media, ó que um governo deve sujeitar-se á im
posição dos bancos. A citação do nobre ministro 
é, poi.:;, contraproducente. 

De:-:do n primeira vez que fallci llz justiça a 
S. Ex., dizendo que este empre;.;timo não estava 
tão longe do par; o empre.-::timo a 96,37 l!stâ, como 
S. Ex. -disse, na expressãe de LcroyBr.aulicu, aux 
environs du pai r. Convenho f!LlO cllo estú nrts pro
ximidades do p::~r; mas por isso mesmo é que, 
vendo que o nobro ministro pôdG realiznr a sua 
operação até ás proximidndes do p(lr, tligo que, 
('Olll um pcgneno esforço, talrez tivesse obtido 
esse emprestnno ao pnr. 

O Sn. AFFONSO CELSO ('ministro d[t {a.::enda) :
Pagando juros mais clevéldo:;: tem tamhC\m incon
venientes. E depois a subscripç-;fio provou que não 
podia obter mais. 

O Sn. JuNQUEIIL\. ;-Aceito nté certo ponto a 
explicação do nobre ministro quanto ti sitl.Jscripção 
nacional; com rffeitn é um <lplwllo aos capit:lli~tns 
de toU.o o paiz. Mas tambem V. Ex. saLu que in
flue r10l' muito O pr.1ZO mini mo, O tempo estalJe~ 
tecido pr.Jü governo. Quem sabe si V. Ex. não 
porlrria talvez ctwga.r até ao par? Eu vejo aqui 
que lw. subseriptores até a 100, ao par, 

O Sn, AFFOX~o CELSO (ministro da fazenda):-:-
Sim; mas quantos? Por lO:OOOSOOO. 1 

O Stt. Ju.NQUEin.l.. :-Por conseguinte, si niío se 
tivesse estalwlecido a base tomaU.a /lClo goveruo1 

tah·ez se ti\·esse obtido resultado me hor. 

0 Sn. AFPONSO CEL::iO (ministro da {azend~J :-
1\fn~ não so pódc fazel·n arLitrarimncntc, é preciso 
ter ea1 attencão os outros titulas. AmanhJ. nós fa
remos esta cÕnfronta~ão, ~i Deus me der força. 

o Sn. JuNQUEIRA:- Tamlwm o nobru ministro 
dbse que eu não tinha razão quando declarei que 
o crnprcstimo era bom par~ ~s tomallores. S,i t:o~~n 
simplesmente esta proposu;:ao, o nobre mwtstro 
poderia applicar-mc o llito do fullecido g·encral 
Andréa. Mas não C disto que se trata. Eu quando 
fallei pela primeira vez mostrei as grandes van
tagens que tinham os tomallore~ c.om este cmpres
timo, e que, portanto, jfl que ellcs pPrcebiam bons 
lucros, não era preciso uma concessão tão grande. 

Ref~rirei agora as vant::~geus que têm os suh
scriptores, para que veja S. Ex. que não tem 
razão. 

Apresentei o seguinte calculo que vou repetir. 
Noto·se que cu fiz o meu calculo ao cambw do 



~i, hypotheso mais favoravcl ao nobre ministro 
{lê): 

« O Thesouro tem de pagar annualmente 
~ 1/2°/o ou ~5E, por titulo cmittído a 970~000. 

« A qunntia d'e MJ8 no cambio do 22 corresponde 
a 55~220 ou 5 7/10 (5,09) sobro o capital de 
9706000. 

"' Mesmo, sem a differen~.a de cambio, o juro 
annual do capital IW'ehido, 970h, pela taxa estalJe
]ocida, e de mais de.~ 3/5. 

• O capitnl que produz o juro de 55H226 annnnl
mente, senU.2 a taxa de -i 1/2, ó 1:2271$22~, ou !22, 
c uma fracçao. 

« Emittidos os titulas do novo cmprestimo a 
970p, cstnn<lo o cambio a 22, foram effectivamcnte 
emittidos a 790$370. 

« Na pcior época dn guerra do Paraguay nós 
cmittimos apolices a ~ste prct;o

1 
pouco mais ou 

menos, o que quer d1zer que prnscntcnumte, no 
remanso da paz, vamos cmittir titulas a 790;$000. • 

Eis aqui, Sr. prrsidQntc, por que eu dizia que as 
condições do cmpw~stimo eram bastante vanta
josas para os tomadores. Sei bem que o cmpresti· 
mo para que tenha exito é preciso ser feito cm 
condições taos que, sem trazer r;randes onus ao 
Eslado, comtuUo convide os capitalistas a ne!Iu 
cmpreD"arem seu dinheirL'. 
Não~ passivei que um emprestimo seja junta· 

mente favoravel ao Estado ; si o fo-;se não ou
contraria tomadores. A minha objecção foi que 
as condiç-ões favoraveis aos tomadores excediam 
um pouco a linha lliYisoria qur se deve guardar, 
tornando-se um pouro nwis lucrativas do que de
veriam sêl-o. 

Mt~s o.noiJre ministro entendeu que eu julgava 
qno os cmprt'::>timos favoravei:. aos tomadores são 
sem,Prr dignos ducensura. Que só dtJ\"eriam rea
lizar-se operações sem que aos tomadores ficnsse a 
menor prohaiJilidadc de ganho. Isto seria impo~~ 
sivel. 

Quanto á questão de papol-moedn, insisto na. 
minha opinião. Eu não disse que os bonds do novo 
cmprest1mo 0ram propriamente pnp~"'l-rnoeda; o 
que affirmci foi que, cm ultima analysc, exerciam 
as i'uncçõos desse pnp~l; porque si estes bonds 
o os seus coupons podem ser dados para soh'er 
transac<_>õcs entro parttculD.rcs, podem pnssar de 
mão em mão pCir &implrs tradição sem huverem 
mister transrcrencia, é 1nncgavel que esse~ titulas 
assumem um certo caracter de papel-moe.Ua. 

O nobre ministro disse quo não eram nem pa
pcl-moeda, nem mocda-pltilOl. Eu IJem sei que a 
moeda-pap~l é emittiUa p~:los bancos para ser con
vortiUn, quando fôr aprt'sr.ntaJ.a no respí\ctivo c::.
criptorio, c que o pnprl-mocda, cmittido no exer~ 
cimo de funcçõcs magcstaticas, tom curso forçado, 
ó recebido oLrigatoriamente nas reparti~ões pu
blicas. O que asseverei foi que o:; titulas deRse 
emprestimo eram, não proprinme.ntc papel-moeda, 
ou mocda-paprl, mas titulas CIUO poderiam servir 
para exercer func_ções dt papPI-moerla, porque 
liquidavam olJrigaçocs c eram mtcrmediarios para 
transacções, inflUindo assim na massa do meio 
circul.:tnte_ c concorrendo para a depreciaç1ío do 
papPl-moeda, desde que este fôr super[lbundante. 
Foi este o s_entido da minha oLjec~ão 

bolas o nobre ministro não qmz considerai-os 
assim; parcceu~Ihe que eu coUocava na mesma 
linha os titulas desse cmprostimo e o papel-moeda 
do Estauo. 

Eu quiz mostrar que não havia vantnge_tp. cm 
dar aos titulas esse privilegio, sendo prefc:irivd 
que passassem de um a outro possuidor ~or transrc
rencia, como se pratica com os outros titulas. Era 
tambem mais garantia para o possuidor desse:. ti~ 
tulos, que lhes vodem ser roubados. 

O nobre ministro bem comprohondc que a con
dição e:-::tnbeledda irá concorrer para a contigoncia 
de se augmentar a massa do pnpel-moetla. Por 
exemplo: um negociante no Rio de Janeiro, que 
possuis"Je tOO:OOO$ em títulos do novo cmprcstinw, 
não tendo na occasião numeraria para pngar a 
outro, propõe a e~te receLel' igual quantia em taos 
titulas; conconlando o credor, estariam os mesmos 
titulas fazen!lo as vezes tlc meio circulante para as 
transacções do commercio, como ~i pt~pel-mocda 
fossem. 

Quanto aos juros trimestracs, a minha obser· 
vação, Sr. presidente, foi que é uma innovação, c 
que não devemos innovar neste ponto. O cos· 
turno estubelccido cm pagM de 6 cm 6 mczes, 
e todeJs accommoUnvam com esta pratica. Aecresce 
que o pagamento dos juros de 3 cm 3 mezes 
trará ao goyerno uma obrigação extraordinaria, 
para a qual pr'1dP não estnr h~bUitado, c então 
terá de recorrer M expediente ou de aJJrir contn 
corrente no Banco do llrazil, ou de recorrer a 
qualquer outro meio que o obrigue a pagamento 
de juros, qnP. evitar i::~, si não fôra a condição do 
pnglimento trinH:>.stral. Sendu este efft!ctuado de G 
em 6 mczes, o Estado não se teria de sobrecar~ 
regar com essa despez:1 maior, visto que nos 
semcstrt3s so effectnam ordinariamente as entra~ 
das para o 'fhesouro publico. Entretanto os poR· 
suidores do.; titulas, recebendo os juros ao O:m 
de tres mczes, lhes podem dar destino com lucro. 

O Sn. ArFONSO CELSO (ministro da fa=enda):
Mr~s os juros ~emcstraes podem ser emprrgados 
da mesma maneira. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Mas é êlaro, sendo eu credor 
do Est~d0, c reccblmdo ao fim de 6 mezes, o Es
tado não vem a so_ffrer a diiTerença que se dá sendo 
o pagamento feito ao fim d0 3 mezes. Hect-bendo 
cu a Psse t1!mpo, po«so drpoFiitar o dinheiro, e ga~ 
nhar novo premio, que de outra sorte redundaria 
om proveito do E~tudo. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministt•o da {azenda):
Mas essa clausula concorreu para o bom exito do 
emprestimo. 

O Sn. JuNQUEm!.:- Eu penso que o nobre mi~ 
nistro sem essa condição conseguiria o Lom exito 
da sua opcraçfío; não havia mister a innovação. 

Quanto ao pagamento dos juros nas praças da 
Europa, cu ponderei que o governo não pôde pru
cisamente calcular o numero de coupons que se 
apresentarão em Londres, Pariz ou LisLoa, afim 
de ter cm qualquer dessas praças a qu::mtia nc~ 
cessaria pnr:1 o pagamento dC' juros. Os possuido
res desses titulo~ podem ir a Londres, Uepois 
passam para Pariz c vão cm scrruida peregrmar 
por diversos paízes da Europa, levando comsigo 
esses valores, cnmo receberão a sua importancia 
nos prazos marcados em alguma das tres praçAs, 
si o governo de antemão não souber quantos 
coupons se aprt's8ntarão ou em Pariz, ou em Lon
dres ou em Lisboa 1 Nesta incerteza terá de man
dar pnra essas praças somma superior â que seria 
precisa. 
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o Srr. AFFoNso CELso ( ministro da fazenda ) :- o Sn. AFFo~sü'ceL5o( ~ít;ÚtroâC:c}âiei;Jã)~::C' 
A apresentação dos coupons tem antecedencia de Não é muito, as minhas sJo só tres. 
oito Ui:J$j p~ra isso ho.sta que tenlwmos fundos em O SR. JuNQYEIUA :-.ReconhÜl·a qae niio tem razão 
LondNS. neste· ponto-como cm 3lguns· outros. O proprio 

O Sn. JUNQUEIRA. : -Não sei si no pra1.o de oito aviso diz o seguinte (Jê ; ) 
dias 5e podem fazer todas cssns operações~ para « Ministerio dos negocias da fazenda.- Rio de 
occorrer ns quaos o nohrr ministro appolla pnril a Janeiro, 2! de Julho do 1879.- Para facilitar a 
nossa agencia financoira em IJondrcs. execução do art. fi. o das instrucções de !9 de 

O Sn. AFFONso CELSO ( minlstJ·o da fazenda):- Julhu corrtmtc,:quc permitt~.l o pagamento das en-
O que digo ~que lJasta ter fumlos om LnndrL~s. tradas do novo e.mprestimo nacional em Liihctes 

O SR. JuNQU.EII\.A. ;-Não é tanto assim; muitas ou letras do Thesouro ainda não vencidas, dccl<tro 
vezes alguns desses possuidores, que estavam au- a V. S. quc.osscs bilhetE-s ou l1·tras dcYem, :mtes 
sentes, podem cstnr em viagem pnra 0 Jmperio e de ser apresentados <ís commissões de subscripçoão, 
o Thcsouro não saber tlesLõ facto sinão no fim de ir ú t1wsouraria··geral do The~ouro Nacional, afim 
um ou dous mezes. Nesta ignorancia se. podem de que nhi se mencione a tnxa porque fornm rmit
<~pre~entar inconvenientes rmnorcs ou menores. tidos, p<~rn que soffr·nm o devido clcsronto. Dous 

Da mesma maneira pndrm, nas vesperas ao tri- guarde a V. S.-Affanso Celso de Assis Figuei
mcstra partir daqui viajnntes levando nas _suas rerlo.- Sr. João, losC do Rozario. l 

malas Loa quantídaU.e Ue:Sses l;onds, cujos coupons Ora facilifar a"'execu\ão~csú claro que é cxplicnr 
vão ser apresentados aos nossos agentes nas trcs o modo por CJLlC deve ser entendido o art. ü.(l 
vrar;as da Europa pnra olJlorem o pagumento dos Já vê o Senndo que cu tinhn razão, quando pedi 
JUros. a codificação destas explicnções. 

O Sn . .AFFO~so CELSO (ministro da fazenda):- O Sn. AFFONso C~.;Lso (mini$tro da (aze11.da) :-
Os Estatlus-Unidos têm ndopt;:1do e:->te systcma com V. Ex. codifique primcil'o as explira~ões dadas 
muita vantagem. ... pelo Sr. Visconde de ltaboralty, e cu t<lh'rz llw 

O Sn. JuNQUEIRA.: -Os Estados-Unidos nem 11e~a o frrvor de eodificar as minlws. 
sempre no~ podem serYir de exemplo. Nós não O Sn. lliNQUEmA:-Eu não tcvho notla ngora 
estamos collocados na mcsmr~ pnsirí'ío, nem mesmo com o .emprostimo de 1368, nem é este o meio 
nos poderemos collor.nr de ftlrma que. o~ exemplos regular de V. Ex. defender-se: o que cston dizendo 
de la sejam pr.rfeitamente servi veis para nós. O é quo á vista de. tacs explirn\õr-s, e tomo'o nobre 
nobro mmistro sabe que M E~tados- Unidos con- ministro deve ter no futuro, segundo parece. um 
trahiram uma grande tliYida, mns qnc a estão monnmeni.o para esta grande operarão, muito 
amortizando de umn maneira muito notflvel. E é mais duradouro do que a<JUclk qur ó nohr~~ mi
por i~so que ellt>s podem adoptar esses diversos n.istro viu na ilha do Boqueirão, c que o imprc;-;
typos de omprrseimo, por1}11r.. têm o axioma de quo swnou, era Dom que ttld~J ficasse bem cbro. · 
a -geração que contr~ho t~ c.mprestimo é nquc!la O nobre ministro saLe que os monum(~ntos que 
que o deve pngar. Nos nao estamo~ neste caso, se escrevem nn logi~lacão e na historia são muito 
levamos muitos nnnos-a pagar as nossas dividas o mais durndl)uros, do que os de nwrmore c bronze. 
não podemos ter a csp~~rnn~n.. . O monumento do noLrc ministro dl'VC ~er. mri pe-

0 Sn. AFFONso CELSO (ministro da {aztmda):-Mas renius, muito mnis dura!louro do que aquelle que 
por que "r o engenheiro ou empreiteiro mnndou collnenr na 

O Sn. JuNQUEHU.:-Porque não temo§ n granrlo modesta cnsa da polvora da ilha do noqneirão. E, 
industria daqurlle pniz, ni'io podemos produzir entrl\ parcnthesis, declaro no Senado que foi um 
como cllc prodLlZ... melhoramento muito notavcl, c a que me desva

neço de ter associado o meu nome. 
O Sn .. AFFONSO CELSO (miuistro da [azrnda):- o deposito de polvora tlcsta côrte era nn ilha J.~ 

Tudo e:::;tá em propnrçno, 1-:lmLcm a nosga drvidn Santa Barbara, a puucos metros do littural desta 
não é tão grande. cidade~ nmeaçando a vida de seLlS habitantes. 

O Sn. lc~Qumn.\.: -O noLt·o ministro tamUem 
Procurou refutar aqnillo (jU~ cu tlisse a resprito O Sn. AFr--or;so CGr.so (ministro da fazenda) :-

Ameaçava mesmo :1 minha. do sorteio. Eu não critii}UCi a Ucliberação tomadn 
por S. Ex.. de cstaLelecer o sorteio, o que cu disso O SR. JUNQUEIR...\. :-Eu sei que V. Ex. tem 
é que, estando os Uonds <tO pnr, era: mais C'JU'"fcni- muito cuidado com a sua precwsa cxistencia:, c 
ente surteal-us do que comprnl-os. por isso o seu louvor ao _meu neto como ministro 

Diz o art. 5.0 do decreto de 1.9 Ue Julho de da guerra foi sincero. Eu resido menos tempo na 
!879. (U .) côrte do que o nobre ministro i mas cogitando elo 

A min1HI. ob::;ervação fui qUe, quando o:; titulas Lem-estar de V. Ex. c dos haiJrtantcs de:;ta côrte 
eslivcsscm cotodos a ÍOO, melhor L'l'a sorteai-os do fiz aquclle serviço. Talvez V. E~. não ncrcditt) 
que entro r 0 go--rcrno no mercado para comprai-os, que eu me lembrava de V. Ex. quando decretei 
porque r:::"a rntrada do governo podr.ria dnr logar aqnella obra; pois engana-se, lembrava-me muito. 
á espernlnção momentanen, e então Lurlar-sea es- Mas deixl'mos o meu nome~ que <'lliás n5o figura, 
perant;n de obtt'r-se c~tes titulas ao par. por vangloria minl1n, ou por ordem minhe~, em 

Tambem s. Ex.. achou fJUe cu tinha sido muito nenhum melhoramento que cu levasstl a cnbo, 
exagerado quando disse que além do derreto v a rios como fazem outros conhecidos de S. Ex.; mas o 
actos du governo tinham sido expedidos no in- que é certo é f!UC o seu cmpre.stimo irá á immor-

talidadc na~ azns da fanu. tUito d0 explicar ao pnlJlico as hases do novo em~ 
pres.timo. Eu livnrins exp!ir!lçõespor Jlartu do go- O Sn. AFFONso CELso (ministr!J da {azenda):-
verno; S. Ex:. sprosentrm~nos hoje algumas, eu Com os commentarios de V. Ex. 
tenho aqui mnn outrn. O SR. JuNQUEinA :-Foi por issO que ru prdi a 
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A razão por que era mó. a sitnnção das provincin-= 
estou dando-a ao Senado. 

O nobre ministro que tratou-me com a bencVtl· 
lencia propria de seu caracter .... 

o sn: AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :-E 
que V. Ex.. muitu merece, Eempre fni seu ad.mi· 
rador. 

codificação das explicações para. que os nossos vin· 
douros po~SJm bem avaliar esta opera~~o e pura 
que ella não fique, não direi com os hymnos para 
não magoar o nobre presidenf.e do conselho, mas 
só com os louvores do /Jiario O~cial e de um 
eorrcspondont~ do Jornal do Comw.rcio. E' n2-
ce.ssariO que seja codificado o decreto com todas 
as iBstrucções o explicações das instrucções. 

O nobr~ ministrü, senhores, incidentemente, O Sn. JuNQl'EIUA:- ••• ao finalizar seu Uiscurso, 
querendo mostrar que as circumstancias actuaes j me fez utna certa injustiça, suppondo que cu crl
monetarias e financeiras do paiz são pessimus e ticara sua operação por um certo sentimcntn .... 
que- J?Or ron.soguíntr. o 1.1;ftimo emprr5tirno deve ~ .., . . . "' . 
ser v1sto por este lado, disse que 0 e.c;tnUo finan- O ,Sn: AFFONtiO_ LELSO (mtmstJo da frr ... enàa). 
cciro do pQiZ era optimo cm !869... -Ate drssc que nao suppunha. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {aztnda) 0 Sn. JUltQUEIRA_ :~].Ias CU qqero pU r rt liillf!1) 
Quando os esbanjadores deixa mm 0 poder. Ql!-C não tenhu par~ com rts glor!as ~o noLre llll

mstro nenhum ~cntm1ento que nao seJa o de prazer 
O SR. JUNQt:EIRA: - ... e que em 1878 a nova por ver um collo~a, um compatriota, pod1)r el('

siluaçãe encontrou cmpenbadaH todas as provin- vnr-se no conceito d~ seus concillad5:rjs, Aindn 
cins. Peco, porém, a attenção do nobre mlnistro que podasse ser noLre o sentimento que fazia com 
para um facto relativo ás provincias espe~:-iDlmcmt'J que Themistoeles não podl's.se dormir por c~U:'[l 
do Norte. Reconheço qne ellas chegaram a um 1 dos louros do seu rival, facto a que alludiu o 
estado pessimo de finanças ; mas n. razão prlocipa1 nobru minbtro, comttldo, de minlw P<Jrte nüo podia 
é sabida por todos os que se le!H ocrup~do dO$ ne- haver a menor pretcnção de querer disputar o 
gocios publicas. pa~so ao nobrf· ministro. Si faço aiO'umas ol:Jsot·-

0 Norte ia vivendo sem grandes compromisso.:; vações nesta materia, é sempre leYado pelo cspirittJ 
e som grand.~ progro5;so : era e.:;;te o c::; ta do das de bem servir ao p:liz. 
províncias quando se deu a grand~ criso da guer- Tenho uma antipaihin cxtraori.linariu n qu<:~
ra norte· americana. Entüo o pre~o Uu algodão ltiunculas; raras vez~~~ me verão fallar cm matri-
$ue era de cc.rca. de fJP, n a.rroba, . subiu a 8, :12. r cula;:; de estudtmtes... . 
... o e tantos mil rt:ls; tazendetros qa Bahw, I o sn. D.L''T.~:-: :-íJUI' n:Jo J.c\·üm1 ter ar] ui L' ii· 
Alagoas, Pernambuco, ParD.hyba, Ceara e ~!ara~ J trada · · 
nhii.o viram suas safra~ lrij'Jlicnrem c qnadrupli~ I ' ,..· . . . . . . , , . ., , _ ....... . 
earem de "Valor; as popu açõt~~ incita~a~ pelo O t)~. JU.\1-J~I~!_h.\ .. ~ ... taati dc~U~ qt,tc D,VlJ:.ttt~,l 
lucro, entraram a plantnr algodão, o rct-aJaod~"ii\ t ~~~ P~J tame~t) \ dPtkllo yarn f(~H~n., ~o.n,w_ce) .. qu~:::o. 
como os in~ler.es 0 chamavam, planta mutto rwa ) tuvs ,.,mnde~, um co~twto que alfcrtt os mttres"r.; 
em nosso solo, c onriqucc~~ram. Segui 11 .:;;e 0 pru- i puh!teos _d~wvnt1.' mutt?s n.nnos, ou qual~u~~r ou~~a 
rido Ue ml'lhoramcntos. A:; asscmbl6as proviu- I cou~!:- de::;s:t ort1CJJ.l.~ prucm o tomar parlL _La d!~
ciacs, animadns -prln subida espantosa d::t renda, i enss.ao, ~e~l ~1ue ;ncon;yetl'ntementc (11ao apo1a· 
fizeram eommetttmcnto.::; mais ou meno:umdazes,_ ~dos) .. mn., s11 p,tr:l 1 nmp.Ir ~e:1 mand:J.to. 
votaram obras, e difundir:Jm a in~trt1cçüo pu- i · O Sn. ~FF~:'iSi) CELSO (!IHn;stro ela fa:;tuda):
Liica, porque lambem de tod\.l t~ partP, :-:P, rt'lcla~ ! Sou, o prt~V!I~o n _faze!' Ji15tl~a n V. EY. ;_ ck;;du 
maram ee-colas, estradas, p1.1Utes H outro . .- melho- , 186:~: n~JO ~. E~. J~:scutu· 01s gtandes questut:$. 
ramentos. i O Sn. JcxuuEuL\:-Portanto, Sr. prr.;;idente, uj,, 

Era este o estado llas- cousas 'luo.ndo, cessando a i direi m.3is nada a r,!speitú J.o emprcslimo. PJ",)· 
guerra. norte-americana, e entrando o~ Javratlores !' curei sustentn_r as o!Jserrações ~uc linha feito cm 
tios Estados do Sul em ~eus tral.w.l!J.u~ unliuarios, outra occasião. O futuro ser~ o melhor juiz dc:3.~a 
o [ll[Odão noguelkl Jif!iz tornou n ~Pr produzido i operação, si .::o p0dorcm fazer· mel-hores; mas, si 
cm tao grande;quantl ade, qu~ esse gcnct'ü bai:.:oudo I daqui por dLmtc ellas tiverem de ser priort•s, 
preço. Duhi veiu a ruina dos plantadores das pro· então o nobre ministro ter:.í. r:'lzão. 
vincias do Norte do llroz.il e por conseguinte a I Quando hontcm, Sr. presidente, o noiJrt~ minls:
c:;cassez da renda provincial, mas as obras C'stu- tro insistia em suas idéas soLru a extinc~ão tla 
vam começada~,era nt'ces~l:'lrio dar· lhes andamento, Caixa do umortizaçfio ... fiz tenção de, si tornasse. a 
recorreu-se ao credito, e esl~~ C a cxplicacãn do palavra outra vez, dizer alguma cousa a respeito, 
pessimo estado das flnan~m dl~Bsas prnvinf ias, c o vou fazer. 
factu que uão se púde portan1o <Jt!rihuir {J po!. iril S. Ex. procurou cscu,Jar essa sua opinião com 
nem á má gcst~o dos negoeiús. o que se pas:-:a na Inglaterra. O Banco de Iu~;Ia-

, . . te:rr.1 ~quem pagn os juros da divida pubfka. ,; 
O Sn. AFF_o.Ns_ü CELSo (~n-uu.sli'O de( fa:;t'1trh:: ·- quem realiza a.s trnnsferencias dos titulus deSsa 

Nem eu attrilJUI. tliyit.la, ~te.;_ [<J,_Z n,esJ~ p_Qilt!.}_ Q nan_rl_{l_llr. entr.e _n_{l:-; __ 
O Sn. JcNQCEin.\:- Si não o fez; nein Por is:::o representa u C·1ixa de amortização; mas lembro a 

devo deixar U.e uxpJie;lr o facto. S. Ex. rgw o flanco dJ Inglaterra é uma rcporti. 
Todas a:; pessoas que conhecem n.-:; provincins J.u ção especial, é uma cspecie dr! caixn geral do E~-

Norte me hao de dar razão. tallo ; recebe tüUa. a renda o fnz tolla a dcsp('Z;l da 
0 SR. AFPON:;o CELSO (tninisli'O da fazenda) ." - lnglnterra, t' uma esprcio_ fie dcp~ndcnci3 do thl'· 

A dospeza foi qu~ cresceu c~panto~amcnte; nws é souro publico inglcz·, ,, uma organização cspe
melhor n5:o entrarmos ne,:;te faetD, Uu qual não cialis$ima d'aquclle povo nspecinl; f(íra d'alli nftn 
me servi como repros~Iia; não jog0 ess~ armn. se encontra igual. 

O Sn. Jo~(lUBIRA: -Estou me rcfel'indo (ts pn- 1 O Sn. Arroxso C.stso (ministJ"u da fazenda) 
ln.vras de V. Ex. . En·~c:ntro na .Dt-Ig·ica o B:mco N~cionnl. 

\'a ,. ' .i,;) 



Q ~. JU!\Ql'.E;.~~\ : o;=- N~a :,wj q q\lC $e r!3Slii3. na 
Belgica a esse respeito, IQ-í\S. u D~Q-l'\~ Qv. Fti.\UQ< .. h
cutn o,rga:p.~;;.fl~{iQ ÇOIÜ\~ÇQ, q.t{t,4Qle.QU~.W-P1U Q!lHW 
solJdo, b:mco de- pfÜ"-\l:QlÍ:;\ Q-ri.lo.m}, nã.,o t~ll..\ c:;.~í\ h~~ 
cuml.Jencia. 

O SR. AFPD:xsq C~L~o (li!H"i~_istrq. dt_{ {az_eu:Ja). : ....
AhiYigoram outr-as hll!a::;. 

0 8~. JUNQV<;1l\.), :~ Agora se (j\l.Çr \(ans~ortar 
pa~a o Dr~ i! Q. rtl!~ se fa? ~a {n.g. l:.~t.crrq c;w,_m O, :>c.u. 
Iwnco, qv.e e lJÇil.~ d\'~C!\~C.~eia 4o ll\e~,ov.ro, e. çQ,l, 
locar este ~erviço im.vo·rtantisshno á mcrc~ de um 
bA\l:CO. que, por mais 1:espci_$;:~vcl qt;t.e soJa, co.w,_luUo 
esi6 SUJeito a conti"o.gr:n._ci~~Pois V. tx. es.tá s.u· 
jeito a ço~liVS!ll•i~s ... {'o Is "I!· .. E.'.·. 'l.M >n).Jç que 
a B.a:p.cQ ~o . .u..r~u, qq Wl~ioi.(t) Y.\l T.J.O~$" ''~{\[}_ 
P.u\IJ.iea, r.ar1\ll\W!l;!t l,llCw:\Q, \ew. e.~·WJ.o. W!'l.l'l.tl~ 
duas 0.u. tres ""M'·· ~ qus, sl' l\~Q· t<:J)l. col.wl,o. Q 
pn~q~c a n1,~0. {lO,t!~l~V::'\\ t,l.q ~o~~.t;.~o., !).os po(lp~L:s 
l1UI)l!ços ~elA tU~ ~W- l!.E:lJ. \UJ.~Ül.O t 

(\ s.u_. ;\,rFONSO CELW. (1/l,i,l.l(s{~o AA (a;~_çuda,):~ Q 
fJUO ICJ;l,l isto? E o g:o,xemo, ll!~l~i \\IW~~ M ~\\I 
~uxi]io do !la~ço do i~sMm~ ~ 
· O SR. JuNQUE.lR.\. ""'""'"""PerU:ã.o,. Mo confL,luda.mQ-:> as 
qu_C'stões. O. ggvc~uo- ingloz :(l~íü~ auxiHq.r o ir,aneu_,_ 
é uma qu-cstto :.1- p.1Y·tc, ass1m conw. no::~ pcnkm,.os 
auxiliar o Banco do Drazil, lJ.l.O.,S Q,a,b,i :çt,ij:v. se; ~(U..Ot 
(p1y n.cis devamos t~J,'D,l.: t.lu T.b:C:i!Juro-.,dr: uma tcpar
ttNO. publica, CEc-n.d:n. ha. ffiULt.r.JS 3.J;l,U!)~, ~S,Sl:J:_O$ 
aHribuit;õcs pnra dar n este BaJJCO, 'i'· 

0 SR. AFFONSO CELSO (minist~·o da {a.:cn.da.) :~ 
Por que? · 

O S:a. JtiNI..,!CE!ItA. :-Pol'J..~,Ue. esle Banco, ~e_pi'to, 
póde cst.'lr .:;ujeitQ, <l oontingcnci~s o que ns repa r~ 
tiçõcs 1.:mLliras n3.o cslli.O su.ic-iJ~as. · 

O. SI\. l!,tiFONso, C\Ji~oso. (11<i1~1tra·da (t!z,·nda) :
Mil$ l,wje n,i!o 05.\~' '). ~~W!CÕR ~- Qll,\J:~. 

· O SR. &.c\'~!Jl.\ D.\ 1\luTT.\:~ El;lá m,o.is d<J fjll;C 
l\WlC~. 

O Slt. A.ffO~ou CEW>Q (llli~i-~t•·q tla fa~m.d;t) :
Ne~i~ ousu ell~ãQ o Tl\<lSQl.IJN uuQ ~ ôi)Jeita, 

Q Sn. JLTNQUEIIL\:--. ~ .eu.lrctQn,to qu.e~ ::;1 o rtQV'etU.o 
munti ~1~sse ~ S"Q{I. tregu_e;:ia..., e accttass_Q aq_u~k~ lu.~ 
<livltluus que lhe \-?ló levar d.J'nuelru ~ ~ l!~ ~ ~
(1/o_., o Banco ntto ,poderla in:~,p().r a let ;,_w Th..~:J.Q.U.CIJ~ 
pMque qu~ndo ~ S:U.<l t~':t~- de ~uxo sQ elQV'i6'M2< o 
The;ouro não llt~ ton\ar(~ cl1nb.elro, · 

S•. pres~Jen!<>, n~o UIC alQA~;UN{, já teulto {'!.\· 
laJo as-saz·, e ~nlvez. qUL' af~.Q.1 do .tUC.lJ. }-lfüg:C'/l\..O.m~. 
Sf 0 Hz, foi ~1~rn sustent_Qr as mtnhas td~afi Qu;t t'!· 

. laç:io ao Cfil(lrüstinw de ~Q. 01\0:: OOQ,lQOO. 
; Sf oUo é opthno st cno Q tJ_Qlll, si cllc G nW.o~ 
1 não podemos Uocidü• de uma. maneira peremptoria 
nu actqa\id.au'', 

· Por of;_"~ ~ J;l;:i.o, f;JOdl':ÇI\0~- cab-.1lm~n\L.l 4PNtiaf; o 
· fu.tnro é que dira si o nobre minlstJ.·o_ a;ndou.!Jem, 

:-:~ trOF\'t~nt_ura esse coo.ptcstimo nilt) vei'u. diiUGult;.u; 
a posir-ão Ua ,t>ra~a cJO J;UoJ ttu J<:tJJ.eU'u e o.Qlras {lQ 
hnL1erio, J.o nwrlo. que uma cri_~c cQmm..erdal possa 

· Ul!P<~rrr·a;_ ~ quo en_t~o o The~op.to. mats W:O..il '':f!Ã 
va em ,:tuxrlm do Th:n~cQ !lu Br.:;t.u} o do.eolllJllc:xciQ, 
emitt111Jo o que,_ 81·. {ttc~td:eu_k? ExoJ:tt~n.do p.1J;lt~t~ 
muetb!-

'l'cullu çoncluido. (Jluito be1.1~ ~- mui.:t:o ~at/Â.), 

0. SU .. aFro~sO. CE!,so _(:~in;,(I"Q. 4a [az.ouJ.q~:
MUltO JJúlll,_ ~cJ.t.as. (),..". d.e~H.l<J.S- .r:QSfJÁ'IC~., 

O .... ~~li"ela ~<-._H.cspotN.t~nuu à per&:au~ 
ta C]llO fiz.., GJ·w.mdo weJ:'a tH'fBl)'.'H'U yez tume-l a !?[IJ"f!· 
vro. :ç,_cstu discuss:to., o nobrl~ ministro d'a Pa.zcnlta 
Ll0d<.~rot;t que aiuda j,u!'Q'av-l p.r:ecisa nova opr.ro_t;:~-9 
dü c·J~r:~.lJnu_~ 

.b'ara ilJ.,»'cciar .1- situaçü-J. fl!;t:ul!cei)l'a do pni7.: era 
muitu ncce-ssari3. algunw rl13clD.r.'lç:ão dv gov:cruo 
sobl'c t$be grave p,on.t>0 .. 

C01,11 que especic di.J operação de G-tCdito tet-J 
uin.da fle. seu ouerad-a a jú trit;h~· silniaçito thwaeeiPa 
cio. Brazil ? · 

Sr. prcsi~ate, ou vi· ainJa hpj~ o J?ezoF-eom- q·ue 
o -qobrc U}.:lllJ.Stro. Ua -C!;t~enlfu rQcordt:ru. o pol:l;eo li;· 

O Sn. JuxQUBll,ll :...-'Ierm,i.naroi_, 8_t:. pzre~'>idenk', songoi.ro estado da::l fl:naw;o.s (tas provinç-ia;:.~ ;·e sinto 
com uma observapó no nobre ministro, c esta ob· o m.esmo pezar· quan.do cou~id(:n·o qtte-, na n~ar-r.:ha 
~ervaçã:o é n ~egu,m.te; não O:ltou n;t,uit:o. in,fo~m.a.do cm que vão as questões finanecir.;ts do Esladb, Il.ãO 
de todt;t.s .:ta. circu,rnst:.mc·ias. cm que a, Tlteoottro. :;c.!> podt:OlOS. ter como ao usa silnJ?k•smc:&te imagiriaria 

· possa tcJ; a,ch:,~do qu.:tnlo ás c.l:iJiiculdall.ce U.e Uin:Iwi- que, cm. futt.u:o. n® wu_ito. relD.PW,. o TheSQ.U:~o. 
ro, m,as. DltC parece QlJ.Q O- coJa,vcnio fflJ..C o, nob:t.tt.:· Nn-cionaJ se ach-a ~L~'flços com! as· :Qlesm:as.. tlGl.hJ-~~as 
ruinistl:;o ~e.z ('um. o, B::mco cJ.o :ero.zU Uuado, a. esJJc.. difflcuhlorle::;·com qUl' ftl'taru; os cof;reRP'V~Vi~ilfS·. 
Banco. o direito l4t c_o~rar:· pelos ~hc1ros ~uo Não ]Ja.-;tam~ as· ·qpera~í}os tl:e· aretl'i·tp. jO! fei~a~. 
adiantasse ao goltelllP CIU; COl;Lftn coilircn.W m~& ~ IJ/o vemos no ho-uizon.te out.1~a~ ~ pQdemos rcceihF· qae 
uo_ <{llj~ png.:t aos.. ~;wti,c~e . .,. ~itM· l.l.t,e U-i;i:o c:l.Bif:ic não será a ultima. A despl-1~· do Esta tio CI~es~ pela 
mpdo, o, seu. din.hcloo,_ m,o. parcçG!, s.alvo. ~lOf: necessidade de. ~azct: face não só aos im~os rc&~I-~ 
juilr:O .. Q!U;C não. é' t.1;IP4 OlJ0r,ar;ãP.• q_oJ;t;v:c~~abc~ poP... tantes- cJ.ns nova& opernç-õns· d~~cr.c4ito· que se reQ~ 
flUO. o. Estado, lUla. m;Iti.~ rr ru.erc~- dus fhi.etuuçC!cs lizam, como.;. a OUti'~S· verbas Q:tiC, c_od;i- dia mais 
deste juro na pra~a ('fi que pódc inlcrviJ;t·Q masmo: a.vultaHv. São de d.dfevcaler:> ar,igens· a:; somm_as_ 
lln.nco. com quo annaalmonte.se aggra"'!:ad~:Viàa· ptt!tliea; 

O~a. si· o Bancv, por. ex.cmplo, quiZCll· aaiilia~ a ·c ainda quando não se. realizem op('rut;(tes dC creditei 
cmpt:c~,s In.Ji:s. ou 'Qlenos t.,lnlo~ar,ias.. Q.-]ann iSto : ~m_ vir.tQ...d.c. de ~utvr:i.z.a_ção cs_QeGi1!l,, cllas .!lQ ef
q.uizezr n.ttral.J.Lr PJil'U s1 co.pi.tne~ ha. tle uffurecel! a; ·'fcctuam, embora em menor esc~la, ~ v;irtJJJlt:_ ®. 
esses capit:lcs U:J11 j.uno trJPi.OF; a o.ffttr.~ceudo~o, 'autorizaç'ões permanentes parn reccbimen~o dq di~ 
hão de-. lhe <~PParCC('J.:· TÍluiJys ll."el)âl)ltpnte~, nil?SIUO· nheil'os de orphiios, de som mas rccoli1idas ás· caixas 
cm cow,~ correlJ.W. · econDI;nicas~ etc., etc. 

Ora pelo. convan·i"o Uo uobru, nün.j.stw, (i»o.. o. '.UllJ],.. ) Alem dos emprestimos val"iosa:s Cft~ d~ temJ;los .<t 
sow;:o. obrigado~ a· pagan· mm.s 1 0;--'Q a~ Dnnco, dO• :tempo~ se renovam, no corrtw dbs- dltt~ empreslL~ 
que. o Banco, paga QOS. sel.l$ àij{IQsif.anttos; e si êstá I mos natoi(lcs vilo on-cilR:nili:r o ~hesotWO.; e a pcr
depa!!d,cnlj) tl!ôSO a-elc<aqi!o. d'l. tl).XO que. tem de spccti.va que os represen.tantes,dJl naQãn têm diante 
p,'l:gar o goveuno pelos d~u-fwil'os. q,uC lanha do. 'dos. olhos., quando onc.o.ttam Ue_mopadn e ~ReatAd-a~ 
obter do Danco, é claro que s.ubi4tmt:ntc- pôde l mente a· situação financeira: c prQcuram· os rr:tCias 
e;ta t~s.a elevo~·se a 11. e a 6, e el!)jio o l:IJ.eSQl!rO I de f•ter f)"en>c ás djJ!ltql@des q,qc. a. cetQUQJ·,. não 
terá çl.e pagar: a 7 °/Q•. .. • é tranquillizadora. 

~--



SESSÃO EM 25 bE sETÊMBRO. 

Ouvim~s o quo disse o MLre m(nlotrõ dn lã· o Th~solíró PlibliM, Er.l um deile• à porccütagent 
zl:lndn tu~~rM, tle Ufi'l..<l. 1WI'Ytitll3 opnração rlo m~cdho. cobrada peioB diplomatas hrulilciros sobr~ os em
Sobre õ mOdo doso cl!octuur cs;n opora~~o ctlm· pre.tililos controhldos llu [lfura lle Londres, no; 
pre quo desde Já !!iOditorno;. Recomr ns c~õlió· nnnól de i8H e !82~. • 
mills intlirnM porcee que n~ó sord fac i!. • Nfio éompronendio a coalnllssfió Miúo ó\lsarun• 

Si foi avultadá a Sàfil!l1fi Cóm 1Uó os sU!Jsct•ipto- iiqUelles ageiltils plenipotenolal'ios tcco!Jar a r•·fe· 
rcs eoneorretam litl.rlt o ê.tRflrestimo ~nüclõ, qüe tido. porcentagcirt, qUàlulo cl'tttll otnprer111dos pu
nCàbfl. Jé contrahir o n6bte ministro da ft1Mfida, JJJjcos, fLJUstosutnChtO rõmuneNtdo~ prio Trwsonro, 
hn nosso emprost!mo urn. ractõ Mllcntô que ro- e não haviam fe-ito lllàis qt1o CUhl_l)t·ir rts o~aon.~ tlo 
clama attoncno: n sommn tciutiv:lmcnto inslgnt. governo, 
fiCfinto com que pnrú eil• oon~orrornn1 as proviu- • .Nõo pnrllrt acsculpnr iguoltneillc os mlhbtrr" 
cias. . do Estado t!tie lMs ha,ifmn sanéciohndo o prvc('· 

Para ava.liar da situa~ão r.conomicn. do InipfWin dlinêtlto. Qu!l os tlagú~!tmtês, diZia o i'êltttorio, 
não dé~·cmos tor cm considcracãú s:Dmén~o a praça perce!Jttht ~ot'n.Wissõe.s dtJ ~mptlo~titno, cst·í na 
do Rio do Junairo, qau ostá cm condiCõO.~ c.~pc- otdcrl'l. tias u~g:<le~n{:~es, flôh!lie ni'tí li'í'f'c:1 ao f!O· 
clll.Cs. _ , vetho brut:llmro cstJpuia1-as antes, ou, t!Uanllo o 

Os algarismos do ultimo cmprf\stimo, nprMintlú . .; 1~ lifiô fitc:'i'ge, f)rlg'õl•as dep6itr, ség'Ufido os Uso~ du 
como dcv~ro s~r, totvez acollsélhêrh o gov-er_fió a cotnmor6o. 1\Ios .fluO diplotnatas lH'ilZtloiro~, 
recorrer a um errtprcslirnn C'Xterno, ~i drsgtttçodn~ grnnde! funccionárlo:> dn na~âo, por clla pago~, 
mente , necesSidade dvssâ novo ópcrnç5o tl5ó remunerados o honra_do<, exijam ou are item um" 
puder ser cvitadrf. comm1ssão pelo serviÇO crtl ttric o~ r'nlpt'ogou o 

Nos to cD.so dovo Clltl.ntnr n athmção t.lo noLre g'oVet·no, que ás f!:lgn d honrã, t!) alem de õxtraor
mhilstr6 pnrtt a convcnicnc.ill. t.ló collocat .a dtHé· illnhi'fD.o csça~ldaloso e antip3ttio!1co. QLI~ se diria 
gacia do Tlw~ouro om Lomlrrs cn:l Cõndi~ões de de ttm , numstr~ dn fazcnrla qctc, negoct.'tild•J um 
poder trnt11r de rculizfll·o do morJ.o ffi<ll"i pro- r:mprcstJmo no mterwr, ou pagando :),;mmas de
vcitoso. tidli~ o trodore.!l Uã E::;tttdo, rorelJIJ~:;{'o porc.,n-

A .delegaeíâ fui crMdu por Um mini~teri~J n qllc tagnp~ liU cotntniS~ões pccltniai'las 11r1!'!i si ôtl ~tia 
S. Eí. pertenceu, c por áccrcto n. 38o! de L" tlc ftumha? 
Maio do !867, ~~c diz (lê): • A co!ntnissão rccomm.;ndal'a nc.''e lo]Jico áo 

4 Attendcndo u 11ccess1dade r.lc :-~eparar dn lúgfl· governu q_uc h1ahdáSse recolher ao i besouro i\~ 
ç5.o brazileira. cm Londres_ o .s~~v!ço, ora a s~u quantia~ as~lm ítHlo-vido. c rrl!nlitoStln! ... .':O.te pl_'f't't_1-
cargo, d::t o~cnpturnçlio .c eont~I.ulJdadc dn. rcco1ta LiJas rwfos diplomttttls IJrrlZilciros, 0 J•roci'Js.:;nl-us 
o dcSpeza furn ()o Impr.rw, he1 por bem quo o rc- na íÚI'Jrtlt dn5 leis em virror, , _ 
ferido setvico seja tncumLido a um delegado do · Fallo :O.â hypothese 'ilc nlio se 11otler prcse_indir 
Thesouro, .nomend~ por d~crcto lmp13rla_f, o q~c Uc no-\'0 cmptcstitno cxtctrto; mbs o rjllc prin
se regulara p~ln~ m~trueçocs que cxpetJ1r o fiu- clpnlmC'nte drsPjo ó IJUC o nol1ro mtuislro envidt! 
nisterio da fazenda. » • . • os scU3 csfotços pára V~r ;I! i pQde libertar o tu e. 

Na pr0.vlsta cvcntunl!dnUel prm~c:- c;fl~c a dcicgaL·w sottto dos o !i us de no,/ a opPta~o de rrcdHo. 
d~ Tfw_souro cm Lon~res de\"9 ser du'JgtdB 1'.0~ f11~c- Erll outros tam11ó~ os cmprMti.rnos se ret~liz~rt<m 
c~ont.riO de catcgorw. supMwr, com a apt1_Jao .m· a I·ungos intcrVallos. A' proporçao qnc as diffi~ul
dtspcmmvrJ, parn melhor de~:~cmpcnhor 03 mtmtos Uatles financeiras cresceram, toi'tltlí'ilm-s<_' mrds frc· 
que det~rnm,wram. sua . crcaçi'ío,-n .. Mpnra~ão quentes ns opott:zçücs de credito; e, :; julgarmo.:> 
entro o scrvtço d1plomntwn o o sctVIÇO fin:m• pelM nece.S:;idtlde~ actnM~, que furQ.:'ll'tifn o :;'n-
ceirl!. r ~ _ _. '\

1etno 1J: ftífFr\tir C"ill pontos ml!i:CS opC~~;'ie.:; do 
Nua Jrg:o que os empreg-ados que ~~m sen:1do crcdilo, Jevl·mos tenier f!llC cm tetupo,s nao aft~s

nadclegacl3 do The3ouro cm Lonllrcs nao so haJtlm tados lute o The:-unro com ns mrsmas dtt'Il.Cti1dadt'.-; 
recommendado por seu~ serviços; mos a sua ca• que hqje opprimcm os corr~~:-:o provindnrs, 
tegoria não 6 a quo, cm tal cnsoj, co~ve.m. Si nao no~ ncnntelarmos, só ht~verá uma suhiclJ, 

De certo que ao chefe da delci'UCH'l cm tac:; cun~ c essQ tristissfm,l. - - -
dições será marcado retribuição correspondente á o JJrutlo que hoje devemos .soltnr nfio l· Ue opt_·t';l· 
importoncia de seus ~erviços c das trunsii.Cções cm çilo de credito, mas de amortizàçãü. 
que se nchnr cnvolvtdo, sendo esses lcgnc.!l ven~ Entretanto o (I\le se nos antolha e a p0ssibiliJad1' 
cimentos, em!Jora nüo pcqu.cnos, os nnicns (j_lll} de se repetirem opC\raÇues tlc credito como aqurl!:ts 
deYa prrcebrr. . . que tcmns feito de Dezembro para c~, que pns~am 

O Senado sabe CJU<lllto estranhou <t' commtssttú de 90.000:000~, poig que o ullmw l'mpre:::timn não 
de orçamento dil. camam dos deputado~, cm 18~6, o foi contrahülo r10 par; o dns quae-3, no! e o Scn:ulo, 
alJono do porcentagem por cmprc::~Urnos (';Ontm- resultou o f)'ravamu de auo::mentar a despezn im
hidos em Lontlrç . .;. pt'oductiVfi 

0
do Éstado como a ::;omma de rJ.620:000:), 

Peco litenç<l pnrtt ler as pnlnvra~ quo ~ M.tc re·_ a qtw dcvetno~. pnrn julgar da situaçi:ío, reunir fi 
sp~ito se en?ontram eD:l a Nartf.tttL'a lustonca Uo pcrlurlJaçfio da fortuna yublira pl~l<l emissfio n'io 
segup;d,o- pcrwdo _do. rcm<'ldo de D. !>ed~o I, obra autorizada du li0.000:000;} de papd-moed.1. 
do d~stmcto _Lrazrlm_ro, o Sr. consel_Iwtr9 J. M. O SenaJo cumpl'ehettdc, rteui ~areç-o eanr_rn~ su::~ 
Pe!elr~ da Silvr:~, CUlO non1c, ~orno h1stonad_or dos altunção corri este {)ont1), onJ.c ll'l'mos tof, SI üos 
primetros tempo~ do Impr.t1o, se lm de Ir_ cm~ c:\.erclcio~ gegaíntcs: olJservarem-~e fados senh'-
grandecendo na memoria do~ ''lnàúU.ros, á p!'I1P'Jt- lhautes. · 
ção quç outros sa forem e:.ttmgufntlo. -N JMg. H6 Nunca 6 de mais. fullnr sobr~ Cs!L' p~Iifó; IÜCJ 
lõ-se (le); v tnos felitmento dlfliculdatlcs m(ctnacro:o.nes; ;l 

.. Não quiz- a com~isgâo termh1ur 9. seu tl'r1b.1• grande (jUe-~Uí·) do go-v~rno ó à re-rorma cl~H~.r~:~. 
lho;sem criticar vanos Car.:tos cocs:nmmàdog, que No mome"nto pre?Oflte os QCI'lg'os p~rfl tt !nru~f;,l[) 
cm sua opinião haviam extrcnw.mcute prcjudic.r1U~ do liflfletio v,~nl da queslao finnncctra. 
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O Senado sabe pt'rfeitamento a c1nc fune:;tus con
:-equencins nrrastam as más finanças. 

Não eram pouens as considcruções qu~ eu tinha 
de fazer 5oLrc a rcspm:ta que o nobr~ ministrü da 
fazenda dignou-se dr dar a difTercntes topicos du 
meu primeiro discurso; mas demonstrarei o meu 
desejo de não aggravar o iucommodo de sande de 
S. Ex. Ueixando-a~ de partf', apcznr d~ não me 
caber mnis a palavra nesta discussão. · · 

Continúo entretanto a sustentar que o governo 
não pórlc por si nltcrur [t taxa do juro do cmprN•
timo do çofre de orphiTü~. Si podessc razel-o pt)r 
si_: si a taxa da I~i de i8íi indicasse simpl('~mcntu 
o maximo, como pretPndc o nobrl' ministro, o go· 
V(•rno não teria recorrido ~10 poder hgislntivo, em 
1851, para rcdnzil-n a 5 °/0 • De !8íl atê 1878 pn!i
sou como doutrina corrente que a taxa de juros 
do dinheiro de oqlhãos era a qur a lei mareava ; 
que o governo não podi;:~ alternl-a, nem para mais 
nem para menos. A.:.: p:-:la\Tns da lt'i n5o deixam 
du-rldn a este re~pdto. 

Convém que agora o pod<~r legislativo reduza 
de novo a ta'\a? J{t tratei do~ ta questão cm meu 
primeiro discurso H!) ~cntiUo de -::f.•r eoUYL'níonte n 
rcduC'ção. 

Não me dcmorard ~··m r:prceinr :~. opinii'io m~ni
fl•:;tada pelo nol.tre winístr~~ de qur, por tor n 
poder legislativo du pronunciar· se ::;obre n pro
videncia tomat.la prlo aYiso d1• 2.2 de Novembro de 
1878, urro cabb mais a S. Ex.. tocar neste assum · 
11to. Eu applamlo muito totln::: os aelos por purte do 
go-rerno de resprito á~ atlrilmições do podC'r 
legis1a.tivo, ma? ~ão po:;so ~dmillir o principio de 
que, sr um mmr.2-ll'ú pr.1henr uma lllegahdade, 
como a que pratieon o r x-ministro da fazenda, o 
meio que tt)m tl~ dar-lhe força (' pcrmnncncia é 
sujeitaHt á dcliberl'.!<;ão Uu poder I(•gislatiYo, pois 
que isso tolhe ::tacção do S'm succrs.sor. aliás dese
joso de restaurar o imperio da lei. O respeito ao 
poder lc~islntivo l'St.~ em fD.Zl'L· l'Om que a ille· 
galiiíade não perdure. 

.Da mesma fúrma n~u pos:::o j ul_gar qno ostL'ja () 
nol.Jre ministro inhi!JiJo i.k não lli.Jonar ao tbL•sou: 
reiro das loterias sin~o a porccn togem que n Il'i 
lhe marca; por tt>l' . ..;ido (I actTCsrimo i\lcgal fixado 
em contrato. 

O goYcrno não tlcr~ fazer cGntratos contra a I~ i. 
(Apoiados.) S_i ousa, o contrato não tem a for{'a do 
annullar n lm pnrn :;(•r 0x.crntndo de prr·ft'renrfa a 
esta. O nobre minislro incorro em grarc censura 
nwntcndo o il!ogal nccrdscimo na porecntngcm do 
thcsourciro das lo tortas, E~su at.:cre:;cimo só podia 
sr.r concedido cm virtude Ue lei. 

Sobre nmn opinião, mnnife::-tutla ilontem pelo 
noiJré ministro Un faz~ndo, nUo posso deixar de 
fazer breves rcflox.õcs, sem que me detenha,, con· 
siU.cração, fe!ta po1· S. 1~\.., .de que nesta parte é 
apenas segmd.or dos seu~ J1Iust1·e:s antecessores 
que túm assento nc&lu l"O.sa e ~fio ornamentos do 
partiUo a que pcrten\n. 

Com etfeito, é iia tro,·a amigavd dn;; opiniões 
que 2stá a vantag-em Ue~tas di~cus!'ões. 
Ou~idas as razões do um o de outro lado, melhor 

(lllrecwremos o que roO\· cm. 
O nobre ministro da fazenda L'nteuul~ que ~~devo 

dar á Typographi~ Kncional o caracter de estabe
lecimento industrial. DÍseordo Ueste modo de ver. 
Penso q:ue a TY!lngrrtphiu N<H"ional se dBYe limitar 
a imprimir docum('ntos c·ffidae-s, ní'io <'ntr:mdo em 

concurrancia com a industri[l particular,que madra 
no puiz c que tem de sofih:r com tal concurrencia .. 

Já sãu ponco~ os ramos da industria u que se"J 
podem destinar os .brazilciros. Si os formo:; re· 
úuzindo eada vez mois, não sei com que razão 
bradaremos contra a tendencia ·da nossos campa· 
trio tas para os empregos publicGs. A indu~tria ty w 

pographirrl entre nós dá oc~upação n muita geri. te~ 
o vai bem. Por que rntrara o governo em concur
renciu com e lia e com armas dr.siguaes? 

Peço ao nobre presidente do conselho e ao:; seus 
honrados colle.gas que estudrm a questão tambem 
por o;tc ludo. 

Não posso neSt:l horD desenvolver a ma teria e 
t,ratar dos principias cm que se póde fundar a 
opinião do nohru ministro e dos qu~ justificam fi, 
minha. 

Não desejo cu, a quem está sempre reservadu 
pedir desculpa nos noLrl~s Sf'natlore:s por fallar nos 
ultimos momentos da sessão, abusar da attenção 
que tão Lenevolamente me prestam. 

O SR. CA.:\SANsÃo DE SINIMBÚ (presidenll' do conse
lho) : -E que lhe é devida pelo zel1l c~m que 
V. Es:. sempre ocenp3 a trilmnn. 

O SR. Co:anEIA :-.Sobre as idéas que t~rn sido 
IevnntaJas na discussão _ncerc.a_ dn Caixa d~. ::lmor
tização, eu tinha ignl'llmente gue fazer nlgumns 
o!Jservaçíjes. H~via mesmo pedido á pE>s~ôa com-
pt.~toutu LJUe me forneresse um trabalho aeerca du 
organização que se deve rlar áquel!a re.partic;1io, nu 
caso de não ser ex ti neta. E' um tr~halho que ufft~
rt·cerci ao nobre minis.trn. 

O que parrcn é que as razões que me foram 
exposta"' para justificar n supprf':'lSfio do eorretor 
c seus ajudantes não dei"um de ter fundamento. 

Mas cu de.:;isto de todas as comid~;rações que 
pretendia fazer. em attt~nçoão não só aos honrado~ 
scnatlores quP me ouvem, como ao estado precari~' 
de :mude do nobre mini!:tro da fazenda; e rema
torci este meu mutilado discurso, pondern.p.do oo 
nobre ministro que devC' reconsiderar o contrato 
fiUL' celebrou c.om o Banro do Brazil na pnrte em 
que se obriga a pagnr·lh1' porcentagem das quan
tias recelJid.as de f!.:trtirul<lres que t~mprr,sta so 
Tlwsuuro. 

O Tllesouro pódo rccebt~r dinheiro de parti('U· 
lares com as mesmas condi~·Ues que o Bancl) olTe· 
rcce :l.em carregar com o accrcseimo dv. porcen~ 
t(lgom. Ao Bauco não ~o prl.dt~ levar n mal que a 
receba;. mas a minha qucsLii.o é que ao '!'hesouro se 
póde poupar essa despeu1. 

Si vierem a dar-se dl•plnraveis circum~tancia.s 
cornmcrciaes, sua ncç-ão não se ha de fazer sentir 
só mente :-obre o Uam·o, pGis que este recorrerá no 
Thesouro, seu devedor. para acudir ó preso;ão do 
momento. 

Nem pnr f':t'~e lado o T!Jesonro colherá vantag_-em 
do porcentagem que paga, e de qUC'Jlódc eximir· si?", 
pois que-, não olft.•recendo mr~nos garantia Uo qut~ 
o Banco, o capitalista llH~ confiará o ~eu dinheiro 
com as me~mas condieõ~~:- com que o confia ílO 
Banco. 

Peçu aiuUa umn vez dcscnlpa ao Seuo.do 11or t€1' 
oecnpndo ~na attenção em momento que, 13l é 
muito desvanlnjoso pnra us nol.trcs ~enaàores que 
me ouvem, não deixa de sel·o para mim. 

O SR. CA.NSANSÃ.O DE SINIMBÚ (presidente do con
selho) :-Si ha incommodo, ó parn V. Ex. só c 
não para o Senado, quH o ouve sempre com 
attenção. 
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Esgotada a hora, o Sr. Presidente deu pnra ord~m 
dodia26: . 

Continuação da ~.a discussão do nrt. s.a d_Q pro
jecto de lei do orçamento para o exercido de 1879 
-t880, rrlativo :is dcspezas do rninisterio da fa · 
zenda. 

As materhts jú designadas na t.n parte, a 
saber: 

'.!.a discussã(1 das propogi~õc.s da camara do:S de
putados, do corrente :mno: 

N. i86, appr·ovnndo o f'Ontrato celelJradu pelo 
governo para a nt~\'Cgação a vapor no rio Amazo .. 
nas e outros. ' 

N. 152, tleterminundo quo o exames d~ prc
paratorios foito.s no Iyc('u da Bahin sejam areitos 
para a mntricL1ln. nos cur.~o:; supcri~rM do Im· 
pPrio. 

'.!.ll discussão do parreer dn. commissão de em
prnzn~ prh-H~·giadfls soiJro a pretençâo de Morri~ 
N. Kahn. -

3.a dita da propu:"oicUo d[l camara do.~ doputatlos 
n. i33, do corrente anuo, concedendo [1. Carlos 
Agostinho de Laprrrh'!re privilegio pttra fabricar e 
vender sódu D.rtificial e acido sulphurico. 

!. a dita da proposição da mesma camartl n. 5!2,. 
de 1873, dekrminando que a legitimação por 
subs~quontt: matrimonio comprehenda os filhos 
espurios. 

3." dita tla proposição n. ~5, do correntu anno, 
autorizando o gov-erno a firmar dofinitinunente o 
contrato llaJ'a n limprza e irrigação du cidade. 

2.11 Llitu Ua lll'opo.~ição da nH'BDl~ camartt n. t1.7. 
do corrente anno, autorizando a Gamara Muni· 
cipal <ln côrte a contra h ir um omprcstimo n.tr" ú 
quantia Jo •. 000:000#, a juros do ü ".'o· 

Lenmtl)u-c.:e a ~essãn ás .~e '!O IlijpulU..:. 1l<l tai'tlc. 

os.n @c~siioeJn ~o de Set-~mbru 
de I8'J'9. 

l'RE5TDENf':iA DO SR. VISCONDE DE H.GlTAUY. 

5LMMARI0.-tUPJ::JliEN'I'tt,-ParMerea do Senado, sonJ.o dou~ 
tia l'ummiss!l.o Ue orça.monlG s11bre a receita s~ral do Im
p~rill (' arttg-os add1Hros c o credito o:o:traordiuario para as 
J.c:.p"'zas do nma misslo especial i China, o terceiro da 
commiss:to do let;islação acerca !la eleição de um senador 
pola. Parah~ ba ~ ~ <JUt~rto sobro a i'Onstruccão de c a.~ as do~ 
nommadas <E\·unlllS •.-PRIXEIRA l'&UTB lU. ORDE.'I!: DO DU.
Qrçamcnl'o da fazenda. Discuno~ dns Srs. ministro da. fa
:o:cnda o Visconde Uo IUo Dranca. Enccrr:uncnto Ja discus· 
l\1l.o.-Nn.ve~aç!!:o no .'l.mnona.s, Diacur50 do Sr. Silveira da 
Alot!a. 

A's H heras da manhã fez-se a chnmo.Ua c acha
ra.m-sa presentes 23 Srs. senadores .. a sabor : Vis· 
conde de Jaguary, Dias da Carvnlho, Darão d c 
MamflUG:Uapf', Barro:; n:1rreto, Antão, Leão Vcllo· 
so, Barao de Cotegipr, Teix.eira Junior, Darão da 
Lnguna, Visconde de Abaeh\ JRguuril.te, Paes de 
Mendonça, Correia, Vieira da Silva, José Bonifa
eio, Diniz, Visconde do Rio Branco, Mendes de AI~ 
moida, Parunagu:i, Visconde do Muritibtt, Junquei· 
ra, Dantas Q Affonso Celso. 

Deixaram de. comparecer, com causa partici
pada, os Srs. UchUa Gavalcanti, Chicharro, Conde 
do naepead1', Duguo de Caxias Octaviano, Sil
veira Lobo,· Sttra.Int, Luiz Carfos, Marquez do 
nerval, Visconde de Bom Retiro c Visconrle dr: 
NictbL'I'OY'. 

Deixftram de comparecer, sem cansa pnrtici. 
pada, os Srs. Barão de Souza Qneir·n e Visconde 
de Suassuua. 

O Sn. t .o ~ECRET!.RIO deu conta do ~~guiute 

EXPEDIENTE 

Offif'liu.s; 
Do miniskrio do Imperio, de ~l do corrente mez, 

rl'mettendo o autographo san~cionadu da resO· 
lução -da as1lemLléa geral, autorizando o governo 
a mandar admittir o estudante Luiz Duarte Pereira 
Junior a cxnme das materi<lS do 2. 0 unno da Fa
cuiUade de .Medicina desta côrte.- Ao archivo o 
autographo. rommunicando-se á outra camara.. 

Do minis.terio Ua marinha, de 2\ do corrente 
mez, rcmettt\ndo rm resposta ao Llo Senado de t7, 
cópias do officio da contadoria da murini1a e do 
aYiso de seu antMessor a respeito da pret~Jn~ão de 
4auriano Jo~é Martins Penha Junior .-A quem tez 
a requisição. 

Das mesas dos r.oHegios cleitoraes de Santa LU· 
zin, Sete LDgllas, Pitanguy e CurveUo, da.provín
eia de Minas. GeraM, remettendo cópias authenti. 
cas dn t:'leição de um senador, a que se proced~u 
nos ditos collcgios. 

Authentica da eleição de eleitores especlnes f1 
que se proreden na !rt~.guezfa de Nossa Senhora do 
Bagr(', da mesma provinda. 

A' com missão de constituição. 
O Sn. ':!. 0 ~ECUET.\.RIO leu os seguintes 

Pareceres 

, A commissão de areamento, tenUu nprese.ntad•J 
os pnrecer('s relativos :.fs dospr.zas normae~ e pe-r~ 
manentL'S Uo Impcrio, fixadas :">Ogundo os serviços 
de cadã um dos ministerios, e tendi) de L)rçar as 
remlns tamJJem permanente:-;, allm de \l!rificar si 
ella::: gâo ou nlío su.ffi.C'iente'i para cobrir toda~ a-; 
def;pezas, comet;:ará o seu trabalho por examinar o 
orçamento feito pelo Thesouro, conforme o mc
thodv ::tclopt()do pela lei para dekrminar o quantl.tm 
da rt!nda. proveniente de impostos. e outro~ re
cursos ordinarios. 

As despcza~ pPrmanente.s rJ ordinarias, segund11 
foram fixadas pela eommissão para o oxercicio do 
1879-80, rlevaranHe á som ma de 111.~37:965~1Jií.~; 
a saiJer: 
Mini~terio do Imperio .... ~., .. 
Idt>m da justi~a ............ T. 
Idem de cs'l'angeiros ........ . 
Idem da marinha ............. . 
Idem da guerra ...•.......••• 
Idem da agricultura ......•..• 
Idem da faz,~nda .. , ........... . 

Segundo os calculos do Theso!,l.rot Orçou a pro~ 
posta do governo a receita _geral uo Irnpcrio em 
101.000:000$, excluidos os depositas e a renda 
com applioação especial; mas, rectificando depois 
este areamento~ elevou esta receita a !03.827:51}~, 
tomando por base a arrecadação do exercicio -de 
1878-79, sc~undo os balan\'OS des~e ex.ercicio re
cebido~ até á apresentação do ultimo relatorio do 
minis.terlo da fazenda, como se vê da tabella n. 2. 
nnnexa no mesm0 relatorio, 
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Comparada esta receita com a despeza fixada 
pêla com missão do Senàdo, ·vê-se que ficaria desco
berta a somma de 7. 610: !i17 :;, desprezadas as frac
ções. 

Antes de examinar os meios propostos pela com
missão da .camara dos doputados para fazer race ao 
deficit, vai a commissãO verificar o calculo feitó pelo 
Thesouro sobre cada uma das ruLricas da receita, 
afim de bom apreciar o quantum de cada rubrica, e 
assim determinar com a pos:::;iyci certeza o quantum 
provavel da arrecadação de cada impof:to. 

O methodo da lei adoptado :para orçar a receita 
do futuro exercido é o segumtc: calcula-se pelo 
termo médio dos ultimas trcs exerci cios encerrados, 
mas este methodo nem ::;emprc demonstra a renda 
effectiva, que porlr,m produzir os impo;;to~, pelas 
raz~es que sl'ío obvias ; cnmprll portanto ndopt~r 
outr~ meiu mais provavcl e seguro para avaliar a 
receita do orçamento. 

Essa avnliação verifica-se pela importnncia da 
receita effectiva do ultimo ex.ercicio financeiro en
cerrado, e pr.lo calculo do t~rmo médio da arreca
dação dos trcs ultimas c:x.crcicios, cm rcla~ão aos 
rendimentos que por sua natureza não pm:.sam 
qevidamen~e. computar-se pcln nrrccadacão do ul
tmw exerciCIO. 

Assim procod(m o Tlw::;ouro, D.doptaTIIlc!l o mc
thodo de guiar-se firlo que foi rolJrado no excrcicio 
provisoriamente liCJuidado, c prlo tNmo médio 
dos trcs exercicios de 187-i- !875, 1875- !870 e 
1876- 1877; c é por esse mesmo systema que a 
commissão vai avaliar a rcceíta para o oxcrricio do 
!870-!880. 

Tendo Uccorrhlo mais de dons annos <lcpois que 
se encerrou o nlt1mo ex.ercicio de 1876-1877, o 
meio ma.is seguro dê: calcular a receita de 1.879-
:1.880, é tomar as sommas arrcradaUas nos dous ui~ 
timos exercicios .. de um dos quaes (o de 1877-
1878) i'á temo6 o balanço provisorio, c do outro 
(o de 878-1879) já exoste no Thesouro grande 
parte dos Imlallf;os pr~rciaes dils provincias. Além 
disso dcvfuSu computar no calculo do orçamento de 
i879-t880 a renda a arrecadar das novas taxas 
cstabelecitlas cm cumprim~nto do art. uns. 2.", 
3. 6 c5. 0 , eart. 12 ns. !. 0 e 2.0 da lc:>i n. 2792 de 
20 do Outubro U.e 1877, que não exisLiam nos trcs 
exercícios que serviram de Las8 Jlara se tomar o 
termo médto da sua arrec.:ulaç_ão. Entre es;tas se 
cornprcllcndcm: I." a taxa ~H.lUícional d~ 5(1/Q aos 
45 °/_.já existentes, que ficou elevnda a 50 °/o sobre 
os d1reitos de consumo, o nesta razão se comeC"OU 
a arrecadar desde o 1. o de Março de !878, e pnr
tantl) em parte do 2. o) semestre do cxerciczo de 
1876-1877, e cm todo o de 1878-!870, em virtude 
do decreto n. 6829 Ue ~6 de Janeiro de 1878; 2.o) 
a ele-vação das taxns de industrias c profissões pelo 
revisão da_s_ tabellus A,_ n, C c D do rlerreto_ n. 
56!J~ de 5 de Julho de !87> e do decreto n. 6155 
de ir. de MilrÇo dé :1876; 3. 11 a applir.a(:ão do sello 
fixo de 200 ri!i:s tanto ás notas _para: os despachos 
nns alfandegas a mesas de rendas,_ como aos reei· 
bos de quantias não inferiores a 251J; ~."a appli
caçãodosdireitos do cxpf>di_entc aosma[eriaes, ou 
objectos importatlos Livres de direitos d:e con~ 
snmo pelas companhi::tS e cm prezas particulares. 

A elevação da taxa addkion31 de 5°/o) deve pro
duzir no exercicio de :1.818'-1879 aproxim-ada
mente uma rend> de :1.000:00~11, o que se de· 
monstra pela arreradnc-ão do exercieio de !877-78, 
jti. cbnhecida pela synopse deste cxercicio. A renda 

dos direitos de importaçlo para consumo foi de 
5õ.553:,326iU, da qual deduzindo·se a impor· 
t~ncia da taxa de expediente de õ o /o dos generos 
hvres e a armazenagem, aquella somma sa: redu
zirá a ponco mais de oLOOO:OOO$; ealculando·se 
poi~, o::. direitos de consumo cm 5i.OOO:OOO~ a taxá 
tie 1:õclevada. a 50 °/o) deve produzir aproXimada~ 
mente um augmento de 2.000:000~. Assim, pois 
póde~se orçar em 56.000:000P os direitos UC eon~ 
sumo, e portanto em mais do que a propo<:.ta 
1.000:000~~; não se caleulam1p c::om o augmentoqll.o 
deve trazer a deva~l'ío dos direitos sobro os vinhos 
ticorcs e mais .lwbulas a!eoholicas, crystaes, por~ 
ccllanas, movms de madeira fina c oLiectos de I uxo 
em virtude do decreto n. 6829 de '26 de Jnnéir~ 
de !878, expedido para e:tocução do art. 11 n. ~ 
da leo do orçamento de 20 de 011tubro de 1877 -
qur. foram elcvndos ~e 30 c 20 a iO o 30 o)/o. ~ 

A nova talJdlu do 1mposto df' industrias e pro
fissões, mandada executar desde logo por circular 
de 30 de Julho de 1878, deve ter prorluzido um 
augmcnto Uc ronda no exercicio Uc 1878-:1.879 
de 700:000i', e visto que no exerci cio de 1877-78 
rendeu 2 .159:905E800, no exerci cio do 1878-79 
se l'levarú n 3. i5"9": 905bl00, indcpon(lt.'ntc de novo 
nugmento de taxas, que pl'opoz n r amara do" de
putnd(ls. 

O sello do ~apC'l fixo c proporcional pela sua 
appliração dt: .. 00 réis em todas a-s notá~ dt.* dcspa
clw tws alfandega:; e mesas de renJ.:Js, c nos reci
bo;; _lk _quantins nao inferiores J.e 25~ dcrc pro~ 
duzn· nao pequeno nugmcnto nesta cspccie de im
posto. A synop.;;c do cxcrcicio lle 1877~78 dá a 
somma arrecadada do stllu de 3.391:962;5221. me
nor. do que ~ arrccad~da em :187G-77, que foi 
n~ tmportançw. de 3.!J.<Jl:~-'.1.9$261. Esta Uifferença 
pode-o;,e e-xphcnr pelo alJtl."O e fraude rgte tem ha
vido no emprego de csutmpillta~ já servidag. Me
lhor flscalisad.o este ímrwsto, c nlJrAngendo hoje 
m:Hnr numrro de- documcutu~. púde a sua renda 
compntnr-se em '1.~00:000.~000. 

A appfieilção dos dJreilo~ de C~lJCdif'nto de ~ 0 /o} 
aos matr·riacs imnortndos: Jivrr8 r.1~~ dir~__~ítos de con~ 
sumo pelas compânhias c... cmprczas partlcularc5, 
a tfm•m tal isenção ~e renha conc~dido, ~~que au
fL·r·~lll lllcros superiores a () c inferiores a !O o; 
do rarital mnprcO'ndo, e .1 C'levarão desta tlXa â 
10°/n~ quando osfhcros des.-;a:3 ernPrczns excederem 
de 10 °/u, pouco produzirá. 

A clammla tJe serem r~~:::peitatlo3 og contruto:-:. 
que tenham a iscnrão da conlrihuição, e r~ de se 
applir;ar s0mcntc ás ·companhillS f!UC anfirD.m lucros 
supenorc_~ n 6 °/o, reduzirão á mui limitada ~omma 
a rr•ntla desta procctlt'ncin. H a pf>rtantt) cqnf'>l·oco 
no- parcr-er da commissão da camara dos deputa
dos, r1uanilo espera tlesta taxa aug-mento, suppnndo 
que 05 3 "/o de cxpedient:~ dos gencros Urres de 
direíiu:; Ue cunsnmo toram creados pela ~mt!1rizn · 
ção do u. 3.1) dv art. i1 da lei de 20 de Ou tu· 
bru de 18i7. 

O:; direitos de cxp~dientey qut~ peio regutamen· 
to tla.;; alfandegas eram dt~ i i/% 0 /o elo valor da~ 
mercadorias; foram elevados ao dobro rela lei n. 
1507 do 26 fk SetcmbrtJ tle i86i, c dcpo-i~ a 5 1)/" 
pr•lo ~ 2.0 do art. !."da lei n. 1750 de 20 de Outn· 
bro a,~ !Sff.L D~sde cn.tâo figura nos orçamentos 
da: rr.ce.íta o augmentl) dessa taxa, Cfne não irá 
muito alt!m da or~ada na proposta. n enieul::~r-sr 
pC'Io f}Ue ~P arrrcadou nos trc.s ?Xcrcicto;, fLUC ser
vem de lJaso Jlill'a o tL'rmo mcdw, que uao tem 
~ido inferior aos 500:000~000 

'· ..• 
---........... --= 

-~ 
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A renda do Correio geral, avaliada no n. i2 
em 870 :000~, é inferior ã que produziu a- taxa 
dos correios em 1877-78~ que foi de !J\7: 95lh1.37~ 
c não ba rttziio pnra quG seja computada em menos, 
c antes pclv contrario esta r~nda deve ungmentar 
progrc«sivamcntc. Cumpre ainda olJs~rrar que 
cm ncnh um dos tros excrcicios que foram tomatlo~ 
par:~ obter o termo médio, nem mesmo ncsk n 
renda do Correio é menor do 919:0006000. 

A renda da estrada do Corrú D. Pedro II no n. 13 
foi o r~ ada cm 9 .500:000~, porém dc\"o ser elevada 
a li .000:000;'1, pelo a~crescimo de renda veri· 
ficado no uH1mo anuo como demonstrou o di
rcctor da mesma ('Slrada no seu ultimo ralatorio. 
. A ayalia~ão da renda dos telegraphos em 

!60:000$ é me:s;acta, porque tendo a sna arreca
dacão se elevado no exereicio de 1877- 78 a 
29l:Q8~~. nõo hu rouão plausível para que sejo 
orçada p>r• 1879 - 80 sómenlc cm i60:000~; 
póde-s1' pois com segurança orçar eS:ta renda e-m 
üOO:OOOS; pndori:~ ainda orçar-se em. m.n.ís, toman
do-se cm consideração o que a respeito dfz: o uitlmo 
rclatorio do minislcrio da agricultura. 

O impo;.;to de transmis5t"fo dC' proprfcdndt! estü. 
anHado no n. 35 cm ~.000::001)~,. flutmdo no exer· 
cicio de 1877- 78 ('Sto imvosto ,rroãuzüt mafs do 
que a somma orçada !5\~383:500., ; port:mto nã'o 
se apartar~! muito da 'terda.dcs send'o urçad'o em 
~.250:000,1000. 

O augmcnto Uc 1 °/0 das loterinst na fórma do 
decreto n. 2936 <lo 16 <le Junlto de 186!, ealen· 
lado sobre 60 loturias, minimo das que correm 
n:tum nnno, será de 72';.0005,!fiettndo reduzida a. esta 
importancía a orçado no n. W em f08:000~QOQ. 

As alterações, qua propõe,,. commT.s&to~ élevaram 
a mais as rendas or(:ttclt.ts na propostn nn impor
tanci.l ele 'i.35'i:OOO~. como se prt55~ a demonstrar 
cm resumida svnthese i a saber . 

J.ugmento de rendas. 
N. t Direitos !.lu impfJl'tação 

po;f.). cons_umo. ......... ~ ........ ~ _ 
t E.,""(pe(l:i~ntQ Uc!s gcu.e.r-os 
lívr•s .................... . 
li Reu.<ta du GQC<Qi" geroL. 
13 Idem da c'Slr~<lo <lo í.:rN 
D .. Pc<lro n .............. .. 

• :la l~<ID du~ tclegraplco~ .. . 
, :)2. S<JJlQ do. papd Uxu e N~-

porciQJlal.. ............ _. ..... -
• ~ J.u);VOeÍO•ddt>lilSIUl-.sõ:O Wt 

1.. OOí): 001},)000 

l!OO:GM.mtl() 
i~:OOii:íõõn 

. 8rfJ~~-in<i<iiâJz"GS 1; ~~~ü: 
!i;»Qc;;,.. .. . . •• .. .. .. . • .. .. . . . lilQ<'-Ofill.!l<lOJll i '-----==:-:- ! 4.. ~: QQO~Qall , 
AbulúnJ'O-.se- uo rrodll'CtO- Ua.s. IQteri.Ds mll'n· : 

Uo Dútn.Q- 0{/ieial·, !'sendh :_ 
no .n.. 17. . .. 130: 000~000· 
c J:t. tS.. .. . lG_; QOOa<JOO 

o t.tq.-g,mS!_ntu será u~~ ........... . 
Sendíi a rcrul'o or,wra pel\lpta• 

PIISI:Jl<J:Q. • .. • · •. ._ ..... --- •• 

COJ)lO augnrento aeí'nl:a SCJ:Q<fu 
A ®sllc~a- fixlli!a se_ eleva a ... 

~so da d'C:$peza sobre a 
rcnd·a ...........••.•• --··· 

Si s_e ~cunirem aos 105.351.:000,!1 orçados pela 
commtssao as rendas a arrecadar eom os valores 
que devam entrar para a receita geral do cxcrcicio 
de. 1~79-;- :1.880, conforme os dados do relataria do 
mrmsteno da fazenda, será menor u somma do 
df'{icit acima; .:1 saber: 

i." Producto da venda de cobro 
e de prüprins nC~cion.::tes ..... L300:000Ql00 

2. o Emissão de moetlas de 
nickel ........•••.•.. -~ •• r 

3. o R e nUa da estrada de ferro 
de Jundiahy a Sant<IS ....... 

1.1.." Pagamento de divida do 
Paraguay ........ ----- .. .. 

• lO O: 00ü,5000 

300:000Q!OO 

IOO:ooaaooo 

Sendo o deficit de ........... . 
1.890:000~000 
_6.083~. 

fica reduzido a ........ 
que póde ainda reduzir-se com 
o producto liquido Uos àepositos 
no valor de ..... -~········-·· LSOO:OO~OOG 

~ .. 3~~; 9.65$66.5 =====Deficit final. ... 

Cumpre notar que não será sómente este o de· 
(tcit a descobtrto da dcspeza ord~naria.,. visto. wr-se 
de contemplar a importanl.!ia dos juros e amorti
zação do novo emprestimo inlernoueõO.OOO:OOQ8 
que por ora não se eampntou na fixa~âiJ. das des
petas por s-e ignornr a que somma attingirá, mas 
que l>r_<>V11-velme-nte c<cederá de 3.000:000~ no 
cxcrcrcro corrente. 

A eamara doo. depmados fixün: a ~~s.Jlr-Z~ ordi· n:m• do Imverío em !!6.67<>:6$/)(170, dístri· 
bufndo-se t!o fúrrno seguinte: 

Importo." ...... .. 
S<ISii\"0 .......... . 
Estrangffi'us ...•. 
~l>Jín~a ......... . 
Guerra .........•. 
Agt"fcul!ll.wu· ...... . 
Foaeud~ .......... . 

S.221: 
IU!iJl: 

831>: 
i.O.Ull: 
l:t.CJS.i. 
2D•.IIta: 
1>1.0M;: 

Sal:I:umi.... . l!.l6·.611l: 6Bfil#1i;G. 



1. 0 Direifus de impor
taça:o pela revisão da 
tarifa ............. . 

S. o Imposto sobre o 
saL .•••.•••.••••.•••• 

3,0 Dito sobre o gelo. 
4.1) Armazenagem •.•• 
5. o Ancoragem em 
substitul~.ão dos pba-
róes ................. . 

6. 0 Imposto predial 
( predios de~occupa-
dos ) ............... . 

7.0 Sello ..••.•••.•••. 
8.0 Emolumentos •... 
9.0 Industrias e proil.s-
sões ••••••• , ••.•••••• 

W. Imposto de 20% 
das loterias •.....•.•• 

H. Iden1 de !5% dos 
pr~mios idem •...•.• 

U. Imposto f1o gado ... 

t.:wo,ooosooo 

455,000~ 80:000 
300:00 000 

370: 000~00) 

1.~:~ 
120 :ooolíoo 
:!lSO: 000~000 

200:000~000 

1~0:000/!000 
50:0001!000 

6.025: iJOOiíOOO 

Novo,~ impostos. 

!3. Iropo_sto sob!'tj o 
subsidlo .•..•••.•.•• 

" U. Idem sobre vencl-
mentos., ......••.•.• 

15. Idem sobre a renda. 
declarada •......•.•. 

16. ra:xa de transpor .. 
tes ................. . 

t7. Imposto territorial 
iS. Idem dli !Uill0 ••••• 
!9. Taxa addicionai 

dos escravos •......• 

i MI: SO.l,')OJO 

!.llõO:OOJ$00~ 

1.300:0005000 

3.000:000"000 

# 
wo: oou,IOOO o. aos : suo~ooo 

Somma .. U.423:800,)000 

Comparando-se a des,P.eza gl'rnl do lmporio no 
valor de 11ti.67õ:686~070 euiH a receita ordi
naria orgada pela camara dos tloputndos cm 
:1.02.850: 00~, ficará n desroLerto n somma de 
13.8.25:686~070, a que fariam face o:; imposto::; 
angmcntados, e os novos impos!os na i01!1ort;n1cia 
orçada de 12.423:800~; c ainda assim ficaria um 
dcfiC'it de !.101 :3868070, diiferença esta que seria 
coberta com a renda Jlr('sumi"vel üo fUn]l) c do 
impo:;to sobre a renda. 

A commissão, porém,. oh~erva-que h•ndu rle
mon.-;trado-quc a rcce1ta ordinaria ;:;e deve ('Olll
putnr em 105.35·~:000.§, 1..!-X.cluidos os depo~itOS 1 
mesmo aceitando a fixaçao tla despeza gL>ral votad1.1 

\'
ela ramarft, o deficit a descobe-rto será de 
!.321:68ô$0i0. Portaqloo; direitos rJUO se pro· 

pgr.m sf'jam ngumentados no valor c.:-dculado de 
6 .0'!5:00úl{, dariam mais da rncladl' I•ar;t eolJt·ir 
ilquPJle deficit .. não havendo, pai:::, nece:~sid~d~~ do 
se crcarem novos impoHos em quantidad·~ :-;upc
rior a este deficit da desprza orcHnaria. 

Tendo j<Í demonstrado a commissão do Senado a 
importanrin, a que deve rcd uzir-se o fleficit, :=.ogundo 
o augmento das rendas e a reduc_çp:o dag deS!l8Zas, 
deficit qnt' rnlcu1ou em ü.393:9ô5ntJü.J, sü Jnlga ser 
ne-cess:ario pnr'a cobril·O que ~c cr~cm 1m postos, 
cuja arreeadac;ão não vá mnito além do valor do 
mesmo deficit, c ed.'!e6 imposto~ u commissão pra· 
porá d'rntr•: os indicados pelu rJmara llns depu· 
tados. 

Quanto, porém, ás despeza~ extraordinarias e de 
creditas especiaes, entende a commissão do Senado 
q_ne devem ser pagas por bilhetes do Thesouro,_ con
Signando-se no orçamento a somma unicamente 
necessaria pnra o pagamento dos juros respectivos 
desta divida tluctuante. 

c~·editos especiae~. 

Até aqui tem a commissão tratado do orçamento 
das despezas normaes e permanentes ; var porém 
agora examinar quaes as despezas que devem ser 
realizadas por creditas espcciaes, c por creditas 
ex.traordinarios, e a quanto aUingirti a importem· 
cia que tom de pesar sobre os eofrus do Thesouro 
no decurso llo exercicio de que se trata. 

Jtt na resolução proro~ativa do orçamento ultimo 
para o corrente cxercic10 sa contemplar13m os cre· 
ditos üspedaes seguintes : 
Bemfuitorias nos terrenos tla la· 

gôa de Rodrigo de Freitn::; ..... 
Estradas de ferro lla Baltia c Per· 

nambuco ..... -..........•.... 
E;trada de ferro de S. Pedro do 

Sul. ...................... .. 
Garantia dl·· juru::; não excedentes. 

de 7 °/0 , a companhias tle vias 
ferrcas ......••••.......••.•. 

Obras com o abastecimento de 
~guas nn capital llo Imp~-~rto .. . 

Estrada de ferro D. !'curo II ... . 
Garnntin de juros a ongenhoj eou~ 

tracs .•..........••...•...... 
Premias no:-; eonstructores ele tw· 

vios ......... ·····~········ .. . 

iO:OOI)JOOO 

2 o 600: 000~000 

i. ~00: 000,)000 

!.000:000~000 

:u;oo: ooo~ooo 
!. ~00: 000~000 

~80: 000~000 

~0:000~000 

.. 

Io:·s;o:íJOO;)OGO·-- '"'--'"'~. occ-"'-.-· 

E~ ta 11xa~·ào da t.les!J€Zi.l tiLW :-;.• tem de realizar 
no cxcrcicio de !879-80, por <:nntu dos creditas 
especiaes p{lra se dar cnmprimt'nto ao :.u·L. 2.1) da 
Ie1 do orçamento de29 de Outubl'o de 1877, llal'Cf'O 
á eommisaõo que deve receJJer alguma modificação 
na-;n1.rantia <le juros n;to cxccdentu~ de 7 ''/o ás 
comp<lnhias, que construirem via~ ferren_-; no5 ter
mos da loi n. 2318 de 25 do Agosto de 1873 ; ou 
se trnta de fixar a despf_'za já feita c que tem de 
continunr, cm quanto cs~as companhia~ não Ii· 
Lcrtarem v Estado do encargo da garantia, llU dn 
autorizar n despcza que por osse titulo ~e pOrlflrti 
realizar ll<J cx.ercicw de 1879-80. E' B\"ident~ 
que nesta ultima !JyjJOtile.;e a somma de !.tlOO:OOOS 
p1lra e . .::so servko será exrossira, e nem mesmo 
convir<í qun o· governo continue a Jlrodigalizar 
e~sas concos.sõcs, · sobrccarrt~gando as despl'ZII~ or· 
dinarias com tacs garantios. 

O que paú'Ce mais rc-gular C contemplar no or
çamentu ortlinario a importitncia das garantias já. 
conceditlas, e que eiTectivamente se despcndrm, 
como se prntiea com as gflrantias de juros :.'is estra· 
dns de ferro d0 Pernambuco, a,ahia e S. Paulo~ c 
suspeadcr noYas concessUes nos futuro:-1 cxorcicios~ 
até que a rpceita ortlinnria se equilil.lrc com as des· 
pezas normaes do E;-;,tadu, passantlo portanto p:trn 
o or~amcntiJ ordinario a importa!lcia dns garantias 
que JÚ correm por conta llos cofres geraes, e nada 
mais se dovc r..onccdl'r par::~ o excrcicio de 1879 
-80. 

\ 



Para melhor justificar o que fica dito recorre a 
commissão ao balanço do 1876-7_7 o ao .de 1877-
78 pOl'f!UC do 1. o <lestes exel'clciOs v c-se que a 
doSpcza realizada llOf este crcdilt) especinl s~mmou 
cm 732:1.065890, c pelo 2. 0 esla dcspe.za sni?cntc 
attingiu a tl'38:692Q:H8, usando·sc deste crodttu n0 
imporL.1ncia despendida. O t!llC cunvcm por(anto e 
fixar a qnantia. q~c ~0 tem tle d~~Pfl.l~dt·~· l'm cada 
um cx.crcicio, a vtstn das. C?nrcssocs Ja fmtas, _c fl.u~ 
provavdmentec no oxci'CICIO de 1879:-80 attmg1ra 
a somm::t indicada no talJella; mas nao se deve en
tender por isso que o gov2rno fique autor~zado ~ 
despender rum as concrssocs novas som ma Igual a 
que já so está pagando pelas conc·~ssõcs anteriores. 

Creditas exlrao!'dinarios. 

Não prídc a com missão prrf'isrtr IJUrtl n Urspezn 
extraordinariu (IUC ~enf necesRario fazer-se no 
correr do cxercirio de 1879-80 com a~ popnlarõr.s 
flilgellada::; prla sQ~ra; mas pr?su~e que aindc1 
serão abertos crcfl!tos extJ·uoJ'Umarws lltll'& osso 
fim. r 

Dos creditas a1Jcrto'5 até au !H'c;e.ntc e Uns dPspc
zas já conhecidas até 27 rlo Agosto ul1imo, sere
conhece que pcrLellrcm aos C\l'l'cícios de 1876-77 
c 1877-78 a som ma de HL ~G2: 719~227, e ao exer
ci cio do 1878-79 a tlc 3Ci.038:683~990, im]Jortan
cia esta muito maior qu~ o doLru llas dcsp1•zas 
desta Ospecie rcaiizatlas nos dous t~ntcriorcs cxor
c:icios! 

Credito e.rtrao1·dinario.aúato pela decl'eto 11. ü918 
· de I de Junho de 1878. 

Este credito fui ubcrtu na importancin de 
9.000:0008 pt~r~ o resgate da cstruUa tlc ferro 
de Baturité, e tlcsprzn~ não só do seu prolon
gnmento até Canõa, n1as _ t!.lmbuul du con· 
strucção das estradas-de faro do SolJral o Paulo 
Affunso. Nãoe stando ainda UJ1prorado, nem mes
mo si a desp('Z:l rlcvc continuar no corrente cx:crci
cio, não pódo a commissão fixar o qwmlum dos la . .; 
dcspt>zas. Apenas se encontra: no rclalorio Uo mi
nistcrio tla fazenda apr~.c;cntntlo na 2.u sessão tia 
presento Iegislntura ... á pngina 71- rrue JWf contn 
deste crctlito se Ue!pcn{kr:í no exerci cio de 1878-
79 a importuncia de õ.OOO:OOO~,._ JLScndo as::.im 
o credito cxtraordilwrio, si -"C npprovar, terá d1~ 
legar ao tH:tual excrcicio o excesso, ou o que o 
~ode r legislativo julgar que deve t~utorizar. 
:segundo a nnturoza da lles{H~za é antes um cretlilu 
ospcchl do fJUO credito extruurdinélrlo o de que 
se trala, o como ta. I tlcvc ser classificado. 

Estrad!.t de j'erru de Baturitá. 

O prolongamento desta ferro-via, entro Paca
tulJa e Canôa, mede, segundo o rchHorio do respe
ctivo engenheiro actual~ 57,80õ metros de ex
tensão. Não conhece a commissão a qua.nlo mont:.t o 
orçamento desta via ferrca, e :::.ó :;ahc que até á 
data do rolatorio do ministcrio da <Jgricultura. su 
havia despendido sómonte cm tral~tllho~ de infra
estructura ·1177:892::)618. Não é ainda conhecidO o 
custo do resgato da cstr::tdll. Apenas consta rruc 
.até ao fim de Dezembro ultimo o cnpital Iiquitlado 
era da importa.ncia de :l.irl3:l5GS596. 

v. v 

Estrada de faro do Sobral. 

Diz o relntorio do minist~rio da agricultur<.t gue 
de Camocim a Sobral ht~ a oxtensUo de 130 k!Io
metros mas não consta qual srjt\ o orçamento das 
dospcz;~s CJU"" tr·m de custc:tr a construcç·ão dcs~a 
e~tntda, e apenas ~e s~he que as despcza? feita.s na 
provincia do C:cara ate ao fim de Fevereiro mon
tnm a 208:6il;)073. 

Estrada de Paulo .Affonso. 

O orct\mento da despt~zn qne s=orii nccc~snrio fa
zer-se Com a ronslrucç1'ío desta e':ltmdu de ferro 
que tem tlc L•xtens~1o 101,5 kilomctros, cunforme 
o rcl:J.torio tlo en~enlldro Kraus, que l'Siudou tJ 
trnçado de Jatob~ aPiranllas, é de:1 .. 000:00015, 
e segundo os ulttmos estudos defimtiYOS {'loca· 
ç~o do tr3ç.ado, tt~rit a ux~eu_são de 117,13() me~ ro.'). 
N:to conhcrendo nrommJ~.c:ao o orçamento ultnna
mcnt~ feito, sú se limitnrá a conEignar que, 
segundo o relaturio do ministerio tla agricullura, 
~e tem dr·s1wndido com e~tt\ via fcrrea até ú Uata 
do mesmo rdntor!o 32ô:639bf-'ll. 

A' vista deste~ incornplt'tti~ t>sr•.JnrPcimC'ntos, }l~u 
é possiVCl fi-..:ar~se il dcspeza fOJltzada llO CXC'fCICIO 
de 1878-79, e r1ual a que se dc•;e autorizar no 
corrente, c:tso soja :1pprovado o doere to de 1." 
de Junho <le 1878. 

3..ddith;os da co1nnrn dos deputados. 

Ar!,. 18 c !9. 

O art .. 18 do~ <Jlltliti\-os est::thclece uma gravo in
novnção cm nossa contabilidade, adoptmdo p~1ra 
nnno financniro o mc~mo periodü do anuu ciV!l. ...-\. 
rollneção da outrn Cil.mara d!z-exorcicio,-mas~:vi
denlcmentc houve lapso rle llCHua; porque, <'l•ll10 
no me3mo artigo se reconhece, o exercicio com
prel!endo o anno lint~ncciro e o ter>J:lllO neccssario 
IHlru :1 sua lif~ttidn{'ão. __ _ 

A proposta allr.rarão não é novt~, e dclla trilla 
o rclatorio da fuzeÍlda do i862, ás p.'lgil. U tl 
toO, para não citnr outros documentos cm que a 
ll1l~sma idén foi aventada. 

A' IH'imeü·n vista e;;; ta idétl .sedQz, porque parero 
que assim tr·ri<Jmos or{'amcntos ma:;; <:~proxinw
dos, por serem as de.speza.s prrvistas e calculatla:-. 
no anno immodiatnmente anteriot· ao do futuro __ 
exercício; c quri nté lwverh mais trmpo para '!Ue-
a coroo legislativo elaborasse essn lei, sem a pres
são de urgencia pela terminação do anno finnn
ceiro corrente, em Junho, e começo do seguinte, 
cm Julho. 

Mas a reflexão demonstra quo tacs vantagens 
são inteiramente imaginavcis, desde que não pn~ 
demos encurtar as distancias e accelcrar os ele· 
montas de {IUC as tlwsourarias de fazenda e o 
Thesouro carecem para !ir1uidnr aproximadamente 
o ultimo anuo financeiro, dar balanço ao jil li qui
!lado e prever soL1·e estes e outros dados a tlcsp1·~ 
za e a receita futur.1s. 

O artigo mantém, como não póde dt•ixar de ~er, 
os prazos dos oxercicios. Isto quer dizer que o 
nnno financ~iro, começando cm Janeiro, tcrmina
rüt em Dezembro, mas o semestre addicional, Uu
rante o qual ainda se paga por conta do <~nno findn, 
iria até Junho seguinte_. e a sua liquiddção exigiria 
mais seis mezes ou alcançilria a Dezembro rlo anno 
seguinte. 
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O que se ganharia, pois, a não ser a 11erturLação 
geral do syst~Jma de cscriptnrw;ilu nte huj13 c do 
longos annos ~eguido? 

Ew Maio faltariam no governo u ás camaras ~ 
synopsc do ultimo anuo financeiro, c até o I.w.lanço 
do anterior. As previsões seriam, portanto, m::us 
incertas do qlw hoje. E as aventualiUadcs do Jln
d:Jr a sesst:iu legislativa, sem votJr-so o orçamento, 
dar-so-iam então como se dão presentemente, 
dL·~tle que se consumisse inutilmente um tempo 
precioso ou o.ccorrcsse o caso o:x.traordinario do 
uma dissoluçãO da camarn tc.mpurari<l. 

Entende, pois, a com missão que, por vantagens 
tão contt·stnreis e precarias, n~o convém a1turar 
os periodos de nossa cont.:tlúlldadu financeira, o 
que por nlrruns annQs seria causa do confusão e 
penoso tr.atallw, jú, a r)rincipio, par::t opl~rt~r-se a 
trnnsição, Jfl dq)(}iS p<1ra as confrontacUcs esfa
tisticas. 

Por ultimo, pondPr~ a rpmmissão qnc as pro
vindas, por sugge.stõcs do go\·erno geral, e pela 
utilidade de unla pnrfe.ita harmoni<i a esse re
speito, mudaram o seu anuo fin.1nneiro da civil 
pnra. o do prriodo adopt:tdf) pelo 'flw::uuru. Fma 
nora mudança, em scntlJ.o contrario, n5o.lh~s se
ria tão faéil; c muito importa aos contr1bumtes, 
geraes e .Qrovinciac·s, qur as éporrts de pagar as 
su[ls contrtLuiçUes do uma c outra procoU.encia não 
sejam ditl"ercnte::J. 

Consequentemente não pôde a commissi'io con
curU.1r em 11Ue o prr.sentl'· urçamrnto yigorc por 
f8 mezes, como determina o ::trt. 19 por fur·~:u do 
artigo anterior. 

Tambl'm niio concorda com a Joutrina do art. 
20~ pRrl'ccnd'J·Ihc que deve-se continuar a obser
Var o processo da lei que ostaLeluccu o modo por 
que o mini.stro dl•ve apresentai' o orçamento geral 
de tvU.as as despczas publicn.s do anuo futuro, e 
dn importancia dt' todas as contribui~·Uus e rendas 
pulJlicns, como tletermina o art. !72 da constitui
ção do Imp('rio, devendo o goyerno nn ex.eeução 
da !d ter $Cmpre em vista as tlesp~~zas como forem 
or•;Jdas c approva.das pe.lo poder legislativo. 

Impostos augmeutados. 

Trat::.nJo :1g-ora a commissão dos-imposto\; <Hl· 
gmentados--e novamente croados pela cnmara dos 
dcpLltados~ vai aprc:::.entar a sua opini"ão fl .nprr-
ciação e saLL"dol'ia do Senado. -

No n. 1 da receita ordinaria votou a camara 
dos dcpntatlo~ o augmento de L200;0UO~ de. 
accrescimo peh revisão dn tarifa, ~50:000~ do 
imposto do sal, c 80:000,$ do imposl.o so:Ure o gelo. 
A commissão do Senado aceita o augmento pro~ 
po~to do.::. direitos de impl)rtnção pnra consumo 
que deve resultar da rcv1sBo da tarifa. 

Quanto ao imposto de 5 róh. pnr kilogramnw de 
sai estrangeiro, a eommissão não póde adoptar est.a 
t<~xtt por entender que é ext~'cnw.mente excessiva; 
pnrc~uanto, conforme as estalistícas do eommercio 
mantimo Llo Imperio, orgn.niMdas no Thesouro 
Nacional, o vai(·r do sal estrangeiro importado e 
desvachado parn consumo .reJ!resenta o preço por 
kilogrammo entre 17 c .18 rC1s ; e portanto a tax.a 
ele 5 reis por kilog-rammo equivaleria a um di~ 
rei to de impnrtacão superior 1:1 30 °/o o que é 
assaz grn-roso pa"ra um genero de indispi_>Usavd 
necessidade ; entende pois a commi~sJo que o .sal 
commum ou de cozinha sóment~ deve ser sujeito ao 

p:1g,mwnto dos actuaes direitus de expediente, 
reprosentantlo uma renda de {00;000,:5 ]JOI' nnno. 

Quanto ao gelo, que já paga direitos de con
sulho nn ra.úio de .tO 0 /u1 entende a commissão 
que esta lax.a não deve ser alterada, visto que 
o gelo não é só necessario nos clinws como o 
nossa, mas tnmLom porque .serve para. conservar 
as frutas e outros gencros importados do es
trtmgciro qu .. c pagam direitos do conSUillO o assim 
o Imposto sera prohiLitiyo, tornando ao mesmo 
tempo a jmportação d::ts ft>utas. 

N. 3. A. armazenagem actual 1 segundo o de
creto n. 51.7.11, de 26 du Novembro de 1873, é 
arrecadada desde o dia da entrada das me roa
dorias nos armazens, pontes e deposito~ das al
f<Jndegas c mesas de rendas atú ao dia da sua 
sabida~ e, salvas as cx(~epções dos arts. 5. 0 c6. 0

, 

é cnlculada soúre o vu1or officiai que as m.cr· 
c.ndorias tôm na tarifa, ou pelo que fôr arbi· 
tradu, na falta dd.sse valor, ~oguindo-se a gradação 
das taxas em referencia ao tempo de ostadia, na 
ord(.'m seguinte: 

Att\ 6 mcze~. na razão Je 0,3 °/0 M me.z 
Até f2 illL'ZOs~ idem O,tÍ idem 
Até 18 mezes, idem 0,5 idem 
Até 24 mezos, idem 0,6 idem 

o por torlo o tampo excedente de 24. mc.zes na razão 
Uc i 0

/ 0 40 moz, sempre -~;e contando como mez 
inteiro a:; fracções de mc.z. 

Esta mesma armazenagem é eo1ruda na razão 
Uu .'iOU do1Jru d.:1s mercadorias constantes. da ta
bella quo acomponhou o decreto n. 6053 de 13 
do DezernlJro de 1875. 

Segundo o art. 22 n. I do::s a.dditivos da ca
mara dos deputildos, será do 0,5 até 2 °/o ao 
me:t a armazenagem, Entende a commissão que 
pótle aceitar u augmento proposto das taxas já 
esta1Jelecidas e para maior clareza offercce. a emenda 
mantenU.o, todavia, sem alterar as taxas de ar~ 
mazenngem contempladas no decreto n. 60õ3 del13 
de Dezembro de !875. 

N. ; .Imposto de pllaróes. A c._mara dos depu· 
tad.os sub:>tituiu este imposto pelo antigo de anco
ragem, o calculou a sua imporumcia em 500 :OOOh, 
feita a deUucção do imposto supprimido ; e 
pelo art.22 dos additivos,~.2 .... ,nwnd.a cobrar c~te 
impoi;to na razão de 300 rtHs por tonelada mctr1ca 
Uc arqueação de todos os navios estrangeiros c 
nacionaos procedentes de portos estrangeiros., que 
derem ontratla nos p.ortos do Imperio~ de confor~ 
midad0 com os decretos n. 5~ .de D ae Novembro 
de 1873, e n. 6053 de 13 de Dezembro do 1875, 
art, 2.o § 4. 0 A commissão não acoita a emenda 
da c(lmara dos dcpur.ados pelas r-azões que ndiante 
ex penderá. 

Imposto da doca e expediente àe capatazia. 

Art. 22 n. II c § 1." 
O impo~to da doca seril cobrado na seguinte 

razão : 600 rs. por metro de caes dos navios e 
saveiros que atracarem na part~. exterior, por dia 
de eJToetiva df'scarga~ e 300 rs. no caso de não 
descarregarem. 

Dos que P~"rmanccercm na doca, sem atrncar ao· 
caos, :100 rs. por tonelada metrica, nos dias uteis, 
c 50 rs. nos feriados. 

A lei n. 2792 de 20 do Outubro de 1877, arl. 11, 
§ t). o 1 mandou restabelecer &>te Imposto, na razão 

,{ 
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de 1;00 e 20(} rs. para os nn-ç-ios atracados na parto 
exterior da doca ; na. diJ 500 rs. e :!50 rs. para os 
da p;;~.rle interior, c na da 100 o 50 rs. pnrn ns não 
atracados ; ficando delle isentos os saveiros ou 
outras embarcações miudas occupadas na carga e 
descarga. 
Pede~set pois, uma elevação do õO 0/o nossas 

taxas, c t0rna. se a sujeitar a ciias os saveiros .. que 
aquclla lei mandou i.~entar. 

A necessidade de fazer cresccr a roceita neon ~ 
selha a aceitar-se este addHivo. _ 

Pelo cmlmrquc e dcsf:lmharquc de mercadorias 
cobra.r-se- ha : 

Por volume ntlo excedente a 50 kilogrammos 
~O rs. 

Por dezenas ou fracções tle- dezenas de kilogrulll· 
mos 20 r::;. • 

Exceptuam-se os volumes com bagagens. 
Por esta Iúrrua reduz·.se 20 rs. nos volumes até 

50 kílogrammos, que prio art. S.o do decreto 
n. 5i7i de i6 de Novembro de 1873 furam tRxndos 
a 60 rs. 

Art. 22 §§ 2.0 e 3.•--ifncoragem. 

Supprimo~se o imposto Ue pliarócs e r0:-;tahoh::· 
ce-se o de ancoragem, parn (Is navios nactOnnE:>:s: c 
estrangeiros, na razão do 300 rs. por tonelada 
metrica do arqaenção, mandando-se obseJ,"Yilr nn 
sua coLran~a os decretos n. M.lm do õ de- Novem
bro de 1873 e n. 6053 de I3ue Dezembro de 1875, 
art. 2. o§ f.l..o 

Logo que finalizou o _prain do trut_:ulo feito com 
a Gr5.-Drctanha, comoçaram a vigorar as dlsfosi· 
ções do decreto n. 372 de 20 de Julho de 8'>'<, 
que regulou o imposlo da ancoragem, á razão de 
goo rs. por tonelada ltraziléira, parn. a:; embarcações 
nMionaes o cslrungeira.s, que navogassem parn 
portos fôra- do Imprrio. 

O decreto n. 928 de 5 de ~larço de 1852 redu' 
ziu aquclla taxa a 300 rs. _ _ 

A resoluçllo n. 1750 ue 20 do Outubro uc 1860, 
art. f.o § 3.0-, clc.vou-a n 500 rs., mnndnndo com
prehcnder no pagamento os navios estrangeiros 
que fizessem o scrvico de calJotagcm. 

Pelo::; motivos expostos á rwg. 92 "do relatorlo 
d:a fazenJa de 8 do 1\farço 'de 1872, foi osso 
imposto reduzido a 20Q réis, mas por tgneiada 
motrica, e ·não IJrazircira, como era d'antes; 
devendo pngnl-o sarnento os navios estrangeiros 
que dessem entrada nos portos do Tmpel'fo, com 
carga ou sem clln~ viessem ou não de porto es-
trangeiro. . . . . . . 

O relaturio da f•zertda de & tle Março uo 
:1.87~, á pn.g. 72,_ avcmtoll a idé"a de se turnar 
mais c.tncaz a prótocç1'io à navegação de longo 
curso, quanto aos paf!uetes das linhas regulares, 
cujas viagens, sendo muito repctitlas, não por
mittiam que a reducção da taxa lhúl$ trouxesse 
gr;!nde vantagem. 

Com _e.ffeitO, as idéas, que domfnavam na rc~ 
partição da fazenda tlurante os ultimo::; oito annos, 
foram sempre no sentido de Uosenvolvcr-sc cada 
vez mais o c_ommercio internacional, por moio 
do favores o facilidados aos navios. ncllc cmpre~ 
gados, de simplificaçãO do cxpetlicntc das alfan· 
dega:s, o do re~uec-ão, sinão suppres-slfo dos im
postos .. tJUe podtam ser substituidos por outrüs 
de mais facil arrecadação. 

Nesse intuito promulgou-se o decreto de il de 
Maio de !872, n. 4955, qnc facilitou considera
velmente o despacho dos vapore.;;; dns linhas re· 
guiares; extinguiu-se o im}Josto da Uóca, iJUO 
sb tornava vexatorio pelo B'randc dispendio a 
que eram obrigados os savc1ros empregatlús na~ 
descargfts, e pelas queixas qno os commandante•s 
levantaram contra a morosidade destas. e finai~ 
mente acabou-se com o imposto d11 nncoragcm, 
que fui "clnrllnto todo o tempo de sua existenda 
motivo parn continuadas questões do.;; comm<:Jll· 
dantes de nayio com as alfandogús, ora P••r ean~a 
do modo de arquonr os navio:-:, ora IWlfl <l~s
conto <.1 que fstos se julgavam com direito, <~t • 
tento o nuluet•u de entrada.-; Uad.1s ll•)S portü~ 
do Impt•rio, otl.!. 

Mas convem observar que a total ~uppre:-..::.o 
dc::;se impo:'it•J não ·se fez com inteira dirninuil':lo 
da receita correspondente. · 

Quuntlo o decreto n. 6053 de 13 de Dezembro 
de 187.) determinou a abolição desse e Llo impo:".to 
da dóca, · creou o de ph11rües, cuja supprc-.s.• ·o 
ora se propõr., elevou ao doUro a armazenagdn 
d~s mcrcadori:ts de maior p€':sn e augrw!Iltuu 5 "/0 

na taxa dos '10 o,'o addicionaes ao imposto de Ílll[l•)t'· 
tação. Si poi:; o imposto de pharües só por si 
não deu renda equivalente ii d;t <tncoragem, 
aquellas outt'as rubricas, que aliús <1inda sul>..: i-~· 
tem, o compensavam e excediam. 

Não convem pot=; hoje voltar ao nntigo systellla 
da multipln. cohran~a de impn~(,,:--, que sô serYe 
p:~r:l indispôr os contribuintes, ret::Jrdm· o expe-
diente o tornar mai::> numeroso o pesso::ll das re· 
partir;õr-s de arrocada~ão. 

Aintlu dcpob do augmento daqnrlles 5 ''/0 nu 
porcentagcu1 addicional, so Uecretou outt'n au
p;mcnto igual (dec.reto n. 6829 de 2ô d.:: Jantlir•) 
do 1878) para contraLalancar o desfalrg1e 1la l'<:'· 
ceita, pr~IVIJfli•:>Ute da redacção dos impoo;tos Je 
oxpm·taçao. 

Parece poi~ que nm quanto suhshtir ílfJUelL! 
porcentngL'ltl, na taxa de 50 °/u em qur~ hoje est:i, 
acham-se nclla representados: 

1. 0 Os 15 °/" cm ouro 1]UG se l'Obra-ram .Jlll. 
virtude da lei tlc i867 c a correcção do.'5 rnlorns 
officiaes das llli'I'Cadorias, eleYadas p•Jt' mntivo 1la 
depressão do cambio; 

2. o O imposto da anrorngem. 
Finalmente, releva ainda ohserv-ar lJUe a dis

posição, mstaltcleccudo o imposto de oneo1·agcm c 
sujeitando a elle os navios nncionae·s. I]UC mero~ 
ceram o favor da isenção pelo decrot1) da li,"rA r..'l
.IJotagem n. 5;j:85 de 11 de Abril de 187-i, art. ::u, 
é um acto qua importa aniquilar 3 no~sa marinha 
mercante naelonal eom imposto~. 

A commissão propõe que se t~lt~re a tnxrt do" 
pharrie.s no <lobro do que se acha c:;tnbelecido no 
decreto n. 6053 do !3 dt~ Dozernlno d~C• 187.1. 

Imposto do {tt~n·J. 
' 

AdJitivo :22 §3.", n.o XVI substitue u iinp0sto- tle 
industrins e tlrofis~õcs, a que estão ~ujrito_.;:, o:-: 
mercadores de fumo, assim como os mercadort's 
e faLril'antos de charutos, cigarros, rupé 0 taL<J.cu, 
por um imposto de 20 °/u solJre 3 importancin 
desse::; pro1lnctos, que venderem. 

A commissfio, nntes de expor as ~onsideraçõe~, 
que su~gere este impost.o, jul~:;·a connmieute pu11· 
derar que qunsi todo o fumo qnn :;.,, l'llli"Ome n·J 
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Imperio é de proUucçào nacional, e que consti~ 
tue a cultura du fumo UJU ramu import:mte Ue 
indrutria agricolu e fabril Ue dh ~rsas provincias, 
e especiaJmente dos da Dahia o Minas, c da chiado 
do Rio de Janeiro. 

Reiev.:t notar que na sua maior parte e este 
gencro cultivadu pela pt•(ltll•na lavoura, porque 
não precisa de numoro:w pessoal, nem tamltem 
de machinas dispendiosas, como o café e o as~ 
sucar; c que o falJrico de todos os prt'pnrndos do 
fumo alimenta grande numero de_ Olwrarios na
cionae.:; e de familias de~favorccidas da fortuna. 

Dos termos em que está conccbhlu cst0 additivo 
se evidencia que o novo imposto rectthe, nfto sobre 
a renda que o mercador de fumo e Sl!us prcparnclos 
tiver no exereicio Uc sua industria~ mas sobre a 
importancia do que vender. Ap:trt:t-se, portanto, 
semelhante imposto do principio geralmcn(e so:J" 
guido, porque exige do cuntriLuintc 20 u/o do quo 
-render sem estar verificado si a indn:-~tria dá lucro 
tal, que cllc p0~:-:a ceder ao Estudo tão clev.::tda 
quota. 

E' vertlatleimmelltc o~ta uma eontriUuição di
recta, que roca h e H~ o sobre a renda liquida do mer
cador ou fabrica.ntr, m.:ts sobre o valor total da 
venda que r1-:idt1 sr2r cm muito.; c;;~sos do cffcito in" 
teiramcnte negnth-o, como acredita a commissã0 
que o será cm rclacão ao fumo c aos respectivos 
pr0p;~ra.dos, si forem sujeitos á<!Uclla contribui
ção. _ 

O termo médio do 1 ucro ou intero.sse das ensas 
commcrciaes entre nós é de 20 "/o, c os commer
ciantes o consideram vantajoso, porque p1'!rle dar 
livre do direitos e outras despezas a renda de iO 
a :1.5(>/o. 

Ora, sentiu nssim o imposto, de que ~e truta, ca· 
reco de proporcionalidade, porr1uc exige do con· 
tribuinte quóta .superior á importanria da renda 
liquida que eU e pP.rcebo1 c fc1·c os mais ciemen
tares prmcipios de eqmtlade por sú ::t!Jrang;cr os 
mercadores de fumo e fabricantus Uc cbarutos, 
cigarros, rapé, etc., o não os de outtos gcneros. 
Portanto o resultado será per! urJwr turlos os inlc
re~ses desta industria, c afinnl aniquilai-a. 

Tnlvez se IlC'nsc que o fumo não está sujeito no 
Imperio a prstHlos dü·cltos. E' o contrario inteira-
mente, como se l11l5sa a dcmonstr:tr. _ 

A commissão far:í para csto fim a demons
tração dos impn~L,,s que se cobram nesta côrte e_ 
na cidade tla Buhiu, assim como nas rccebellorh~s 
da provinrin de .Minas, já porrrue são estas duas 
províncias que produzem quasi totlo o fumo de con
sumo e de export.1ção, como ficou dito, já porque 
os principae.-: mercados dr.·ste gencro são ns refek 
ridas cid;;~dcs do Hio de Janeiro e nal1in. 

Pelo decreto n. 6980 de 20 de Julho do !878 
está sujeito o fumo com os seus pl'epnr;~Uos ao pn
gamento do iilljJOStu gero.l rlc in<lu~trin:-; 11 pro
fissões. 

D.:~.s industria:; c profissões tax.atlas na ruzão da 
importancin do!> lugnrcs em qur.1 .-:~o cxcrciJn~ ; a 
saber: 

Nas ciJadcs 

"" Rio do hnciro. De~itia. 
Rape (mcrcatlor).......... .•. WO~OOO 90~000 
Chorutos e cigarro!> (fuúricantc 

c mercador) ...........••.. 
Fumo (mercador) ....... , .•.. 
Com missão (de fumo) ..... ~ .. 
Tabaco (mercador) .......... . 

7õ.>OOO 
7s;$OOO 
27~000 
37~000 

;,:;~ouo 
<15~000 
22~000 
22~000 

Dos estabelecimentos indu5triaes com reiacãe 
aos meios da producção : 
Em prezas do picar fumo..... 1ii06000 !50~000 
Mais .~J!.)OO pOl' Ol!Cfario at,l_. ~o.jOOO -io~ooo. 
Fah!"lca de rapé............. loOóOOO 1508000 
1\Iais f1~t:iOO por operaria ahi.. .i5SOOO 45POOO 
Fabrica de tabaco............ 75,)000 75/iOOO 
~!ais 3~ por operario até. . . . . 30b000 30#000 

Dus industrias e profis.~ões t3x~tlas na proporçilo 
do valor locativo dos prf·(li,.,s em que silo exer
cidas: 
Rüpé (mcrcndor)............ 20 °/fJ 
Ciwrutos: t' cigarros (faúrk<lnte 

ou mercador).............. :1.0 
Corr:mi.siio (do fumo)........ 10 
Fumo (mercador)............ !O 
Tnb•co (morcorlor)......... .. !O 

Além destes impostos gcr.ues pao·a o fumo com 
os seus prep:~raclus, com,_• consta ~c uma rcpre. 
scntacâo dos mercadores e fubricantl)s ria cidade 
da Bu'ilia, os seguint1;s direitos provinriacs nos 
ttJrmos da lei do orçamento provincial cm vigor: 
Direitos do exportnçlío,...... (i fJ/o 
Fabricas da rharuto~ Jn l.a. 

ordem .........••. -~ .. ...,. . , .. 200#000 
150~000 
100~000 

Idem idem de 2.a. dita ......•• 
Idem idem dc3.Q dita .... ~··· 
Todo o rapé falJrirado c 1:on-

sumido na prorinl'ia....... 8 ° lo 
O rarJé importado............ 20 ~ 

O fumo picado e desfiado imr,ortudo na provín
cia para ser nella consumido; a snber: 

Sobre millteiro tlc cigarros....... !6000 
SolJre kHogrammo de fuwo...... l!500 

Na província dt~ ~Iinas-Goraes, além dos direitos 
municipãcs, a que está sujeito o fumo, crn alg·uns 
municijJios, paga, qn:nulo exportado, na~ rccclJC· 
darias, de conforuliilnde com a lei tio orçamento 
cm vigor, os direitos seguintes : 

DtJ <'t:ttlJ kilo"Tammo de fumo. 
T1lf'm id,_•m d't~ pixuá ....•.... 
Idl'm idem de mel de fumo .. 

f2 réis. 
13 ~ 

120 , 

Cumpre notar que os e::~rros e_ nnimrws que 
conduzem o fumo pagam tambem laxa de 
b.:~rrcirn, 9u1~ é p11ra aqucll~s de 1# a 2;5, c para 
este.s de HiO :1 320 róis. 

A commisslio não pôde l'lbter informações dos. 
impostos provinchlC's a ·que e~ tá sujeito o fumo em 
outrvs provincias. 

ToUa a quantid3de que sulJra do fumo bruto e 
do prílpnr.'Hl!J é exporwda par:t os mercados do 
Rio da Prata, c constituo um ramo de commercio 
nrto s!'1 muito activo, como de considernvel valor. 

Nr·~to cnso p.1g:a o fumo, além dos direitos já 
mcnrionados, conforme as trun.'lformaçõcs porqui3 
pns.~a, mais 9 "/0 • 

Do que fic;t exposto "e rê qu.~ o fumo na_s dJ
y,~rsns transformações por que 3 indu~tria o faz 
pn.~f";.:tr, paga. clcv.1dos .direitos, não só quando é 
ex\losto ~ venda, amcla cm bruto, como em 
ca. a uma das referidas transformações até chegar 
á~ rn~ns do consumidGr. 

Com o commrrcio do fumo actualmente nesta 
côrte dü-se o seguinte pt·occsso : 

Romettido do interior pelo productor,. é exposto 
á vrnd a pelo commissario, c vendido por este em 
grosso aos mercaUoros du rumo, que o exportam 

,. 
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para clive.r::;nf; provincias do Impcl'io, ou para o tabaco, cigarros e charutos se irão fCêhando, C os· ---
Rio da Prata, ou o vendem aos fabricantes de ci- lavradores em seguida abandonarão a cultura do 
garras o ásfo.ltricns depicnredesfinr fumo; ainda fumo por não podrrem encontrar nos preços da 
por estes são vendidos 0S cigarros· em grMSO, venda compensação sufficiente. 
assim como o fumo prtlpartldo aos ncgocüm tos Uc. A' commissilo foram pre.senlüs repre;;entações dos 
cigarros, e por e-stes, finalmrmte, ao consumidor. mercadores do fllmo c fub l'icantes dos respectivo::. 
Deve~ se notar que rttro é o dono de faLrica prrparados desta côrte e das cidaclcs da llahb c 

de fazer cigarros, de pirar c desfiar fumo, que Hecife, bem como da Associação Commercinl do 
compre directamente este gcnero ao commissario. M::tranhão, c de varios lwlJitantes de diversas lo
. Temos, pnü;, que o fumo ordinariamente, isto calidadcs, c d,~ alg,umas camaras municipacs da 
e, desde que ó prorluzido até ser consumido passa provinri::t de Minas contra a atlopção destt: im
pelos tramites acim<l rcferitlos, e cm cada um pGsto. 
delles pa.ga direitos gerne.s, pfóra os provinciaos Entende portanto a com missão que não deve ser 
e mumcip::tos. Portanto, s1 fur t~doptflflo o ndditivo approv&do o 11dditivo dn eamara dos deputado~, e 
da eamara dos deputados, pagará o fumo, quando neste sentido o!Terece uma emenda .supprimindo-o. 
exposto d venda, :1 sabor : 
Na cnsa do commissario ....•.•..•.. _ _ _ 20 °j0 Tabaco impot·tado. 
Na casa do mercador .............. _ --· _ 20 
Nas fabricas de picar, Uesfiar c fazer c i- - A1êrn- do novo imposto d1~ industrias c profi~sõe.'i!, 

garrvs . , ......... _ .. _ .•• -~ ·~ •... _ _ _ 20 ,li_ a que a camara dos dcputadus pretende sujeitar o 
Nas ensas de vcnUer cigarros, fumo -pi- fumo c seus propara1l0R, tambcm eleva ao dobro 

cado c desfiado ............ -~······. 10 o im/1osto d1~ consumo para o tabaeo fa!Jricudo, 
que Or importado (classe 8.'\ art. i68 da tarifa 

Somma ............ :.. 80 "/, actual). 
Pela tarifa vigente, o fumo em obra é tux11do nn 

O processo que se dii com o fumo cm rolo vcn- razão de 30 o;, do seu valor e mais 50 °/o dé:;;sa t:1X<.t, 
di•lo na côrte, ó mais ou menos 0 do comrhcrcio como impostn adUicional, cm virtude do dl'Crdo 
do fumo cm follw. Na cidade da Dahia, assim n. 6829 de 26 de Janeiro de 1878. Aquellas dua~ 
como cm outros centros populosos, 0 fumo passa taxas reunidas correspondem á de ·"--Õ 0/u do valor 
com pouca differCn\a, desdi' que se ~presenta no d<J mercadoria: elevada esta ullima ao. do!Jro, 
mercado at6 set' consumido, pelo me.~mo processo como indica a proposta, ficará tal mercadoria pn· 
desta côrte. gando ~lO 0 /o. 

AsSim o n,ovo imposto gravará 0 fumo com Um cento de eharutos, por exemplo, paga ::~ctual· 
~O 0/o, 9 que 1m porta Jazer definhar c aniquilar a mente 2n700 d~~ Uireitos. Parece que a idéa do 
mdustrws Jc prodncçao ~"· fabri<>o dentro de pouco additivo 6 que tal mcrcadorirt fique pagando 5~i00, 
tempo, tanto mais quando 0 preço deste gcncro é o que não df'ixa dn ser exce:;sivo, principalmenli: 
entre nós bastnntu baixo o já não offerccc_aos que pHa os charutos homburguczes, que se vendem a 
o cu]tlvam sinão co~pAnsal;'ão muíto ffiodíca. ret.allw n 10~ e 12~ a caixa. 

Na o nos deve servir de exemplo o que oCcorrc na Estú se {lrocede.ntlo a uma reforma da tarifa, 
França, .Austr.ia, Holia c Olltr~s n,al(_õcs da Euro11 a com rectifie;1~flo tlo~ Ydlores offir:iaf's das mer· 
sobre asxm~osrçõc~n que esta sujeito-o fLü110 , - cadorías, c ç;om ekvação até i0°{0 mais du razão 

Es.tas naçoos são quasi que 0xclusivamcnte con· dos direitos ~o!Jro merca.dori:~~ do luxo, como au
SJ;tffiidorns destu f:{Cner0 e não productoras. Além toriza o arl. H n. 2 da lei n. 2792 de 20 
d1sso o eommcrcw de fumo constitue cm alguns de Outu!Jro Ue 1877. E' po.o:,sivcl, ou mesmo pro· 
paizcs monopolio di) Estado o tanto nestes ramo vavel, que o valor official do fumo em obra seja 
em outros, onde não ha o 'rofurido monoPolio a rectificado para mais. Si fôr, não podendo por 
n.vgravação dos direitos cr.contra fundnmentn o 'cYX- outro ll'ldo deixar de Sl'r considt~rado oujocto d\~ 
ptiC','H,.'fiO na primitiva prohihil;ão do uso do -ta!Jaco luxo, temos que tal mercatloria ficad pngando 
com penas severa~ e ,cm antigos prcconceito3 ; de !J.O 0 /o do seu valor official c üO 0 /o de taxa addi· 
~or.te que q_ contrll.tUmto supporw. o imposto sem cional, ou GO 0 /o d[!qUelle val0r~ que já é taxa Las
Irritar-se. tante olcvadtl, para dar o augmcnto, quo o gmrcrno 

No Brazil, llút'ém, outro tanto não p1'1tle acon- pretende, maximc si os charut1JS pa.ssarr.m a :rmg;~r 
tecer, porque é productor C'm vasta escala vive por peso, como 0 maü:: regular. 
soL o rcgimen da lirrc concurrencia e não Sere- P~rN'0J portanto, que, sem perturbar o trabalho 
sente. da infiwmcia das velhas prohibir:õcs e pre· da commiss·'io revisorn Ua t~Jrifa, não pôde o 
conceitos. • governo pr0kndcr que pnsse uma disposit;:ão fi-

,Não nos deve tnmbem servir (lu exemplo o que xondo uma taxa, que ellc mesmo não sabe a 
o_ccorre nos E5taUos-Unidos da Amcrica, onde é quanto montará, concluida que seja a reforma. 
IP::re a culturu e comll?-ercio do fumo, ainda que Não é possivel suppôr que a idCa da camara seja 
grayado COII!, pesados Impostos o consLtmo interno que o fumo cm o!Jra abra uma cxcep\.ão nâ longa 
e a Imporla<_>ao. Mas a União Amcricnnn 6 a pntria serie de artigos da tarifa, para ficar pagando I)O 0 /o, 
do fu!llo; a product:ão ali i é immcnsa, assim como quando as dB mais mercadoria.q de luxo apenns pa~ 
o é o consumo o aexportaç:'ia, que qua~rtoda se garão CiO 0 /o. Neste sentido propõe a commissão 
faz para os mercados da Europa, c na quantidade que este nrtigo pague desde já na razão de !tO 

0

/o 
e quahdade do gencr~ não tem aquclla nação rivaes do valor ofllcial, além da taxa addicional. 
na mundo. Pólle, pms! supportar pesados direitos 
sem c9mproructter os mteresses desta industria. Taxa de transporte. 

Esta, ~lorém, convencida a commissão de que si 
entre nos fôr estabelecido o ~rctendido impJsto o Adaiti"it"O 2"2 ~ 3. o pag. XVII que estabelece : !.1) 
consumo retrahir-so-ha: as fabricas de fumo, raPé, a taxa de 20 rs. a 1# por passagsiro de :l. 0 
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cla~e que circular nas estrada::; dõ ferro con~ 
forme a distancia, e metade parn os de :!.a. e 3. a 
classe, sendo extensivas est~s taxas aos passageiros 
das barcas a vapor que navegarem ao longo das 
costas ou em bahias, lagõ:ts e rios. 

t. (I A taxa de 20 réis a 200 r~fs por volume de 
bagagens ou mercadorias, conforme a distancia. 

3. (> De 20 réis por passageiro que circular nas 
linhas ferrea.s das cidadtls e seus suburllios, t·mm~ 
tDays, ou carris urbanos de tracção animada ou a 
vapor. 

A eommissão adopta o imposto, a que se re-fere 
o n. o. f. u, levada: pela: necess-Idade, geralmente re
conhec-ida, de crearcm-se mais algumas Contes de 
renda afim de equilibrar-se o orçamento ; entende, 
porém, que o reft:rido imposto só deve rccahir 
sobre os passageiros das estradas de ferro de pro
priedade do Estado e das barcas a vapor que na
vegarem ao tango dé!s costas ou em lmhia~ , 
lagôas e rios1 nmn vez que pertençam a parti· 
cn.lares ou companhias sulJvencionallas peJO The-
sorrr_o. _ _ ___ ' 

Ao imposto de que trata o n. ~não põde a com
missão deixar de oppor .. so ; porqunnto, si rur ap~ 
provado, tt'm necessariamente de encarecer o 
transporte de Lagagens a mercadorias, e si tem 
sido rrincipal empenho dos pode-res publicas do 
Brazi facilitar as communicações1 crc-ando e pro
tegendo emprezas de estradas de fcrro,e de nave
gação a vapor, afim de poupar tempo e dinheiro 
nos transportes, semrlhanto im!l0:3to virá contra
riar, sinão annullar cm grftndc parto o que Já se 
tem conseguido, e levantar justas e fun!ladas recla~ 
mações e clamores de todas as classes da sociedade, 
e principaJmen to do lavoura que, em "tez do obter 
os anxihos que ha muito reclama instantemente, 
ficaria até privada düS vant•gens e beneficias de 
que já esta de po~~e. 1\Il'lhur o mais autorizada 
contestação ao cstaJ.Jelccimento deste imposto 
não póde offt}roccr a commissão do quo a dos 
trechos de dous discursos do actual Sr. ministro da 
fazenda, que pede permigs1ío pt~ra transcrever. No 
~~o~r[~~o rrn 2·\ de Janeiro proxin~o- fiado dizia 

" Rasguem-sê estradas, naveguem-se os rios, 
diminuam~se os fretes, c tur-se-ha protegido a 
lavoura sufficientomente. • Em outro d~ !O de 
Fevereiro ultimo, dizia: « O que admitto como 
aproveita veis são os que- acabo de referir-estradas 
de ferro, navegação dos rios, crcação do engenhos 
centraes e rcllucções di;) fretes. • 

A' vista do ex_{)osto offercce, a commfssão uma 
emenda suppresstva ao n. :!. 

Quanto ao impo:o;lo de 20 róis de que trata o ·n. 3, 
entende a commlssiio que devo ser approvaüu _{leio 
Senado, restrin~indo-se a sua applicaçlio un!CU· 
mente a cidade no Rio do Janeiro e seus subur· 
bios. 

Como é sabido, o poder Jogislntil•o tem passado 
pnra o Thesouro algumas_ dospezas que 'deviam 
correr por conta dos cofres da. municipalidallê 
desta côrte, e, pois, sendo o producto de seme
lhante imposto arrocadado como renda geral, será 
a. compensação dos sacrifi.cios quo faz o mesmo 
Thesouro a lHHU tio municip!o neutro. 

Não desconlwco a commissão que falta inteira 
igualdade a este imposto, desdo que na sua co
brança não se atlen.Je ás distanciL"Js nem tão 
pouco ao preço das passagens cobradas actual
mente pélvs companhias de lJouds, preço este 

que varia conforme a distaucia e os car..ros, e 
ainda mais, que a cobrança ha de offe.recer diilhml
dndes por cansa da divL3ão da nossa moeda e a 
falta de troco. 

Aquclle inconveniente porém pôde ~er corrigido 
posteriormente, assim como facilitado o troco, por 
n.ccôrdo do governo com as: companhias a que per~ 
tencerem as linhas ferreas. 

Junto offereee a commissão uma emenda no 
sentido dus idéas expostas. 

Imposto predial. 

A c.lm~ra dos de-putados no art. 22, § 3. 0 , ns. IV e 
V dosadtlitivos, sobrecarregou com mais! o-;() a taxa 
sobre o valor locativo dos predios exisrentt'S na ca· 
pita I do Imperio1 a titulo de retribuição pelo abas~ 
tecimento d'agua, além da taxa da penna d'agua : 
sujcitu á metalle do imposto os predios desoccupa
dos e eleva ao dohro a legua da demarcac;;ão. 

E' este um dl>s impostos directos sobre a pro· 
priüdade immovel qu0 entre nós não é do repar
ti(;ilo~ mus de quottdade, lançado sobro a manifos
taç~o da rcndt~. f/Ue aufere o proprictario. Segun
do a nossa Iegis ação, consolldada no regulamento 
n. 7051 de IS do Outulu·o de 1878, o imposto 
prctlial, que reune neste titulo a dccima urbana, a 
d.ú uma !egu~ hlúUl da dt:ma.rcaçãoJ e a dccima adUi· 
ClOnai, e dovtllo ~ __ 

:l. o no municipio da côrte : 
Dos predios da cidade: 
Dos situados dentro do pcrimetro de ô,OOU roo~ 

tros a.lém da cidade. 
Dos existentes nos logar..:s povoados das frcguo~ 

zias fóra da cidad@. 
~.o Nas províncias. 
Só dos predios nas cidadvsf villa::; o poYa<Hlos, 

pertPncente.; ás c.orpora<::ões do mão rnortt~, e a 
quaosqucr sociedadc.s anonymas! e a qu~Iqucr so· 
tied::tdc pia ou Lcneficcnle ou religiosa; feitas as 
excepções consignadas no regulamento acima ci
tado. 

A taxa dos prcdios onde houvt!r serviço de es· 
goto subvencwnado pelo governo ê de 12 ()1~ 
do valor locativo, o de :!t o;IJ dos predios pcrtcm
centes a corporações de mão morta,_ companhias 
ou soci8dndes anonymas; é porém ae 10 °/,) onde 
não houver o dito servir;o do esgoto para o::: pri · 
moiros. e do 20 °/y pnr~J. os segundos. 

E' tão- pesado este ímpostoJ que elevai-o mais 
seria o mesmo que proht:Uir a edificação de novos 
predios; porquanto nU sorveria toda a renda do {l:fõ· 
pric-tario, embaraç(lndo (l accumulacão do capital. 

A sobre-taxa de 2 °/0 para o serviço do abask~ 
cimento d'agua quando prc.~entemen~o a cscasiez 
e f<tlta d'aguv. atormcuta a popuia(;.ão desta côrte, 
é por domais vexatoria c injusta; o prineipa.Imentc 
quando se not:J. que os predios que pngam 6 irn
pof>to de pcnna d'agua ficam privados por dias~ 
semanas, e mesmo mezes do u,:o dns pcuna.:; d'a.gua, 
qne já pagam. 

A extgeneia de metade do impo5tO predial do:S 
pretlio$ âesoccupados, que no munfcipio da côrte 
se elevam ao numero do i.OU3,é contraria a todosos 
principias cconomicos, que regem a incidoncia do 
Imposto da renda sobre O$ immoveis. Equh•ale 
a exigir do proprietario uma parto do seu capital, 
ostalJcleccnU:o-se a mttis notuyel desigua!~adc 
entro o que aufere l't'lldD. do seu immovel e o 
que 3 n~o aufüro. 
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A razão que allegou a commissão de orçamento 
na camara dos dt:-putados p.5.ra propl'lr esta altiJ
rução no imposto predial, é que, segundo suppõc, 
a vacancia dos predios é devida ao caprieho d-o se
nhorio dos mesmos, que ()'tige muito maior alu
gue-l CJ.Ut: o razoavei, fazendo assim o Estado par
ticitlar dos seus prrjuizos, e aos quaes voluntaria
mente se impõe; esse motivo justificaria prlo 
contrario a reduccão do imposto, afim de fazer 
baixar o preço dos alugueis, e promover assim 
construcçõcs que conviessem· ao proprictario 
alugar por preço menor. . . 

A renda que os proprietarios !loô grandes prC
dios olJtêm do aluguel dos mosmos, muitas 
ve.zcs é ,{lbsorvida pelos reparos que ncllos t~m de 
fazer para a sua conservação; e em regra gerai os 
grandC's predíos dão proporciorudmente ao.:; capi • 
taes empregatlos uma renda muito menor do que os 
prôdios pequenos, e os que por sua construcção 
e divisão o povo dcnomllla de-cortiços- i con
.strucçõcs estas que a .Vem da saJu.Lridadc publica 
deviam ser prollibidns. 

Contra esta alteração do imposto predial repre
sentaram ao Senado pertn do ~00 proprietarios 
desta côrte, e parecem á com missão dignas de attcn
ção as raznes produzidas pelos pctteionnrios; e 
portanto não ndUpt11 nenhuma das altCl'àções pro· 
postas pe.Jn camara dos deputados sobre o imposto 
predial. 

Ainda cumore ú. commissão oLservar que a 
solm.:Haxa de 2: "/o sobre o valor locativo dos pro
dias existentes na cupital do Imperio a titulo de 
retribuição pelo serviço geral do abastecimento 
d'agua, som oxelu:-::ão da taxa do ponna d'agua, estA 
em oppnsição ao que proserevou a lei n. 2639 de 
!1:2: de Setembro do :1.875. Di:;por. elln f!Ul' o sUIJ
primento da ttgua seria obriga todo para todas as 
casas de habitnção, e de cdiilcios de qualquer na tu· 
reza, existentes no per!motro da cidade que fUr 
marc.ndo, c autorizou o estaLl'lecimento de tuxas, 
que terão por basv o valor }Qcativo dos prcdio~, 
addicionaUas ao imposto predial, c gradu.nd.ns .nté 
ao maximo de 120~ annuaes. · 

Ora, appli(~ar de:::dtJ' jâ os i 0/o a todos os prcdios 
que pagam o imposto predial, quando ainda lw 
muitas casas que não possuem esse beneficio, e a 
outros {!UC têm n~na cm seus terrenos, da qual 
fnzcm uso, é c:dg"lf o pagamento de um büllL'ficio 
que o Estado ainda não fez, e portf\nto não tem 
justifica~ão. Tambem applicar essn taxa addicional 
aos predios que t~m valor locativo de 5:000~ para 
cima, e taxa do penna d'agua, é exigir mnxs do 
que tcr5o de pagar os l?roprielarios quando tiV0· 
rem a fortuna de possmr para setl uso as aguas 
do rio do Ouro, porque pagarlio mais de 120$ 
annuaes, que a lei determinou que Cos::;e o ma
Xim.o. 

Por ultimo nota n commissão a respeito dn 
disposiç-ão final do n. V, que eleva ao dobro a 
Icgua da demarcação que i! uma clausu1adesne· 
cessaria, on importa a aggrava~ão do imposto pre
dial, que se arrecada dentro dos 6,600 metros 
além da lt!gua actual da- dcmarcacão. Si porém 

·tem por fim doLrar a lcgua da demareaçã_o para 
incluir os prcdios que estão alem da legua e su
jeitai-os aos mesmos onus, é ag-gravar os predios 
cr.uc pogam hoje 10 "/o, porque não tendo o ser· 
VICO dos esgotos, foram isentos dos 2. 0/o que_ se 
addicionaram aos predios da cidade que têm esse 
serviç-o. 

.Além disso os escravos que fóra da cidade pagam 
taxa menor cm razão da cultura que se faz nos 
suburlJios, tanll•um passarão a pagar maior con
tribuição. Quando por estes motivos se estaUeic~ 
ceu esta difl'erenca do taxa, a mente do legislador 
foi promover as construcyõüs flira do centro da 
cidádel em Lcndicio não so dos contribuintes e da 
saluLndade publica-> como dos Iocatarios dos pre
dios habitados por pessoas menos abastadas. 

Nenhuma razão portanto justificará q:ue assim 
se aggrave indirectamente este impoSto ja bastante 
elevado. 

A commissão concorda em que se dobro a Iegua 
alem da dêmareação, mas sómento para sujeitar os 
:predios existentes no perimetro que se marcar au 
Imposto predia.l, e nesse sentido offerece uma 
emenda. 

O art. 29 dos additivos sujeita ao imposto do t; 0/u 
os arrendamentos de propriedades ruracs sitas no 
municipio da côrte e província do Rio .de Janeiro, 
e os foros o laudemios cobrados sobre as mesmas 
propriedades e as urbanas. Considerado como im· 
pnsto predial , não tem applicação aos pretlios 
tlctuaimcnto sujeitos a este; porr1ue os arren~ 
damentos desses predios já pagam contribuição 
maior no municipio neutro. 

Si trata·se de crear este imposto sobre as pro~ 
priodad0s ruraes arrendadas fóra do perimetro 
sujeito ao imposto predial, e na. provincia do Rio 
de Janeiro sobre todos os arrendamentos das 
proprieJades ruraes, ou é um imposto so}Jre a 
renda, ou então um imposto territorial; e nesta 
hypothese a com missão não o aceita peJ[ts razões 
por que julga que não pódt')-se adoptar quer um, 
quer outro impoc:;to sem os indispensavcis estudos 
e organizi1çilo do cadastro dt1s terras possuidas 
cultivadas e incultas. Além dessas razões, cumpre 
observar que os arrendamentos em todo o Imperio, 
sendo feitos por cscriptura publica ou particular, 
pagam o sello proporcional. 

A applicação dos 5 % sobre todos os foros e 
landemios cobrn.dos sobre as propriedades rnracs 
o urbanas, im_porta a eleva~ão dessas rotriLuições 
ao senhorio directo; e porque os foros e laudemios 
não avultam muito na sua importnncia podem 
supportar esta aggravação; mas pnra que seja 
renda do Estado os 5 a; o applic.ados aos foros c 
laudcmios no municipio da côrte, é necessHioque 
se declare que não faz p::trte da renda da Gamara 
Municipal esta t:rta addicional, ~ que a ella ficam 
sujeito:; todos os foros e Iaudemios que actualmente 
são cobrados para a municipalidade. 

36~ lmptJsto de industl'ias e p;·ofissôes. 

Entra este imposto na classe dos direitos úe 
qnotidade. Segundo observa um notavel ccono· 
mista, é seguramente do todas as taxas directas a 
mais complicada. 

Por este imposto procura~:-;e alcançar o::; lucros 
industriaes, regulando-se para isso pelos princi 4 

pios seguintes: 
i. o As industrias dão LcnL"ficios differontos e 

segundo a sua natureza. 
2. o Na mesma industria o lucro está em relação 

á .importancia da população no meio da qual se 
YIVC, 

3. o Este l11cro ~ ainda presumido segundo a 
localidade cm que está a industria, c o numero de 
operarias que emprega, 
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~-(1 Emfini, o aluguel da habitação que SIJ oc
cupa é t~mLcm um indicio dos beneficias. 

O decreto n. õ090 t!c lõ de Jul~o de 187~, c o 
do n. 6980 do 20 de Julho de 1878 estaLeleccram 
as regras o taLt!lbs que se applirnm a este imposto, 
segundo os principio~ adma enunciados. A rwrte 
.fixu e a parte proporciono] estão definidas de um 
modo preciso e alcan~tlm todas <~S industrias e pro
fissões. Na revisão das talJellas do ns. A, D, C, 
D tio ultimo dccretu tleu-se o augmcnto nas taxas 
das industrias e profissões, t).Ue nãD exploram o 
commercio dos .. gencros de pr1mcira nccossidnde. 

E' indu!Jitllvclmonte oneroso cstu imposto, mas 
produzin(lo cllo IHH'a a massa da renda geral 
4:000~. não será prutlcnte reduzil-o, mas tum
bem o seu nugmcnto o tornaria vcxatorio. A com
missão do Senado, rcconlwcentlo que este imposlo 
6 excessivo, o que mesmo contém ulguma des
igunlduU.e, pol'l}t113 ns prt~:Hlll1JI(~i'íes sobre quo se 
funda são fallivcls, c por isso exci!a muitv.s recla
mações, não se anima a propor rPriucções c menos 
a supprimÍl-o pelo rcspt>ilo que se dcyu ter pelo 
equilibriu do tH'canH.mto, c porque existindo, jil 
hv. mujtos uunos, este inwo~tú tem entruU.o nos 
lwLítos dvs contri!Juintcs. . 

Art. 22 § 3.• n. Xll. 
Não obstunte csla.s considerações., não duvidJ. v. 

comru.issão do Senado accitv.r a alteraÇ"ãO proposta 
pP.Ia camara np art. 22, § _3 n .. 3'-II, não ~s~im 
quanto ao n. XI. Por essa d!sposJçao ílram SUJOt!os 
os dividendos distriLuidos pl'lns cmprezns, socrc
dades ou compnnhit~s do qualquer natureza ú 
laxa de 5o /u. A lei tem cstuLelccldO o illl[JO~to uos 
dividcnUos das sociedades nnonymos, <l.islriLni~os 
pelos accionistas~ e quanto ás en1pr1~z<ls e socw
da.des que não p<1gam este impostn, {~stão comprc
hcn<lhlas na ta:Uella C nnnexa uo decreto n. 6980 
de 20 de Julho de 1878. Assim já p3gam avuita..Ua 
contrilmição certas cmpreza!;, COfl?p~nhias c s_oci~
da.des, que nào t1ag.am sobro _os di~'Hlonllo~ dJStri
lmidos aos n.ccwm~ti3s. All!m d1s::!o as tsençõ~s 
estaiJelccidas no art. -1 do dc1~rctu n. 5690 de 15 
de Jullw de !87·i são do cvillcntc conveniencia 
pub1ic1 c tCm por tim animar o csta!Jclcci-

... mento do empt·czn~ utd . .; e proteger o. cspiritu Ue 
associação que tanto convem aos pa1zes novos: 
acabar com esses favores traria o desanimo. O im
posto dos dividendos di!itl'ibuidos aos accionistas 
é de 1 1/2 (1/0J, e pensa a com missão que na o deve 
ser cl!.wado, c menos q~c fique extensivo a tu das 
as sociedades, compnnhws o cmlll'ezas do qualquer 
naturcz<:~, como são as estradas Uc ferro, que t~m 
garantiu de juro, tlnUa 11:-lo E~ta~o, ,IJll€ so p<1gam 
Q 1m posto soLre o rendmwntu Itqmdo excedente 
no garantido, c os engenhos centracs, que devem 
ser comprchendidos ncstn clausulv.. 

Se/lo. 

o n."lll2." do§3.(1 J.o nrt. 22 eleva ao <loUro 
as taxas do sello Uc t.a, 2.' e 5. 11 classes, a dos 
substabelecimcntos do art. 13, § 3. 0 , e as dos 
§§ ~-o a H do mesmo artigo elo regulamento 
n. iõ05 de n de ALril t!e 1870. 

Em conseq_ucncin, as letras ~c camiJio .e de terra, 
os escriptos a ordem, os crcd1tos o e:;cr1pturas ou 
escriptos de obrigação. ou exoncr<:~çi'ío d_e s~mmas 
e valotcs que até nqm h'm pago 200 réis nao ex
cedendo de 200~, c d'alJi pnra cima :1 do!Jrm· atê 
1.(1 11or conto de réis ou fracção eXcedente, p~s
sarão a pagar o duplo destas taxas. 

E' muito: o sello adlwsivo com que se pnga 
esta taxa já é bastante defraudado, c com o au
gmcnto proposto ainda o será mais. 

Do mesmo modo as notas ao portador e á vista, 
cuja taxa ó actualmente rle 200 réis, uifo excedenrlo 
tio 200$, de 500 ré is excedendo de 200J até 1:000~, 
c assim por diante mais 500 réis por conto ou 
fracção de conto, ter5o de p:1gar o dobru destas 
taxas. E:;Go nos mesmos casos tios titulas ante~ 
riores. 

As mercl!s pcruniarias, isto ci, os titulas de 
nomcrlção, conces.-:ão do meio soldo, rct'ormv.s, 
pensão, aposent11UoriaR, etc., utc., ainJa as expe
didas pnr empregados das corpor<H;õcs de mão 
morta c sociedades anonymas, passarão a pngar o 
dobro da rCSflCCtÍY<l tuxa, que é hoje de 7 °/0 • 

A propnsiçf10 da camnra rcf(Jre~so nesta parte 
nos titulas da 5. ~ classe do :-;e li o proporrienal do 
rcgulaml'nto ·de Abril Ue 1870. Not<:t·se, porém, 
tJUC a IJi taes titulas esWo taxaUos com 2 "lo sómento, 
o r1ue pm:tel'im'mcntc, Jll\lo decreto n. ·1721 de 29 
de Abril dt.! 1.871, foi e:;sa taxa elC\'arla a 7 °/(11 por 
terem sido nella inciuidos os antigos 5 °/0 de novos 
c velhos <l.irc1tos, n r1uc ta~~s titulas OJ'flrn tamLom 
sujeitos. Não é, pois, possivol hoje a ele\'ação ao 
do!Jm, como quer ct Jlrn1iOsh;ão da c:-~maJ:a, islo ~eria 
por di'IIHli~ vex"torJO; por1IUanto tiles lJtnlos mnda 
es.tão sujoilos a emolumento~, já pes-ados, c cuj,ts 
taxas t;un!Jem se pretondt~- dO\'al'. . 

Parece que n eamara a!~Ui não teve e.tn comJ-
dera\ÕO que a taxa actual.u 9-u 7 °/rJ. ~ 

Não adopt1nrlo a rommJSSao a clevaçao do sello 
prOllOrcionai de 1. a, 2.:1 c 5.a cla~ses, ado11ta a .ele~ 
vação ao dobro ;nas taxas li? seiio f~xo do art •. 13, ~-~ 
3.o, 1,. 0, 6. 0 ate 1-1, c\clumdo o! 0." relatiVO <!-S 

l~teri~~· porque já pngam os Lil wtcs de lotcrJa 
ivO rm.~. 

Emolumentos. 

Artigoadllitivo 22 § 3. 0 n,o 1113.0 -elevaaollobru 
ns taxas da taLella <mncxn no dccrdo n. !13~6 de 2!1 
de ALI'il do 18&0, com cxcoprão das dcs1gnada:; 
nos §~ 1. o, 6. ", 75 a 82, 93 a ·91 e !00 a 108 . 

A lei do or{;amentu til! 1877, art. 12, paragrophu 
unico, n. 2~ aut{Jriza a fusão _dos emolum~ntos no 
scllo porque em vord:1dc nao ha ncLessJdalle de 
du[l/ taxas; c o ex-ministro da ~<~zcndn, ~m se~1 
relato riu d;t l.a sessi:io Uesta lcgtslatura a Jl. ü, 
disso quo tratava-se dcs<?a futlão. . 

Qualquer alterat;.~o, pois, f!lte se tr_nha hoJe. de 
fazer, deve ser nesse sentido, ~ não no de pcrt~r~ 
Lar nqurlla ulilis~ima disposiçã~. Parcc.e qUC 1 fett;:~ 
a fusão se podorta, qu:1ndo mm to, ele' ar as taxa~ 
até 50 (li sómentc, e não [1.0 UoLro, guarda~as as 
exccpç-õÜs indicadas na proposta. [!o contr~rJo, um 
jniz ffiUUif'ipal~ ror CX('ffi[IIO, CUJO drcretn pa_g:t 
hoje 30$ de emolumentos. c o scllo de 7 °/o du 
rrspectivo -vencimento (seJa este de !:6006) ou 
H2~ total, terá de pagal'28i~OOO I 

Terrerws ·não edificados. 

O imposto so!Jrc terrenos ni:io edificados não póde 
<:er adoptado rwlos motivos que a commissão jJassa 
; apresentar para firmar a sua op~niã~, que sao: 

1. o Pela ditnculdade Ue sua reahzaçilo :çta fa.lta_ ~u 
cadastro tlesses terr~nos, e portanto .na Imposst!H
lidadc Uo se verificar a sua verdadmra extensao, 
como reconheceram os proprios que o propozeram 

• 
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c dccrctnram, que (lenunci::lm o receio, ou a_ntes 
confessam esta impossibilidade. quando, 

0
depm_s de 

exiyü·cm 10 t'éis po_r metro qua4rado no 1. , pertmc
tro_, isto é .. no penmatro da ,_ctdade. anter~or· a este 
projecto de Mfmnrnto; e 5 rels d'altt rm dlaJlte, re
salvam a clausula de {alta de elementos_para o cal
culo ou a. de ser muito dispendioso o lan~nmentu ; 
-e m;n(bm suln;tituir a imposição, no t.r• perimctro 
pela de 2/J por metro corrente, e de i{> no ~-" 
Basta sómente isao, qu0 é confl'SSLHlo pelo~ PEüfJflús 
proponentes !.leste imposto pvra n commJs:::.ao con· 
demnar a sua adop~.:ão. 

2.o Pela obscuridade, uu falla de clareza da dis· 
posição do -projecto- na c:xprc::.sl'ío- teJTenos 
não edificados.- Comprr)lc!lllcm cli_es --tudo . e 
qualquer terreno que eXIStir :;em cd!fiCDÇn0, SOJa 
qua.l fõr a sua oxten<i'io, desde qu0 nao esh'J<l êdJ· 
ficado? ou deixa-se alguma porção? Neste caso, 
qual esta exteusno? não ~ó pnra qnintacs das casas 
do dentro Ua cidadt•, propritlmf'~lc Jita, os ql!-aes 
tão neccssarios são para commodtdttdtJ .das halJtta· 
çõcs, e sua .:;alulJritladc? fi: nas cercanws ~u pro· 
ximidadL'S Ja citlatle, aindn dentro do 1." pnrmwtro, 
comprehenderá o imposto toda a te~ra conhecida 
pela tlenominaçrío do dw.enra ou rllunt<1, occupDrla 
por hortas jardins c pomares pcua uso dn;.; seus 
donos ou '<ltÜ pnra .forneclmcnto do hurtalif;as, 
flôrrs c fructos a vizinhança? ou se reserva ccrt<1 
e determinada área cm cnda casa para t:~l fim, 
ise-nta de imposto, como p.wrcc n~o porkr -ucixar 
de Sl'r? Assim sendo, quem dcsiguara a respectiva 
extensão 'i' Fica_rá esta fuculdudo a arLitrio do go
verno, visto a lei nüo .1 determinar? Não p6il(•, 
nem deve ser assumpto de rogulament,J do governo 
uma designação que import<l rc.~tficç:lo no plrn~ c 
livre uso da propri8daflc particular, c l!lle !IOde 
dar azo a abusos que são obvio.;. Cousas Jivors~s 
são de certo casas do cidade, c rhact~ra~ do rccrcw 
ou de recreio e cultura, que, pot' sua natureza, 
cxi(l"crn maior porf'ão de tl'rrcno: c sondo assim, 
conlo a lei não faz dPsdc log;o a ncccssaria di::itinc
ção, permittindo no que são proprinmentr clwcara~ 
certa área, que tendo tal destino não fique sujei~a 
á impm:i~ãl!'t Mas como fazcr·sl5 sem~Hwnte desl· 
gnaç5.o? Onde o~ clemcn tos nccessarws para sem 
risco de muitas desigu.:~Idadc::~ e ;:~té vexames fa· 
zcr-sc com a passivei igualdade o lançamento deslo 
impMto? 

O que acaba a commissP.o de ponder3l' solJre a:'. 
casas comprchcnílidas. no 1." pnrimetro1 e os seus 
terrenos adjacentes, com mrlioria do razão se 
appliNt <is ro:-:as c tprrcnos elas do 2.", quG t(·m dP 
ir muito nlém dos limites di) que é JW realidade
cidade-, visto no n. V§ 3. 0 do arL 22 se mandar 
eluvar ao dobro a lcgua Lia demarcacão parn o im~ 
posto pretli<ll, o que f:1Z qun a nova demarcação 
comprchenda muitus si tios do laYonrc~, nos qnars 
-se cultiva cam:Hl, cm não prqurna qmmtidaUe, e 
se faLrica o melaço c 3 aguardtJnte, alé-m de onli'OS 
prodnctos, lJcm como nesses mesmos ~itios se trnta 
em não prqucna cscal<~ dn crca~.:ão de animaes do~ 
mesticos, c de outras plantac;õcs, como sejnm, cafC, 
legumes e frutns, c se faLrica a farinha de man~ 
dioca. Dever<í, pois, deixar-se ao arlJitriu tlo go
verno a designnção dos terreno.'l que cada um tlcstes 
estabelecimentos pos.-:a ter isento de imposto, si 
não se entender, o que sr.rá aLsurtlo, que todus 
devem pagnr a contriLnic;5o '? 

3.0 Porque, adoptados os 2/) por metro cunento 
no l."O pcrimetro1 c 15 no 2.0 , pódc-se assegurar 

v. v 

que dar-se·hi:ío casos em que os proprietarios terão 
do pagar de imrosto de .suas terras ao Thcsouro mais 
do quC a renda das mesmas, si as quizcrem arreudnr 
ou alugar. Um terreno -soLrelutlo dos que jú não 
fieam muito proxímos da citlade- do 90 metro~ 
correntes tle frent~ .. e com pequeno fundo, t!Ut' 
tem do pagar nessa hypotht•se (seja qual fUr o 
numero de tnetL'!JS de fuudo, porque o projecto n-1•1 
distingue isto) 180$ de imposto por anno, não 
tlarâ de certo, ao menos na maiorin do.-: casos, e em 
muitas localidades, i~ual quantia de arrendamento 
ou aluguel annual. ura, sentlo cst::1 a verdade pro~ 
vavcl, o imposto por este lnllo tatulwm niio 111:).1u 
ser admittido, por ser contrario a toLlos os priuci· 
pios aeeitos em m1teria de impo:-;tos.. 

4. o Por lwrer em tal imposirfio inqun[ifi,'aYE>t 
gravame, senão iniquiUade, Ht!Çillknllo·sc a ljUe 
os proprictarios de prcdio.s, com tl!I't'eno:.; RJLJJ,.'· 
xos, e chacat'as de recreio ou do cultut'a, no::; pe~ 
rimetrus clcsigmulos, jó prtfSam h11jo Vl'rtltHlL·iea 
renda de terru ou imposto terrilori<d ; IWrqut~ no 
calculo para o impo:;to pr1~dial, i:.; to L;~ var11 I! valor 
locativo do predio, j<.í se mette em CoJnta a impor~ 
télncia do maior valor prorenieute de::;sa van
tagem. 

Ninguem lhlrle com cffeitu duviJ~1r que unw L'à~J. 
com grande quintal ou grande chacara- aluga-se 
em regra por pmro m<~is alto tlo qac. •m!ra 
que não cstú nas me-smas condi~ões; e stm<Jo 
assim, vem o dono a pngat· d1_1n~ impostos, um 
pelo necrcscimo elo ·ndnr loca ti\ o, t:lll consl'(l ucucia 
do lerreno do quintal OLl cbacêlra, e outro flúl' t~~~e 
mesmo tern.H!O, cujo vnlur jú l'Utrou no calcuh ; 
0 isto só p~.·lo fnrto ele n8o estt~r etlificndo. Ha 
JlC'SS03S lJUC p~,!!:lffi 200f;; por .'111110 do impo~tn pr.:•· 
dL11, l~ t!U8 {I"JS:.;arttm a vagm• dCI10is o Uo/Jt'O ,_lo 
imposto, ~dk•gantlo-se que a diifero11ça ou augmcnlu 
provém do kr·st' no calculo compr(•lwndil1o a 
importancin rlo fll'f\rl.io proveniente das Jev:_·nden
cias e cxtens:1o do;::; tcrreno5 alijaccntes. Sendo 
isto exacto, yirã·'~ p:1ss:1tlo o novo impoi>to, f.M•s 
prnprif'tnrios a pngar dm1-s impo~içõcs pela mesm.'l 
cousa, o que não se p/11le n.Jmittir, por ser poc 
•lema is inju:;.to. 

1'>. o Porqnc a injusti~a augmcnta.se relativa· 
mente aos rl.onos das chacaras ou si tios Uo cultur<:~, 
que, como taes, são o1rigados, de orUinario1 a ter 
ci'lrroc;as parn o se-rviço interno e venda tle seus 
producto:>, P peJ::ts l]UIH'S jú lltlgam O impo~tO rle 
C:Jrro:; c cnrroças ao Estado ~ o de matl'ieu!a ou 
liccnca á cnmara municipal. 

6.'1'Portiue, dizendo-:-(e que o imposto rccahirá 
sobre o metro corrente tlc frente (som nenhumu 
distincç5o) tau lo pagarão 3S terrus que tiverem 201J, 
300 ou .íQO meti·o::~ de fundo, como as que tircrem 
8, 9 ou 10 metros de funUo, o que constitue 
intolcravel desigualdade ; alem Uc que nadc1 Stl 
providencia no proj1~cto so!Jl'O os terrenos niio e~ li· 
ficados entre du<1s ou tres rua..;, us (jUaes se pndr. 
dizer que t0m outras tantas frentes. E ile1·er<l u 
seu pro}lri·~tario pagar o impo~to por metro cor· 
rente de caUa frente ? 

7 .o Porque este imposto, si por um latlo pt:lth~ 
trazor, apezar do suas difficu1UaJl's prJIÍ1?as e 
despezas de l..mçamcntü, algtun augmento Ue ren
da public(J, fará por outro, de certo, diminuir t"stn 
ru1ricu de receita, que r ti da transmiss~o da 
propriedade. Os novos onus fll'~>\cnirntes do novo 
impnsto- por falta de edificação- fará diminuir 
de valor os terrenos, cuja -ronda não é fac ii om 
muitos lagares, e assim diminuirão ns transfe· 

47 
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rencias de prt~pricdadó, c port;:mto o respectivo 
imposto. 

A~T .. 3~. 

Pa-!JW111'1'lt1 daR dil'eilos de cmsumo em f)Uro. 

A lei n. 1507 de ~6 de Sctemln'u de i867, 
art. 9. 0 ~1.", map.dou eoltrnr cm ouro, prlo !'=eu 
valor l~g~l, 15 rr/o do-~ direitos de importnção, 
rot' Uec1sao de 3o~ue SetemLro se declarou que a 
('OlJrt~n~a em mocUu diJ ouro na razão de 15' "/, 
sol_;re os direitos Jo consumo comprchendia os 
antigos direito~ addicionacs de 5 o 1~; c mais 
dt:darou esta lkcisõ.o que todns as vezes qnc um 
ou mais dc.-:rx1cho~ comprclwnde!'sc um valor 
menor de 8~890, essa iroportancia pnderia ser 
cobrada em pap~'l moeda ou crn moC"dtl de prata 
uu de coLrr. 

A decisão de '~ de Novembro declarou que o fim 
da lei era facilitar ao governo o fazC'r a ac({uisiç ão 
d~ moeda de ouro tle que. ca~ccin pnrn pngnr d.c~
pezas que nr:-:sa csprmc d0vw.m ser p~g:J.R, c que 
por isso n5o admittia que fossem pngns o~ i5 °/0 

t'll.l. rmprl, .1in1la mesmo calcnhmdo-se sobre o'pa· 
gamento a lliffcrcnça entro o eamlJio pnr n n sua 
cotaç-ão do dia,; e pr!la decfsãodc 28 de Dezembro 
se mandou que neste pngomcnto dos !5 o;., se rc
Cl'Lt·ssem as moedas dos diiTacutos paizCJs pr.lo::: 
valores marcaüo:; em uma talJcll.:t junta a essa deci
:5ão. 

A H c H de Janeiro Ue 1868 aindn deram-se 
noYas cxplica\Ões rcetificando-se os erros dv t<•· 
bellfl roferid<t, e permittindo-se que nos trocos as 
differonças fussem pngas rm ouro ou cm pnpcl 
moeda, mas neste ultimo cnso comput:~nUo-~e no 
p[!gamcnto a Uifferença entre o cambio par c o do 
diü. 

Pelo decreto n. 17ti0 de 20 do Outubro do !8G9 
se dutt:;rminou que além dos direitos du irnportn
ção (exceptuados os addicionnes} <>01Jrar-sc-iam 
mais do 1. o de Janeiro do 1870 em Uiank 30 o 
lJ:O 0

/ 0 sobre u vaiar dos mesmos dircilos, e que 
estas porcentagens scri:Jm annualmenle modifir.:t
das pelo governo na razão inversa da suLitlt~. do 
camLio acima de i8 ds. por 1~; cessando d<lquclla 
d<1ta em diante o pagamento dos US ft/0 em ouro 
sobre os Uircítos de con8umo. 

A decisão de .22 de OutuLt·n declarou gue estas 
porcentagens uno comprrhcmliam os direito::; nddi
cionaes de 5 °/0J• 

Por decreto de :M, de SctomLro de 1870 foram 
re-duzidas as porcentagens do 30 c 1..0 °/0 ) a t.n ::1 
~5, e a ::fl.n a 3i 0 /u, por ~er a cotaçlío do camLio n 
U tls. por i*. Estas porcentag-ens ainda fu
rnm reduzidas a 21 I! a 28 °/0 do Lu de Janeiro de 
18i2 em diant•:!) rm virtude do decreto n. 203::> de 
2:3 d~ Setcm1Jro de 1871, c nssim reduzidas conti
nuaram a colJrnr-se, conforme roi dett'rminndo por 
d·.c·reto n. 5086 de 19 de Setelllut'O de 1872. 

PL:lo art. 11 .. ba:$e 3.n da lei do or~amentn de 25 
de Agosto de 1873 os Uireitos addicionu-cs do 5 °/o 
creados pela lei n. i!U, Uc .27 ele Setembro de i860, 
bem como os de 21 c 28 °/o foram sultstituidos por 
urna taxa de 30 c .~o 0 /u que foi regulada pelo de
creto n. :S'L55 de 5 tle Novembro do mc:-;mo anno. 

No art. 2.n das preliminares da tarifa <k 18711 se. 
mrmJou co1Jr:1r indistinctamcnte fJ,O 0 / 0 llt' taxn ad
dicional so1Jre os direitos de consumo tle todas as 
mercadorias cstrnngcirr1s importadas e de::.prlrha~ 
da~ pr~ra consumo. 

.. ,~;"À"~i do o~çamento pnr~·if"l~~fêiCÚ.r'ae· 1876·-~·ii '.-1-~ô ......... ·' 
de 20 tle Outubro de li:l7õ no art. H n. 6 elevou 
at~ õ 0/o mais os direitos adtliciono.es, ficnndo por 
tanto elevados a ·~5°/0 ató qw~ pelo decreto de 26 de 
Janeiro de 1878 foram mnis nngmcntrulos com 5 °/0 , 

sentla nctualmcnle a porcentagem .sobre os direitos 
de consumo na raziio de. 50 "/o, feita esta ultima 
elc\'D..ção por aut.orizaç'ão confC'rída twlo nrt. !1 § 2.o 
tlo let n. 2702 de 20 de OutujJro de ;l877. 

Pdo historico que ncttba de fazer <:1. commissão se 
rccon,hecPm ns diversas transform. •.cões por que 
pn~saram os i5 °/o pagos cm moeda Uo ouro, e cal
cu1ndos solJrc os Uireitos de import.a\ãO para con
sumo, que afinal se :~cham convrrt1dos na porcen
tagem addicional de 50 °/o sobre os mesmos dirnitos. 

Prctcn(ler-se l10le c.obrar ~O 0 /o cm moeda de 
ouro sobre os Uirmtos do consumo, pelo valor Ie~ 
gal, conservando-se a porccntll.grm de 50 °/ que 
ncqJ.aim.ente se. cobra, é som íl menor duvid3 elevar 
todu:; as taxas da tarifa, além dG llifficultar os 
d0s!Jaehos pela earcnria qur hn de moeda de ouro, 
nào só no mercado desta côrte, como nos mcrca
Uos lias provincins; e o au~mcnto dos direitos ai· 
fantleg:arios alóm de ~crtos limites, om vez de au~ 
gnwntnr as rendas, as fnz decrescer pelo maior 
contr<:~Lt1ntlo qur se llcsl'IIYolve. 

0::> inconvcnicntos drstc alvitre foram rccontu~
cidus prlo governo e pelo poder legislativo. que 
expediram diversos decretos e ordt:ns, c afin.:tl sub· 
::;lituirn.m o pngamcnto r.m onro prl(l porcentagem 
adUicional sobre os direitos de consumo. A logicn 
podia que, atlmittido o pns-amento cm ouro, cessas
sem as porcentngcns addtc.ionaes, mas a commissão 
não proporá este alvitre, não só porque a porcen
tagem du ;)O o;., solJre os direitos de consumo 
apresenta uma fonte du renda J,Jem elevada, como 
porque entende que o pugamc.nto cm ouro devia 
ser dc todos os direitos de imporlaçilo .. e não de 
parti', :::.i assim pode.-:~e dl'Cl'Ctur-se · sem pertur
bação da marcha re(Tular do commercio, o que 
julga não ser po:::sivcl pela falta que ha de ouro 
amoetlado no paiz pnrn realizarem-se tão avul~ 
to.dos pngamcntbs; por todas estas razões IJropOo 
n commi,são a supprcssão elo art. 32 dus emendas 
da camarn dos deputado~, n~ li. 

Yinh.o tt Jqias. 

No n.u I do artigo se concede aogorerno autori
zação p~rn aller::~r n tarif::~ na parte relativa á im
portnção dos vinhus no sentido Q.e relluzir as suas 
taxag. 

Pela tarifa Ue :1860 o vinho n5o soffreu altern~;5o 
nas tnxa~; ante.riormenh' estabelecidas, e npenns se 
as pí'lz de ::tccôrdo com o systema mctrico, cm re
ferencio ás nnidadl'S dt~ medida ; assim os vinhos 
espumosos for;1m taxadlls a 900 réis por litro; os li
corosos a 300 ré is; c os scccos, commnns, d.c pasto, 
vertles c fermentados a 130 réis; taxas estas f'qui~ 
val{·rites a 50 °/o. 

Polo exame a que proc.edeu a commiss5o encar· 
regada Ue revêr a tarifa, ouvindo a opinião dos 
negociantes maiores irnportndor12s de vinhos 1 

chegou a conhecer que os direitos e despf'zas a 
que estavam sujeitos os vinhos scccos absorviam 
grandG p~rte do cnslo desta mercadorit~.; e este 
facto explica a razão da diminui~ão Ua sua impor
tnção nesta prnrn do Rio do Janeiro~ porquanto 
sendo no periodÔ de !858 a 1865 sua importação 
de 30.700 pipa,, no de i8G6 a !86D desceu a~!. 700. 

"~!k'.·.E~-,~~ 
·=--, .. · ...... "'" 
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O poder IL\O'islativo reconhecendo que as elevaí.lns 
taxas de ~O e %0 o I·~ sobre as. mcreadorias estrangeiras 
impnrtndns c despnPhadn.:: pnrn o consumo eram 
excessivos, mandou rcduzi!-as a. de 30 °/o, a.sciim 
uniformizando a razão (h>. todas as tnxas maxrmils 
cm uma uni c o tnx:.t, pE'lo tlft. H da lei n. 2318 de 
i5 do Agosto Uu 1873. Cumprindo esta dhposiç?i.o 
da lei, a commissão revisora da tarifa de l~H 
ado11tou as scguintL'S taxas 11arnos vinhos: para os 
espumosos 750 r0is por litro; 200 róis para os Ii
corosos, e 100 ré.is para os seccos communs e· de 
pasto. O rcsultaUo desta rvUnccão fui affiuircm ao 
mercado vinhos puros c diminuírem sensivd · 
mente os vinhos falsificados c faLricados no p~iz, 
em puro prejuízo da saútlc publica 0- dos direitos. 
de importa~üo. 

Ullimamente a lei do orçamento de 20 <lc Ou· 
tnuro ue !877 autorizou no art. I! § 2.' a ele· 
vação até lO 0

/ 0 mais <los direitos dos vinhos.,. ~le
vanà® ao mesmo tempo a taxa addiciona.l a úu 0/o; 
dando execução a esta auturizaçl'io, o governo ex
pediu o dcercto de 26 de JanBiro de 1878 .. elevando 
a ta:ta dos vinhos, c assim pttgam cJics aetual
rocntcl os cspumo!'!oc: 800 róis por litro, os lirorosus 
2:20 rérs_. e os seccos oueommuns HO róis, sendo fi 
razão do 10 "/u, o addicionandu-se os 50 "I." têm 
de pagar os primeiros ll<t razno de 1~200 por Htr~),l. 
os segundos na de 330 ré is e os terc.eiros_J;lllito. 1 up_ 
réis, além Uo imposto Ua cumara municipDf c da 
Santa Cusa da Misl'ricorJia. 

Os vinlws se ecos, communs, de pa~to e fermen
tados estavam prlo art. 101 da tarifll tlc 187.í 
taxados cm 100 réis por Iitro na razão de 30 % d•:1 
v::tlor officinl, olém do8 ·~5~~ da taxa a!ft.licfonal, 
que huje. t' de 50 %. A tarifa tlu i878_. adoptaU.a 
em virtude <lo arl. 11 § 2." <la lei n. 2792 de 20 
de OutuLro Ue 1877, taxvLl estas qualidades na 
razão de õ,Q %, c:::talJdeccndo por litro o imposto de 
UO ré is. Pousa a commissão que se devo manter 
a tarifa do I8H, quanto <is qunlidades or<lin.'lrias, 
como bom expressamente o declara o nl'tigo da 
lei. Para este fim dCvc se1' concoillda a autori
zação pedida. 

E' nostus quo n fai~íficnç1lo dos vinJiÜ.':i se opera 
em larga escala dentro do poiz rom prt;jnizo da 
saudc puJJltc.a, e s-óm.cnte rom a rcducção tios 
direitos nos vinho::; ordinarios se con.scguir.i a 
introdurção de vinhos mnis purog e não fD.lsifi~ 
eados com matnrins noc-iyas. 

Quanto tis joias rrnsn i1. colil.rhissfio qUe corivcm 
reduzir' a taxa quo (of ultimamente adoptadn_, para 
evitar o contraJJ::tnJo, o me-smo a considcrav0l 
diminuição do consumo. . 

A elevação ao doUro c.lj)S taxas de 5 a 10 % na 
classe 22.a da tarifa para o ouro1 _pratn o pl:-tlina, 
além dos addirimwc:s do 50 %, tem sobrocarregado 
estes artigos além do limito natural do imposto 
de imporfnç-ão, que cm resuHado dará os dons 
inc-onvenientes· acima apontaLlos. 

Quantu ao n. II já eslá Jada a raziíu por que a 
commissão o não adopta. Tambcm nãu adopta u 
n. m que propõe o :~ugmcnto da taxa sobre o con~ 
sumo do gado, nem para a reforma da agencia. 

O n. IV foi supprimido por não convir- que 
actualmente se augmonto a tfcspcza pnhlicn. 

O n. V deve ser :;upprimido, porque jft existe 
legislação que regula o assumptu o que a commis~ 
são julga que deve ser mantida. 

Tambem não'aecila a autorizD~~i'ío no n. VI p:~ra 
liquidar a divida t.Ie :Mauü ~o\: C. 11 , podendo transigir 

com o fallido ou com os de mais O.::l'•~dor~~s. Nfi"l} 
tem mais razão de ser esta n:uturização, tendo .iii 
sido C'ntro):fue a massa fallida a uma ctLhninbtl'[t•~~~u 
nomcatln. pelrB cro!loros pnra Iiqui~~~I-a. nem ~e~llo 
com·enicnte que o Estado lranS!J.fl solm-· dtvHbs 
nctivas. 

Imposto sob!'e a rnul11. 

O Uosequilibrio dos nossos orçnmento~. que nr1s 
amo:w·a de um desco!Jerto progTc:;;.-iY•J parn o íu
turo, "imtlõc-nos a obrigação de restabelecer a La
lança exlletn dos meios c dos encargos dos exer· 
cicios. que se tom de seguir, para qlw desappíll'<-'l'il 
o mal chronico do deficit que se tem arcurnula(ÍO 
de muitos annos : mas extinguir um 1M1l. qu•· 
já no~ ncompanha de Ionga Uata, rJe rltufre c• b !J· 
<-anrlo suLru r1 socir.darlo o pesado unus Uo ..::nor· 
ines impostos, é um nttl!ntado CJO estado trer::d tL1s 
forças economic_o.s do pniz •. é cxp1Jr-nos .a tormr 
l'stacionarin a nqncza publtca c consnmtr to<le~ ~~ 
reserva. 

Os tloL1S ultimo~ exorclcios c o -nctu~l t1~m h~'·l'• 
tlado dos pn.-sarlo~ um descoberto eun:;iflernrel. 
pllra grande purte do qual já foram flPIJiicadns .'' 
emiss~o de '1:0 mil contos Je P<JJ)el moeda, ·íO md 
contos dü Ui vida. interna e ultimamente o emprê~
limo de 50 mil contos Uc réis. Este:J me.::mos t':\ · 
pcflientes trouxeram encargos fJermanentes qw· 
aUJicionaram ~ -~cs\1r~a orLlinaría_ a somma .J.~ 
G mil rontos, nno me mndo os 2~1i01J contos, lllh' 
se prr.ten1le appHcar ao resgate do [ttttwl-Hwctla. 

A vossa commiss5o de ort·amento, cm f!l'L'sew:cl 
da deplorn.vel conjunr!ura de um dc:;:4'nLorto [!li· 
nual, prornrou reduz1r ns desprzn . .- normacs f' 

permnnentus; mas nem assim rons;:',c;nin equili
brnr n de.'ipnzn com a receita ; e par<~ e~capar a i :.'ln 
cksastro~a eonscqucncia, .'llf'lm de ccnnomi::ts qne 
Jovem ser judiciosamente npp!icndr-J~, tL~m lb 
recorrer no accrescimo da renda pN1io.ln ii~ c•"~n
trilmi~ões pnhlir.as, r_[ll(' n1ío prrjndiqnem a prns~ 
peridado gerai. Tt·m sido ~sta n !'.ua mnis peno:::.1 
tarefa u a tem procurado dest•t:Jpenlwr com t1 
maior, isenção de espirita, porque e.o;t~ t·onvmwi•1J 
de que ó esle o cmwnho d1~ tui.los os Íll'.:lzileirc_.s, 

Assim, depois de- ter rtJCtifi.rado o orçamrnto d:t 
receita feito pela proposta, e n:ceita•lu alguri.lH 
dus imposições novas e o accrcscimo das act~W.l"3, 
n5o julgJ urgente, nem mc3lllO ronrcntcnL• 
ncl•ita"r as que a camnra dos dc_pnf111lús propi)a 
soLriJ a renda c soLre a proprir.dad~.C· immovl'l com 
n denominação de impo!'to tnrritori:1l. 

Jci demonsl·rou que o deficit 11:1 . ..; Ul'speu1s perm:;
ne-níes e nu1'mMs será de 6. 000 eontu.-:, e tluaudu 
mesmo sejn mnior, si furl'm pola discuss~o da 11-
xnção da desprzn augmentadas algum<?ls verb~b. 
nUa exccderit <lc 7.000 contos, e pnrn fHZt'l' fure .: 
esLc deficit, parece que ns novas _impos,iç?cs 2 ü 
crc~cimento natural Uas rendus sern.n sllftiCienk.~. 

Nilo é prndent.e na prcs0nt(• situarilo t't'HllOmír~a 
e financeira do paiz rcc-onMruir o nosso i<Y.Sten.u 
triJmtario, na ausenciu de tudo' os elementos ih
tli:::pensavcis, e indo ás crgns onerar com o im· 
postrJ \la ronda (' territ1Jri:1I toda.:' a~ furtnnus, --·~· 
tau do complicada:-; a::. impo~iç?u;~ gera~?~ com_ ãS 
pmvinriacs c municipaec:, qnr. oneram n proprí,::-
da<le territorial o a renda. 

A commis . .,ão dnria mnior ('Xtcn~i'w ao seu p.:~
rcet~r, si quizes-s-e sorcorrer-se ao Iuminosu tra
balho do conselho de EsluUn, quéln"" fui consul· 
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~0d~r~~~~:·~~ i~goi~i&~~~;~:~~J~W,;.oc~'1~if~t~~~;~:fi!of~e~~i~~~'fà1'tóffiis · Õs;,ni; -\.:~:: -~., ~-~.::':~~:~ 
adoptadas na lei de l8ii7. A commis~ão proporitl n substiluição de.:;te iro~ 

Mas sobre o tn~fl9_:?to ila rcntla I!r,de lieen<'a para pn~t,o pelo pessoal a. fJUB ficDs-,eT? sujeitos tudos os 
·transcrever a opmwo de um dos 1llustrndus mero- Iw.lntantrs do Impcno prln mnnetra por que o esta· 
l.Jros do S~nado, o Sr. ViscondP dr A1Jlll't1'>. Diz l'lle: })clec.eu :1 lei dP. 1867 ; mns ronsidernndo que a 

«- O impo~to sobre n renda, quaesqner qnc srjam iniciativn da crNiç5o dos impostos pertence ao rnmo 
as fúrmas sob que stJ disfarce, iníquo c fL1nest1"> temporario du rwrlM legi~latiyG, adoptará o novo 

c em seu principio e r.m SUDS conscl]uonrias, imposto Uc vencimentOs Uo mC'smo moUo por que 
c quando pa--sn Uu thcuria á prallctt, Uá Jogar ::í.s fui <Hll)pL·ulo ~ulo legi~ludor de 1867, não elevando 
c. mais rcvoltunte~ injustit:as c a grnndo numero a mais d0 3 °/0 sol.Jre totlo.s cs vencimentos, mas 
c de vexações., ou se incumbam a~ indarxaçõcs a c.om as limitações que constam da cmenrlfl que 
( agentes esprciars cu se "ccttcm as declarações offorcrc :1 e:". te par:1grnphn c numeres, c limitando-o 
c dos contribuintes. • ao anno fimmccíro Ua lei. 

A estas pondPrMos considcrnçõe~- tnm a conr-- Não ~c pt'1de comprchender rlue estn contrilmiçãó 
missiío de notnr qnc, mjPitnnrlo n c nmnrn no im· entro L'm um systema regular dG impostos, com 
postn de 2% a ronda d(' totlos os rontri!ntinte:-:, exelusão de tolli1~ as outl'mo\ classes da i>OCicdar.le, 
exclue os que .ti\·cn'm m0nor r~nda de 1109~. c alg11111a~_ da-5 qu[Jcs ti\m renda~ eonsiclcr<tveis, 
a rt:nda 11rovrmcntc do toUu~ os htulus. d<t 1lnnd~ mu1to supPriores aos tenue;;; YcncJmento:) dos cm-
publica (undada. pregados pnLiicos. 

Na Ingbterrn o incomc tttx n1JrUllflo3 titulas Os ns. IX, X, XII, XIV} XVII do§ 3. 0
, que. cs· 

dosta natureza. I:';entnl-os da rontriLiliçno impor- t:tbolucom a taxa addidonal sohr1~ os escravos, 
tant crear um privilegio otlioso cm fnvor dos clevn('ílo dos impostot- soLrc lotcl'ifls, commis::;;õcs 
verrladeiros capHali~tas, quanilo os u~·m::ds con-- tlc vCnda 1ln escrc>vos, liccnrn~ para brazileiros 
tribuintc-,; que vivem de menores lnri'05: a toriflm nccitnrcm condpcoraçõcs estrangeira~, e a taxa de 
de pagar. transportes nos carri~ de ferro, mas sómcntc nos 

Quando cm tmlns o::; paizcs, ~m que a renda pPr- da ci<lat.le. do D.io de Janeiro, c sollre os pa:::.sngeiros 
petua é superior {t taxa geral dos intL'resscs, se dos vaporo:-> de companhin~ subvencionadas pelo 
tem adoptado a convcnffo rlcssa renda á taxa·mais E~tndo fur<tm adoptado . .:; pe!a commissão. 
baixa, autorizr~r n iscnç.~o ·é conrcdcr·lhe um 
beneficio duplo, que a cotnmissão julga contrario 
aos principio~ de igualdudc rrnc a razão 0 a sciencin 
aconsclhnm qmr f:e nbscrvem nas impof:iÇ'õrs. 

Imposto territorial. 
A camara dos doput:u.los no art. 22 § 31 XV, 

propõe a crcr~ç1ío do imposto tcnitorial nos terrenos 
não 0dincados nn cidade do Rio de Janeiro c snos 
cerc-anias, sobre o tiU"l já manifestou n eommissão 
sua opinião. Além des~a área, qn(lr que o go
verno {lrovidencie pnrn que, prlns meios mais 
cconomLCos e fareis, seja o poder legislativo lw
bilitado a errar lnxa semelhanlc sobre os terrenos 
inculto~ que ~e v.rhoreru ii margem das nstradas de 
ferro, Uc rodagem e dos rios navega veis a V<tpor. 

Para que o podt~r legislativo pndrsse h;·üJilitnr
se para estabelecer o imposto territorial nas zonos 
que comprehentlem os terrenos incultos lt margem 
das Qstradas e rios na,•egaveis n vnpor, é evidente 
que tcrb o governo ll'c mantlor lcrantr~r n carta 
tolwgr[lphie:n Uesses terrenos c fazer o competente 
cadastro, discriminando os tcrrt•nos rnlti\•nllos c 
os que são do domínio pulJHco. Um semcll.i<lP.tc 
trabalho de.mamln dc~przas comidcravf'i~ o tCmpo. 

Em todos os pnizts, que tLóm procura. do tirar da 
propriedade immovrl r('cursos pnrn oceorrcr á 
despezn publicn, sommfls avultadas se tl>m fl'ito 
com os elemento::; lll'(•liminarcs parn a~f:cnt;.n· e.stc 
imposto cm bases certM Uo cnd<lstro. 8L'rifl mnito 
com·cniente que o nosso e.'itado Onanceiro nos 
permittisse com(•çnr esse trn!Jalho nas zona~ rm 
que o pretende estaJ,t>h~l·t·r a cflmnrn do . ..: drpu
tados, mas a commisslo, não querendo BoLrecnr
n.;gar mai~ o or~nmrnto das <li'SJlr.Zas, jul~n quu 
se davc :uliar pnrn tt>mpM-rnal-: pro;';prros esse 
meilwramcnto. 
Art. 22 § 3. 0 ns. VI e YII.- Irnposto S{JÚI'r' sulÚi·_ 

di os e vencim('ntos. 
Propõe- -a camara dos de-putado.; o impo..;.tQ dt~ 

%0 r'/ o sobr~ O~ _subsidias dos r~prt?Fenlanles da 11ft· 

Arts. 23. c 2~. 
PasSimtlo a trattll' da8- ontras disposições da pro· 

pnst.a da camar<1, cnntirlas nos artigos adtlitivos 23 
e seguintl'&, propõe a suppressâo dos arts. 23 c 2·L 

Pelo que diz respeito a este., qu.a,ndo tratou _da 
despeza do ministerio da yazcntln_Ja deu as ra1.ocs 
pelas quacs não adopta a mnovacar), o fJ.uanto. ~o 
outro tamllcm propõr- a suppressão. O avtso prcvto 
ao contrihuintü c a fórmn em c1ue convem fazei-o 
já sn acham est~heleddos no decretou. 58'13 Lle 26 
de Dezembro de !87-i~ art.. 5.0 

Este aviso pelo correio, além de lmpratiea~cl 
em todas as loealiUatle:;, pnra onde não ha ,corrmo, 
dará cm resultado, qu~ não se faça maB a cn
!Jranra executiva, fiCla Uifficuldadv de ~e provar 
que r) contribuinte o rccrb(~ssc. 

Art. 25. 
A connnissi'ío proJ:lõC que se separe o art.. 25 para 

ser tomado cm constdcrarão por occasião de se dis
eutir o projecto que sobre o me~mo assum1~to sa 
ocha iniciado no Senado. 

Art. 26. 

O art. 26 tambem fui supprimido pe.Ia commi.s· 
í'ãO, Para snti~fazrr o que ahi se lembra, está o 
!NYerno haUilit<Hlo, srm qno s('j<l ncccs;;;rtrio con
signar aut()rizaç5o esperbl. E' de sua compctt~ncia 
organizar projectos pnrfl apl'eSúntar ao poder IL~
gisb.tivo, que tenham por fim mdhorar os 5Cr
viços publiC'oo:. 

ArL 27. 

A sn11PI'essão do arl. 27 ó a conscquencia da nã11 
a<loprílo do im11ostu da renda, proposto pela ca
mara no art. 2::1 § 3 n. Vlll. 

Art. 28. 
Julga a commisslio quP a prnalidade dos contri

buintes fJUC não pugam á bOl'a do COfre, CStabele-

, 

~.· 

r 
r 
/ 
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cida pelo decreto n. 587'1., é sufficientc. Aggraval-a 
qunNda moth·os muito ponderosos são ás vezes 
causa da irupontuulidudo da::; rc~~olls pobrcR, c das 
que por mothros indcprn(lentes do sua vonta(lG não 
pagam â boca do cofre úS impostos, não_julga_ a 
commis$ão que seja o meio ina.ís- effícaz para ii- c-o-
bran~a dos impostos. 

niente e um essa illStituição, nada obsta a que for
mule c apresento a sua propost<l ao poder legislaw 
tivo, na prox:imn rcJJ.nião, ou quando o julguo op
portunu. 

Art. 32. 

Art. 29. 
Sobro a disposiçffo do art. 29 jit expoz neste 

:parecer as razões por qur r~ropõr. a supprcssf'ío do 
Imposto de 5 '/o soUrc os arrendamentos das pro
pricllades rurnes da côrte e provincin do Rio de 
Janeiro, conservantlo apcna~ o impo!'t_u sobre os 
foros c laudemios, ficando pertencente ü renda 
geral esta taxa adJ.icional ap{llicadn aos fui'OS c 
laudemios dos terrenos r. marmhas no municipio 
da côrte. 

Sobre o 11. I já opinou a commissão, adoptando 
a autorização para alterar a tarifa relativa aos Yi· 
nhos c joi<Js no sentido do reduzit-a. 

Sobre o n. VI já se pronunciou a com missão 
pela não aceitJ.çfio. 

Os n:;. VII o XIII tratam de disposições que fá 
estão attendillas c que dispensam u sua repro .. 
ducção. 

Conclus!Jo . 

Art. 30. 
Propõe a suppro:o:siín dostoartigo. A pena. de rc

valid~ção c;;tabulecida no regulamento actucll já ü 
suffiewnto, o um <dç·uns casos pela cx.ngeraçao a. 
que ficam sujritos mguns titulas, deixa de ser_ ap· 
plicnda. Elcyal-a ao UoiJru :seria aggravar -o mal, 
que antes será justo minorar. 

Aliuplnd:-~s as emendas, que propõe a commif'sfío, 
e que elevam a receita do Estado a !!L808JJOO~; 
inlruindo O'l depo~íto.-;, fiCa o excrcieio do 1879-
!880 dotado com sufficientes meios para occorrcr 
ás despczas normae~ e permanentes. 

Art. 31. 
Propõe ~ commissão a suppro~«l'ío d1\~tc artigo 

por inutil,~vbto qur, si o governo· jnlga conve-

O seguinte tJUrtdro mostt'<l, em resumida syn
these, quaes as rubricas da propoS-ta que pela 
commissão foram elcv[ldas., com o augmcntu dos 
impostos existentes c impn:-;tos de novo crcados, 
que, addicicinadas ás que n:io soffrer.'lm <:Itc· 
ra~ão no orçamcnt!), dão a somma acima dcelarada. 

RENDA ORDINAR!A. 

:1. Direitos de impot·tação ............................... ~------~········. 
2 Es:rr~~liC"nte de gcneros livres ............ *'"".,.--.--.. •••••••• ~.._.~ •••• 
3 Armazenagem, ...•••.•.....•..••.....••.••••••.•••••..•..••... 
1 Imposto úe pilaróes •.••••.•.••••..••..•••.•.••.•••••.••••. -··· 
ts Dito de Uoca •.•..•..•••..••.•••.•••••••• ~ ....................... . 

1.2 Renda do Correio ........••..•••.. -~· .. , ...... ..--,.-....................... . 
i3 Dila da estrada de ferro D. Pedro II ......................... . 
:16 Dita da. Typngraphia Nacional. .•..•..•....••••.••.•••..••..•. 
!7 Dita do Diat•io 0/liclal .•.•.•.•.•••••• -.•..•.••...••••• ~ ........ ~ 
2:1 Dita da. Fabrica de ferro de Ypancma ....................... . 
23 Dita dos tclegrapllos ..................... - ••••....•..••....•••••• 
28 Foros de tel'rcuos e de marinhas ..•...•...•••••.••. --. ........ --..--. .• 
99 LaudeJnios ........................... ···~..----.- ............... ~ •. 
30 Ilnposto rretlial .............................. -..•...••.••. ···------
32 Sello do pnpnl fixo e prüporcional .................. ~ ........... . 
3.i. Emolum~ntos ............................................ ··-··· •.•• ··-·. 
33 Imposto Ue transmiss.-to de propricd~de ................... , ••••• 
36 Ditu lle industrias e proflssiles ......................... _ ......... . 
37 Dito de ::!0 % das loterias .................................... . 
38 Dito de iS% dos premias idem .......... -............ ~ ......... . 
42 Dito so!Jre o gado do consumo ............................... .. 
48 Dito de 2 ~~ das lotel'ias (tab. n. 60) ............... , .... H •••• 

1.9 Venda de generos e do rroprios nacionaes .. .- ..•..•.... ~-..~· -~ 
Impostos do subsidio c de vencimentos .... , .... ~ ......... ___ .. 
Ronda declarada •.. , .......... ··~A····· ...................... . 
T<;txa de .h:ansportes ............................. : ... .••.••. ··-· 
Dtta. addJCJonal de escr:tvos •... ······•u•·· .................. . 
En1issão de nickei .............. ···~ ........................... . 
Renda da eslt·ada de ferro de JundiaUy a Sàntos •..•...•...•. 
lmportancia da receita dos -impostos augmentados c nova·~ 

mente creados pela com missão ........................... .. 
Importanria da recr.i ta dCLs outJ·as rubricas do orçamento, 

que na o tiveram alteraçao ............................... h ... 

l'ROPOSTA. GAMARA. SENADO. 

õõ.ooo,oo~ 56.735:000~ õ7.200,000i 
500,000 õOO:OOOj 700:000 
7oo,ooo 1.000:000· 1.000:000 
!30,00 õOO:OOO~ 260:oog<; 
~0:000 40:000, 80:000 

870:000 870,0001 !.OOO:ooOJi 
9.500:000~ i0.50o:ooo _ 11.000:00~ 
2õO:úOO~ 250:000 
3!ro:OOO 220:000 
w,ooo 65:00~ 6õ:OOO 

!00:0005 260:000 800:ooou 
6:000~ o:oo !o,ooog 

20:000f 20,000J 30:000 
2.850:000 3.!\ISO:Om 3.000:0001 
3.M0:000ií õ.IOO:OOO ~.-IOO:OOO 

aso:ooog 500:000 500:000 
&.ooo,ooo ~.ooo:ooo •1. ~5o: oooj 
a, OõO:OOO$ 3. iOO:OOO~ 3.500:000 

600:0001 850:0001l BõO,om õOO:OOO 650:0005 650:0 
ll!iO:OOO~ ~&O:OUO~ 210:000 
108:00~ !08:000~ 72:000 

"'""'i 
!.350:0008 

' "'"001 
1.508:8005 800:000 
Laoo,ooos 
a.ooo,ooo~ 1.600:000 

õOO:OOO~ õoo,ooo 
100:000 
aoo,ooo 

82.689:0008 o6.96!:8oon 9~.697:0008 

18.311:000/! 18.311:000~ 18.311' 000/! 
---- -----. 

101.000,000~ 115.273:800~ 113.008:000$ 
Producto de depositus liquidos do cofre da orphãos.... •• .. . .. :1..800:000~ f.800:0008 :1.800:000,'1 

102.800,000~ !17 .073:800~ !1~.808:000n 
Comparada com a. despeza orçada pela commissa:o do Senado ................. u ....... !U.437:965~ 

Haverá o saldo de ........................................... .. 370:035~ 
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A' vista <lo c1uc fira oxpm:;to, é de v:trccer a 
commissão de or~amc~to do Senado quu a pro· 
posta do poder ex.ccuttvo, na pnrtu que orça n 
receita e díspoRiçi'íos gerncs, o as emendas da ca
mara dos deputados, entrem om discussão c 
sejam approvadas, feitas as all~rn.ções que tem a 
honra de npl'f':O:Rntar á salJetloria do Senado. Sala 
das commissões do Scnado1 ~ü de SQtcmbro (lo i879. 
-Barão de Cot~gipe .-1. Ant«o.-Barros Batrcto. 
-Diogo Ve!lw.-Ribei>'O da Luz.-Lei~ioda Cunha. 
-Sil-veira da 1Jlotta, com rcstricções. 

pro~o~h do gün-rno. 
CAPITULO II. 

RECEITA. GERAL. 

Art. 9_. 0 A receita. geral ê orçada na quantia de 
:I.Ol.OOO~OOO;)OOO, e ser.\ rrrallzada com o productu d.:\ 
receita. gerál que arrecadar~sc dentro do exercício da 
presente lel, sob os titulas abaixo designados. 

Ordlna-rla. 

!. Direitos Ue importaçtto para. con~ 
sumo .............. ~ ••••••••••• 

S. Exi!ed,ícnte dosgeneros Hvres de 
dirmtos de con~umo ......... . 

3- Armazenagem ...••••.•••••••••• 
<5.. Imposto Je ph::tróes ............ . 
5. Dito de düca ................... . 
5. Direitos de exportaçãO dos gc· 

neros nacionaes ••••••••••••••. 
7. Ditos de 51 li~~ da pnlvora falJrí· 

cada por conta do governo e 
dos mctaes preciosos cm pó, 

l inha, barra ou em obras .•••. 
8. Di os de :1 ~-4 ?í sobre o ouro em 

barras' fundido na. casa. da 
Moeda .•••.•••••..••••••.••••• 

9. Ditos de l 0·~ dos diamnntes ...... 
10. Expediente das capataztas ...•• 
u. Juros das acçocs--dn.s estradas de. 

ferro da Daltia e PernamLuco .• 
u. Ronda do Correio geral ......... . 
13. Dita da estrada de ferro D. Pedro 

n ............................ . 
u. Dita da Casa da Moo Ja .......... . 
!5. Dita JaLithogral'hia militar ..•.. 
16 •. D~ta da 'f~~po~raphl:1 na clonai. .. 
17. Dlta do Dwtw Ofllc~al •. .••..••.. 
:1.8. Dita. da casa tle corrccçtlo ....... . 
:1.9. Dita d0 instituto dos meninos 

e6gos ......................... . 
20. Dita do insljtulo dossurdos~mu~ 

dos ••.••••.••••.•••••.•.••••••. 
21. D!ta. da, falJrica d~q~nlvora, ..... 
22. D1ta da de feno de \panema •.•• 
2.3. Dita dos tclegrapltos e!cctricos .. n. Dila dos arsenacs .............. .. 
25. Dita dos proprins nacionacs .... . 
~. Dita dos terrenos diamantlnos ••. 
'f:!. Dita do imperial collcgio de Pc .. 

dro n ..................... ; .. . 
iS. Foros de terrenos e de marinhas, 

excepto os do municipio da 
côrte, c producto da venda, de 

fosses ou dominios uteis dos 
errenos de marinhas, nns ter~ 

mos das leis de orçamento 
anteriores: •..••.••.•.•.••.••••• 

2.9. Laudemios_, na:o comprehendidos 
os provenientes das vendas de 
terrenos de marinhas da côrte. 

30. Imposto prí'dial .............. · ..... .. 
Sl. Malriculas dos estabelecimentos 

·do fnstrucçM superior ...•••• 

IS!S.OOO:OOO~OOO 

1>00 :000/1000 
voo: oooaooo 
130:000#000 
4.0:000/iOOO 

i5.500:01Jt10000 

3~:000~000 

1:000,000 
8:000 000 

Ho:ooo ooo 
110:000~00 
870:000/lOOO 

9. 500: Ooo.lOOO 
lO: OOO,j(JOO 

500~00 250:000 000 
350:000 00 

66:000/1000 

4.00~000 

1:000.000 
1: o 

15: o 
IUO: 
20: 

160: 
15:0 

80:000~000 

6:009~000 

20:0005000 
! • 850: 000~000 

190 :000!!000 

3!.- seno do- PapeÍ~ -fiXo-- ã propo-rdô.:'""'"' 
nal ......... ~ ........................ . 
33. Premias de .. dopositos publicas ••• 
3i. E1uolumentos .•.•••.•••••••.•••. 
35. Imposto .Je transmiss[o de pro-

priedade ............... w•• •••• o 

36. Dito de lmluslrias e prc>fissões .... 
37. Dito de 20 % das Iotel'ias .••.••••• 
38. Dito de t'l ~-'o dos premias das 

mesmas •••.••.. ~ .•••••••.•••• 
39. Dito sobre as datas IUineraes ... . 
6.0. Venda de terras publicas ...... . 
H. ConcessãO de -pennas d'agua •..•• 
t!. Impostt> de gado., •••••••• , ••• ,. 

43. colJrança da di tida activa ...... 

Extraordinaria. 

44.. ContrilJuíção para o monte~pio ..• 
6.5. Indenmizaç.ües ..................... . 
-i-6. Juro;; do capitaes nacionaos .•..• 
&7. Produ c to de loterias para. fazer 

face ás dcspezas 1la casa de cor~ 
rec~ão e do mclhoJ·amento ~a-
nitario rlo Imperlo ........... . 

q,g, Dito de 2% das loteria:-'! ........ . 
4:9. Venda degeneras e propriosnacio .. 

nacs .................. ##. • ••••• 

50. Receita eventual, compr0lJenJidas 
as multas por infracção de leis 
ou re({Ulamentos ••••••••••.••• 

3.~00:0001)000 
16:000o000 

380:000õ000 

4.000:0QOJjOOO 
. 3.050: 000/!000 

600: 0001!000 

500:000I!OOO 
BOO~OOO 

60:000 000 
260:000 000 
210: 000~000 

500:000~000 

30:000,!000 
aoo:oooaooo 
1o:ooo~ooo 

BS:500~000 
I 08: 000$000 

:;o: ooollooo 

&00:000~000 

10l.OOU:OOO~t100 

Renda com applicaçàa cSp?tcial. 
Produclo das seguintes 'Iuotas destinadas ao fundo 

de emancipn~i'io, além de outras creadas pdo art. 3.() 
da lei u. 2010, de 28 de Setembro de i'871: 
1. Taxa de escravos ............... . 
2. TransmissãO de proprieCinde elo<; 

n1csmos •...••.•.•••• , ......... . 
3. Multas ........................ . 
&. Dnnativos .................. :.... flOO:OOOl:'"OO 
ts. Dencficio de seis lotcl"ias isentas ;.IV 

de in1poslo_"· ................. . 
6. nccima pt1rfl' rias I:OJH'Cdiàas dew 

pois da lei ....... , .•••.••••.••• 
7. DiviJa activa ••.•• , ............ ·~ 
Arl. :1.0. O governo flcn. autorizado para emiltir, no 

excrcicio de.'Ü;J lei, llilhetes do Thc$Ouro até a somma 
de HLOOO:OOO$)., como antic1paçãa da receita e pa.ra. 
SUllfirlr qualquer exces~o da despeza fixada sobre a. 
receita orçada. 

Parttgrapho unico. Continúa a vigorar a autorlza~ilO 
confrrida pelo art. iOda lei n. 2:792 ti c 20 de Outubro 
de 1877, prt.ra convf'rtcr em divida consolblr~.da in~ 
terna ou extern:-~, no todo ou em parte, a divida 
nuctuante. 

Art. H. O deficit reconhecido nesta lef será preenw 
cbido ...... (pl'rtcnco a iniciativa á camarn dos 
Srs. depu tarJes). 

CAPITULO IJ!, 

DISl'OSlÇÕES GERAES. 

Arl. 12. E"' aut01·izado ~ governo pilr.t receber e 
restituir os dinlleiros das segutntcs origens: 

Empr0stin1o do cofre de orpl1.'tos. 
Bens rtc drfun!os e ausentes e do evento. 
Premias de loterias. 
Depositas das caixas c~onomicas. 
Depllsi!os dos montes de soccorr0. 
Depositas de divers:1s origens. 
O sa!Jo que produzirem estes dcpnsitos será cm

pregado nas despezas do EstaUo; e. si as somma.s 
restitnhbs excederem :i,; entradas, paga.r~sc-ha com 
:1. renda ordinaria a dUTerenç:a. 

' 
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O saldo ou o excesso das restitui~ões s_erá contem~ 
piado no balanço, so!J o titulo respectivo, conforme 
o disposto nu art. U da lei n. 6SB de 17 de SctcmR 
bro de 1851. 

Art. 13. Fica elevado a !.OOO:OOOS o credito de 
800:0001~ votado no § 2:1. do art. 8. 0 da leí n. 2792 de 
20 de Nuvcmi.Jro de :l877l.para o p.1fFtmrnto de exerR 
cicios findos no anno unanceiro ac 1876-1879. _ 

Art. !4. São approvados os transportes de sohras 
de uma para as outras vcrlJag, c.ll'cctuaJas, na som ma 
de 3.003":87til;!88, nos exercicios de 1876-1877 e 1877 
-1878, e autorizados pelos decretos a que se refere a 
tabella A.. 

Paragrapho unico. E' ab('rlo ao governo um cre
dito cxlraordinario c suprl,.monh.r da quantia de 
65.333ii93Jl,320, que será distribuicla pelos mints .. 
terias e ruLricas constantes da l:J.Lella D, perten· 
cend0 i3.mJi:2i1~69ti ao cxcrcielo de i876-i877; 
:W.030:313~625 ao de 1877-!878; !2.300:000$000 ao de 
1878-1879, o 9.000:000J)OOO aos em que se- -rrzerem 
as desp~zas autori7,adas pelo decreto n. 0918 do i. 0 

de Junlw de 1878. 
Art. !5. O I;)O\'Crno poderá despender, no exercicio 

da presente le1, por conta dos crcditus cspC'ciaes, alóm 
da importancia tle 18.082:00G~OOO, .fixada na tabell.t 
C as seguintes: 

~ {.0 A rlu saldo que ficar do credito aberto pelo 
ar'l. 2.0, pnragrapho unico, n. 3, da lei n. 23í8, de 25 
de Agosto de !873, si as olJra.s do novo matatlouro se 
n1!o puderem concluir dentro do exerci cio de i878-
1879. 

1 !. 0 A que íôr nccessaria para. a reforma da Typo
graphia nacional. 

I 3. 0 A que se tornar preeisa para o ragaroento da 
garantia tle juros e amorlizaçãGl das I c r as hypotlle
carias dos Lancos de credito real, nos termos da reso
lu,ão legislativa n. 2687, de 6 de Novembro de 1875. 

&. 0 A de 5.200:0008 para. os serviços autol'izados 
pro decreto n. 6918,dot. 0 de Junho ultimo, de que 
trata u a.rt. !3, 1 L 0 desta lei. 

Art. 16. Continuam em yJgor toUO\S as disposi .. 
çOcs das leis do orçamenlo autecodentcs, que n1io 
versarem particularmente sobre a t.ixaça.o da receita. 
ou drsp0zn, sobre autorlzaçno para f1xar ou augmen
tar vencimentos, e que nâO tcnlJarn sido expressa
mente revogadas. 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições cm con
trario. 

TABELLA-C 

CRED!TOS ESPECIAES. 

LEIS N. 2a.~a DE 25 .DE AGOSTO OE 1873( A.al'. i8t E N, 279.2 
pij. 2:0 DE OtrrUBD.O DE 877. 

ART. 2.0. 

lJ!inisterio do Impe-río. 

Leis ns. !OOi e Hl05 de 17 de Outubro de :1870, 23.i,S 
de 25 A~osto do :1873, arl. 2. 0 , 1 unico,. n. 6, e 
~MO de b de SetemlJro de 1875, art. 23. 

Medi cão e tombo d.as terras que, nos 
tcrinos dos contratos matrimo
nlaes, formam os patrltnouios cs~ 
tabcll'ciUos para Suas Atlezas as 
Senhoras D. ISabel c D. Lepoldina e 
seus augustos esposos., .......... . !S:OOo,'íOOO 

Lei n. 23i8 de 25 de Agosto de 1.873 art. 21 o § unico, 
n. 3. 

Construcç11o de um novo matadouro 
no municipio da cOrte, fazendo-se 
a dcspeza por meio do qualquer 
-opera~ a: o de credito .............. . 

ltfillistcrio da agricultura. 

Ltü n. f2.1t:l de .28 de Junho de :f.86tl, art. n, ~ i. 0 

Compra de bcmfeitorias existentes 
nos tel'renos da lagOa de Uotlrigo 
de Freitas ...................... . 1o:oooeooo 

Lei n. !953 de 17 de JulhO de 1871, art. 2.', U 2.' e 3.' 

Prolongamento das estradas de !erro 
do Hccife a S. Frarwisco, da Bal.üa 
ao Joazeiro c de S. Paulo, sendo a 
despez:t feita por mP.to de operaNr.s 
de credito, na ÜJsufficiencia dos 
fundos consignados nas leis do or-
çamento, ....•.•.••.•• ,........... 4.000:000Jí000 

Resoluçao legislativa n. 2397 de iO de Setembro de 
de 1873. 

Construreão tla. estrada de ferl'o do 
Rio Gi·ande do Sul e garantia de 
jarosde7 °/0 á companhia ou com~ 
panhias com que se contratar parte 
dos ta linha fcrrea.... .• . . • . . • •• • • • ô,<i..Q0:000{$000 

nesoluç.:i.o legislativa n. 2450 de 26. de SetemLro de 
1873. 

Garantia de juros, não excedente 
de 7 °/0~ ás companhias que con· 
struircm vias fert'eas, fica.ndo o go
verno autorizado a cíTectuar opc~ 
rações de credito, na dcficiencia 
dos meios Oidinarios, para pagar 
a despeza relat.iVl\ ;;is estradas de 
ferro a que applicar esta te i,..... 1.104:000$000 

Lei n. 2039 de 22 de Setembro de 1875. 

DesaproprlaçOcs e obras neccssarlas 
ao abasteeimento d'agua á capital 
do Imperio, podendo o governo rea
lizar operaçoes de credito para esta 
dcspeza.. ••• . • •• . • • . . •• •••• ••..•.• 3.800:000iiOOO 

Lei n. 2ô70 de 20 de Outubro de !875, art. 18. 

Prolongamento da estra.Ua de ferro 
D. Pctlro II, autorizadas as opc~ 
rações de credito necessarias, no 
caso de nn:o Las tarem as sobras da 
renda geral...................... 3.000:000$]00 

Rcsoln~ão 18gislatiYa n. 2687 de 6 de Novembro 
de !875. 

Garantia de juros ás companhias que 
estabelecerem rngenllos cenlraes 
para fabricar assucar de canna, 
autoriz<,tdas lS precisas opcraçôes-
de credito ••••.......•••...•.....• 

Jlinisterio àa {azenda. 

280: 000~000 

Leis n. !837 de 27 de SetemlJro de :1.870, art. unico" 
e 23i8 de 25 de Agosto de !873, art. 7. o i unico' 
n.4. 

Fabrico das moedas de nickel e de 
bronze ................ ~~···--·-···· ~:000/!000 

Lei n. 23l8 de 25 de Agosto Ue i873Jart. 7 .n § unico~ 
n. 3, e art. :U~ § IS. o, n. 2. 

Premio na:o excedente de 501$ por to-
nelada aos navios que se construi~ 
rem no· Imperio_. .•..••.....••..•• 50:000$000 
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'Resolução legisla.ttva n. 2687 de 6 Ue Novembro de 
1875. 

Garantia de juros e amortizaçao das 
letras bypolilecarias Ue bancos de 
credito real, autorizadas as opera~ 
ções de credito necess::trlas .....• , • 

!mend!S rei ta; e I['['I'OV.IU&S pela eamarl dns deputadOS i _proposta do 
poda cxcculi10 Hxando a dcwza e. '·rJI'~andl) n Nce1ta gml do 
Irnperin para o mrcicio de 181n-t&8il. 

CAPITULO Il. 

RECEITA GERAL, 

Art 9. o Em Iogar de lúl.OOO:OOOj?OOO, diga-se 
1!7 .203:800~000. 

0·1·dinaria. 

!. Em vez de 55.000:0001$000, diga-se56.73õ:0008000, 
sentia L200:000SOOO de- accrescimo f~"·la. revisáo da 
tarifa; um:ooo~ooo Llo imposto 1le sa e so:ooo~ooo do 
imposto 1Te gelo. 

3. Em lo
0
[far de 700:0005000, !liga-se l.OOO:OOOYQOO, 

sendo 300: OOi$000 da cicvaçrro de armazenagem. 
&. Snbstiturt-se prlo ímpoflto de ;tncomgom c ele

ve-se o algarismo a !SOO:ooosooo, feita a dcducção do 
imposto supprimir1o. 

i3. Em Jogar de 9.500:000~000, diga-se IO.tiOO:OOO~, 
sendo LOOO:OOO~ do accrcsctmo d"' rrndag egpe1·ado. 

16. Supprima-se. 
17. Supprima-se. 
{8. Pas&'l. a ser n. i O c assim por tliantc. 
u. Em togar de t.5:ooonooo, Uiga-se 65:ooo~ooo, 

sendo 50:000~000 do accrcscimo de renda provemente 
do melboramcnto tla faLrica. 

23. Em lagar de HiO:OOPi$000, Uiga-se 2GO:OOOAlOOO, 
minimo (]a renda calr-11lrHla. 

30. Ellllogat· rlc 2.8!)0:000#000, Ui~a-se 3.l':ití0:000Ji900, 
sendo l!:io:ooonooo da taxa addn:ional de 2 :iJ, c 
j!JCf:OOO~OOO Ua metade rlo imp0sto predial devido pelo:> 
predios por alugar. · 

32. Em lagar de ~-'~oo:ooo~ooo, diga-se !S.too:oooyooo, 
senJo '2.000:000{$000 proYcniente da elCVtt!~ào da 
taxa. 

34.. Ern togar de 380:000~000, diga-se 500:000~, 
sendo 120: OOOQOOO do augmento do impo!'to. 

35. Accresccn Le-se-e arrendamento de prcdios rus
ticos na côrte e p1·oytnr.in, rlo nio de Janeiro. 

36. Em Ioga r de 3.050:000~0\JO, diga-se 3.fOO:OOOQQOO, 
sendo 3õO:OOO.t)OOO fll'Ovenlente do accrcsr:Jmo do np.
posto sobre dividendos, e da nova taxa de commJs
sarlo de escravos. 

37. Em Ioga r dcdjQO:OOOYOOO, dig~-se 850:000l)0001 
senUo 250: 000[$000 pelo aug1nf'n to do LJ!l po~to. 

38. Em Iog0r de 500:000,\000. dlga-se650,000,~000, 
sendo H>O:OOOJ}OOO J.o augmrnto do imposto. 

4:!. Em !ogár de 210:000~0001 di~a-se 260:000~0001 
sendo 50:000~000 pPlo augmento do 1m posto. 

Depois do n. 43 accrescentc-~e : , 
ã,.i. Imposto Ue tsu.bsidio.... ••••• •• 2~8:800-11000 
&5. hlem de vencimentos......... !.3<>0:0001$000 
&6. Idem de renda declarada...... t.3oo:oooaooo 
47. Taxa d8 tran~pMtcs....... •• . • 3.000:000~000 
48. Imposto territorial. ......... .. 
49. Imposto de fumo ............ .. 
50. Taxa de addicional de es('ravos. ~ õ00:009 000 

E.t:lraorclinaria. 

Altere-se a numeraçito, passando os ns .. u aso, 
para5!3.!:i7. , 
~. 4:9. Emlogar de 50:000~000, diga-se !.350:000QOOO, 

sendo l.300:0oúnooo do augmento votado pela ca
mara, inclusiYe a venda do co!Jre da Ca:;a da Moeda. 
Deposltos. ••••••••.••. ••. ••••••.••.• !.800:0Co,)OOO 

Art. H. Substitua-se pP.!o se~uinte: 
Art. H. 0 ministro e secretano de Estado dos ne

gocios da fazenda fica autorizado a realizar as ue
cessarias operações fln1mceiras para supprir o deficit 
que se verifique na execuç.'\o desta lei. ' 

CAPITULO !IJ. 

DISPOSIÇ0ES: GERAES. 

Art. :J..i. (A La parte como e~ tá na ~roposta.) 
O paragrapho unico passa a ser§ t. 
§ !.o Para fazer face ás despczas provenientes destes 

augmentvs, o ministro e secretario de Estado dos 
negocias da fazenda é autorizado a realizar op@.ra\.ôes 
financeiras, sendo insufficientes os meios votados na~ 
rt'!spr'Ctivas leis de orçamento. 

Art. !!:i. sa:o appi'OWtdos os creditas, de que tratam 
as labellas apeesental"las com as propostas do minis
tcrio da fazenda, de 8 tle Maio de 1868, H d8 Maio dP
!870 8 de Maio do :187!, 8 de Maio de i872 c !6 de 
Jane' iro de !873, e as operações a que deram logar. 

Art. i6 (O 15 da proposta.) 
§ L 0 (Como está.) 
~ 2. o (Supprimn-sc.) . 

!3. 0 tPassuase-r§2. 0 dapropo~bt.) 
4·. 0 (Supprima-se.) 
art. i7 da proposta pa:o:sa a srt· 33. 

ADDITIYOS Â8 DISPOSIÇÕES Gl\RAES APPUOYAD.-\S, 

Art. :17. ContinUa cm vigor o art. 22 Ua lei n. 2792 
de 20 de Ou tulH'O tle 1877. 

Arl. :18. O exercício financeiro coincidirá com o 
anuo civil, COJHeçando no :1.. 0 de Jaueiro de cada .allno 
o terminando cm 3:1. do Dczrmbro: rc,ogado o art. 12 
da lei de 8 de Outul.Jro {]e !828. 

Prcvalecrril.o, para a liqui(lação dos cxf'rcicio~~ o::; 
prrt zos já fixados em lei 

Arl. 19. A presrntc lr-i do or~amento virorará atl~ 
3! de Dezembro de iSSO; applicando-se ao 2. serne~tre 
do t.Hto almo a metade das consign[lçôes votadas para 
os serviços netlas contcmpl:-tdos1 e que não estiverem 
ou nllo forem ex li netos. 

Das lax~s annuacs cohrar-se-lüi:o tão sóme-nte a.-; 
quotas crne r,orrespondcrrm ao referitlo ~cmrstre. 

Arl. 20. A lei do orçamento se-rá ar-ompanluu1a rlc 
ta lu~ lias expticativas, que compre\iendam por mrnor 
tut·los os serviços consignados na mesma lf'i~ com 
cxclusM dos qur1 embo1·a mencionados nag propostas 
do governo, não !orem ~xpressamente approvado)' 
pelo po!]P.J' legislativo. 

Nenhuma despeza, !'atYo as de caracter pura.mcnle 
eventual~ e t[UC correrão prol a verba respectiva, far-s~
lw., sem que para clla se tenlnt expres~am('lnte const
gnado o competente credito na. lei do orçamento e 
mencionado nns tabellas explicativas. 

Art. 2:!. O governo só poderá abrir cr~(litos supJllP
mcnlarrs, nos terwos e fúrma esla}JCircida pela lciJ 
pn.ra os .serviços do.s soceorros puldicos a cargo ~o 
minlstcr10 Uo Impr.r1nJ [1rtra o pngamcnto da garantia 
de juros das estmdas Ue ferro contratadas {1elo go
verno~ a cnrgo do ministerio da agricultura, e para 

fagamento dos juros da divida puhiir.a e da porr-en
agem da arrecndaç.ão da renda do Estar.lo1 a cargr) 

do da fazenda; ficando dt·sde já rovogarlas as leis d~ 
g de Sete1uLro de 1850 e de lJ de Sctenli.H'O de 1862 na 
parte contraria â prPsrntn dispo~icão. 

Art. 22 Scr<'lo craados, alteradOs ou supprimidos 
os seguintes impostos; fkando o governo autorizado 
a rcYer os regulamentos já cxiste11tcs que llu:·s forem 
relativos, ou promulgar novos, para execução dPstc 
artigo, c a Imp6r' as multas que em taes casos furrn1 
cal.Jiveis: 

I. A armazrnagem das mercadorias depositarlas 
nos armazens rlas ai fantlcgas c mesas de rendas ser:l 
de O, 5°/o até 2 °/0 ao mez. · 

11. Co!Jt·ar-se-háo prla e . .,tadia das embarca~ões ua 
Uóca da Alfandega da cõrte, c r~onformc atal1ella r1ll1' 
o governo organizar, as seguintes taxas:j 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO. 

Dos navios e sa\'eiros que atracarem ao cães da 
doca, na parte exterior, õOO rs. por mrtro de cáes 
occupado, por dia !IA rfrectiva descarga; e 300 rs. por 
dia cm que na:o se cfTrctuat· à1'scarga; · 

Dos que att·acarem na ('Arte intcriot·, e sobt·c a 
mesma l.Jasl'J 800 rs. por cha de ciToctiva descarga, B 
riOO I'S, por ia em qu~ não se errcetuar descarga; 

D05 que pcrmancrerrm na doca sem atra.rar ao cá:cs 
se cobrará, por tonC'ladil mett•icarle arqueação, fúOrs. 
pot• dia lltil e :SO rs. por rlin n•riarlo. 

I {.o Pelo cmbariJUe c deRcmharque de mcrmdorias 
nacionaes e e~trangriras)t::~s ront<'s, cár:-l r rlcpo~itos 
externos mantidos c cusleadús por wnfa da fazenda 
nacional, pngar-sc-hão : 

Por \'olumc tlt• pr:-.o nno rxcrdcntc a õO kilogram~ 
ffi3fl1 -i0 I'S.j 

Por tle.zena ou fJ';"tCÇãO de d('zena d~ kilogrammas, 
20 rs. 

Exceptuam-se os volumes que conlivcrem Lagngem 
de pas~agcJros1 os quars nno p:1gnr11o taxa alguma. 

i J.o FICam sujeitos ao imr·osto de ancoragem~ na 
razão do 300 r.s. p•Jr tonolatla mctrtca de .arl}neacão1 

tutla:> a$ cmlmrcnções eslrang~iras ou n.:JCi0M<'S1 Pro
cedentes de JIOrtns r~lrangeiros, t•ue derem entrada 
nos por((), {]O Irnw•rio. E·-te impo">f,) sPJ'á rohrndo n()s 
termos dos decreto~ IL Uíli5 d<l õ de Novembro de !873 
c n. -Cio53 de !3 de DczctulJJ·o de !875 art. 2. o S -L o 

Na rxpe1Hçi'Lo fios conveniente.:~ regulfl.menlo,;~ para 
arrecadação destes impostos, o flO\'t'l'tlO terá cm Yist(l 
as disposlrôes anteriores que lhe f!l\'l.lfi appl icn veis. 

I 3.° Fica supprimi(lu () imposfo de ph:uóes. 
III. São clu,·auos ao Uol.Jt\): 
{. n 0 imposto dr: COilSUlllO (lfll'a O (a ]Jaco fah!'icado,. 

que fôr ilnportaU.o; 
:t. o As taxas do sello da :1.0 , 2." c :;_ Q cJa:;sc!:i,. a de 

substabolecimcntosilo :ll't. 13 ~ 3. 0 c as dos U -/1. 0 a 
!-i do JJJesmo artigo d<1 r•,•;:ulnlnento n. &~05 de 9de 
AlJril de :1.870. 

3. 0 As da tal.Jdla ann,~xo ao drcreto n. ~35G tlo 24 de 
Abril de :f86D, com rxcep~·ão das dosignadas nos U t,nJ 
o.~ 75 a 82, 93 a 97, 106 a !08. 

1V. Cobrar-se-ha, a tilulo de rel.t'ibui\ao, pelo 
serviço geral tio alJastel'itiJento d'agua e ronst!'Uccão 
de novas obra:;, mais SI o/o atldicionrH'S sobre o valor 
loeativu dos predios cxisll-ntcs 11:1. capital do Ilnperio. 

Este i utpMto ~e rã substitu i1lo 11~la la xn qne, d r•poi~ 
de eoncluida~ as mesmns olJras~ c de conformidade 
com a lei n. 2039 de 22 de Setembro de f875, fUr 
estabdecitl:.t. . 

Só compreltende os J•reJ i os por cuj:~s ruas p:t~sarem 
os cnc::wnmcntos d'agua,. e não exclue a taxa tl0 penm 
d'agua. 

O governo regularizará o serviço de ruruecimento 
d'agua aos prNilos c aos estalJ+lleciruen lus industriaes. 

V. Ficam sujeitat> á metaUe dn impns(n predi;tl as 
casas q11e P!'tlvr>r~m pnr nlugar; e cfevada ao dobro 
a Jcgua da Ucuw.rcação. 

VI. 20% sobre os sul.JsiUios do,; senadorPs e df'.pn
tado~. 

vn. r>~:; sobre os vencimentos, soldos, pPnsõP>;~ 
gratifira~fles de qualquer mtureza, de f:OOOY para 
cima ilo!:! f'>mprcgrulos ~et•aes, ou vantagens f!UC 
provlr.rem de nomeaçrro do governo. -

VIl!. 2 "~ sol.Jre a. renda Ue. todos os coutri]Juinles, 
com exccpçtto da que provia cxc!usivanlentc tios 
vcnC'imcntus, suldos, 11ensôrs ou gratificaçocs. 

A arrecadação deste imposto terá P~'l' hasr. a dccla
raxão da renda, feita pelo pt·oprio contribuinte. 

Sómente a renda de 4UOS p<~ra cima está sujeHa a 
este impr:lslot nM compreltrJHlilla, porém, a que 
provier dos titulas de divid~ publica fundada. 

No caso de rccusar~se o contrtlminlc a razer a de
vida declaraç:lo~ substituirá. a esta o calculo da 
renda feito pt•los lan~adoros da fazenda, que tn~ 
marno pnr l.Jase o valor locativo da ca~a rle lial.tila~ 
c;âo e outros signaes exteriores lia renda. 

lX. A taxa de escravos fica elevada ao dul.Jro. 
O producto da parle excedente tla taxa actual 

fará partP. Ua receita geral. 
v. :y 
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Estão i!:ientos da taxa os eseraYos empregados na 
lavoura. 

X. Os imP.oBtos sobre loterias ficam elevados 
sobre o capital a 30% e sobre os premias a 20 ~~·~ 
podrn1lo S{'l' reformado o plomo~ cnmlanlo que eu1 
caso algum Sl'ja diminuido o producto dns taxas. 

As loterias concedidas por leis provinciaes~ rm 
beneficio de ~asas de caridade, cstalwlPcimrntos 
pios e de insirncrno primaria rxi<::b·ntes nas pt·o~ 
\'inrlas c que nrSt.'lS fore111 exlmllidas, ficam su
jeitas só mente HO irnpo~tü de sello. 

XI. A taxa 1lo;:; dividendos distrHmido" pPJa;; 
rmprezns, socjcd:Hles, ou compnnl!ias de IJUalf}ul'r 
natur~z.a, será de 5%. 

XII. Pagar-:w-h::t, além dos demais impostos a f}ne 
estiver sUjf'ita, 2:0008 por <'aSa de com missão àP 
escravos. 

XIII. Cobrar·sc·ha 5 J"éis por kilogr.l!IHno de s:"Jl 
estrangeiro. . 

XIV. As licenças a cidadão.~ lJrazilcirns para nc:Ci~ 
lnl'('m distinL'f'ÕC.'> honorificas de guvcrno::; cstran~ 
geiros serão Sujeitns aos seguinh•ti direito.o. 
lJualqurr Uistincç:io inferior ao titulo 

de COffilllend<ldOt' .• , , .. , . , ..•• .-.~~---~·a 
llc- cutnn1endador ..... ~-·············-··~ 

De barão .•..•...••...• ._. .••.•.•.•.. , ..•. 
De visconlle ..•••••.••.....•••.••••••.•• 
De conde ............................. .. 
De 1uarqurz ·····~··········,·····-···· 
XV. Cohrar-se~lla annualmc-n[P oseguinle imposto 

pelos terrenos não c:dificados na cidade do Rio de Ja
neiro c ~un.s ccrcanins ; 

Na área que comprehen{ler o impo~to predial e 
dentro (]O perimf'tro anterir•r á prrspnll~ Jet, 11) rói~ 
por metro quadrndo; fl'ahi cm diante, 5 ré is. 

Na falta de dados parn o calculo dcsla tnxa ou no 
rasn d~ ser nrnit<1 Llispcndioso o seu lan~::tm·cnto, 
o govrrno pollrz·â suLstituil~n. peTa seguinte: nu 
primf'iro pcrimrtro, 2noJO por me-tro !'OrrPnte, c no 
SPguntlo. i.QOGO idem. 

o ~rovczno providenciará pnra. flUe, pelm meios 
mnis Pcnnon1iros r faecís, seja o po.Jn lr g:isiatlw1 
habililatlO a el'('ar taxa sewcllwntc sohre os terrenos 
incuii·JS, fJU8 f;C' ac!wrrm á wargem das estradas tle 
rodagem, de /.:OJ'I'H c dvs rios n:lwgaYcis a vapor. 

XVI. O imposto de intlustl'ia e profls.-;ão a que estão 
sujeito; o.~ !J!•'TC<Hlorcs de fumo, (ls:-;irn como O!' 
met·c::tdOt'f-S c fnht·icrHJtes de charuto.:;, cigarro~, rapt• 
r falmco, e{> arrrcadndo tle eonfot·midadc com as 
tahellaS auucxas ao deCt'Cio l!. 6i!80 de 20 Lle Julho 
de tS/'8, fira substiluidu por um impostu Ue 20 ~~ 
so!JJ\' a imJlOrt<Hlr.ia. que vendr·rcm os mercadores 
de :.'-Ses prod ucios,. segundo Ianç.amcnto <1 que .se pro-
eefierá annualmente, -

O minimo deste imposto será de 200/! nas capihes 
c 1-{randrs centt'os populoso.;;;, c de 508 nas demais 
loralid 1des. 

Este imposto Jtão exclue os qnc: forem devidos pelo 
commerclo de outras mcrcador1as. 

xvn. r.0l.Jrar-!3e~lla a seguinte taxa de transportr: 
i,0 De 20 a 1NOO por pa~sageiro de !. 0 cléiSS8 

qur· circular nas estrada~ de ferro de tJ•arl;iio a 
Yapor, confoJ'nJe a distancia pf'rcorrida; e metflde 
d!l laxa para OS passageirOS de 2._° C 3. n r.laSSP. . 

As mesmas taxas serão extensivas aos pass:~.gerros 
de barcos a vapnr,_ qnf' naveg:Jl'Ctll ao longo Ual:l 
rostas ou nas halua&, lit;Uas c rios. 

2. 0 De 20 a 200 rt<. por votum c dr l.Jagagem ou mcrR 
cadoria dPspacl~<Hla, conforme a distancia, e nns 
termos do parngrapho pl'f~cedrmte. 

Dr>stas taxas não estão isentos os transporles dcnoR 
minados gratuitos. 

3. 0 20 rs. por passageiro que circular nas linhai> 
feneas das cidndes e seus suhurbius,. tramways ou 
canis urbanos, de tracção animada ou a vapor. 

O governo se entenderá com as P.mprczas a cargo 
de quew se acharem as estr<l.Llas de feno, ou linhas 
de carris, afim de regular a arrecadação ou ro~ 
ht'anca da taxa de transporte. 

18 
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XVIII. Cobrar·-se-ha igualmente 20 rs. por k!Io
grammo de ~elo importaâo. 

Art. 23. () contribuinte será avisado, po1• cnrta ou 
rartão, que p0lo correio lho s-erá dirigido, da épncn. 
do vencimen t•J legal do imposto gut> c~tiver a dcnr. 

Antes disso não poderá ser acr.1onado pela fazeuda 
publica. 

Art. it. A typographia nacional constituirá um 
servi~o especial por conta rlo Estado, a a cargo 
do mmistcrio da fazenda. 

§ L 0 As dcspez1s que este serviço occasionar 
iier;"'.o feitas por conta da respectiva receita, sendo 
e::.cripturado no balanço gorai do Estado fiómentc o 
saldo ou excedente entro a receita. e tlcspcza. ; 

§ 2. o Fica pertencendo exclusivamente á typo· 
graEhia nacional alCm da iruprcsslo das leis, a 
do iarioOmtial e dosrclatorios ministoriaes e outros 
quaes'luer "ir.11Jalhos que tenham caractc1' officlal. 

~ 3. Na lei do orçamento se fixará annualmonte 
uma qu[lntia pnra occorrcr ás Uespezas deste cstallc
lerimcnto, na !alta ou lnsufficlcncia de sua receita. 

~ -!..0 A desp8za com as puJJticações oi'ficiae~ no 
Diario Of{icial, c com asslgnaturas conrcdidas por 

, ordem do governo será !cita por conta dos re
spectivos ministerios. O governo poderá adiantar 
desde já á typogl'al1hia nacional, c por conta da re
:spectiva receita a e i5o:ooonooo. 

· Art. !5. Na cÔrte c nr~.s comarcas das earttac~ das 
provincias em que ha juizes cspccincs dos fc tos da fa
zenda .. continuar::\ a ser oxercida a jurisdicção pri
vativa pelos aetuacs juizes dos feitos. Nas demais 
comarcas espcciacs exercerão a mesma jurisdicção 
os juizes de direito rcspcelivos1 e bavenúo mais de 
um3 aquelle que o governo designar. 

1 L o Nas s-êdes das comarcas s-eraes c nos re
spcrtivos termos scrã a mesma junsdiCI'âO exercida 
pr!os juizestlc direito c municipacs, reStabelecida a 
comRetencia tcrritoriai1 e prevalecendo o fôro do do
micUo do rêo e da situac:!o real. 

1 2. 0 O processo exectt1ivo da fazentla pul)lica será 
o actualmente cstallelcc1do, daUos os recurso~ Jegaes; 
mas a cxecu~ão pros~guirá nos autos originacs sem 
dt'pendencia d-e carta execuloria. 

Art. 26. Na primeira sessão do corpo legislativo, 
li. c pois de promulgacla a prescn tn li" i~ apresenbr·llle· 
La o guvcrno as l:iases e esclarecimentos predso~: 

i,ll Para a rcorgan1za..ç~o de todas as repartições pu
b1icas1 civis ou militares_.. lendo por fim reduzir a 
despeza e o pessoal., sem prrjuizo dos serviços a cllas 
confiaJ.os; 

1\!.0 Para a determinação do que deva constituir as 
rcceibs ge-rai .. provincial c municipal., de modo a fêlr· 
neccr-lhes recursos sufficicntcs para a~ despe ias que 
ti\'t'l'em de supprir. . 

3.0 Para creaçilo do um tril.mnal de -contas. 
Os tralJalllos necessarios para a execução do que 

fica determinado neste artigo, scr!la commettidos a 
uma ou mais commissões .. cuja relrilJuição será :paga 
com os fundos que para isso votar o corpo le-gislativo~: 
sou \n·oposta do governo. . 

Ar . 27. Na disposiç.'lo do n. 8 art. 2i com
prehendcm-se os prepostos de casas_, escriptorios e 
estalJelecimentos mdustriaes e cornmcrctaes. 

Os chefes das casas, escrlptorin~ t~ estal.Jelccimcntos 
referidos enviarão â reparticl'io fiscal competente, 
atê ao dia :1.5 de Junho, e, dentro de :l!S dias, sempre 
que arlmitlirem novos prepostog, uma declaração, 
conteudo os nomes c respectivos vcnc.imentos uu 
satarios, sob pena, na côrte, de 508 a !.001$ de multa 
pela omissão de cada umt c;,. nas capitaes, cidades 
e vil!as das provincia~,de ~oii' a ISQCOOO. 

o preposto cujo nome não constar na repartiç_a.o 
fis~al, não lerá acção por vencimentos ou. saiariOs 
contra o chefe ou preponente. 

Art. 28. Ficam sujeitos~ Uc:;dc já, a multa de !O ~--:. 
os collectados que não pagarem á boca do cofre os 
impostos e rendas lançaâos, o á de 20% os que dei
xarem de o fazer durante a cohmuca. nos domi
cilias, nos prazos marcados p•)los respf"ctivos regu
Iamentos,quc pod~rao ser alterados. 

Paracrrapho unioo. Esta dispo~iç.a:o eomprchendL' 
a divi(Ya activa daqueHa origem, concernente aos 
nx11rcicios anteriores ao da :prnsnnte lei, e que não 

·!O r pag:t dentro do prazo tJU0 o govol'no marcar. 
Art 29. Ficam sujeito~ ao imposto de 5 % os 

arrc1lda.monto~ de propriedades rura.cs, sUas no 
municipio da côrte e pl'ov·incia do Rio de J'aneíro, 
e os fóros e Iaudemios cobrados sobre as mesmas 
propriedades e as urbanas. 

As corpora~õrs de mllo-morta pagarão este imposto 
cm doJJro. 

Art. 30. A taxa de revalidaçãO, de que trata o 
art. 31 do decreto de g de Abrir de i870, será ele
vada ao duplo. 

Art. 3:1.. Na proxima reunião do corpo legislativo 
o governo aprcscntarwlho-ha as bases para a insH~ 
tuição de uma caixa de pensões, que de futuru oc .. 
corra a todas as despezas actualmente feitas com 
!unccionarios aposentados ou reformados, assim 
como-com os pensionistas do Estado~ devendo o seu 
fundo ser constituido com um dia ou dous de ven
cimentos p(lr anno, de eada funrclonario militar ou 
civil! c bem assim daspensõ!.'"!'\ cm v1gor. 

Ar • 32 O ~overno 11ca autorizado: 
I. A alterar a tarifa relativa à importação de 

vinhos e de joias .. no sentido de rcduzil-a. 
II. A cobrar dos direllos de lmporta\.áO devidos 

uma parte em ouro~ não excertPnte a !O %. 
UI. A reorganizar a a·gencía do imposto do gado e a 

elevar as taxas respectivas que Sllo arrecadadas pela 
mesma estação, não excedendo o accrescimo a 'Sõ% 
da taxa actual. 

IV. A adiantar aos emprt!"o:ados do quaosquer re-

r:trtições do Estado as quanfi~s prerisas, par.a insli
turem pcnsl1cs ás suas famillas no montc-p1o geral 

dos servidores do Estado, mediante as seguintes 
condições, e não excedendo o total dessa. despcza 
a de 500:000~ annua~s. 

Ln A pensilonunca poderá. ser superior á impor
tancia do respectivo ordenado. 

2. a Será préviamente r,restaüa 1lança para resti
tuição da quantia adian ada, que será amortizada 
mediante o desconto de 5 % dos vencimentos an
nuaes. 

s.n Para ler Jireito a tstc adiantamento, deve1·á 
o .CJilpregado ter, pelo menos. cinco annos de 
serviço. 

Y. A aposentar, caso não tenha llestino _a tiar .. 
lb8s ~ os empregados das reparli,ões.. cujos Jo
gares for~m supprimidos, c que contarem pelo 
menos dez annos -de sorvi,ços. 

VI. A liguidar do modo que ju1gar mais com··c
nil'nte a divida de !Hauâ & Comp., podendo para esse 
flm transigir com o fallido, ou com os demais cre
dores da massa. 

VIl. A. de a.ccõrdo com as ordens religiosas, be
nedlctlna c carmelita, !azel~as vender todas at> 
suas propriedades e bens ruraes, em.Prr.g:1:ndo-se o 
producto da veuda em apolices {]a d1vida publica, 
cu/· os juros s:emestraes perlencerâo a essas ordens 
re igiosas. 

VIII. A rever a legislat;ão sobre terrenos dia.
mantinos. no intuito de meiborar o estado decadente 
dessa mlnera~a:o. 

Art. 33. (E' o ar lo 17 da proposta.) 

E:11ENDAS A TABELLA-C. 

A taLei la C da pr0posta é approvada eom a seguinte 
alteração: _ 

Para exec.ur:ão da lei u. 1953 de 17 de Julho de 
!871, art. 2. 0 .l§ 2.6 e 3. 0 : 

Em Jogar de UOO:OOO~, diga·se 2.600:000~000. 
Idem da resolução legtslativa n. 2391' de :1.0 de 

Setembro de !878: 
Em lagar de 6.400:000S, diga-se 2 . .SOO:OOOt;OOO. 
Idem da de n. ii50 de 2+ de SetemlJl'Q de :1.873: 
Em Jogar -de :I..!Oi.:OOO.'!, diga ... se 1.600:000~000. 
Idem da de n. 2639 de ·22 de Setembro de !tJ-7.1:' : 
Em logar de 3.800:000$, diga-se S.OOO:OOO,'íOOO. 

\ 
\ 
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Idem da de o. 2670 de ::!0 de Outubro de !815 
a1t. !8: 

Em Jogar de 3.ooo:oooo~> diga-se uoo:ooonooo. 
Accresccnte-se: _ 

Decreto n. 0918 de L o de Junho d~ !878: 
Construcça:o das estradas t!G ferro de Daturiló 

Sobral e Paulo. AO'onso, ~.300:ooos, sendo 900:ooo8 
para a. primeira e 700:000/), para cada uma das outras. 

Em~nuas ~rnpostns pcb oommissão do or~amcnto do Senado. 

CAPITULO II. 

RECEITA GERAL• 

Art. 9. 0 A recf'ita geral é orçada na quantia de 
U.á..SOB:OOOSQOO c será realizada com o prodncto da 
receita gern:t que arrecadar-se dentro rlo cxnrcicfo da 
presente lei, sob os titulas aLLlixo designados: 

Oràinaria. 

1. Em vez de ISII.ooo:ooo,'lOoo, cliga-se 57 .!OO:ooonooo, 
sendo :l.iOO~ooooooo de accresclmo pci.t revisão Ua 
tarifa e !.OOO:OO'úS de accrcscimo da renda, 

1. Em vez Uc OOo:ooos, diga-se 700;000$)00. 
3. Adopte-se a emenda da caruara.. 
&.. Em vez de :1.30:0005, diO'a-se 260:000$ por se cle,'ar 

ao do!Jro o lmpoqto de riharÓcs, que fira reslaLeleciclo. 
IS. Em· vez de <10:000~, di11a-se 80:000~ ... send0 o 

augmento proveniente Ue 50 ~~sobre as taxas actuacs. 
6. n Como na proposta. 
7.- 0 !Uem. 
8. 0 Idem. 
9. n Idem. 
10. Idem. 
u. Idem. 
u. Etn vez U0 S70:000l$-diga-sc 1.000:00~. sendo 

!30:000t; pelo augmcnto ]á verificado em exercicios 
anteriores. 

:1.3. Em logar de- 9.DOO:OO{)fj000-diga-sé f.:l.OOO:OQO$, 
sendo 1.500:000~ Uo accrescimo constante da renlla. 

u,. Como na proposta: 
:US. Idem. 
16. Idem. 
t7. Resta!Jclcça-:Sc a rubric:\ da. proposta e reduza-se 

a quantia de 2Z:Q:OO~ooo. 
f.8. Como na proposta. 
19. Iclem. 
jQ, Idem. 
21. Idem. 
ii. Ado[Jte-se a emenda dCL camara. 
!3. Etn vez de. UiO:OOCt~, di;ra-se 800:0003 minimo 

da renda calculada. 
i4. Como na proposta. 
:15. Idem. 
28. Idem. 
'J.'J. Idem. 
ss. Em vez àc6:000$, diga-se !O:OOOt)OOO. 
i9. Em vez de 20:000,'1; dig&•se- 30:000/jOOO. 
30. Em vez de 2.850:Õooaooo, dlga~se 3.000:000QOOO,_ 

sendo o augmento proveniente do dobro da Iegua 
além da dcmarca~âo. 

3!. Corno na proposta. 
a~. Em vez de3.wo:ooosooo, diga-se i.~OO:OOOHOOO, 

por se elevar a !O % a taxa de 7% sobre os ti fulos 
da 5. a classe do !C !lO propot·,~iona!. 

83. Como na proposta. 
3~. Adopte·5e a emenda da camara. 
315. Em vez de <\.OOO:OOOt)OOO, diga-se &.2f:i0:000~000, 

por augmento de renda. 
36. Em vez de 8.050:000~000, diga-se 8.500:000/)000, 

sendo 4~0:000.t)OOO pelo augmento da reforma. das 
tabcllas e taxa de commissarios de escravos. 

37. Adopte-se a emenda da camara. 
"38. Idem. 

3(). Adopte-s~ a pr<Jpoiit:-t. 
~0 •. I1lern. 
41. Idem. 
-i2. IJern. 
-13. !à em. 
Em v-ez de LI'SOS:SüOJ)OOO~ diga~.se- Imposto ~lo 

subsidio o vcndmcnlos soo:ooo,~uu. 
16. Supprlrna-se. 
4.7. Em Ioga r de 3.000:000~00, diga-se :I..OOO:ú00-1000. 
48. Supprima·se. · 
-~'J. Itlem. 
tsO. Adotlte-'!r. 

Ertraordinat'ia. 

Altere-se a num oração conforme o vencido e :ht•.r-
ple~se :\ proposta . 

.W. AJoplew::.e. 
46. ILlew. 
4.7. IJcm. 
.iS. Em vez tlt' !08:000iJ diga-se 72:0úO~OO. 
&9. Adopte-soa emcnd'a da camara ~os deputa·l•lS, 
50. Adoptewso c altere-se a numerarão. 
Supprima-s€'. · 

Renda co1n ~Spplioa{àO especial,. 

AdoptL·m-se os ns. de i a 7 coníor1uc a proposta. 
Art. 10. Adoptfrose a proposta. 
Art. H. Rejeite-se. bBm como a ,-.m~nda sub5li~ 

tutivtl. da camara. 

CAPITULO !ll. 

DISPOSI\,J)ES GETilES:. 

Art. U. Adopte-se a proposta. 
Art. !3. Idem. 
Art. u. Apfrove.se com o paragrapltn uuico, 

meuos na p:u e relativa a'3 decrctu u. G918 Lte {. 0 

de Junho de 1878, por não ser crt•dilo ,:._:draHrdinario 
em face da legi3lação em vigor, rejeitada a emenda 
da camara. 
AdoptG-se o art. i5 da camara dos deputados. 

Art. :US da proposta adopte-~r e fica sendo art. fO. 
~ f.o Adopt.e~se a propo~ta. 
~ 2:. 0 Adoptewse a emenda da camara dos depLl. .. 

taU. os. 
~ 3. 0 Atloptl"•:'lC'. 
~ 4. 0 Aduptc-:>c a cmend<l da ~amarrt dos depu

tados. 
Art. 16. Adoptc~se o da proposla. 
Art. :1.7. Ad•lple-se a emenda da •':1ll1ill':l dos tle

puta!lüs. 

AdJ.Wvos ti$ dispQsições aeraes. 

Art. i7. Adopte·tl(). 
Art. !8. HejeitC·fiC, 
Art. f9. Idem. 
Art. 20. Idem. 
Art. 21. Approvc~~Pr. 
Art. 22. Em vez de irnpôr as mullas que em lat:s 

easosíorem cabi\'eis digawse-impol' multas, ob"Pr
vando o disposto no art. :u da lei n. f507 de 26 Ue 
Se{t•tnbl'o U0 :1.867. 

1. Accreiicente-se: !Depois de- serã -o seguint": 
o, õ % até ô moze-s 
o, ü % até 12 
o. 7 "-r. ate iB 
o, 8 % atê :l!4 
e, 2 % por todo o tempo e xc-Mente de 

!t mezes, sempre se contando como mez inteiro as 
frae(;ões do mrz. 

As taxas de armazenagem das mercarl.ot'ias contem
pladas na tabclla annexa a.o decreto n. 6033 de 13 
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de Dezemhro de !875 conttnuarllo a srt· cnbrt~dw:; de Art. 25 e seus paragi:'áp tSs. AJa sepafado~'pct~ --==---·- ·-----=-- ~-
conformidade com o mt'!smo decreto. d.bcutiJ.o com o projceto qu~ está pcnd-en te de decisão 

lL Aceiti:'-SC. do Senado. 

1
1.0 Idem. Art. l!6 Rejeite-se. 
t. 0 Supprirna-se. Art. 27, Idem. 
3. 0 nestal.Jeleça-se n. rubrica da propn~ta~ elcvan~ Art. :!8 I(lrm. 

do-se a taxa no dobro da que se acha cst.•Llelecida no Art. 29, Substitua-se pPio seguinte: 
derreto n. 6053 de i3de Oi•zetnllt'O de !875. Ficam sujcih•s ao impo~t·J elA 5o:, os fóros e !aude- \-

III. Em vez Jc- Ser::'lo elevados ao· doht·u., Uiga-sc- mi os cobt·ado:; sobre as propriedade13 urbanas na côrte 
Serão elevados: e ruraes cm todo o lmperio. 

1. 0 A 60 ~~o imposto de consumo nnra o tabaco Art. 30. Rejeite-se. 
que rôr importarlo, ou ~O% do valor offlcial da tarifa, Art. 3:1., Idem. 
além da taxa adflicional. Art. 32. Ariopte-sc. J... 

2.° Ficamele\·adasao lioLro as tax:t~do sello fixo I. Arlople-:w, .,. 
tio ar L. :1.3 §~ 3 e .i e de 6 até :1. 'i, do regulamrnto n. irllN II. Supprtmido. 
de 9 de Abnl de iSiO. Ill. Idem. 

3. 0 .A.tó tiO% da talle!Ia annexa ao decreto n • .1356 IV. Separe-se. 
de 2i Ahril de tA69, com excepç:'l:o das designadas V. Supprirna se. 
nos§§L 0,G. 0,75n81,93 a97ei06 .l !08, contiriuando VL Idem. 
em vigor a auturizarno confel'itla prlo art. :12. 0 VIL ldem. 
paragrapllounlro da "lei n. 2792 tl·~20 de Outubro VIII. Idem. 
de !877. O art. 33. (é o i7 da propnsta): 

IV· Sup,:rima-se. Ar ligo adUi ti v o, -Fica 9 governo auto1·ir.ndo a rever 
V. Sul.Jstitua~se pelo seguinte : -Fi r~~ etevaUo ao a ta ri Lt C:'!p0t"!ial tias a!fandeg~1·' das provincias fl'on-

dolJro a legua alóm da rlemarca~:lo. teiras, não reduzindo os direito,; e snjC"itand.o-a â 
VI c VII. sejam substitnidos Il~to ~eguintc :- No approvaçtto rio pOLkt' \o'gislaUvo, 

anno financeiro da prl'lsente lei tütlas as pcflsoas que Arligo aJditivo.- Os Yencimcnto:s dos empregados 
perceberem vencimentos dos corre~ publico:~ gerat>s Uas l'epnrtirões de arrecadarão na. parte relatlVa á 
comprehcnàidos os QOOsionista~~ julJiln.dos.J: rcfurma- por(!l)lltagelll serão ca!cula1los é pa:;os pela remia 
dos e aposenta dos, tlcam sujeltos a ~~ontn!Juü.:õ!'ls de esUtUada nas talwllil!l actuciltneut~ t-:111 ,-igor 1 semprP-
3% sobre os mesm(ls yenclmcnlos, t·xceptuados os wfe· que a dita t·cnUa ex.redet' ao algarismo desta esli-
riores a I:OOMOOO. ma~tlo. 

Nesta contrfbuiç:ão ~cni comprcbrwlli.lo o subsidio A tabella c dJ. propof:.ta ,;cja suhstiluhLl. pPla da 
do5 senadorrs c dc_Putarlos gcraese vencimentos do~ resolução prorogativa no 01.~amcuto de 23 de Junbo 
empri'gados municJp:tes da cl'lrte. do corrente anno. 

St os funccionrrrios prrcrberern porcr.nt:1gem ou 
emolumentos, serão esses srgundo a lotaçao a que se 
proceder administrativamente accumulaJos aos ven
cimontos pnra a pPrCC'pção da contribuição. 

Ficam iscmpto:> Jo C•)ntrihuiç.ãa: 
1.0 As pensões de melo soldo e monte-pio. 
i. 0 Os vencimentos dos milit:l.rt'~ Jo mar c terra 

em campan11a e oR que se abonam romD jornal a. 
serventl'', opt:rarios e outros que nfl.o r.ntram na 
C::itcgoria r1c emprf'gados p11blicos. 

VIII. Rejeiu~-sr. 
lX. AJoptc-~c.. 
X. Idem. 
XI, lll>jcit!1-M. 
XII. Adopte-se. 
Xllt. RejPilt'-~e. 
XIV. Adn_rtc-se. 
XV. Rejeite-se. 
XVI. lü1~111. 
XVU. suu.titua-se pelo segnintf': Gobl':n·-s~·hn rr 

8eauinte taxa de tl'ansporlc: 
Lo de 20 réi!t a IMOO pOl' p:~gsa~ciro fiem distinrçã.o 

de classe que circular nas estrnda!'. rtc r1:rt'o de 
tracção a Yapor, ~onstruidas pl'io E~taJo r·onfui'Dle a 
dbtanci:l percorrida. 

As mesmas taxas SPr110 extcnsiYas aos paRsfl.geiros 
de l.Jarcos a vapo!' d~ r.omp:mb.ias SllbVencionAdas 
pelo E::>latlo. 

2.0 2ü l·éis por p:~s~ng,...iro qn0 eirental' na:-~ !inh:t:> 
ferreas da cidalle do Rio J.r. Janeirq c sons ~Uhlll'hio)~, 
tramway8 on carl'i" urb:uHH de ll\1ef.:;lo ;;nim:uh on 
a vapor. 

o govt>rno se entmnl0r;i com as ~li.pr.:,za . .:; Olt cnln
fl."'Tihia~ a cargo de quem ~f' achar ~so:;·~ s0rviro. t:tnto 
maritimo C' fluvial, r.omn teHeslrP, afim d~'' r·egulnr 
a lirrcctld.1t;."itl tia taxa dt: lr:tn~por1P. 

XVJll. Hejt>ite-se. 
Art. ~3 Supprlnw-.:;c. 
Art. 2l. ~uppl'imam-~f' n~ ~~ t..u c 3.-. e npprn~ 

vem-se os ~~ 2. 0 e 4,, 0 :1lti ,i:; palnvras- por ronta 
do:; respccttvos mlnislerios, pas5ando n . .:;Pr :'ll't. 2t 
os paragrapho~ quo se adoptam. 

Tii.BELLA-C 

CHEUlTOS E.~{•ECIAP:S •• 

LEIS N, 23i8 DE 25 D8 AGOSTO DE 1873, .Hrr. !8. E N. 
1792 DJ: 20 DE OUTUll\10 DF. -1877, 

AltT. ~I). 

.1-Iinislerio do Imperio. 

Lei n. 23.!8 tle !5 de Agosto (le 1873, art. 2. 0 , para
grapho unico, n. 3. 

Construcç,\o tl<! um novo mn.tadourü 
no municipio lh cUrte, fazeudo-:3•~ 
a despezi1. por meio de qualquer 
op('raç.no Jc creLli to ............. .. 

Ministerio da aa~·icultHI'a. 

Lei n. i2t:J 
Compra de bcmfeitoria.~ exi . ..;tentes 
no~ tem•nos da !agUa. de Rodrigo 
do Freitas ...................... , 
J.ri n. i9:l3 ·t~e 17 de Julho do~ 1871, ::nt. 2.''_. § 2. 0 

Prulo!H{:lHlCnto rl:ls cslradag dr: Í•'n'O 
Uo Hectr.~ ~l. S. l•'rancí~r:n, d::t B:-thia 
ao Jo:tzr,i;·o, de S. P:tnlo, sendo a 
Ll'-'S[>CZ:1. feita. por meio rie opcra
çõrs de credito, na insufliciencia 
d03 fundos eonsignarlos nas lei:; 
do O!'~amenlo............. .. .. ••. . 2.600:000li_OOQ: 

Re~ulurão \egi>latiYa n. 23!)i rle 19 do Setembro de 
. 1873. 

Construc~ftn da e:;:.trada d1' ft>ITO do 
Rio Grande do Sul c garantia de 
juros de 7% ájcompanhin;oncompa
nhias r.om que se conLratur parte 
Ue:>ta linh;;. fenl~a. .. , ......... ,... i.<iUO;OOOgüOO 

' \ 
) 
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ncsolu~ão legislativa n. 2USO de 24 de Setembro 

de !373. 

Garantia de juros nrro excedentes de 
7 °/0 ás companhias que constru!M 
rem vias !errcas/rficando o gov~rno 
autoriz:1do a e ectuar operações 
de credito, U<l tleficicncia dos meios 
ordinarios para pagar a desprza 
relativa ás e;,tradas de ferro a_quc 
appltcar esta lei.... . . • .•••• •• • . • !.GOO:OOO~OOO 

Lei n. 2669 de 22 de SCltcmbro de !875. 

D~saproprlaçllo e obr.ts nccessarias 
ao aba:;tecimcnto tl'agua á. capital 
do Imperio~ podendo o~overno rea· 
liza.r opcraçõrs de credito p1ra esta 
despeza ................... ,. ...... 3.500o 000$000 

Lei n. 2670 de jl} de Outubro Uc i87ts, art. iS. 

Pl'olongamen to da estrada de ferro 
D. Pedro n,.,autuJ'izat!as .as op~ra
çoes de crcaJto nE'cosssanas •...... I. 400: 000~000 

Resolu~ilo legislativa n. 26B7 d;1 6 de Novcmhro 
de 1871>. 

Garantia de juros ás companllias que 
esta!Jdcce!'em engenhos centraes 
p.Ha raiJricar assucar de canna, 
auturizadas as prcri~as opcraçoes 
de crcdltu .•.......•••. , . , ••.••••• 

.tllinisterlo da (azenda. 

:180:000$0CO 

Leis n. 1837 de 27 Uc Setr.mbro de !870, artigo unico, 
e n. 23.i8 tle 25 de Agüsto de !873, art. 7. 0

, para· 
grapho unico, n. í. 

Fal.Jrlco tias moedas de nickel c de 
bronze ..••.•.. , •.•...• , •. , •••• , .•. :IO:OOOoOOO 

Lei n. 23í8 Ue 25 Uc Agosto de 1873, art. U, ~ ti. o, 
n. 2. 

Pl'cmio não exccden[e de 50~ por to
nelada aos navios que se construi-
rem no Imperio .................... -- ~Oo000$000 

Rrsoluç.'lü legislativa u. 2637 de 6 dr Novembro 
de 187~. 

Garantia de juros e amortizaçao da~ 
letras liypollu·carins 1lc banco> de 
r:rcdito real autorizadas as opera· 
çoes de credito ncccssarias ...•..•. 

c A c:tmara dos t.L~putatlos en vion ao Senado a 
1)roposta do podrr executivo (n. 288) do corrente 
annot com as eme4dns ali i nlloptadas, r.onr.cdendo 
ao mmisterlo dos negocias estrangeiros um credito 
oxtraordinario de 120:0008, ao cambio do 27 dinhci· 
ros esterlinos por mil réis, pnra srr ctpplicado ás 
dcspczns de uma missão c~pccinl ft Cllinn,e autod
zando o ministerio. da f<.~zenda a effectuar, na falta 
de recursos ordinarios, as neeessttrias operações 
de credito parn cxecur;ão da propostn, quanélo con
vertida cm lei. 

c Nos termos do arl. 2. o da lei de 22 de Agosto 
fie 1851 as missões diplomntieas são ereadas pelo 
governo ; occorrcl porém, que no orçamento para 
u exercicio actua de 1879-1880 não ha fundos 
sufficlontes pnra :ts desp:)zas da novn missão, cujo 
fim principal ~ faeililar a immi~ração de trDba
Hwdores daquellt3 pniz por meiO de um tratado 
directo com o respccti\"O governo, no qmü se estf· 

pulem as condições indispensaveis ao bom uxito 
de.:;se emprchrmdimento, que se assegura vantajoso 
á lavoura nacional em luta com a falta do braços. 

c A commissão de orçamento reconhece, c tem 
sustentado cm seus p:1receres, a necessidade de 
restringirem-se as despeza.;; publicas no empenho 
de evit::u·-~c, quanto fôr pos-;ivel, a crMção de novos 
impo"to~ on a aggravação dos exlstentes, e soU o 
intlllxo deste pensamento propn;r. ~~ o Senado votou 
a diminuiç-ão do credito dll rnbrica-Legaçlks e 
Consuludos-do or~·amentu tlo miuistcrio dos nego· 
cios estrangeiros, para o dito cxercicio de 1879-
1880, a 389:500/f, quando a JiCO}losta do porier 
executivo Il('tli:l 532:650~ e a camara dos deputados 
o tinha reduziJo a ~26:150~. Trata~se, porém, de 
um assumpto que interessa immedintamente a 
p~roducç5o agricola, funle princip<tl, sfnão unica 
tf!l rir!nPza nacional, c quaesquer que sejam as 
opinião:;' individu<Jes sobre a proficuid<tde da ten
tativa do governo, é f1}ra de t.luvitla que o paiz lu· 
crar:i com o ensaio Jesscnovomodn de supprimentn 
de Lraços quü t.liariamente escasseam, como é evi
dente e ningucm contesta. 

c Si os tr<Jballwdores asialicos derem resultado 
negativo ou aintla me.smo inconveniente, colher
-;e-ha CXJWfiPneitl p:1rn serem dewiados e suiJsti
tuidos; mas n<l hypothese contraria grando será 
a re."ponsabilidado llos potle.rcs pulJ!icos, retar
dando, ou recusantlo uma provulencia tão ur
~entemuntc exigida J.lPla industrin aBTicola, Ct)mo 
e fadlit8r-llw a acqmsiçãodojornale1ros aptos, bu· 
ratos e suffickntes ás opr-rnçõcs tl:l lavoura, ~cm 
pré\juizo dos nuclco.~ eoloniaes já formados ou que 
so possam constitutt· com immigrantes de outras 
procedencins. 

q Assim apreciando o [)Ssumpto, a rommissão é 
do parecer qne a lli'Opo!lta e as emenrlas entrem em 
discus~ão c sejam npprovadt~s. 

' Sala Ua13 commis:-ões em 26 de SetemlJro de 1879. 
-Barão de Colegipe.-J. Antão.-Bari'Os Barl'eto, 
vencido.-Diogo Velho. -J. D. Ribeiro da Lu::, 
com restricçõcs. -Leitão da Cuuha. • 

c A commissão de lcgishH,:~o, a quem foi remct
titlo o prnjí'Cto do Sr. senadot' Silveir<1 Lobo, Ue
terminando que ni\o se proredn li cleiç::Jo na pro
vincia da Poral1 yba <lo Norto par<~ preencher a 
actual vacra <lo senador, emquan!o durarem os soe-
carros puí'Jlieos, alli distribuídos em conscquencia 
da CJiamidntlfl tla secca, de que tem sido vir.tima 
aquella provincia, examinou attentnmente sua 
materia c pa:-:~n a desempenliat' sua mis~ão pf'io 
motlo so'-'Uinte : 

• O §~I do arl. 2." uq.decrelo n. 2675 uc 20 de 
Outubro de !875, disponUo sobre a eleição do se
nador, lliz em sua segunda parte: 

c A eleição primaria· ou sC'cundoria, si aqnella es~ 
tiver feita, proceder-se- ha d1~ntro do pr(lZO de tft'S 
mezes1 contwlos do dia em que os pn'sidt'nte~ tle 
prm·incia honvm·em receJ.JiUo a rommunicação do 
prt~sidentu Uo Senado ou do governo, ou tiverem 
noticia eorta cln vaga. Uma e outra communica!;ãO 
serão registradas no correio. ~ 

~ Em vista tlcsta di:;posiçiio o preE\idente Lia p1·o· · 
vincia du Parahyba deve mandar procedei' á eleiçiío 
primaria scnntorinl, com que tem Je ser preenchida 
a vaga deixada pelo fallccimrnto do Sr. senador 
Frederico de Afmeida c Albuquerque, tres mezes 
depois do dia cm que tivet receLido officialmehte 
a noticia daquciJe faiiecimento, si pot' dcliber<tc;ão 
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do poder compctcnto ~;; receber ·o~dem p;r~···ha~~ ;~;. ~Vifrtra:t,fi~~;"~tijêifá"foãa'ffl''ãl!'~íí'tif.:'ões 
suspendei-a. de modicidade dos preços, salubridade o confOrto 

"Está porém a provincia daParahyLa, em con- garantiJ.os á população pobrE-. 
sequencia do flagello da secctJ., em condições de • A commisf'iãO de cm prezas privilegindn::; e obras 
dever-se adoptar uma tal dolilJeraçiio"t Pensa a puhlirns não pôde bem apreciar os l.Jeueficios desta 
commissão que sim, tanto porque é notaria que empr0za, na falta dos respectivos estatutos, que 
aquella província é uma das que ha trcs annos se ainda não foram exhibidos. 
acham soLro a pressão desse nagello o por um c Entr1~kmto reconhece qut\ a emprczn, propon
semelhante motivo já o Senado annullou a uleição do-se fornecer ás clagses pobres moradA com
de dous senadores pela provincia do Cear~, mas moda, sandavel e har<~:ta nos arrabalde::; da cidade, 
ainda porque, constando pelas di;;cussões do par- é digna da protecção dos poü~res Uo E:-;tallo, tanto 
lamento e publicações da imprensa que naquella ma i~ quanlo para compensnr as modificações e as 
provinda a.inda são distribuidos 80Ccorros publicas supiJressões mencionadas, lhl\ é imposto e onus, 

'"- motivados yela ponuria a que ficaram reduzidas de maxima importancia, relativo á indemnízação 
as populnçoes, pnrccc á commissão que- cmrJ_un.nto do valor da desapropriação e demolição dos corti
não cessar a necessidade do emprego de uma tal ços, que forem indicados pr:lo governo, tomando
medida não po(lem taes papnlações dispõr da. in· se por hn.sc as designaçõe~ constantes da rclaçfio 
depcndcncia o lil.terdade indi-:;pensavcis para uma que acom.Pnnhou a portaria de t9 d<\ Agosto deste 
eleição regular. anno, tlingida. ã Ulma. Canwra Municipal, 0 orgn~ 

cEntretrmlo entendendo a cororoissão que para o niza.da. sobre informações da junla de hygiene 
caso vertente trata-se de não r~vogar a lei existente, publica. 
mas simplesmento de suspendei-a, é de parecer ~ O int~rcsse da saude pnbHcn reclama com ur
q1:10 srja o projecto submctlido á discussão c ap· gencia a flroviilcncia da rPmoção e demolição dos 
provado, sendo porém substituidas as palavras- cortiços existcntos no centro desta grande citlnde, 
não se procedera-por estas: Fica suspensn. e, si clla tornar-se effel:tiva mediante os faYnrcs 

c Sala das commissões do Senodo, ~5 de Setcm.Lro concedidos fiem outro::; onu3 para os cofre:; pnlJli~ 
de i879.-D01ningos José Nogueira layuaribe.-J. co~, a protecção garan.tiU.1 ao concessionaria ou 
A. CorrCade OUveim.• ás cmprczn!> que se orgn.nlZ:ll.rCm pnra o mesmo 

·A proposição n. i77 desll~ anno, remcttldn pela fimJ estará )ustiflCndn. 
camara dos deputados, nutorizn o governo para • Por cstL·s motivos entendo a com missão que se 
conceder a Amertco de Castrb ou á cmprczn que pôlh~ manter o prazo fixadü pela proposici'io, esta~ 
cU e organizar com o fim de. construir casas deno· lJeleccndo ·se a clausula da im;lienaJJilid.:ld~ da isrn
minadas-Evnnia.:r-, destinadas ás classes pobres, ção dn decima, e ficando outrosfm entendido que 
os seguintes favores : t:emclhunte favor não se c~tcndo :í nddiciortal, des-

• f.0 Di~p~n~a da dccima urbana p3rO: OS prcdfos, ti nada a Uffi ::.erviÇO reculiar. 
que edificar, durante trinta annos. ~Quanto ú concessao do direito de Uesapropriação 

"2:. () Dispensa dos direitos de transfcrencia de (clausula 3.n do projecto) segundo a lei n. 816 de 
propriedflde ás ncquisiçõcs, quo fizer a ~mprezn 1.0 de Julho de 1~55, pnrec.e que, não se tratando 
para a sua realização, e Lom assim as venrJas que de aLcrtura, nlargamenlo do ruas ou twnça.s, me~ 
effcctuar de su..'\S construcçõr~. · lhoram1;ntus destmados no uso pn!Jlico, que s~J 

., 3. n Direito do Uesapropriaç:~o segundo a lei realizam em uma árcn certa. e determinada, aquclla 
n. S!G de 10 de lulho do !855. faculda<lc <leve restringir-se oos cortiços que ti· 

~ r1:. o Concessão gratuita dos terrenos do Estado) verem de ser removidos ou d~mulido~ confurroe 
em que se I10uvercm de edificar as-Evonias-. as indicações do governo. 
Por outro lado, n cmprcza pagará as dospozas de G Concluindo, ê a commissifo de parcccr que seja 
desapropriação dos cortiços, que forem indicados approvada a proposição com as seguintes emendas: 
pelo governo para serem demolidos. • Ao art. Ln Depois da p<tl:wra-construidas-

« Não· é a primeira concessão do governo para o accresccmtem-sc as scguintes:-nos arrabaldus llesta 
mesmo fim. O decreto n. 2686 de 30 do Outubro cidade. 
de i875 já autorizou o governo a conceder a Ame- • Ao n. i do mesmo art. Depr1is da palavra-
rico de Castro. e ás cmprczas quo se organizarem ediücat-ttecresr,cntem·!"e; e ficar possuindo. 
com o fim de construir taes habitações, certos rn- ~ Ao n. 3 accrescenta~se a clausnla:-relativa~ 
vares, cmbor.1 mais re~triclos, acompanhadüs de. mente nos cortiços, que tiverem de !ler demolidos 
clausulas que n proposirão moO i fica ou r,,z dt"s- de accôrdo com as indicru;ões constantes da relação 
apparccer. E, pai~, trata-se de uma alteraçfio nos que acompanhou a portarm do ministorio do Impa
wrmos daqucllc acto 1uglslatiYo, a qual só motivos rio, datuda de i9 de Agosto do corrente anno, ii 
de utilidade pllllliCa JlOdem justificar. Illma.. camarn Municipal. 

o: O prazo de isençao da decima, que o dec.reto , Sala das commissões, 25 de SetumlJro du 1879.-
fixou em dez nnnos, p~l3 proposição é ampliado a J. L. d1tCunF1a Parana[Jttd.-Diogo Vdlw.-Barão 
trinta annos; desappareee o direito que teria o de Maroim .• 
Thesouro do receber aqneHu imposto, correspon- ,, d 
dente aos- cdificios e terre.nos dr.sapro(lriaclos; é Ficnram !lobrc a mo~a pnra entrar na orurro o>~ 
aboltda a reversão dos odiftcios ronstrmdos ao do- trabalho~, indo ontrotntlto a imprimir. 
minio nacional ou municipal, no fim de sessenta Tendo comparecido mais os Srs. Ri1HJiro da Luz, 
annos. Godoy, Barão Ue Maroim, Diogo Velh~.~, João Al-

e Releva ponderar que o $:0VCrno, satiS[.1ZCndo a frcllo, narffo de Pirapama (lo Leitão da Cunha, o Sr. 
rcquisiçlio dn. camn.rn dos deputados, declarou por presidente a.Uriu a sessão. 
av1so do ministcrio d:t fazenda, datndo dtJ ~8 de Leu-se a acta da sessão anteccdento e não ha
Março do corrcntê anuo, qu~ a conc~ssão qur lhê venJo quem sobre el1a fizesse ebservac;OO~, deu-se 
parecia razoavel crtl <t dn isenção da dccima ur· por approvada. 

~ 
j 
' ' 

• 
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Comparcct'r:tm depois os Srs. Silveira da Motta, 
Cunha u Figuc.iredo, Fausto de Aguiar, Sinimlni, 
Cruz Mae!Jatlo, Nunes Gonçalves o Ferna.nde~ da 
Cunha. 

O Sn. :t.o SECRETARIO leu os autogrnpho-s do de
creto da asscmbléa geral abrindo um credito ex· 
traordinario p.1ra occorrer ás dcspezus rom as 
obras da conclusão do novo mntadouro. 

O Sn. rnE:SIDENTE declarou que ia offid;<~r-sc ao 
governo pelo ministerio do ImpoMo afim de saber
se o din hora c Jogar cm que Sua Mage:;trulc o 
ImpernAor se di§rn<trá receber umn dcpntru:no do 
Senado que tem ae levar ao mesmo augnsto senhor 
os autographos que acallavam de ~mr lidos. 

Foram cm ::.cguidn sorteados para a dita Llepn
toção os Srs. Leitão da Cunha, ).'acs de Mendon,a, 
Barão da Laguna, Jaguaribc, Dvnta.s, Junqueira e 
Vieira da Silva. 

PHIMEIHA PARTE DA ORDEM DO D!A. 

ORÇAME.'fTO DA DESPEZA. 

Continuou a 2.r~ discl.l.Ssi.io rio arl. 8. 0 do yro
jecto de lej du urcamcnto 11ara o exer<'icw de 
1879-!880, r~lativo as despezas do ministcrio do 
fazcndtt. 

O Sr .. .t'-."Cronto;o CeWo (ministro da {a· 
.zenda) :--Yenbo hoje, descmpcnhantlo o compro
misso quotomci~ responder ao tli:o:cLuso do lmnrado 
Sr. Barão do Cotegi[Je, qno tmnLem ~c _pccupou 
do emprcstimo ultimamente contrahido. 

O nobrn senador, Sr. 11residcntc, confcs.;:ando 
aliás não dispôr ainda dos osclarocimcntos prCeisos, 
pnra hom julffar dcs:-;a oprrn\1i:o, tanto que de mim 
os exigiu, fot todnri<l desde log() condcmnando·a, 
o que parece nfío ror-C'Iar aquc>lla dcsprPvonção e 
imparcialidade de animo, que se devia esperar do 
espirita superior de um e&tatlísta como S. Ex. 

Eu estranharia o facto c não encontraria para 
ellc explic:tçl'ío, sí S. Ex. mesmo não a tive.;::se 
dado cm aparte, em uma das sesSÕes passadas. 

O nobre bar~ o disse- me que sens -co-rdigionarios 

l'á não \iam .com bons olhos a sympathia e prPdi
ecção, com que S.Ex. declara djstinguir-me, e muito 
me honram c dcsvanocem. 

Estou, portanto, autorizado a concluir, Sr. pre
sidente, que, manifestando juizo tão desfavoravel 
eonrra o recente omprestimo, o noLre i:iCnador quiz 
talvez contentar o seu pnrlfdo, (lU C, entretanto, deve 
cm tudo e por tudo rcccbl'r Ue S. Ex. o santo e o. 
S(lnlw, por não ter chde nwis lHtLil, nem mab 
eminente. 

OSR. VISCONDE no Rio Bn.ANrll:-Apoiadl), 
0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):

Confcsso que não esperava tal procedimento do 
honrado senador, não por influencia dessa sym
pathia, á qual mo prcm ilecorrespnnder com muita 
usura, mas porque S. Ex. ostá colloeaUo tio alto, 
que bem pólle il.esprender-se das injustiç-as dos 
partidos. 

o Sn. DANTAS .- Ellc não cm·ece de dar arrhns 
0 SR. ÁFFONSO CELSO (minist1•0 da {azfflfia) :

Feito e.:; to rq~nro, darrf ao nobre ~ena dor pela Bahia, 
as in!ormaçoes que lhe faltnm~ pa.ra bem julgar dn 
O_fl~ra.ç-1\'o, informações que tamLcm me foram exi
gidas por outro honrado senador pela mosm<"t pro· 
vincia, o Sr. Junqueira. 

Querem SS. EEx. saber quantos títulos do novo 
emprestimo couberam aos bancos o si estes entra
ram em rateio. 

Direi que do rateio, estabelecido para o caso de 
não .ser todo o ernprestimo tomado por preços BU· 
periores á taxa minima da emissão, ninrruem 
foi exceptuacl.o, bancos on parti-culares, da3as ns 
condições dentro das quaes devia elle rcalizar-1!ie. 

Quanto á distribuição feita aos banco:; não tenho 
duvida em revelai-a, Sr. prrsidente, visto como 
esses efltahciocimcntos vivem sob o regimen da pu
bliddaJc. 

Foi ella a segninto : 
Banco da Bahia a 97 teve .......• 

do Brozil a 97 ...........• 
ZOü .arJollces 

10.000 ' 
• a 96 .....•....•. 

Comm0rcial de Guimttrães a 
96 1/2 ........•......•. 

» C.omm·Jrcial do .àlaranhãu 
a 97 .................. . 

Cornmcrcial do Pará a '96 .. . 
, do ruo da Ja· 

15.185 

320 
3{) 

nciro a 96.. . . . . . . . . . . . l..~!S 
do Commercio a 97... . . . . !00 
Hyj)Qthecarin n 96 . . . • . • • • 30 
Inc ustrial b!ercantil a 96.. LoiS 

• de Portugal a 97 . . • . . . . . . . 50 
da provincia de S. Pellro n 98 50 

Rio Grande do Sul a 97. l:iO 
96... !5 

Naw London & llra.zilian Bank a 97 2.000 
96 .. 303 1/2 

• 

Sr. prúSidente, o nohN senaUor disse que car~ia 
destas informações, não só para l:Jelll julgar da op~~
r.ação, como para verificar si na renlidade houve 
um emprestimo ou simples c-onversão de divida. 

E' um asserto que me admirei de ouvir a nm 
estadista dos elevadas hallilitações do Sr. BariiD de 
Cotcgipe I 

Ainda qilll.ndo a totõUhlade ou a maior pa:rtt~ do 
emprestimo füra tomada pelos baucos e não pelos 
particulares, nunca se poderia confunUil-o, se
gundo os principios geralmente aceit-os, com uma 
oo~Jversão de dinda. 

Faltar-lhe-ia para isso um elemento, uma eon· 
dicão cssencialissima,-qual a offerta, ou melhor 
-a imposição rlo Est<:~do aos seus credores, pro~ 
pondo-se pagar-llws u que lhes llevesse, si não 
qui.zessem receber cm trvca tituios de juro in· 
feno r. 

Si tal imprlsição tivrsse ha·vJdo, ezüão poderia 
dar-se uma conversão, _porque o caracteristico 
dessas op~ra1:õrs,-é p<:~gamento ou substituição 
de titulos. 

1\las o nobre bt~fão sabe qne o E.-;tado não podia 
pagar suas dividas antigas, por não ter dinheiro; 
ao contrario~ carecia pedir mais dinheiro empres
tado, alargar, augmentar a sua diviUa. 

Logo, em caso algum podia ter havido convrrsiW. 
Invocando uma phrase da exposição do motivos, 

que precedeu o decreto da emissão de papel·moeda~ 
o nobre senador, Sr. presidente, arguiu o gabinete 
de incohcr~nda, porque o conceito severo, que es.::a 
phrasc envolve contra o emprestimo de :1868, é tól:nto 
mais applicavel á ultima operação, quanto esta é 
inferior áqueUa, 

Nessa exposição de moti~os se disse que, ao 
reflectir nos moios de que poderia lan~ar mão 
para vencer as di.m.cnldades do Thesouro, nem 
sequer cogitara o governo de um emprestimo, como 
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o de 18G8, o qual tit'el-rl a rara virtnde de reunir 
os incont>enientes do enqwestimo interno aiJs defeitos 

,--..·-..r: •i-C -"t~-~~.~-'~'-.,_~ -~-$;$--~ 
SrD.-dO -:1SSíiD ião dirrt:~rontes as dUas operadUfs~-==---'-C 

do externo. -
Não indagarei, sonhoros, da ju::.ti<:"a com que foi 

aquilatad<1 aguclla OlH'ra<;ão de credito, nesse doa 
cumento politico. 

Qb:;ervurc·i a pr-na~ que qualquer q nc fns:·;e o juizo 
ahi manifestallo, n1i.o poderia servir de :~rgnmcnto 
contra o recente cmprrslimn, sinão provad~t a 
iJcntidad~~ (las opt>r.'\ç:õe~. 

E, pergunto-pnrvcntttra s:-10 idcnticas? ?-Çin· 
guem o dirá. · · 

DiffL'l'em, essencialmente, c si aprf'scntum pontos 
de contado ou scmolbnn~a f\ntrc si, é porque 
os ha em tod~F ns opr.rnçõcs de credito, intl'rnas 
ou externn~, quncsquC'r que f:.Cjam rUns. 

Em vrimriro logar, Sr. presidente, tPJnOS n na~ 
tureza do titUlo reprr.scntntivo da di,cida do E..,tatl0 1 

titulo qu~, em 18GB, foi nominaL e no recente cm
prcstimo é ao portrt.rlor, tcnUo cm annl'XO o~ toupons 
p<~rn os juro~, o qur. I li!' dU granllço frwilit.lade tle 
cireulaçi'io, qur nqnrlle não tinhn. 

Tcnw::, cm f':l',ctundo logar, o l'rc,•u da rHiis.;;ào, 
que enti'io foi d," 90 e agora t de 96, no mini mo 
ou dí'spmZ!Hlas a:-: f1·rwçõc~. 

Temos ainda n t~t-xa rto juro, f!ntà•J d1' 6 o/u tJ hoje 
de li 1;2 ~/o, cumprin1lo notar que !iÓ isto b:1stnria 
pnra est<thekcrr rnt1'1,_ as duas O!JAl'iiÇÕL'S complt')ta 
differcnc.1. 

Nem param :qui, Sr. prc:;;if1('ntt•. :.1s tli~scmelhan
Ç<ts, qur :::.no tanta..: c tacs, que faz;t•m ll<ts dtws ope
rações cousns intcir.otmentt• di1>tinrtn.~. 

Diversa é a moeda do 11<tg-amcnto; sendo o de 
:1868 em curo sõ, e o de 1879 em ouro ou papel moeda 
ao cambio de 27; 

Diverso ó o modo do p~tgnmcnt•,, por .'if'nl~St·;·es 
no de 1868, por tl'imcstt·rs no de -1879 ; 

Diverso ó o logar Uu pagr,ment•), !)Ois nu de 
!868 tmicammte se tffPctua no Wo de Janeiro, c no 
de 1879 realiztt·Sfl no Rio dr. Janriro, em algumas 
prnvincias, em Lislu'i11, Londres e Pal'i?:; 

Diversa é ainjla <1 mrmeira de c.onlnr os juros, 
porqmmto no de l8G8 cntne<:aram -15 dias âi'JtOis Uo 
decreto ela emissão c 15 diosante!5 d~t segUnrla e:lt-ra· 
da, e agora o~ juro-s comr'=nm 2: 1,12: mezes tlcpoi~ 
do decreto t~ 20 dias an(eS da 3, a i!UtraJa ; 

Quer isto cliMr que ('ffi 1R6H ptinr.ipil)u)o Estado a 
prrga1· j'uros, estanào apena.~ l"f'Colhidos G o/('J elo valoJ' 
real dos til·ulos, ou 5ft/J por cnd~ um. 

Agora, elks começaram estando já r·rcolltidos 
26 n;o dovalot nmniJwl (noh1·8é nominal, cm i868 
roi do real) ou 260~000 ; 

Divcrs.'l. é tambem a nmortizaç~o, fiN11Wll, por 
compra ou sort ·io ('fi iR68 ; por cnmprn c ~or~ 
teias tambem cm 18i9, ma~ Sfmestral, o tiUC torna-o 

Sr. presidente, divergindo cllas, como V. "Ex. 
esta vendo, na naturczo. do titulo, no pri'IJO da 
omissão, nn moe-da e no lagar do p:tgarnento, si 
di-vergem no tempo di.l amortizr~çfio c conseguiu~ 
tl'mcntc no do seu resgntc, não se <'Dmprehendo 
ramo um espirita tão csrlarcctdo, qual o do noiJre 
senador, fts confuullc ao ponto de julgai-as iden-
ticas t 

Pvrtanto, ninda qmmdo ~e podciise impntur ao 
galJinete rt lJhrase tão eommrntada-dc que o L'-'ll· 
prrstirno de 1868 teve a rara virtude de reunír os 
defdlns de tollus os cmvrcstimos,-imputaçõo que 
~c lhe n5o pôde fazer, Uepois dM> nuiJres c Ueli
.cadns reservas que guardou o Sr.I1residcnt~: do con· 
solho, quando r.m uma ~c~sâo anterior rcferin-sa a 
olla,-n.Jo constitUo c~sa t)lu·asc arnw contra o ~-:"a· 
lJiude, porque nâo lhe ê ilpplieav('l, 

E' m<~nifeslo que o emprc::.timo do 187fl, para ter 
todos os dl\ft•ito~ Un llc L8G8, devera ser idL•ntico, 
c jó. mo!!trtd qno o não é. 

Eu n~o direi, Sr. prNittcntP, •tne tlf_luell3. opcr<'
(o'fto tivt'sse. a 1·rrra vil'lude de 1 't''ltl ir todos os defeitos. 
mas c~tou autorizado a dcchn·ar qur o de 18j9 h•m 
o l\1(•rreimrnto de conciliar ns vant::q:~;en:' de nm 
rrnpm:--:.timo interno com :-~s do externo. 

Houno a." vantagL'llS UL· um Cnlllrcstimo intel'llO, 
porque provou ao cstraugc.iro que o governo dn 
Brazil cnrontr11 no seio tle ~eu prO!lri'l paiz f.IS 
rocursos de f_[Uf' prec.i~a. üwto de grande alcrmc~~ 
moral. 

lkunc a:; Ue um om_preslimo externo, porque 
<1ttrahiu Jusde.lugo algum C:;l.pitol estrctngeiro, c h a 
dcattrohil-oom maior c1'cnln com o f·on·twdo temrw, 
ningnf'm o dnvidt\ rraliz:mdo-se a~~im. uma da<:. 
intcnr.õ1~ do governo, llUflnflo o C'(lncchen t' pt~
nejou·. 

br. IH'esiUente, n.o Ui:'c·.utlr-!'e no Senaclo a autül'Í· 
ZUf'~O pnr:"1 op\"raçõcs dP credHu. em yirtutlc da tJLlill 
Imicd o c.rnprcstimo, os nolJrcs ,.:;enndorcs po1' 
Goyaz o Ptmmú procuraram demnn~tt'ut·,por cxcln
Rào do partt•s. que o governo nào porlcria contrahír 
sin:io um. cmpre~tímo interno, Ilngavd em ouro. 

A opinião dns nobres :.nn;Hlores persuadiu-me de 
que poderia amparar-me eom cJia, llUnndn 
tiv<:·ssc dedal' cxplicaçõc<> do m.en neto, dispensnn
do-mc do grandes Ue~('nvolvimcntos, para prov:~.r 
que rnzãi':l tivera '[trr!'nrindo um emprestimo in
terno nu nacional a uma opcrDção negociada cm 
praç"' rstrangcira. 

mais bnrato; 

Com cffcito, SS. EEx.. assim m~nift•stanllo-se, 
outril cous::t nflo fizeram sin5o reconhecer que a:-: 
circumstnndas não acnn.,elhavom que o governo 
fus:su lHtlt'l' ~\5 110rtas dos mcrcados europeus. 

- ~r _ . ___ l- , ,t· llontem, porém, vi que me. ti.~ha enganndo, 
o o~se annua, o-Cffi1lrc~ t~o-c:us~-~purq_ue·-a-ppel-lando-pal~a~cs.w.,~QP_!~~~-e tratando 

.

. ~36~~~ de apadrinhar-me ~om ella, o nobre seUãaê'ir-p-eto 
-:rmrllnf · d/ Paraná, sem ropelhr o argumento, obsen·ou-me 

a u . erenqa 0 em aparte-ça depend. 
,-,-,.,L-" _ -pn:r.:r des- ~Vou. dru-~_os motivos por que negociei no paiz, r 
- Ff mente; LV~-rsr,-~---u ptaw· di-ri ; que- J.iiu ~fji~aOpaJz, :ru q~ u·nobre Barão de Cotegipe 
para o de 1868 é de tritda e tres annos, contados de cntend~', ahas sctJlltit,ro, ter havido-erro.--------- -
um mez depois da data do tlccrcto da emissão, c- Em principio ou cm a!Jsoluto, pe~so não hnwr 
para o de 1879 vinte annos (mcno~ i:l annM, por- prrferoncias entre emprcstimos in{erno3 e ex
tanto), contados oito mezes áepois do rrsprctivo dea ternos; ambos el\cs têm inurmvenientes; ~mbos 
creto. olferccem vantngcns, e só ns condic~ões da actuali, 

Direi por ultimo que cm iSG8 podimos 27,000 dadc ou de momento podPm com "egurança <~~!-
contos o 50,000 cm 1879. tcrminnr n e.:;colha. 

·~. 

. -;.. 

\ 
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E' o caso do Uizer-::;e, como o nolm~: sonador 
pelo Pa.ranó., ra dep{'lld. 

0 Sn. DANTJ.S:-Apoiado. 
O Sn. AFFo~so CELSO (mi11istro àa {azmda ):

Pesa, porém, no meu animo, uma considcra~ão
qul", salvo gra:ndc differl!n~a na taxn da emis
são, levar-mo-Ia n opcrnr no pniz; c vem a ser a 
necessidade de convencermos os capitalistas rs
trangeiros de fJUO não estamos -com a corda na 
garganta a podemos :trranjar-nos com a prata de 
casa. 

Firmada esta convicçffo, que aliiis já devin 
existir, clles hüo de ser mais rnzoaveis, si por
ventura carecermos no futu\0 propõr-llws qual
quer negocio. 

Sr. prcsidentc-,o governo recebeu telcgrammas da 
Europa, pelos (!twrs verificou que o preço de 
qualquer opcrarao, alli, dC'pcn1lert:l dfl" negocia
ções, tenUo por lJa . .:;o a cotllçiio Uo cmprt~stimo de 
1.875, a qual não era Lon, J10JS n simplt's noticb dn. 
autorizaç5o Jog'islatirn pnra t~mprcstimo ínfluira 
nos respcclivos titulo~, fazendo-os descer a 87 1/2: 
c 87. 

Est"'ou prornpto n commnnicar esses tclngrllmmas 
ao nobre senador pela Dnhia, que c:-;tranlwn não 
ter cu ncgocir~do na Europn1 ou a fJUll.hjUOr outro 
quoos oxija, mns entendo não dever traze t-os ;i lri
JJuna. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGil'E :- Si não é pnrn ft1zcr 
uso, de fJUC scn·cm? 

O Sn. AFFONSO CELso(miiliSli'O da fazenda) : -
V. Ex. Uellr.s farü o uso fJUC jnlg-«r convemcnte ; 
não lhe JJonho rostríc~Ucs. Eu entendo não tlenr 
pulJl irnl-os. 

O Sn. BARÃO DE COTE/i IPE : -Agrad0cido. 

O Sn. APFONSO CELSO (ministro da {a::enda) : -
Ponhu á Ui;;r1osif~fio rlo V. E:{. nTío só os tdc
grammas, como 5 corrcspnnrlc'nd~ poF-t~'l'ior, re
produzindo-os c conflrmnndo~os. 

Dizia cu, Sr. prcsftlont0,quc a eot:lç·ão <los fuudos 
brazilciros cm Londr~s,n.o rcccl.Jer~.:m alU a noticia 
de que o corpo lt~gislativo autorizara novas opcra
f'Õcs de credito, cr.'l Un 87 °/o. 
· DcUuziUas dessa cot<H:ão, n5o só a margem que 
se deixa ao subscripror, parn induz ii -o a prrfL·t·ir 
os novos aos vclhus titulas, o a commissão do úan~ 
q_ueiro, não poclrria um cmprcstimo produzir 
smfl.o 83 i/~, pouco mais ou menos. 

Mas a uvcração no exterior SC'rin feitu ~~5°/o o 
a do interwr a ll/2. Assim, aquctlc prrço fico ria 
reduzido a 75 3/20. 

Si o cnmbio se conseryassc a 20, ou si não ox
ccde:;sc ulgunws lias frt.c~ücs intermediarias de 
2.0 a 21, llaveria,ú certo, mais vnntagem em contra
llir~.sc o rmprcstimo cm Lontlrcs. 

Mi:.!s, logo que fosso Iaw;:ülo o cmprcstimo ex
terno, c o governo tivesse dtJ moYcr o:;; funtlos, 
sulJirio, como tem suUidu cm orc<u;iõcs :ma Iogas, a 
26 e 27. 

DcsapparN·cri<l dc~do logo a ntntagcm, cm JJo
ncllcio dos tomadores dos S:JflltC;;:, porque a altn, 
dcvidD á alJunllaucin do:. mesmos sa({ues, que cC'ssa
riam, por sua vez dcsappnrrceri::l tamlJom,voltando 
o cambio ao sou prc<:o r~~al. 

E a. subida rerwntina dn (:amLio, cumpre não 
esquecei-o , produziria n emigração de capHacR, 
porque as sommas, que esperam o mPlhor[lmcnto 
do c<JmlJio pnra snhir do p<1iz, silo avultadas. 

v. v 

A supcrioritladc do C:mpt·estimo e :c.; terno sobrB o 
que se cffectur1u depondo de não lf:lS~Dr o cambio 
de :u ; mas passou já; e, porta ruo, a op_ernção foi 
mnis· vantajosn do que si a fizo!'scmos no estran
geiro. 

Sr. preside Até, o nobre seni:.!U.Or pOI' Mc1to·Gros~o 
teve a felicid:1de de realizar a operaç:io d •. crc~ 
J.Ho mais feliz que <tté vnt~o fizera o Urazil, o em
pre.-;timo de 1875. 

Pois lJcm; a .-;uo confronlaç5o com o ultimo ainda 
mais comprova que o governo não tem razão pJr[l 
lumentar-so. 

Em prcson~a do cumlJio actuul, o ctupl'estinw 
Uo 187ti (emittido a 96 1/2 o 5°/,, nws que, lle
lluzitla simpte~mente a com missão dos banqueiro~. 
ficou rcUuzido n 0-1 i/2) é mais rm-orarel (jUC o 
actn~l na razão de !J, 3 °/u. 

Dc'sde que, porém, o camlJio exceUcr tle 23 1;2, 
desapparor.crft n dilf1!rcnra a son favor o comcrari1 
u ser mab lucrativa a ultima opcr<l~ão. · 

Ao cambio de 21, que espero n~o L'Stnr l1H1ge. o 
emprcstimo de 1879 será mais faymarcl que o d~ 
!875, nn razão de 1,55 °/u, 

Ao camlJio de 2~ 1/2 na llc... . . 3,78 "/, 
25 .. "• .... • • ~- .':1133 °/0 

251/2.,,,,_,,,.~~-- --7,11°/
0 

2G, o •• ••••oo O> rx 8,81 (}/•0 

26 1/2...... .. . . iO,í6 o1/., 
27 ........•.. ·~-~-- -- i2,úí ";1 

... 

Assim, Sr. pr<~shlcnto, si ao cambio a dual h a uau 
}lcqucna difTet'eH~~a contra o emprestimo interno, 
com}1<lrado com o que pndcramo.3 talVL'Z reJlizal' 
em Londres, nas condições cxpostn~. tão dl•prcssn 
sulJa o cambio um pouco mais, começará a ser o 
interno mais f:I\'Ol'ilVPI, nugmcntondo as sur(s van
tagens :"1 proporçlío que o en.mlJio elcvar-se,c dando 
ao Estado mi!li:Jl'l!S de c0ntos, si chc··at·~ o que não 
é impo~sivrl, <t :1ttingir no JWr. c 

AgorJ,scnllores, vejamos no intt:rior do pniz que 
gonero de opcrn~~o poderia o go\'crno lent:J.l'. 

Moslrei huntem que nfio ora po:::.siYcl dar mHior 
e\":pans:'io á divida Jluctunntc, som verrgo c sem 
clcvnç5n rl::~ tnxn dos jUl\1S, 

Dir-so-ha que porleria cu ~~mittir <ll10\ice·s (11 

typo de 1827? 
Unas razões m'o impcdiJm: o contrato da ultima 

omissão, celcLrado com o Danco nural o Hypothe~ 
cario que o vcdaya,e a cxfstencin notori<l Ue gTanUe 
numero desses titulos ainda cm S.!r c ü csver~ 
rlc collocação. 

Desde que assim ora,não se podiJ nlcan!,'ar prc~o 
conveniente por novas apoliccs, que --ririam ayolu
mar a offl'rta, f!Uando a procum se rctr<.lhia. 

As apolices gcraes eram cotadas de 103 o G/10 a 
iO'i,, c as do L'fÍ1prcstimo de 1868 n 1:?2 c 12~ 1/2 
ao tempo cm que negociei a oper3~lio, isto é, 
entro U c 17 de Julhu. 

O governo prMel'iu um f'rnprestimo pngavel 
cm ouro, não sujeito ás 1luctuoções du cambio. 

Annuncion-o, como se sabe, pela tnx.n mini ma de 
OG c n juro de '~ 1/:2" 0/o; conseguiu vel-o tom:::tdo 
Jll'la média de 96, 37 °(0, isto é, vendeu cada 
apolire a IJG38700 .. a\1resentá'ndo-se tomaU.orcs p<~ra 
muito mais do dup o, quasi exc(usivamente na
cionaes. 

Foi fl•liz o governo? Dem consultou os iritt.•re.sses 
do Estauo? -

O nobre senador pela B[lhia, que lLontcm fali ou, 
sustenta que não. 

4G 
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O meio Je verificai-o, porr5m, é a confroritação Mas, por nqudlcs 63 l/3 e velo~ 79 a ·so, pagani-
ào preço que ohtt, .. re a opcraeão com os da~ antl'rio· se o pagar-se-hiam 6 °/o de juros do capital tiO· 
rc.:: emtssõrs., internos ou externas. minal. 

Mas anks de tudo~obscf\'itrei que o resultado da Pelos 76 -i/9 do emprí'E-timo ultimo, abonar-se-
sniJscripção veiu demonstrar, quo não cxpuz 6: l1ão aprnas fk 1/2. . 
v~.:nda titulo~ do Estutlu, sinão {leio prc~o flUO Em outros termos, o compr~rando-sc a taxa do 
razoavel~ente, P')r elle~ P.odia pedir, na occ~sião. juro em relaçã0 á quantia arrecadada; 

UiTereci-üs a taxa mm1ma de !)ô; :1 médm do.-; Pelo emprestimo de 1868 pagou-Rc 9, .i7 °/~; 
pedidos foi CJG, 37 °/o; n differonça é insignifi- Por um cmprest.irno dt' r1policcs uo typo de 1827 
cante e 1)rova a pureza dos calculas c previsões abonar-se-iam 7 1/2 "I o.· 
do governo. Entretanto que pelo de 1879 pagar-se-hão ape-

A sul.tscripr:ão esteve aberta por ni'io poucos di:'ls, nas 5, 88 °/o, regUlando parn o calculo dos dous 
fr<!nca <1 tud.os; não houvo prrferi:nciD sinão pnra ultimos o cambifi do ;H 1/2, e do primeiro o cambio 
quem offereresse maior prct:o. Si m::'lis valcs~cm, ú da época. 
ebro, mais dariam .seguramentc,em um paiz como Conscguintomcntc, 'a oper:~ção que realizei ·é-
P.-~te, e~ que o cmprestirl!o ao ~slu~o é u ~mprego mnis vantajosa para o Thesouro do que o foi a de 
flC capttal, tlUO mats conilan~-a msptr::t. 1808, do quo sel-o-ia uma rmissão de apolices do 
Agora~ farei a confrontnr;ão, para a qn:~I p0rn t\'po Ue i827, o maiR vantajosa será tambem que 

que me seja prrmittido, como ao nolH'C senador pela o· emprestimo de i875,tiío dcr1rcs.-;a chegue o cam
Bohia, Iêr os algarismos, afim do cvitnr algum Lia á ehwação, que deve ter e tudo ft~z esperar. 
l'ngano. Sendo esta a minha conviq·1i.o, fundada na ver-

O SR. B.A.n.to DE CoTEGIPE:-Nem !l;O pódo pro· dade do::; fact 1)::;,comprehende~se o pn~mo com que 
ccJer de outra fúrma cm demonstrnc;õos dessas. ouviria o nobre senador pr.ln Bt1hia n~segurnr que 

o sn. AFroNso CELSO (ministro da fazenda):-· o recente emprestimo füra mais oneroso que o de 
O emprcstimo lle 1868, tambem pngo em ouro, i 868 I 
c.o~·r1ia . ~a :prar,a entre !22 o 1.:t.2 1/2 e vence O Sn. DARÃo DE CoTEGIPE:-Não me servi dessa 
u · _ ,, Ja o lltssc. expressão. 

6 novo, 11Ue vence -i: 1/2, devia, guardatlas as O Sn. AFFONSO CELso (ministro da (azendà):-Ou 
!II"O_P.orções, firnr entre 90 e 93 °/o. mais infeliz que aqurlle cmprr. . ..;timo I 

2\li.o o offert.:ci a menos de 06, e obtive 9G~37 u/0 • Eu estava plenamente porsn.1dido de que nin~ 
Ou, em termos muis claros1 porque desejo ser guem se animaria D dizei-o, quanto mttis a tentar 

pnr todo::; comprohenditlo,-sl o emr.rC'i';timo de provai-o, como fez S. Ex. 
1868, a juro Je 6 11

/,, valia na occas1ão 1:220$ c E, realmente, bustava.J)onderar que aquelle em-
1 :2251) por apoli("e, cada apolice do novo cmprcs- prr.!'timo fôru contrnhi o u 90. e o ultimo a 
timo, u .1-. l/2, attcndida a di.ITur(•nrôa dos juros, não g6,37 °/o, que por aquclle pagamos 6 °/o de juro e 
devia espe-rar mais que 900S a 93 ~00. pnr este apenas .\ 1/2, para suppôr, não direi 

Entrclanto,Ycndi-as a 963.,~700, I~tv ú, alcancei aL:::LUr1o, mas umu prC'.teneão arriscada, u dnqucllc 
pnra o Estado o lucro de i85:000~ solJro o 1)rcço que sustentasse ter sido melhor para o Thcsouro o 
do mercado. emprcstimo mais caro, tanto na taxa da emissão, 

I:::to.t1uanto t1s apoliccs do 1868. Pelo CJU\\ toca ás como na do juro I 
à~ !827, estavam, como já disso, a 103 e 104. o Sn. B.\.B.Io DE CoTEGirE:-AtJUi é applicavcl 

Emittír fundos Llc ~ i/2,pngos em ouro, uo preço o-frt de}Jf'nd. 
d.:• 96 equivalia f'mitllr fundos de 6 o;,, p<1gos em o Sn • .AFFo:-rso CELso (ministro dajazrmda);
papel circul:mte,a ní 8/!0, si o cambio continuasse Quando v. Ex. fizor a sua demonstraçuo, vr.rcmos. 
a 20; mas o cambio promettia clcYar·s~- o com cllc o noLre senador pela Bahia vciu tirar-me 
o preço da emissão. daquella illusão: S. EX. não só aillrmou que O em~ 
Elcvou~se com ciTcito, o acha-se a :U 1/2, donde pro..- timo de 1868 era superior no ele 1879, mas atú 

. st segue que o novo emprcstimo é j:í. i~al a uma apre.-;enton calculas para justificar e dcmonstr8r a 
emissão de r~policcs de 6 G/0, typo ne !827, n sua asserçiio 1 
:1.01,...92 o;o, ou flUasi 102.. Quando ouvi, Sr. presidente, o nobre senador 

No dia cm que o caml.Jio chegar n 22, cadn apo- desenvolver o seu calculo, lembrei-me do pensa· 
lke do noYo cmprcstimo equivaicró a uma de 6 u;, menta de um puLlícisk'l que escreveu um livro 
v~ndida por lfl-l, ~l:9°/o, isto é, l:Ol2E900, preço a pequeno, mas de proveitosa leitura. 
que -ainda não chegaram cllas; qaand"o tncnr a 2-1, Hcfiro-mo n Antonin Proust e á sua oLra sobro 
equivalerá í1 <1police de 1.:130;5, e, finalmente, si a DivistTo do Imposto. 
;Jttingir a 27, o;;alcrá tanto como .si vcndcsscmos as Diz Proust que cm questões financ<'iras não se 
antigas a 1:280SOOO. deve ac-reditar que os algarismos tenham o mesmo 

Sr. vresidente, farei ainlla Outra conrruntação. valor que nas arithmotiea~. 
O preço da emissão de 18G8 foi de IJO"/o c o da Em arithmetica 2 0 2 fazem 11, mas em finan· 

nrtua\ sullíu a 90. ças, observa e11e, 2 e 2 fazem algumas vezes-i-, 
U cambio médio daquclln époea acha\'a-so em e outras ainda menos, ás vczeR -0. 

pdores cirrnmstuncias qw: o de huje, pois não 0 S". D.'RÃODE COTEC.Il'E :-Apoiado. 
cxeedia de hl. " ''" 

AttêU<ll'ndo-se á deprcciaç-ffo do rapei, póde-se o Sn. APFONSO CELSO ( minü;tro da fazenda};-
dizer qu0 em 1868 recel.teram..-.ic mnts df:l 63 i/3, O publicista expHra o seu pr~nsamcnto de um 
t• agort\ rer{'beram-se mais de 76 -1:'9. moUu satisfactorio, mas que não é a_pplicavcl nos 

Caso fo~se possivel a rmissão ao par de apoliccs calculas do illustrado Sr. Barão de Coterripr .. 
do t \'PO dC' 1B27, a porcentagem recebida, Dtteu- A razão, Sr. presidente, pu r que dã0 eiYes resul~ 
d<:nJo seHllJft' ár1uciia Ucpreriaç5o, f;Crin de 70 tados diye.rsos dos que cu c todos deviamos esperar 
a 80. é outra, e a ouvi já ao proprio nobre senador. 
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lia dous annos, na camara dos Srs. dcputndos, 
S. Ex.. contGstantlo, aliás sem razão.~ calculas 
cm que me fundavu, e cuja vcraciaade ficou 
manifesta c Jtatentc, S. Ex., então ministro, 
disso-me: ():UU o modo de collocar os algarismos, â 
direita ou a_csqwtda, in{luia mnito, como de facto 
influe, cm quo3tões dessa ordem. 

Foi o que fez o illusLratlo senador, querendo 
demonstrar a superioridade do emprostimo de 
1808 para rom o quo ha pouco ronlizei. 

S. Ex. poz á di1'eita algarismos que deviam fiem· 
á esquerda, c dnhi a~ con.sequencias que achou. 

Vou repor os algarismos nos seus Iognrcs com
potentes, o, nnalysando o calculo de S. Ex., provar
lhe c ao Senado que, aprzar do o ter feito o uu!Jre 
senador cm pessoa, como disse, e manllJdo rever 
por outra muit0 lJabilitaLI.a, escaparam nciie 
va.rios enganos de importancia, mm sonsivcis o 
palpnveis. 

O noLre senador, senhores, começou por csta
holccer a.s seguintes bases : 

Para o cmprestimo de !8G8, a emissão foi 00 °/u, 
o juro 6 °/,. e a amortiza~~o tu, '.o: o eamlJio l'ffl 
iS i;~. 

Para o emprcstimo Ue 1879, a emissão foi 06 °/u, o 
juro.~ f/2, a~anwrtizar:ão 3 1/2, c o camlJio 20 3/i. 

E sobre taes l.tuse::; raciocinou d9 scguintl! modo : 
« A di!fe1·enra entre 20 3/·i: e :18 :1/2 d iyual a 

2 3/'>.. ·' - .. 
Aqui vai jfi um engano do noLre senador: a 

differença de 20 3/1. pD.ra 181/2 não é igual a 2 3/i:, 
mas sim a 2 1/L 

Ora, uma fracção de 2 i/1 rci:J.tivamcnto a uma 
somma de 50.000:000~ 6 alguma cousa I 

O Sn. DAnÃo DE CorEGIPE:-Está tudo erradv no 
Diai'iO do Parlamento. 

O Sn. AFroNso CELSO (ministro da fa.z~nda) :
Tudo 1 

0 Sn. BARÃo DE COTEGIPE :-1fuita COUS;t. Si 
V. Ex.. guiar-se por nhi, Vili mal. Si me petlis-"e os 
dados, eu l!J.'os dava. Estão mais regulares os pu1Jli
cados pelo Jonwl do Commft·cio, 2 3/~ é um engano. 
No extracto do Diario do Púdam.ento dü~se o 
emprestimo de V. ~x. como feito á 7 °/0 • 

O SR. AFFONSO CELso (ministro da {azen,da) :_:..
Então peço a V. -?x. a boudatle de indicar~ me os 
enganos commetttdos n0 extracto. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGI.rE::- Fal-o~hci qua.ndo 
publica.r a int:_'gra do meu discurso. 

O Sn . .A.lPFONso CELso (minist•·o da ja::enJa) :
N Bsse cuso suspenderei a dcmonstraçao cm que ia 
entrar, visto como V. E~. reclama contra os 
algarismos que pnl.tlicou o Dia1·io du Parlamcnio c 
aguardarei o discurso por inteiro pnra responder~ 
lho. · 

Adiantarei, por1~m, desde j~ uma olJserração, 
isto é, que o nobre lJarüe, querondo achar supe
rioridade do preco no emprestimo do !868 relati
vamente ao de 1879, collaco1~ á direita atga1·ismos 
que deviam ficará esquerda. 

A dilferunç:.~ cncontmda pu r S. Ex. vem de 
que trocou os termos do. compnr:1.1;lio; om logar de 
levar em conta do preço do de 1868 a dcprcciaç5.o 
do papd nn. époC'n, diminuiu-a do preço do de 
!879, o que não é admissh'el. • 

Em todo o caso, afiauco a S. Ex. que os seus 
ca.Icuios4 corrigidos embora os al.gariS1nos llvntem 
publicauos, cstUo nccessariamento errados .. desde 
que deram os resultados que S. Ex. apregoou. 

Adiantlo, pois, este 11onto, pas.:::aro>i a outro~, 
Sr. pre:;idt•n !1!, o pr:uo para pagamento llo GmpJ'~-'". 

timo, menor que os csta!Jelccid.v-; attj lwj~~. e o rm-;:a· 
menta em ouro, foram igualmente mutiyu t.le 1:~-'-n· 
suru. 

O prnzo foi muito propo!:>itaimente l'Sl~1Leleeido 
prlo goYerno cm 20 :mnos, quanllo ordinnrianwntt! 
se o fixa em 30, Jlcla rnzão que passo n exprnacr. 

Dem sabia cu que maior prnzo p:Jr<~ a nmorti.za,>lo. 
alUviando a taxa a ella appliradt~, tornava mo:•nos 
[1PsmJos os encargos annuaos do The~ouro. 

Mlls nesse augmcnto Uo o nus annuai descubro 
uma vantagem immcnsa. T1Jndo _ ess~~ enenrg0 a 
~atisftlZt"r, seremos mais parcos -e cautelosu5 na 
tlecrctnc~o das nossas despezns e curarem o"' de 
aLrir e alarga r as fontes da receita. 
E~ disso que depende, ;:;enlwres, u restaLd~Ci· 

mrnto ck no::;sas financas. 
Não é possivrl que continuemos a Yiver SClüpre 

de umprnstimos, ncrumalonJo comprornis.::os -:o
bre eompromL.,sos,c só a cconomin nas despewo: e o 
a ngme.n to da receita publica darão esse resultnt!o 

Tudo~ ~o is, que possR r.onrorrr~r p·w:J isso, htdo 
que sojn mcentiro pDr3 gastar-se menos e pro·luzir 
mais sed urn Lem. 

Sr. presidente, quando os onus t!os nossos t'lll· 
pustiuws se fizerem sentir com alguma forçü, não 
::;1j us governos eomo os cidadãos hão de eoinpd· 
nctrar·se da indcclínavcl necessidade de oconom;:l::;. 

No db cm que essa convicção e.alar funtlo na 
conscicncia de todos, teremos firmado as La~es da 
no~sa regoncrJ\?íO financeira,porque os Lrnzi\Pir'••5, 
já o disse, sn.Lem honrar seus comjn·omissnn e h:-h) 
de resgatai-os á custa Ue quaosquer :::acriOrin ... 

Emquanto os onus dos emprest.imos existentes 
não pnrlerem ser saHsfeitos ~em 1liflkuldnde, 
ningucm se lembr<.~rá de contrahir nuvvs, •.1lvo 
para melhornr os antigos. 

Tal fui o lJeUstmwntu que influiu llfint a ::-P-·lor· 
tização, relativamente c·urta, que escolhi. 

Sr. presidentc,os nossos eomproYincijnos .::~·b·uem 
certa rnaxima que já tive occ<Jsi5o de recordar cm 
publico. 

Essa maxima é, V. Ex .. o saL~.: :- atltr'$ dvnnir 
sem ceia_ (lo que _a_CO!'d(tf _ emd_it'i!lad_u. 

E, o pensamento qun todos o~ governos d>-'ve· 
riam esforcar·se por incutir no animo da :wc;lo 
inteira, pofque é moralisador, é nobre, é u!ti\'u, 
e até ... hygieuico. (Riso.) 

Não sei si o noLre senador, a quem lvnh,.'f i'e~· 
pondido, ou o que fallou crn primeiro lagar, c~n· 
surou a natureza d·1s titulos do nuYo emprl:'~l_iwu, 
porque facilmente podem dar logar a fraude.s em 
detrimento do publico c do proprio ThP::;uLu··,. 

Creio que foi o nobre rdator da rommissli·l. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE f11z signal aillrnwtivo. 
O Sn. At'FONSO CELso (ministro da fazenda.}:-

Brm; por srrcrn titulas ao portador e não nonüna· 
ti vos, entende S. Ex. que os apo!ires do noY•I >-'lll· 
pre.~timo, urna vez pcrdidng, n5o podem ser ~~~~~· 
stituidas, em prt~jmzo llos donos; enkll!le JJJa\if> 
que com facilidade serão falsillcadns e prc~l~m-ge 
a simularõc::., doações clandestina:;, etc. 

Responderei a isto reproJuzinJo as palaYrn~ df• 
um publicista eminente, que é tamlwm um finn.n· 
coiro notavel, o Mal'tJUez d'Audiffrct. 

Encarregado em 1869 de. dar p;1r(•eer soiJre a 
projectada suLstituição dos titult_IS nominMivos 
da renda franceza por titulos W) port0dor, n.prt~w 
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sentou o reiatOI'io, no qu.1I rcfC"riw.lo-Sl' nesta ul
tima especif', disse: 

« Não se pôde contestar, entretanto, flUO os ti
tulas ao portador apros.entnm inconvenicnteg gra
ve::~, já porque no caso de roubo ou de perdrt uiio 
deixam vesti&"ios, pelos quae.'- possam os pro
prictarios rC'iymclical-os no Thcsl)uro, já porCJUC 
facilitam Y<mtagcns indii'cctas ou fideic:ommissos 
illíeitos, cm Uamno tlns f:nnilias, c já fin<llmcntc 
porl)ue escapam á cobrança de direitos fiscacs por 
occasião das succc:;;sõcs. • 

Parece, Sr. presidente, que o nolJrc ~ennrlor pda 
Duhia leu este trecho do Mr~rqucz d' AudiJfret, l'oi~ 
resume as objL'CÇ'ÕCs postas por S. Ex. nesta pnrtc. 

:Mas o pt'oprio financeiro rcsponl!o-lhc. Uizcndo: 
'Ü interesse Uo commercio, porém, d1!YC provft

lecer a toilas csla::> conf:idrmwõcs, aconscllwndo a 
ndop0ão de Litulos ao JlOrtn1loi.· pc·Ia fncilillndc de 
P<1~sRrem de mão cm mão. , · 

Audiffrl't oUscrvn ainda, qtH~ toJo=- os rffeilos pu
.U!icos tios goycrnos estrangeiros são ao portador, 
com cxcep~ão apenas dos inglL'ZCs, aos quo.cs, diz 
c li L'~ nessG ll.'lrtirulnr naJ.a ha r1ue inYc>j<H'. 

A aceitação que os novos ti lulu:; encontraram na 
França íC!U abonar a itlêa, Lcm accolhida por to
das as classes. As acqnisiçõcf:, cyuo rcgttlavam por 
menos de 1.500:000 francos annunlmcnte, :mg
mentarampor tal r:.rmn; que chegaram cm poucn 
tempo a .25.-100:000 fraucos. 

Foi tamlH:om por nttcndcr {J:-; grandes f•teilidatle~ 
que os títulos ao portnL1ur oiTereccm ús negocia
ções, c não llepcndt~ft!m, p(lrn serem tr<ln~fe
ridos, do furnullidnde~ c Uelongn::-:, prejuUicinrs ao 
cornmcrcio cá industria, que resolvi-me n intro
duzU-os no paiz, adoptaudO-llS para o novo cm
prestimo. 

Não dcscouheco r1nn r-ii o snceptivcis- rle vbnsos c 
estão sujeitos n e"v,~ntunlirladf's que pódcm ser pre
judieiacs no E.;;trulo c. ans f1.1rticulnre::-:. 

Mas esses abusos c riscos não lhes são tJernlinrcs, 
sinão proprio::; Jc todos os liLulos, cuja transfcren
cia so orcra pRTa simples tr:lJiçiio. 

Tam!Jcw o billwte ~ a nota do Thesouro, taro
bem as letras ao port.:1Uor, umtt vez perdida.", não 
deixam vestigios, quo fllf'i I item a sun roiYindicoção; 
mas nem tacs riscos nullincnm ns v:mtagens del
lL'S resultantes, c que tanto os rccommend.un .. nem 
são do natureza tul, f!UC se· os não possa prcvf'nir 
ou remediar. 

O Lilhetc ou a nota do Tl!csouro, assim como 
a nota do n~mco, por serem ao port:ld,ll', pc!rt~.·n
cem, srtlvo a provn. cm controrio, n quem os cxhibc 
ou dellcs estit do pos.-;u. 

Mas essa proy,, so pr'1do dnr, c cffc;tivamcntc se d(t 
muitas vezes, burlando os nrtificios da fmuUe c da 
m:i fé. 

Não é só o termo de trau::~furcneia nominnl, que 
gnrantc o direito do dono do um titulo puJ)lico, 
0mLur.:~ a garanta -melhor c rom- ma~s- fe-g-u.r-an~a 
qu~' qualquer outro meio de prov:t; mas a vcrdndo 
e que essa direito, como todos os outros, está pro
tegido pcr:mt,• a legislar;ão do pai?. JlOl' tollo:-; os 
demais meios de provn,f[nc cl!n admitte c reconhl't'l', 

Porrcntur.'1 .. Sr. prcsidL•nte1 não si'io frequente
mente reivindicndos por seus lcgilimos proprie
tnrios os bilhetes u,_} loteria ou titulos ao portador, 
perditlos on sul.Jtrt\hillo~, independentemente Ue 
um termo on registro, d.o qual conslo o nome 
desses proprir.tt~rios? 

V. Ex:.. saLu yuo factos Uossa orUem tlão-sc or· 
di~arir,mentr~ scnJ.o muito commum 1~r tne!' cf-

~::-'< '; ~-~~-'*«;~·~~#' Mii.tii~k;~~~~-p;j<>i.,~-..~)f-f-i~;,1.L~~~~"#f=-~~,-.-..::~ 
fe1tns voltarem :~o poder dar1ncllo a quem Iogth· -
mamonte IJCrtcncem. • 

O que é raro ó ver dellcs aproveitarem-se os que 
acharcm-n'os casunlmcnto ou por meios crimi
lll):-.os àelle~ :'.C apollcra.rem. 

Nilo se diga, porlnnto, que os titulos ao portador 
são condcmnavcis, pf'lo:-: perigos a que são su
jeito~, porqur esse:; perigos podem ser removidos, 
c confroRt<tdos com as v:mtagcns e convcnicncias 
a clles inhcrcntl!~~ nada pAP>run na Labnça ctn que 
se os afere. 

E acaso as a polires que não são transft·ri'\·cis si- ~ 
nfio por um terreno lavrado e assignado cm livro 
prnprio, prccc1lendu averiguações c formalidades, 
csttlO isentns Uc qualquer risro"f Quantas vezes 
não ns têm vendido fal~os ou illcgilimos procu~ 
m~=? • 

Assim, pois, os inconvenientes npontndos prlo 
nolJro Fcnador, comqlwnto sejam rcncs, cm parte, 
ntio destroem as razões e motivos ponderosissi
mos, que militam cm prol dos titntns 110 portador . 

Qunnto ao serem fobiíicados es.-.es titulas, Sr. 
prrsidentc, o governo tomou todas as cnutelas po~
sivl'is, sendo certo tnm1J0m flue em outrog paizc.:; 
onde clll··s oxistem cm larga escala, como nos Es
tndos- Unülns, nenhuns ou rarissimos exemplos ha 
de torem sido f~Isiflcatlos. · 

Parcc.c-mc ter respondido a todas a:-; cenwras ató 
agora feitas ao ultimo cmpre::timo, e por isso pns~ 
saroi a outros assnmptos de flUO se occupou o nohro 
senador. 

C!arnorma injusti~a fcz·me S. Ex., senhores. 
accu~nnUJ-me Uc nomear c demittir empregados 
de fazenda~ rnovido por sentimentos partidaríos. 

Ü Sn. R\.Hlo DE COTEGIPE :-Não me refiro 3 V. 
Ex., mas sim ao governo. 

O Sn. AFFONso CELSO (mit1ist1·o da. {a.::enda) ;- -'\__ ~ 
nercriu-se ao governo, não a:0 ministro da fnzcnUa 
inLlividunlmcntt• ... 

O Sn. ilAnÃo DE CoTEGtPE dú nm npartu. 
O Sn. AFFOXSO CELSO (ministi'O da {a.=e11da) 

... mas quer rontra o meu ::mtcccssor, quer quanto 
ao gabinete, n arguição é injusta. 

O gabinete tom t1mlo provas irroensavcis de 
modernção o tolcrancia; n ninguem dcmittiu ainda 
por motivos 110Iiticos, n é saLido que tem no
mcall<.J conscryadorcs conhecidos e noto.veb; para 
empregos importnntcs. 

(!Ia t:arios apartes.) 
Eu não contesto que VV. EEx..~ qunnLlo no go

verno, nomcaran1 n!gnn" HLcracs., mas goYcrna~ 
ram dez annos ... 

O Sn. JuNQUEIUA :-Nove c meio. (Riso.) 
O Sn. AFFONSO CELso (minisfro da fazenda):

... mas a um ou oult'o f;lCt<) que praticarum cm 
nove a unos c meio, eu cuntrflponho vilrios, muitos 
ffi-l-'-~-Fnü;--do -x-tu-al-- min1B-tl'rio~_quc_ estú no _podr_r 
vpcnns lw illlllO c mczes. 

As melhores yagas de judicatura fiUC se deram 
nesta côrLL', por exemplo, foram dadns a conser
vadores; na Alfandega Uo mesmo modo ... 

O Su. LEio VEr.Loso :-Apoiado. ~ 

O Sn. BAnlo DE CoTEGrPE dá um npnrtc. 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro da fazenda);
V. Ex. não nrticula fat·to~, nem declina nomes, 
faz u~1a nccusnção vag-a, ii qual respondo com uma 
ncgatn'a forrual c tL·nninantc ~ cspcrnndo que 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO: 

enume-re os factos o adduza ns provns .. para pro· 
duzir a defesa justiflcadn do ga:Uiuct~. 

Um nnico facto citou S. Ex. ua sessão pnssada, 
qual o tla. exon~mção de um contador do 'fhe:;ouro, 
9.uo suppôz ter sido victima de suD.S opiniões po
liticas. 

Direi, porém, ao noltrtJ !:iCnador que podem n'fio 
ser procedentes os motiros que determinn.ram 
esse acto do lwnrndo Sr. Silveira Mã.rtins ... 

O SR. VIsCONDE no Rio BRANco :-E não são. 
O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da. (az_enda):

... mas a verdade ú que o illustro ex-ministro 
publicou-os pcl<1 impronsa,c viram: tollos que cr<1h1 
mtoiramcnto estranhos :í politica. 

O nobre senador capitufa tambem como gra:rc 
injustica não go ter ainda concedido ao intercssadn 
sua aposentadoria, mas ohservnr-lhc-hci que c;;:se 
cidadão nada requereu ou reclamou ntó ao pn~
sentc, ao menos que me conste. 

E nem acredite S. Ex. t]UC sirvam rlc rmbar8ÇO, 
como disse, ao reconhecimento du direitu tpte cn
tendo assistir-lhe, os I:u:os de pnrentcsco que a 
cllc me prendem. 

As rclacõcs de sangue nlío potlem favorecer nem 
prejudicnr a ningucm qunndo se trata de direilos, 
c si julgar~me imporlfâ'o ou suspdto pn.rn deliLernr, 
lw. na lei meio do resolver-~c a difficultlade, qunl 
o conhecer da prett~nç-fio algLlro dos meus collegas. 

Injusto fui ."linda o no1Jt1' senador. n.ttriLuindo a 
nomeação do Sr. con::;clhciro Lcopnldino de Freitas 
pnra director do Thcsouro a lig~~ões politicD.s com 
o noLre ex- ministro ... 

O Sn. CANSAN'SÃO DE SINH!IBÚ (presidente do con
seliw):-Apoiado. 

O Sn. AI•'PONso CELSO (ministro da fazenda):
... tanto mais injusto,Sr. presidente, quantu estou 
infornHl~~ de <LUC cs~0; dis!incto f~ncc.íonurio p.'fio 
é co-relrgwnarw pohttro do St·. St!Yi..'lf:i Martms, 
e sim do nobre senador. 

O Sn. JuNQUEIRA.- E' conservadur1 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro da {{tzenda):
Affirm.am-mc que sim; não o sei por mim3 que 
nunca lcmLrci-mc de indDgar como pensa cm poM 
litlca. 

A nome~ção. do Sr. conselheiro Leopoldina não 
foi illegal, como pensa o nobriJ senador. O lagar 
de director do Thesouro não é de acccsso, mns de 
livre escolha. 

Sendo nssim, os unicos requisitos a exigir-se 
eram a aptidiio c merecimentos do nomeado. 

Ora, informoMso S. Ex.., si o não conhece ... 
O Sn. DAnÃo DE CoTEGirE:-ConltC'.co. 
O Sn. APFONSO CELSO (ministro d(t {a:renàa):

Então deve saiJcr que além d1) ser antigo, halJi
lissimo c muito honesto cmprcgndo do fazendn, o 
Sr. conscllwiro Lcoj1oldiuo de Frcitâs é cidadão 
que tn.nto nessa qmt idade 1 mas até cm campanha 
como militar, temlJI'I~stado relevantes serviços ao 
seu pniz. 

Aqui está a nota desses serviços ; é uma fé de 
o.Olcw que lhe faz muita honra. (L&.) 

Devo ainda afianç;ar ao nobre senador cgw 
esse illustro funcci<m;trio é um modelo no cumw 
primento de seus deveres. 

Sua nomeação, portanto, é inatacavel e devo 
ser applaurlida pelo nobre senatl.or e por todos 
quantos prezem a justlcn. 

~ •. •,_: ' '-"o __ -,~-"'-"-" ,;>r.,.;,,. •-,--\..::..;, .:"-~~""0;..-'!<k.>-·j!ir·Oi€ __ :"';:::;-,_,-~ -·-~ 

Sr. presidente, o nobn\ scnndor-Pcia BÚhla pfo:··-~ 
testou que, voltando ao governo, faró. ra::;::ia 
completn nos empregados libort~es, qufôl por vcn· 
tura cncontrü nas rep::~rtiçUes. 

Pei,:O licença pnra nào acreditar em tal protestot 
deviJo sem duvida a algum assômode mau humor. 

Estou intimamente convencido do que podem 
estar perfeit:lmcnte tranquillos o:: empregados 
liberaes, que por nhi hai·n., si forem bons, quanJo 
o noLre SCIH1dor pelo. nn lia esth·er no porler. 

S. Ex. ha de inspirarMse nos sentimentos de ju!-1-
tiça que lhe ::;Iiu pro'prio~, consideranrlo e rceom
prHsando os bons servidores o punindo os mau.;:, 
sejam qnars forem as suas C'ronças politicas. 

A regra que S. Ex. aU.optarú ~erü a mesma que 
sigo, isto é, não cogitará do como pcnsnm cm poli· 
tica, nem Ue como votam seus subordinados; 
qucrorá saber somente si cumprem os seus devores. 

OSn. VIscoNDE no Rto BnANco:-Assim Jcvo ser. 
O SR. AFFONSO CELSo (ministro da {azendtt):

E' a minha rcgrn e ha du ser a do nohro senador 
peb Btthia. 
o~ funccionarios que bem tlt•semprnlwrom .-::.ous 

deveres podem estar certo:-. de IJUC teriio em müu 
zeloso 11romotor de seu adiantanwnto, cmlwra sejam 
meus decididos adversarias politico:-:. 

Aos que procederem de modo 1~ontr.1rio dernit
tirPi, sem hesitar, aimb. que. militem uns minhas 
fileil'<.lS como excellentes ro-rcligionnrios. 

Na'> repartições do Est[Hlu, senhores e muito: 
pri'ncipnlmrntP nns de fazcn(ln, jnmais deve entrar 
a politlca. (A.poiados.) 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:-Acredito que s[l'o 
estas as intenções de V. Ex. 

O Sn. AvroNSO CELSO (ministro da {azenda):
Não só <ls intcn~õcs, mas os actos, c1uc pódt•m ser 
ex.aminado:s. 

Pvrtnnlo, Sr. prc_t::idente, tornarei a dizei-o~ niío 
acreUito que ao voltar ao poder, pcl[l natural 
succcssão do::; ucontecimcntos, o nobr•J Barão de 
Cote~ilw, sejam votados a uma Ill'CittomiJe u:> func
cionarws liiJeraes, <rue S. Ex. encontro nas reparti
ções publicas. 

A arnea~a contida cm sllas palavras ... 
O Su. B.UL\o DE CoTEGirE:- Não ameacei, por

que. nada pretendo. 
O Sn. AProNso CELSO (minislro da (azenàa) :

~lns V. Ex. disso que ... 
O Sn. DAnAo DE C:oTEGIPE :-Essa deveria ser a 

politic~<a. 

O Sn. An•oNSO CELSO (ministro da {a.zenda):-
• .. esse deveria ser o pr0cedimonto dos governo::; 
conservadores. 

O Sn. ll.\.uÃo DE CoTEGIPE :-Sem dm"ida. · 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (c.t::enda):

Pois cu faço mais justiça ao caracter de V. Ex:., 
não acreditando que sinceramente aconselha 
reac~ão. 

V. Ex. lw. de auendcr unicamente ao mereci~ 
monto; pror:ederà como temos procedido ... 

O Sn. Jolo ALFREno:-Oh, senhor 1 E' preciso 
ter coragem para dizer isto. 

0 Sn. CANS.'..NSÃO DE SINIMBÚ (ptesidente do con~ 
selho) dá, um aparte. 

O Sn.ArroNSO CELso (ministro da {azeniVI):-Ap
plico a V.Ex. a phrase:-é preciso ter coragem parli 
accusar o gabinete actual de paixão partidaria ..• 
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O SR. JoÃo AtFREno:- Tem sido o governo 
mais reactor que tem havido. 

O Sn. ArroNso CELSO (minísll'o da fazenda) :
Deixemo-nos de accusaç&s vagas· onde os factos 
que justifiquem o asserto do uo1.Jl'ú senador? 

O Sn. JoÃo ALFimno:- Estão pntentus aos olhos 
de todo o paiz e ti consciencia de V. Ex. 

O SR. ArroNso CELso (ministto da fazenda) :-
0 que sa!Je o paiz e a minha conscicncia attesta é 
que temo-nos limitado n ·sub::.titulr exclusiva
mente os funccionnrios de confiança politica _;-a 
ninguem tirámos ainda o {lno, n ningucm demit
timos por militn.r nas filetms dos nossos adver
sarias: E, sinli:o, dedarom os nomes. 

O SR. Gouoy:-Em S. Paulo não ficou pedra 
sobre peLlra. (lia outros apartes.) 

O Sn. ArFoNso ·CEtso (mfnistt'O da [aunda):
A provincia de S. Paulo, pnra a qual ::~pprllo, sal.le 
do contrario; ao seu criterio deixo julgar da arM 
guição infundada do nobre senador. 

Sr. presidente, tomarei ngora: em con!'idcrn.ção 
<'l.S obscrvnxões feitas pelo nobre senador pela 
Bahia1 relativnmcnto :í Typngraphi:1 Nacional. 

O governo actuai, como o de que S. Ex:. fez parto, 
ptmsa qno convém dar o maior dcHenvolvimento 
possível á Typographia Nacional, mas em lagar 
de ~reparai-a para o que se póde c~hamar a prr~ 
feiçao das artes gr<lphicns, como a ostercotypin, 
a galvanoplaslia,ylwtogravura, heliogravura, etc., 
que além de nao terem ainda muita applicação 
entre nós, não encontram no p:liz po~soull1aLilitado, 
entendeu amplinr os serviços mais conhechlos c 
de muior utilidade na:s nossas circumstancias 

Assim 6, que começando p(•la otucina de Íypos 
que em Janeiro do 1878 poi-!.::.uiu apenas uma ma~ 
china de fundir, a qual prnwo ou nada produzia, 
sendo nccessario ~mnualmente dj•s;pcndcr-se grossas 
quantias com acquisição desse material, augmcntou 
de modo que hoje conta sete machinns, quo pre· 
pnram não só typo:-; de toJos os corpos e variedades, 
como filetes, entrclinlws c vinhetas, consideravel 
quantidade de coiiccçõcs de matrizes para a !un· 
dição c outros instrumento.-. de tml.mlho, que ha· 
bilitam a fabricar com pMfeição todo o material 
até agora importado do estrnngciro: 

O desenvolvimento desta offieina importa o dos· 
envolvimento da. de composição, hoje, c por esse 
motivo já notnvelmentc melhorada. 

A de impres!'iio, alieis bem montada pelü nol.lrc 
senador,acaLa de st.'f tambt•m angmrntada do mnis 
tres prelos mechanicos,afim do dar vasão ao.~ traLü· 
lhos da composição, a.ctualmE>nte muito nu me· 
rosas, c que sem duvida augmentar~o quando se 
concentrarem na Typographia Nacional, como 
convém, todas as pnhlicações officiacs. 

A de estercotypta e ga.Ivanopla~tir~, tamLem fun· 
dada c montada com esmero prlo illustre sena
dor, está funerionrmdo c presta poderoso auxilio á 
de fundição, na f&ctura de novas collccções de 
matrizes; assim como n de composição cstcrioty
p:t~do e gn_!vanot]l~stanilo a:-: r9rmas typographic~s 
de 1mpressocs exigidas periOdiCamente ou cm m1· 
lhares de ex.cmpl:~rcs. 

Mandei montur n officina de brochur~s, carta· 
nagcm e encadernação não só de livros impressos .. 
coll!.o cm ~ranco. pnra uso das .estações e arreca· 
daçao. Esta quas1 complctn; e Jfl pt~rn o exercicio 
-corrente te-m mini,.trado hvros em branco para 

---.--··c:_-,.,,,._...,_. __ _,._~+'# ti' __ -.;~~M·*Jrt<&:W'..-_~;~;f-,"t;,."""~~s-."'!"'fu-lHi 
a!A!fandega, Casa da Moeda e outras repartil;õcs, ~m- -- ··- -- -- --~ 
pcr1~rcs aos fornecidos até aqui pelos pnrtienlares. 

Na o, funcciona a ofiicina de Iithogr.aphia, tambem 
orgamzadu p_Plo !IOnrado senador, primeiro porque 
a Typogrllphtn nao tem encommendas que compen· 
sep1 a dospezn com o cngnjamento de gravadores 
c Imprcssore.s, c em se~undo lagar porque cm· 
qunnto existir alitlJog-raphia militar far-sc·ia uma 
duplicrrta inutil de dcspcz~. 

O que convém é ~xtinguir a militar, passr~ndo 
para a. da Typog:raphia NaciontJ.I os respectivos 
opnrarJ()s o serv1ços. 

O nobre senador disse ter vi~ to com grande sen· 
timento fecharem-se as officinas de photocrravura 
c heliographia, dcspcllim1o·so os dous á'uemfies 
que havia contratado para nella fancdonl'lrr.m, 

No rclatorio db digno administrador do estaho· 
lccimento lô-sc a esse respeito o seguinte (W): 

« A officina de heliographia e photogravura ne· 
nhum serviço presta; entrdanto ::~hi existem dous 
allem5es Frederico Sclunid e- Carlos Schmid con-
tratados pelo governo, vencendo anrinalmentc e 
cm complrto ociu,aqurl!c t~:200.$ a este 3:GOO~OÓO. 
A cspr·cinlii.ludc do primeiro é transportar p:-tra Jn
minns de metal os desenho~ photngraphicos e a do 
segundo fnzc.r a imprr.~são; vê~se, pois, que para 
poderem elles trabalhar é indispensnYPl contratar 
des('.nhistas, gravadores o photogl'<tpho::;, cousa Ue 
quf' nem eogilo, visto qm\ nenhuma enr.ommenda 
tenlw de tral.w.llws dl~Ste gcnero. 

• Vem ·a proposito mencionar que o unico tra
balho terminado nc3ta officina, durantn a minha 
arlministração, foi a estampagem da:; vistas deste 
edifir.io de frente~ de pcrHl c do murro de Santo 
Antonio, em cujo soLp~ estlÍ constmido. Essas es
tampél~, ann~xas a um follwto que sobre a TypoM 
graph1a Nncwnal escreveu o Dr. Antonio do Paula 
Freila~, dão uma triste idj'a da profieicmcia dcss;es 
openmos na nrte para cujo excrcic.io foram con· 
tratados. 

.. Assim, esses 7:8006 continuarão n gravar a 
quota votlllla p.·na a 'l'ypographia Nacional até 30 
de ALril de iBSO,data em que se: completam os tres 
annos dos contriltos, vi.;to como nenhuma clausuln 
e'<iste que autorize o governo a rescindil·os.,. 

Estus artistfls rc11uereram ha. poueos dias ares· 
cis5o de sem. contrntos c ru concedi-a de Lom 
grado, jã pelas razões expostas no relataria do ali~ 
ministrador, e já porq1,1e a confecção de sellos, 
estampilha:-:, etc., cm que pódiam occnpnr· se, estão 
hoje a cargo da Casa da Uoeda que os v~i prepa
rando com vantagem. 

Creio, Sr. presidente, n210 me ter csctlpado ne· 
nhum dos pontQS sobro os qUllOS me forllm IH~rli~ 
das explicações, mas si alguma rousa omitti, 
queiram os nobres sen(ldores advortii·~mc, que 
serei prompto em satisfazei-os. 

(Jluitu úl!m; muito bnn.) 

O Sr .. ,,..lscondc do Rio Dranco:
Sr. prnsirlente, peço licença a V. Ex. e ao Senado 
prtra rxprcs:sar mcn voto a respeito tlc algumas 
quPstõcs de que se torn tratado durante o prescmte 
delJ!iLO. I 

Si cu não tiresse outr·J motivo 11ara pedir a pa· 
lavra nesta occasi~o, o discurso do noLro ministro 
da fazenda ter-me~ ia imposto este dever; eu dtwia, 
assim corno o nobre senador pl"la llahia, a quem 
S. Ex. respondeu, acudir presmroso em defesa 
de um acto pralicado pelo gaLinete de 16 de Julho 

, 

I 
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temp•l nté se rct:'dn.vn pf'lo futuro do nossas inw 
stituiçõos, quando se via duvidoso o termo da 

de i8G8, acto cujo. rospons~hilidade c~Lo princi-. 
palmcnte au chefe Ues::H; gabwcte, estadista que foi 
sem duvitln alguma uma das glorias do nosso par
tido e <lo poiz. (Apoiados.) 

O Sn. JAGUAniBE :-De saudosa memoria. 
0 SR, VISCONDE DO RIO BRANCO :- Começarei, 

Sr. prr.siõente, por este o.~~umpto, e entro nelle 
com t~Iaum receio, porque. ns nobres ministros, 
apezar da modcstia de que nos qw"rcm dar exem
plo, não têm podi11o cxplicnr <JS censuras a alguns 
de seus actos pr0dilcetos, s[não por um sc_ntirne:nto 
de inveja ou do ciume. O nobre presidente do 
conselho, quando lhe fallei no seu famoso con
gresso agricola, altriLuiu-me osso sentimento ... 

O SR. CANM.NsÃo DE SINnmú (pre.)idente do con
selho):- Ainda V CID; com isto? 

0 Sn. VISCONDE DO fuo BRANCO:- ••. 00 noLre 
ministro tia fazentla viu tnmbum, em certas obser
vações do nosso Hlustrt~ colloga,senador pela nal1ia, 
que fa1lou hontem, um sentimento dn mesma na
tureza a rosprito do cmprestimo destt~ anno, re
cordou-:eos os pezarcs Ua.que!Ic athenionse que não 
podia dormir por r ansa dos triumphos do seu rival. 
Mas desta vez, procurando não sú apreciar o nl· 
timo t•mprcstimo, como tl!Jfender o de 1868, creio 
que cscapnrci :10 de.::.g·osto dos nuLre::. ministros •.. 

0 SR. CANSANSÃO DE SINIMmf (p1'l'Sidentedo COH 
selho) : -Não, senhor ; V. Ex. nunca nos dá 
desgostus. 

O Sn. Vn:coNDE DO Rw llrtANCO ; - ••• qunnão 
mo impntnrão mais o poccr~do tlu innja. 

Senhores .. cu fiqnei espnntado no ouvir o nobre 
ministrO da fazcnUu, tãu discreto em suas p:1lavras~ 
dizer-nos qno as circumstancias <Jc.tuacs do Drazll 
são mais criticas do que as de 18G8. Ou o nobre 
minbtro quiz encarecer o seu acto, ou S. Ex. nos 
annuneia perigo_,;; de que talvez não tenhamos 
consciencia. 

E' possivel achar paridade entro a situação po· 
litica do .Drazil em 1868 c a de hoje 7 (Apoiados.) 
Pois, na verdade, o noLre tuinislro não acha se· 
melhanca entre- a sua opernção financeira e a de 
t868, mas entende que, r~or outro ludo, as cir
cumstaneias actuaes são muito mttis graves do _que 
as de então 1 

Esto erro de aprnciação do nobre ministro, si 
não deriva de appr~~hensõcs que S. Ex. nutre, c 
que por prudoncia não qmz revelar-nos clarn· 
mente, só póàe indicar que mesmo o nobr0 mi· 
nistro da fazendu n;'io esta .satisfcitl) com os resul
tado:; de sua operação, que hoje com tanto esfurço 
prorurou defcndcr1 atú com Uetrimentu tlo acto 
analogo do seu antcce~sor em 1868. 

O Sn. AFFONso CEL.'iO (ministro do {azendaY :
Com detrimento_. não apoiado. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BHANCO:-Sr. presidente, 
qunes eram ns circnrnstancias do Drazil em Julho 
ou Setembro <le 1868? Continuava uma guerra das 
mais difficeis, das mais custosas, e cujo termo se 
não vín; essa guerra já tinha consumido uma 
grande fortuna da nação brazileira, jft tinha cei· 
fado muitos milhat'L'::i de •;ridas, c todavia conti· 
nuava a reclamar que se tirassem do trabalho pro
duetivo do paiz braços vaUdo.s, que fossem encher 
as fileiras quo rllreavam nos cnmpos em que ~us
tentavamos essa grande luta. 

Sr. pr~sidcntu, não .cxa.gero, nem digo o que 
n'ão esteJa no conhcrzmento de todos: p.or esse 

guerra. ~ 

Tinhvmos emittido 60.000:000~ de papel-moeda; 
50.000:000~ com autorização legal, c 10.000, que 
ficaram por exccs~o na cir~ulaçào. , . 

Tinhamos elevado cons1dcrnvelmonte a drnda 
interna fundtula; c n divida fluctuante subia a 
mais de 70.000:000EOOO. 

O cambio oseillava entre 17- e 18,-pois, si em its 
de SctemlJro, quándo o illuslre V Iscando d~ Ita· 
Loruhy üDnunciou a sua opC'rncao financeira, o 
cnmbio esürva a :l8, YiU·SC que, dous ou trcs me-zos 
depois, descPU a 17. 

Não podíamos então contrahir empre~timn f1jra 
do p<1iz, p0rquo a neutralidade dos outros go· 
vernos se oppnnha" i~so. 

Pôde-se dizer que c~Wo lodo o movimento .Pro: 
grcssivo da nossa socredadc, pelo que ~ospmta a 
industrin, c;;:tava paralysadfl. As ape>liccs, esse 
grande thermometru da confhmç-a publica, c~tavam 
muito abaixo do par ; e a renda do Estado nfio ex-
cedia de 70.000:0.00~000. . 

Hojo, porém, qunl é o nosso rstadn socwl l~ fi
nanceiro? 

Temos a calamidade do Norte, mas esta cnlumi
dade não pó1lLJ ser·cnruparndaá da guerra do Para
guay, c, felizmente, creio que estú quasi extincta, 
grllças á Providencia Divina. . . . . 

Si as palnvrns do nobre mmistro 51gmfic.am 
outra cou~a, etl pedirei a S. Ex.. quo seja mais 
franco : a calumidaUc J.o Norte contmún a exigir 
sacri.ficios tão grande~, como os que temos feito 
até lJojo '? Creio quo não, e ninguem o acredilará. 

Não entro na apreci[lt;ão mOTitl dessa enorme 
düspeza com soccorros puhlicos; tomo o:; :.~!garis~ 
mos, segundo as publicações officiacs: tem-so 
despendido com o~st~ motivo lJO. 000: 000~. Tem 
isto comparação com o que se despendeu na guerra 
do Paraguay, cm que se consumiram improducli
vamcntc côrca de 500. 000:000~000? 

ALGUNS Sns. SENADORES:- Mais, muito mais. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE ·-A liquidação ex

cede a 500.000:0006000. 
O Sa. AFFONSO CELso (minist1·o da (azenda) :-

Essa despeza foi reconhecida pot"lOrrormontc, na 
liquidDção. , 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO : - Estimo O 
aparto do nobre ministro. Estou trutando de com~ 
p~rar duas situaçõrs poli ti/' as, O aS SÍtUDÇÕes pOl!w 
ticas se avaliam, não pelos factos immcdiatos so
mente, mas por seus offvitos presentes e cm fu
turo proximo. E>Ses 500.000:000~ foram despen_, 
didos em consequencia da guerra do Paraguay. 

0 SR. ÁFFONSO CELSO (minisl/'0 da fazenda): 
-Mas não até 1868. 

O Sn. VISCONDE DO Rw BR.o\Nco:-Estavam pre
visto:; os efl'eitt)S d!.!ssa calamidade, c rccoiava-se 
que suas consequencias tírossem de pas~r sobre 
o nosso paiz, ainda depois dn terminação da. guerra. 

SaLc-se que, com cffl~ito, não tardou a :;urgir 
um sério conthcto entre u Imp(\rio e o seu alliado, 
a Republica Argentina, conflicto que obrigou-nos 
a novos sacrificios o causou inquieta~ões entro nós. 

l!oje a renda .ruulica é orçada em 1!3.000:000Q 
ou IH.OOO:OOO~OOO. 

O camLio está oscillando, nUo entro 17 e iS, 
n·as entre 21 e ~2. Tnlvez não estivesse tão ú<:tixo, 
si a moderação do gabinete de 5 de Iaueiro, da 
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qual \aindn ha pouco nos fez a opotheosc o nobre. 
ministro 1la fazendo, não fo~s~ tão ('Xtrt~mada; si 
so proprio gabinete não se cnca.rrcgnsse de 
1 ombrear o quadro da~ nossas circumstancias, 
evantn.nlio reMias dentro c f0ra d·) lXliz. (Muitos 

apoiados.) 
O Sn. CAKsA.NsÃo DE SINIMnú (presidente do con

selho) :-Essas cousas são lã tão sabiUns como 
aqui. 

O Sn. VIsco:--mE nn R10 BnANco: - Dtz o nobre 
presidente do conselho que essas cousas são lá 
tão saJJiUas como aqui. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINn.mú (presiden-te do con
selho) :-Sem duvida. Não creia V. Ex. que lá ni'i.o 
saibam das nossas circumt::L::mcins. 

o Sn. VIscoNDE no nw DR.\Nco:-Isto quer dizr.r 
que o noLre prl'sidcntc Uo conselho Ulll'üvdtará 
quantas oreasiões se lllú oiTl.•rcccrem pvra rcp~tir 
numifeslo~ como esse de i6 de AlJt'il. 

O Sn. C.\NSANSÃO DE SINDIBÚ (presidente do con· 
scllw) :-Cuuformc ... 

O Sn. VrscoNDE no RIO DnANm:-Pnis eu torci, 
ainda .!JUC eom grande pez.:tr m~u? ontrns tantas 
occasiocs de ccnsurJr o nobre mmtstro por seme
lhantes procrdimcntos. Não lw quem nprl'~rnto 
alcrum exemplo d0 governo quo, ronsidcn:mdo-f:e 
mO. circumstnndas nnanccirns difficcis~ fosse o 
primeiro a pr<1ciamar urbi el urúi que se achava 
nos maiores apuros.,. 

O Sn. r..\Ns.\Ns.i:o or. Smn.mú .(ptesiden{e elo con
selho) :-Como o pniz; c>stt1. 

o Sn. VI-SCONDE no RIO llnANCO: - ••• a pro
cluma.r que os rlocument\lS da <Jtlministro.~ão pu
LHca nfio mereciam confiança; que as Uiversas 
administrações neste p.'liz, dnranLe um largo pr
rio do, não cumpriri"lm a sua o!Jriga<;ão~ m::ts trn.
hiram nos seus mais sagrados deveres. 

O Sn. CANSAKs.;;;"o nc Srt:\BIDÚ (presidente do con
seUw) llú um r~pnrtc. 

o Sn.. VIscoxDE no Rro nn.\.Nco:- Ell11Juonto o 
nobre ministro da fuzendo f~dlava, não o inter
rompi com um só aparto; não levo a mal os apnrtos, 
mas receio fJ:U\' dP . ..;to modo sejn fort:ado a alongar 
o meu discurso o a cortar o fio de uma ou t.lc 
outru idéa r1nc J1fCLenda nnuncin-:-. 

O nolJn~ llrosulc-ntc llo consrlho ncab~ Uc rofc· 
rir-se n:1 seu ultimo <~parte a saldos ; mais ta rUe 
responUcréi a essa accusação, qucj:i ó muito minha 
conhcci1la. Sei que c:;sc ·c outros ataqur . ..; vi10 com 
cndurL\~o ao gabinete de 7 Mr~rço-, '!uc é o que me
rece mais ::~.s hrnu·as das nggrcsSIJos dos nossos 
illmtr<:'s aUvcrsaríos. Por or.:t me limito a retorquir 
ao nobre prrsir.lcntc do conselho que o futuro lw tio 
vir HquiJar o imp.-wtanto saldo de suas economias. 
(Riso.) . . _ . . 

As circumst.o.ncw.s de hOJe sao mm to dn~crsas.. 
o aolJrc ministro U;:\ fhzcnda, discreto como rcco
nhL"ço que é,. rellcctiuqo s9bre as s~ns p::tlr~.vrns, 
ha de apfOVClt<l.f O, :QflffiPlrO ~nSCJO pa;a, tl'ill_!• 
quillizar o poYn ln'flZtlctro n rcspctto desse JUIZO ta o 
desfavoravcl que euu~ciou sobre o nosso_ estado 
financeiro. Essas apr~craçõcs exageradas nno pre
judicam somrmtc ao p:1ssado~ pr~judicam tamLem, 
c muit•) principnlmente, aos que cstfto <Í frente do 
governo. 

o Sn . .AFroNSO CELSO (ministro. da fazenda):
l\Ins otHlc cst~l a cx::~gcr::~çao da mmha __ argumen
tação 1 

·--:·_:_·;;.:.;·;,..if;;~~: ... :.:..;..;;.~,.if......:.·-:'""'~:,~_;:;;:..-.:_~-;;,_C ..... :~~~:;.-. o Sn. VISCO!'i"DE DO nw llHA!\'CO :- Emjcomparnr ----- -- - ---- ----
a situnção do Drazil durante a guerra do Parn-
raguay com o estado actual. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministi'O da {az,~nda):
Eu disse que o estado actui.ll não era de rosr~s. 

o SR. VISCONDE DO RIO Bn.ANCO :- nas lava que 
o nobre ministro estivesse doente, para que eu 
não disscs::o que o no.:;so cstaJo actual ó de 
rosi:ls. 

Sr. presidente, lJflsso a fazer algumas obst}t'\·a.
çõcs sobre o cmprcstimo cünlrnhiUo JH~lo nolJro 
ministro, mas sem o de~(~jo de dCl)rimir o meritu 
do ~cu acto. Costumo julg-ar os meus adversarias, 
quando ministro~, procunmrlo colloci:lr~mo na 
pMir,fio cm que elles :::.c i:ICltam, pesan~lo Lom as 
difficuldar1e:-> rom qnc lutam ou que trnram de 
vcncr:r. 

Niio pareceu accrtallo fiO nobre ministro, por 
outros termos, não jul_gou opportnno tcntnr uma 
opcrar,ão dl'Ssa ordem no e""<.trTior. Pnlo que lwje 
ouvimos, S. Ex.. tevo motivos bastantes prm1 não 
usar daqur·llc meio. 

Nfio o Cl'nsurQ pl)r isso. OlJsl!rYu que, sem rnzão 
::.ullicknt•\ a não serem cs;;:.rs btwtos de perigosas 
innoYf!ÇÕCfi c os qundros sombrios que os pintores 
officirws procuram dcseuhar rom (lestino Ms seus 
antcccssorrs; que a n5o ser isto, não ha causa pa.ra 
que os fundos da dividn externa do llrnzil cstejflm 
osciHando, como temos Yisto de mr,zcs a esta parte. 

Isto {l,'lr<'rc indicnr f1U0 os capil::tlistns Ua pr::tçn. 
clL~ Londres csHi.o com os olho;; vollaUus p:wa o 
Bri:lzil, que contam como CL'rta a. nccc~sidado de 
um cmpreqimo nnssn pm~.1 o [!rCp(lrtlm~se pnra 
tirar o maior p;1rtiilo possivel. Não duviUo, por
ttJnto, e lou\'o-mc nas informações a qn(l o nobre 
ministro ::tllur1iu, que a operação cxtorior fosso 
contra-indicada pel<l~ circmnstancias. 

nesta v a, pQis, o recurso aos r:apitaes c:xistcntes 
no 11aiz; c o nobre ministp)_, segundo cllu nos rli~Si_\ 
c se esfur<;.ou ])Qr dcmomtrH, não quiz imit~r a 
op0J'aç.i'ío de 1868. Está, porém, S. gx, no caso 
da11\lClle que f<rzifl YL'rsos o.;em sr~bcrtJUL' era poeta: 
o nobre ministro imitou <lCIUClla operarão, sem o 
qucr~Jr ou sem tnr llrescutc o manifesto Jo nobre 
presidcnle do conselho. 

Eu não pndc comprr.hcndcr a distincçUo que o 
nobre mini'ltro l}niz fazer entre o typo do cmpres
limo d15 :1868 c o da su~ operação financeira. Atcl'
sr~ i"l l<)dlls as drcumstancias tlc cada uma dessas 
oPrr<tções, ris variaç-ões .tlc ponto~ não ca~acteris
tiros de um ~ystcma~ fura o mesmo que dtzcr·-cJUC 
os individuas que rompocm o gEmera humano 
não Uerí\'am Llo um typo commum. porque uns 
s~o nwis ::tltos o outros mai~ lJaix.oi<, uns mais gor
Uos c outros nulis magros. O manifesto du 16 de 
A!Jril não f'C refuriu a um<~ opcraçilo Jinanceir(l. 
con..;irll'l'aài:l C'm toJo.-; e c::tda um de seus termos. 
roreriu·sc an emprestimo com juros e amnrtizaç.ão 
cm ouro; ris aqui o qul5 C's~e documento eviJ!.'U
tcmente procur•m ronde..rmwr, qnnmlo nos dtsse 
que o emprr.stimo de i86R tivera a rnra virtude de 
reunir as dcsvantngens do um cmprcstímo interno 
rorn as de um ('mvregtimo externo. 

O nobre ministro, porc'm, seguiu o typo assim 
condcmnado; não qui:t. cmittir apolices conforme 
a lei d1.' 15 de Novembro dl5 1827, preferiu titulas 
Uc outt'<t naturoz..'l, titulos <JUP valessem ouro c 
ruj0 juro fnsse tamh('m pago cm ouro: é o padrão 
do emprcstinw Ue 1868. 

i 
' 



----------------------------------------------------------~----------------~~--~~~ ,-~~,~~ 
SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO. 393 

Mas o nobre ministrO estava em po~i~ão m11is 
vantajosa do que a de seu illu~tre antece.:;sor, não 
só porque as circumstancias do Imporia são hoje 
muito mais faYoravcis, como porque o nobre mi
nistro já tinha a exp~ricncia dessa grande opera
ção, c foi ingrato pnrn com :HJ.UCllc c~ta.Jista, cuja 
memoria tanto se l'ccommcnda ao nosso rc:3pcito" 
ppoia<lus.) 

O nobre ministro viu que essa ope.rnrão, que 
naquella éporn tíin ccnsuradn foi pPlos ~r.ns co
rcligionarios, tinha cncontradl) grande acl'itação 
no pniz, c a tinha oLtiUo não só Jlr]l) prQ~o dn 
emissão, sinão tamlJcm peln certeza de qne ::~..-:sini 
o cnpitnl cnmo o juro seriam pagos ao~ empresta
dores ao cambio par de 27. 

Adoptrmdo n norma do cmprrstimo dll fR68, o 
nobre ministrü tln fazl~ntla np:-1rtnn-sc cm algumas 
de suas condições; mas nós veremos logo quo essas 
differell\3.3 n5o sfio tão vantajosns como o nnhrn 
ministro no!-as figurou, c f]Ufl S. E:c~ ~i n5o se 
tiycsso enamorado tanto do tn1o lk 1868, como o 
facto o revela, podt!ria ter feJt•J uma ovnra~ão 
menos onerosa ao 'fhcsuuro NaciDn::tl. 

As npolicos, que constituPm o principti.I dr nos::;a 
divilla interna funUmln, estavam acima do nar, 
ainUa hoje são colaUns a 1;030,), o vencem o jnro 
de 6 °/0 ; por{anto, o noUrc minislm, l'Dlittinllo-as 
ao par, com0 po1l1•rin conseguir, não imporia ao 
Thcsuuro maior dcspnza, nnlcs menor do que a 
resultante Uo seu cmprrstimo. 

0::; (!, 1/2 pagos cm ouro, tJC!o cnmblo actual, 
eqnivnlcm qurtsi a 6 °/(l; c dado fjn1~ o camiJiO 
tenda a su!Jil', [10r multu tvmpn nfíof iiTeriní m11itó. 
Enlretantl_l o no!Jt'C ministro w•rdou no c~pitnl a 
dilfcren<;n. entre IJ6 c :lUO, differcnç-a qnr, como lo n-o 
mostrat'Pi, hoje represe-nta mnito nHu!:l d0 que ,} o ?o, 
porque n omprr::~tntlor dit I)G cm mc.cda. corrcÚtc 
pnra rccc!Jer iOO cm ouro. 

O nu!Jrc minblro tinl.ia dinlll'irn no Thcsouro Cl 
.Juros do 3 1/2, -'1 c~ :1;'2 "/o. S. Ex.. uprcsentnu · 
nos hontem uma takdln d:1s ultimc;s emissões de 
1Jillwte::;; mas nesse trabalho CS!lL'I'inl quC\ o nobre 
ministro pnblicnn nosjownnrs, eu leio fJUC as ktras 
do Tllesouro venciam jnros que rcgnlnram em 
Junho a -i 1/2 e 5 :1/i, mas desceram cm Jullw a 
Jj, c .i .:l./2, c cm Arrosto n 3 3 1;2 c L Ora, ds aqui 
um ponlt) tligno 'àc ser desde já a%ignalado no 
nobre minhotro da fazenda. 

S. Ex. mo.;trou-se, Ucstle qu1~ pu1li11 o rrcJito 
tlo 50.000:000S, muito llpprchensiYo D respeito da 
diviLia fluctuuntc. E' negocio este du maiõr impor
tancia, porquanto, si o nobre minbtro no~ dissesse 
que com esse cmprcl'timo ficará folgado o Thesonro, 
qu.~ ni'io tt'remo~ t"'m p~rinrlo~ proxi mos ne-cessidade 
de nO\'as operações de credito, c~ te cmprcstimo do 
nobru ministro, que nesta lHlrte é intl'iram('nte so
Iidurio com o seu antecessor, no receio da divida 
fluctuantc do llrazil, não teria graves incon-vc~ 
mento5. 

Senhores, dc:;tlc que Sü tratou dn cmi:;~ão do 
papPl-rnocda, c, referindo-me a este tralwiho tlo 
conselho Uo Estado, creio que refiro-me a um do
cument9 que é já pu!Jlico, ponrlerci que o nobre 
ministro não devia mostrar-se tiio rcccioso a re
speito tia divida flnctunnte do Thcsouro; 110rquc 
em 1871 esta yuest.Io foi aqui muito deLutitla, C 
por accôrdo entre o noLro Visconde de Ita!Jurahy 
e o illustrallo Sr. censelheiro Zacarias, rcsoh·eu· 
se, com assentimento ilo ministro da fazentla, qnc 
era então a humilde pessoa que ora se dirige ao 

v. v 

S:mado, que o Thesouro podia conservar na C-ir
cularão 20.000:000$ de bilhetes. 

(lia um aparte.) 
As circ.umstancias de hoje. são afnda mais favo

rnveis. O que vemos hoje 1 O unico grande in
dustrial póde-sr. dizer quo ó o governo. A in
dustria particular, cm geral, cstá-prtralysada; é o 
governo. com a eonstrueçi:io du SLlas estr:Hl:l.s de 
ferro, ciue constituiu-se o primeiro · índus·trial 
deste pnt?.. Os capit81'S disponivcil' dirigem-se pnr 
i~so de prcfercmcia para o Thcsouro, como prlo 
rrccio do futuro tomaram tarnbom esse caminho 
darantc a guerra do Puraguu~', f(UI'lnilo nqnclla 
dividr~ pôde :mhir sem perigo a 71.000:000~ ou 
mais. 

Si o Thesonro pôilc conservar sem inconYenícntu 
umn diviJu de 20 .000:000~ c aíndt1. muior, p0r qno 
emprr-hentlrr opBrar:õrs novas de granllo onus, 
ttLandotHlHilfl·:->C a pra tira Dntigtt o que tJ.•m fun
damento l'fll lei ff+ü resp1}itavel co1no a d0 15 d~~ 
Novembro dn 1827, só JlOÍ' estt~ moti,·o-consoiid<J.l'~ 
a divida fluetuante.? 

O Sn. ArFoNso CEt.so (minístl·o rla {a:rl'nda) : -
Não foi só por isso, foi tamln~m p:trt~ lirjuitlar Uou~ 
l)Xcrcidos. 

O Sn. VIsco~DE no Uw-ilnANC+J:- E paraliqui· 
tlar dous ex.crdcios. · 

O Sn. AFF·)~So CELSO (núnistrn da {ozendn.):
V. Ex. não estnva aqui, quanrlo se di.':'cntiu isso. 

O Sn. VJ:-;coNnE DJ Rw-DnANCO: -Eu de luuge 
me:smo procurei llcompanlwr os dcb<:ttüs do nosso 
purlamento, f~ h'nlw proemadn l1\r e informar-mo 
rwra cnunci;1r meus Juizos com algum t:~ccrto 
w~rnnt\3 o ~('nado. 

Si o Thcsour11, pnrd cllnsolidar a sua divida tln
etnante, tem sido obrigado a cxpellir frcguczcs 
que n1'io t}lwri:rm abandonar a sun th;~..-uuraria 
gerill; si por outro modo o governo, comLinando 
a Pmis::üio de 1Jilhl'tes com a emissão Lle :1pnlice:::, 
elas untigus, potlin oh ter o tlinheiro de que cnrcria, 
:-:cm o onus de png-amonto C'lll ouro, sPm e1nittir a 
96, em vez de cmütir a 100 ... 

O Sn. AFFII)I~O C[!;LSO (ministro da {t!Ztmda) :
Mas pagando Ü 0 /o. 

Ü Sn. VISCONDE DO RIO flHANco:-... som a condi
Ç~to do imgar juros cm P;:ti'ÍS, Lisl.Joll c Londres; 
si isto e assim, o nol.ire ministro, cu·jas in-tenções 
t:u respeito, e que foi sem duvida inspirado pelo 
melhor desejo, nfio tem motivo pnra snppi'lr flll0 o~ 
rev~ros que siio feito;, ao seu neto pos:-:am llfi!TCr de 
um sentimunto igual no que ttvera, segundo u. 
historia, aqu~~ll~~ cc•lt•l.Jro utllenienso. 

O noLre Visconde d0 IttllJornhy em i8G8 preci
sava. reduzir a didda fiuctuantc, porque a f\poc:t 
cea de panico.s r. c.s.«a divida tinha :mOido a um 
algurismo nunca antes visto ; o seu cmprc.stimo 
teve ta miJem pnr fim evitar novuümi~são de papel~ 
mocUa. (Apoiados.) Elle o declarou no prcarnbu!o 
do se-u decreto. 

Hoje o noL1rc miniEtro nilo está urgidO iwr Unia 
divida flnctunntu tão considcravcl ; e as circum
stanchJs são do plena eonfiança no Thesouro, os 
capit:-~es disponiveis qnasi não acham ou não que~ 
rem outro emprego. 

0 SR. CANSANSÃO DE 8INIMBÚ (presidente do con. 
selho) :-Desgraçadamente. 

0 SR. VISCONDE DO Rw llnAKCO ; - Dc.:;graçada
mcnte, diz k:m o nobre ministro~ porque este facto 
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é um symptoma de que em futuro mais ou menos 
proximo .:H; fontes de nossa. pro<luccão t~rão d1_! dí
nünuir seusivolmcntc. 

O nobre ministro não estava, pelo quo toca á 
diviJa fluctuantc, nas duras circumstancia!; cm 
que se viu o ministro da fazenda de 1868. Quanto 
ao paprl-mortln, já tinha havido u~a lnrga ,emis
são de i.O.OOO: 000~~ o S. Ex. nao prmmvn. cm 
outra, mas n5o era t5o urgido prla D1~er~~idad1'. de 
Jinhciro, que lhe fusse preciso ubtel-o a todo 
o custo, por mnis onerosas que fossem as condições 
propostas. 

Que o nol!rc ministro n5o estava Wo npert::ulo 
(permittu-se-mc l.l cxprDssi'ín) pf'lr~,.; nm·r.ssirlMh•s 
no Thesouru, provam os prazos que elle marcou 
do seu contrato Jj<lra as entradas dus cmprt:>sta
dorcs, c proya-0 nmda a condição de recolJer em 
.(ltwr~mento 1Jilhctes do Thcsouro, condição que não 
e ~ova, qno ó tambem Uo typ1) Jc 1868, por
que esta ultima opernçlífl teve por fim, como já 
disse, rcU.uzir a somma dos bilhetes Uo ThL'souro 
em circulaç5o c evitar nova emissão de pnpel
moeJa. 

Destas ctmsidera<!_õcs geraes eu concluo qu(', si o 
nobre ministro nao fosso seduzido pelo padrão 
do emprestimo metallieo, como eu chamarei o de 
i868, para curactcrizal-o, c fui assim seduzido, 
porque S. Ex. é da escola mctallica, e mais do 
que eu, como talvez logo o manifeste ; si o nobre 
ministro não se dcixas~e seduzir tanto por esse 

'typo, que clle esqu~ceu l~go d~poif~ que conclll;_iu 
o seu quadro, S. Ex. t_erw pod1do uhter os mcws 
de que havia mistc1· no momento sem uma opo
ra~3o tão úTierosa, sim, t5o oncrosn., poNruo, sejam 
quaes forem as vantagens que nclla d~JscuLra o 
nobre mini~tro, 1w de reconhecer quo C mais des
pendiosa do que si emittissc. apolicos uo par, e no 
mesmo temp11 não tivesse tanta pro.:;s:t em reduzir 
a divida fluctuante do Thu~ouro. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {aZNtda) :
Apoliccs ao par, fi que juro 1 

O SR. V1e.C1)NDE DO Rro I3RA)"CQ :-A 6 ú/u. 
O SR. AFFONSO CELSO (ministro da {azenrla):

Oh ! mostrei ha pouco que era mais onorosn. 
O Sn. VIscoNDE Da RIO llRANco:-Não o é. 
O SR. :\.FFONSO CELSO (ministto da fazenda):

V. Ex. verá rwlos algarismos. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-Eu VUU lllúS· 

tral~o. A m~dia Ua omissiio do nobr0 miui~tro não 
é 96,37, si o m~u calculo não está crrndo (cu poço 
ao noLre ministro que rectifique o seu), creio que 
é 96,29, o que não accusa grande diiTerLmça. O. 
emprestimo roi cmittitlo por C:'t0 pl't'CI1

1 
96

2
"29, c n 

juro de -i !/~ u;o em ouro. A emissão c inrarior á 
que dnrbm as tlpoliccs antígas, e o juro cm ouro 
equivale a õ,8 em moeda corrente .... 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:.rfnàa) :.:.... 
Ao cambio actual. 

O Sn. VIscoNDE DO Rro DnA::-rco :-Ao cambio de 
2:~. Eu concedo um c_am!Jio mais elevado Uo que 
o corrente, e acho que a taxa do juro é quasí 6 o;~. 
Ora~ agora, considero o nobre ministro as dos

pr·ras que necessariamente lw. Uo fazer pnra o pn~ 
g<lmento (k juros no exterior, p<Jgamento sujeito a 
tvdas as cvenLualit.lados do cumbio, e lm de reco
nhecer (IUC o typo antigo lhe daria iguacs recursos 
com menores onus. 

O Sn. AFFONSO CEr..<>o (ministro da {a::enda) :
Jii calculei tu <lo isto, cstii no meu discurso; é uma 
hngatolla. 

OSa. VISCONDE DO Rw BnANco:-Euestou mos
trando o contrario.... Então, o nolJm ministro 
mula perJiria rm capital; mas, emittintlo, como 
cmittiu a IJG,21J, pagos pelo emprestador em 
moeda corrente para receber 100 em ouro, o noLrc 
ministro tem de perUer no capit[ll m::lis de 
7. 000:000#, ao camLio de 22. 

O camlJio pôde sulJir, e. cu espero que suba .... 
O Sn. DANT!s :-Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO BRAI'>CO :-•••• esto pre~ 

jui?.o irá sendo menor, mas as npolic~s emittidas 
ao pnr ni'io davam prf'juizo algum de capitnl o o 
juro era qum;i o mesmo. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fa.zenda) :
Mt1."- não tr[lriam cnpit:1es estrangeiros para ~o pafz. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro I3RANCO :-0 UGbre mi~ 
nistro podia ainda limitur estn opem~ão de divida 
fundada, conservando maior somma de Lilhet~.s do 
Tlwsouro, que não lhe custarhm mais de 3 i/2, li, 
(J, 1;2 ou D ufo cm moeda corrente. 

Esse recurso do cmprestirno em ouro, que eu 
não rejeito aL~olutumcnte, devia ficar guardado 
para um caso extremo como foi o de 1868 ... 

O Sn. llARto DE CoTEGIPE: - Apoiado; muito 
bem. 

O Sn. VIsCONDE DO Rw BnA~co : - ... porque 
mais outro cml1resLimo como este, e o noln·c mi
nistro não tera m[lis recurso sin5o rendcr~se á 
discriç5o llos capitalistas de Londres ou de outras 
praças da Euro)'•· 

O n-obre mimstro tem ostentado, não só o talento 
que tndos lhe recouhocemos, como muito solidas 
conhecimentos destas materias; portanto, ni'ío 6 
novo p.1.ra S. Ex. o que vou dizer, e que aliás ollo 
mesmo procurou hontem ensinar-nos ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO (mínisti'O da {a::enM);
Ensinar 1? 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCo:- . , ,que estes 
emprcstimos a prazo longo, ainda mesmo com 
perda de capital, pela emissão abaixo do par, são 
prcft~rivcis qut~ndo ::t tax.a do juro não é muito ele~ 
vacla, porque no futuro facrlitnm as conversões. 

Eu nccrcsccntarci ás observações do nobro mi
nistro. s~m dnsconhccer, como clle não descG
nhecc~ que é ponto controvertido entre os com
pr.tentcs si convem o systcma de emissão ao pnr e 
JUro varhnreJ, ou juro fixo c preço de emissão 
variavel ; sem desconhecer esta controversia, que 
é ::mtiga, accrcscentarei ao que disstJ o noLrc mi~ 
nistro que a vnnt<~gem destes emprestimos de 
divida fund<~da é não sobrecarregar muito o orça· 
monto annunl. (Apoiados.) Mas o nobre ministro 
!ança soLre o orçamento ordinario:annual o onus 
de 3.976:800~ em ouro. 

O Sn. AFFONso CELso (ministro da {azenrk;,) : 
-Ao cambio actual. 

o Sn. VISCONDE DO nw BRANCO :-E· a dcspeza 
annual deste cmprcstimo, juros e amortização 
reunidos. 

O Sn. AFFONSO CELso (mínistl·o da fazenda) : 
-Ao ramhio actual. 

O Sn. YrscONDE DO Rro BRANco:-Não, senhor, 
é em ouro, isto(\ ao camlJio par, o que, pelo catn-

\ 
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hio de 22 dinheiros, corresponde a !1.879:;)03~GOO, 
moeda corrente. 

o Sn.. BARÃO DE CoTEGIPE :-Elle e do t'YStDUH1 
de se dormir sem coia. (Riso.) - -
. o SR. AFPONSO CELSO {'1ninistl'o da fazenda): 

-Apoiodo. 

o SR. YI."CONDE DO Ibo nn.-\.NCO: -0 nolJr•'· mi
nistro está corrcnUo atraz llo uma idén, que m0 
pnrccc muito prematura, e é por i:o;to que <-ís prlln
vra~ dos seus contendorc-!il cllc :;ssoria Jogo o seu 
intento da conversão da divida funUada . 

0 SR. AFFONSO CELSO (minlstro da (a.zenda):
E' pensamento que todos os ministru.:; da fazeuda 
devem kr. O Sn. VIsCONDB no RIO On.I..NCO :-E' evidente 

que o onus sobre o orçamento ordinario é dema
siado; é um omprostimo que traz cm si n nccossi- O SR. VISCO['ji)E no Rio llRA.NCO:- Eu taruLem 
dado do outro, p~ra fazer ra~e aos seus cncf!rgos. tive e todos t1~rão este pensamento, mas, pnra que 

O cmpre~timo dB 1868 (pnrn ir compnrnndo-os, eile se re::~lizc, são precisas condiçõrs cconomir8s 
ainda que sem muito methollo), n?ío impunha muito rro.-.pcr:ls; é prcci.so que os titulas do E~
onus tao grande: seus juros c amortizuc~o não tado sepm muito aprecindos, estejam ncimn dop.1r,. 
excedem de 2.!00:000/)000. e que os orçamentos o[t!reçam sobra:-;. 

O S A c ( · · d /ü d ) Porém, em condições como as nctunt'-"• ~1uanrlo R. FFONSO ELSO mtnzstro a azen a :- o nobre ministro andou estutla.ndo meiv.s ü1~ npP r-
Mas eram 30.000:000~, o agora são O.OOO:OOOS. 
O nobre .senaJur Pl'lo mo dG Janeiro, 0 Sr. Teixeira feicl)ar o emprestimo de 1868, rwra que elle r~ar.~
lunior, seguramente não aceita a opiniilo que cesse uma cousa nova e atlrahisse mais os m:.l-
V E tá · r u d tU<lllte~, corno pPn5nr om conversão da divitlll? 

· ~· es ~ ~mrt m 0 ; cllc profere 0 typo 0 cm- Nas circumstancias actuaes do paiz, 4 1/::! 0 ;',, .:m 
prestlmo ultrmo. · ouro é quasi 6 o; u em moeda corrente; e cOJJlO 

O Sn. SILVEm.\. DA MOTT.\. :-V. Ex. por que não p1~11Sar em com·or;.;ão de divida, quando os l'apibl'-'s 
nos trou.s:.o para ler o parer,~r do conselho de Es- diSilOrlivei-" são tão escasso:;, qunndo o primeiro 
tado? •· estalJelecimcnto Uancario do Brazil el1~Pl a tr~:\.a 

O Sn. AFro~so CELSO (ministro da fazenda) :
~Lo ó outra quc$tão. V. Ex. já o pediu? o Senildo 
Já o reclamou ? 

O Sn. SILVEIRA n.< MOTTA :-Faço-o agora. Por 
que nfío se mostra este segredo de abelha? 

... O Sn. AFFONSO CELSO (mini.~tro da Jaztnda) :
Não hil segredo do abelha. Quando V. Ex. l"ir o 
parecer, ha do reeonhcccr que todos proeurnram 
servir ao seu paiz. 

O Sn. VISCONDE DO Rio BRANco :-Muito iJem. 
Não quero intervir nesse dialogo. O nobre minis
tro lw. Ue reconhecer que estou argumentando com 
espirita do jus tira.. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
Perfdtamentc. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Como sempre. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO :-81'ío questões 

importantes,!Jue podem reproduzir-se muitas vezes, 
convém elumdal-as. 

O Sn. AI'FONsoCELso (ministro da taz,nda) :-
Sem duvida. - · · 

O Sn. VIscONDE DO Rro BnANCO :-Eu ntó admiro 
a c:orngem do noLro ministro, porque atirou-se a 
mures proc.cllosos. F.u di?.in~ ha pouco, que ellc 
tinha imitado o emprnstimo de 1868 ; agora filço M 

lhu justiça, clle foi muito n.Ióm. Não pnrou na,<; 
aguas em q:nc se deteve o nohrc Visconde de Ita
Lorahy, fo1 com o seu navio pelo allo mar .•. 

0 Sn. AFFONSO C.ELSO (mlnístt·o ilti {i:tzenda.) ; -
O que nfío reduz a importancia que mcrcMu este 
typo, 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO: -Precisamente 
estou apreciando o seu neto pela sua f<:~cc de tcml~M 
rida de. 

O nobre ministro nos Uisse que tcvo muito em ' 
vista estubclcccr a taxa de -~ i/2, que pôde servir 
para. a futura conversão. Nós ja temos nos cm
prcstimos externos n taxa de ~ 1/2~ e nos intc.rnos 
.ãe~o/o• 

O SR. AF'FONSO CELSO (minist1·o da fa=enda) ; -
Raríssimas são as apoliccs deste juro, pnrl}no 
V. Ex. sabe que taes opolices nunca encontram 
tum::tdores. 

do :-;ens dc~contos a lO 0 /n? Quer o nolJfe miilistro 
reduzir a taxn tlo juro da no;;sa 11ivid:1 fun1h"Hh, 
quando o juro legai ainda é de G 0 / 0 ? Púdc-se 
p\\nsflr em cnnycrsão de divida em tat•:-:. cireum
stancias, para reduzir a taxa do juro r 

E' ne('es.sario, Sr. prQsidentc, espi•rar melhilt't''-i 
tempos, cir<'nmstanr-ias mais favoravei..;, .. , 

O Sn. AFFONSO CELSO (min-istro da. fazenda):-· 
:Mas não crnzrmdo os braços, não C<:.pornndo c·s~~~~ 
tcmpns com a resignação do musulmano. 

O Sn. Vrsco::'ioE no RIO BRANCO :-Si o nobre Hli· 
nistro niío m'o leva a m::tl, eu direi que tiv1~ o 
nwsmo ~e!_lsame~to, quando o Tht"•souro suachani 
em condiçocs mms prospero~, o snppm; que estns 
perdnras!l.em ~ parer.ia-me mnito proximn n oppiW· 
tunidalle. Mas tive logo o desengano. N;io se deve 
pt~nsar cm oper:u;õr~ dest:l naturezH si não quando o 
governo as po~sn realiz_ar, o não poderá rl'alizal-[tti 
seja Oito tle passagem, sem autorizaç-ão do parln: 
menta .... 

O Sa. -:\FFONSO _CELSO (miniMI'O ~~t fazenda);
Sem d.uvrda; c drgo mms, como Ja derl<J.rci na 
outra camarn, sem verdadciro3 saldos no orça· 
menta. 

O Src VI:-;COKDE oo Rw BRANco: -Mas enlJo 
como se rsprtilwu pcbs prncas do Imperio eh~~ 
gando o Gcho até á Europa, qUe se tentava á con· 
verslio da divida publica? 

O Sn. AFFONSO C:ru.~o (minist;·o da fazenda) : -
Isso não tinha fundamento. 

O Sn. VIsCONDE no RIO Bn.\.Kcu: --Não tinha 
fundamento, mns o que sei é que entro nó.; nun.·a 
se espalharam tt\ntos lJuato:; ... 

O Sn. llAHÃO DE CoTEGlPE : - Si elles puderam 
eroittir palH~l-moeda, podiam tambem convertt'J" a 
divida I Era um outro neto dictatorial. 

o SR. AFFON~O CELSO (ministro da fazenda) rlá 
um aparte . 

O Sn. VI::coNDE no RIO llnANCO :-O nobre '.ni
nistro, comparando os dous empr~~stim0s, trou\e. 
a condiç-ão dos prazos para as entraUns das pr~
staçõcs, e di~se que, segundo o decreto de 18 de 
Settlmbro de 1868 e su..'lS instrucções, o juro come-
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çava. a correr desde o 1. n de Outubro, entretanto l O Sn. AFFONSO CeLso (ministro dct fazenda):
queató essadatn não se tl'fi;;\rcccbida SC\niTo6 °/o· Dl'ixo de dar a11nrles. 
Esta <.~preciaf.'ílO não é exacto.. . 0 Sr.. VISCONDE DO lltu llR..\NCO:- Púdo dal-0~, 

A verdade é que dessr cmprC'~tJmo dl} i8ô8 en- mas deixo â Jiscriçlío d11 v.- Ex. dai-os opportu~ 
trou pRrn o Thosuuro tiO 0

/ 0 desde 28 Ue Setembro nament·). 
até 15 do Novembro; isto é, no cabo de mC'z e meio, JU se v e que a notada Uifforcnça de prazos para 
tinha o Thcsouro rcccbiJo 50 o;fJ do capit01l cm· a rcalizDção gradual do t~mprcstimo~ e o modo de 
prest:Hlo. t · - - · · J 

Pelo plano du nolJre ministro, do "22 do Julho 3 con ar o Juro nao sao mrcumstancws que il )Quem 
20 de Novembro, cm !l mezcs, não se tcr:.i rccebitlo mais o segundo do que o primeiro emprestímo. 
sinão .lj,G o;u. No de !868 as entrados foram n prazos mais 

No plano tlc 1868, de 28 de SctemlJt'O a 15 de Ja· cuN~~;~ci aínda uma conc1irKo que hOU\'P nas fn
nciro do :l86U, em .li, mczcs, complctava-~e toJo O strucções do nobre ministro, c que temlin a rcUuzir 
emprestimo. No cmprestimo do nobre ministro a o prPço dn emissfío. O nobre minis[ro cst:tbl'leceu 
operar,5o não se conclue antl's de 22 Ue JLdho a 21 90 "/r;, como minimo; entretanto, nas suas in· 
de Janeiro de 1880, isto é, antes do ü mczes. - , d' (I') 

J • ' s E 1 Rtruc~;oes,art..:~:,'J, 1z e: a vu, portanto, . ..x. quo os praws r ns en • 
tradas ou prestDções são maiores no seu plDno do « O suLscrir.u1r entrega.rú no acto da assignatura 
que no de 1868. Não admira, pni!', que o noltre não só 10 °/0 do vnlor nomim:tl Uo.::; tit11Ios que 
Viscond1~ do ItuLorahy png~sso juros desdu o Lu prMenilcr, mns tamLcm a quantia {jUú otfereecr 
do OutuLro... além do preço minimo, fixado no artigo antecc~ 

O Sn. AFroNso CELSO {ministl'o drl fazenda):- dente. 
PerdOo-me V. Ex.; estú argumentando ~nLre unw. Dt~ manr.ira que aqnC'Ile que offereces:;o ·mais 
!Jaso fai.~a; cu mo~trei !:iÚIHCllk 115 diiTercnç-ns que tinha como pena entr:1r rom m11ior ~omma, iO u/,. 
lL·1vi:J.- entt•c os dous omprostimos; niio censurei o c mais a lliflercnça de r~r.~çn pnra o minimo fixado. 
de 1868. . . O Sn. AFFONs:o CELSO (ministro da {a::enda):-

O Sn. VISCONDE no :rtw BnANCO:-Eu tarnbt~lll Nilo, senhor. 
não estou mostrando n suprrioridadc rJo cmpro· o Sn. VISCONDE no n 10 DnANCO :- .... tanto 
stimo de 1868. · · que no paragr<~pho unic,J do rul!smo a.rtigo se diz 

O Sn. BA~>ÃO DE CoTEt.i!PE:-Estú mostrando as (lê): 
differenças. , Si por moth-"o de ratt1io .se der roducçfto no 

O Sn. VIscormm DO Uw nn.\.NCO; - E' isto, C!"tou numero il<-1~ r~polices assignndas~ rcstituir-se-lw. 
mostrando cts dilf,·ron~fls (l'isndas); c o noLre mi· a quantin que de mais se liver recebido no dia da 
nistro tirará as conclusões. E' apenas um traiJallw suhscripção. " 
comp:;~ratiYO. O cmprcstimo du 1868 n7io tem conUiçõns cor-

O nolJrc ministro Uis:'o que n cmprestimo de respondentes a e~ta, rharca.-ra um preço fixo ,90 .-./oi 
!868 era de 30.000:000~, c o seu fui tll! 50.000:000n. mas o nobre ministro, que tinha r-narrado o mi
Devia accrescentar que o de S.Ex. é dcll1.88õ:OOO$, nimo, por que obrigou a quem offereetJclcle mais de 
que é mais do que a sommn autorizallêi. 96 a Pntrnr, não só com a qnotn da primcirn. 

Ora, qmmdo as condições são vant;:rjosns, f:ão prr.star.;ão rcaliznvel no acto da subscripç-fio, isto é, 
boas parn o.o.; subscriptorc~.l.. ost0.s prrfel'\'m o mainr 10 ~/o, mas ainda com o excesso de preço? 
emprrstimo ao menor; a dincrençn, portnnto, entre 

. 30.000:000~ 0 51.885:000,.5 nffo era uma condiç5o O Su. ArFoN.:;o CELSO (ministro da fazenda) d:.í 
desf.otvoruvcl pal'n a ultima opcrt\l:.fío. um apnrte. 

Ponderou muito S. Ex. quo o scn juro é de O Sn. VISCONDE no RIO BnANC:o : -A garantia 
111/2 °/o, e que o du cmpre:;timo do 1868 ú maior. l)art:rc~rnc inronvcnient1~, porque os mutuante~ 
Dirci.ao nobre ministro que entre -i.l/2 ~lo c 6 ujn que offercrc.~s.cm maior preço, ou não pretendiam 
ha uma notavcl differcnç;i, não o conte~ to; mas já muito, ou contavam com seus recursos c eram elos 
fiz notn rtnn as circumstaucins das .duas épocns que tinham mais cmprmho em co1Iocar seus ca· 
são mui d1ycrsas. O no!Jro ministl·o veiu lt'0pois IJita.cs em os novos títulos. Aquelln condição não 
da cxpericneia do sou rmtcccssor... animava de certo as propostas de mais de 06°/o. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) dá Sr. presidente, o nobre ministro tl·t.n feito gr.:mde 
um aparte. empenho em obtel' das camaras meiOs pura rcs~ 

gatar parte do papel-moeda circulante. S. Ex. 
O SR. VIscoNDE no firo BRANCO:- Eu já disse que escreveu uma memoria, ou. como melhor nome 

não admitto a etimologia financeira do nobre mi· tenha, que oiTeroccu â considcraç:'ío dos meml1ros 
nistro, quando entende que o typ1) dos empres· ua corumiss5o cto Senado~ memorin dn qua! me 
timos se determina pnr todas as sua:; condições fl'Z lamlJ~..:u 1 0 ravor da oiTerecer um c_xcmplnr, c 
prinripncs c ::;ecundarias. A feição CtlractPri.:::tirn 11 ut~ corre iun1rps-=:a cm toUos_os jornaes. E_sfor~:an· 
do cmprostimo do noLre ministro é o pnganwnto do-se por o!Jter essa COIH~essao da assembll•a geral, 
do cr~pitai o juro rm ouro, ramo o de 18ü8. E' o 0 nobre ministro allcgou o compromisso do go
mesmo typo; ::-rlgumas conrliçõcs ·variam, como ver no, compromisso fJUC considerou sagratlo. 
variam as drcumstancias. Peço Jieenra a s. Ex. parn não considernr sa-

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a~enda) :- gr[ldo este c·ompromisso do governo. Já o nobre 
O typo é diverso. senador por Minas Geracs, membro da commissão 

O Sn. VrscoNoE no Rw BRANCO: -0 nolJre mi~ do orçamento, ponderou com todo o fund<lmento 
nistro teve a y[lntagcm de fazer suas demr,mstra- que compromisso sagrado era o da lei de i2 de 
çõcs sem que ningucm lhe separ:1sse os algaris- Setembro de 1866, fJUC, todavin, não tem sido 
mos, nem lhe curtv.sse as palavras... possivcl rumprir. 

. -----~ 
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Mas, Sr. presidente, que pre::::;n é esta do noLr~ 
ministro em querer resgatar uma parte do pnpel
moeda circul::tnte? O no!Jru ministro sustcmt:J~ no 
trabalho a c1ue acabo Ue alludir, a opinião de que 
a emissão de pnpel-moedn entre nós não tem 
influido na depressão do cambio. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda): 
-V. Ex. pensa do mesmo modo. 

O SR. VIsCONDE no Rro BnANCO : - Até. certo 
ponto. 

O S:rt. AFFO~so CELSO (ministt·o da fazenda) : -
Conheço a~ opiniões de V. Ex. neste sentido . 

O Sn. VIscoNDE no Rro DIL\.Nao : -Peco Hcença 
ao Senado para It'-r alguns trechos dessa mcmorw. 
do nobre ministro, porque me parccP- assumpto 
importnntc. (Apoiados.) O nobre ministro aban
donou o argumento unil:·o que podcrin allegar 
para obter das camaras, já c já, quotn parn o res
gate do pnpcl-mocda (/é) : _ 

c A$ praça~ do Impcrio, c particularmente a do 
Rio de Janeiro, não ~e rop;ulam, ao que purccc, 
pela thcoria tln circuln~Jo fiauciaria. 

c O camLio neste patz é mercadoria sujeit[l. ao~ 
preros que. lhe dão n procura c ainda n c~peruln
ção. 

" Viu-se que em 1871 c 1872, quando o tmpel
mocda sobt·ecarregava o mercado de itlO.OOO:OOO~, 
era o cambio médio 21; l/8 e 25 5,L16 ; 

Viu-se que cm 1875, por orcas ião de moverem-se 
os fundos do cmpre::.timo externo, suLiu clle a 27, 
para cm i876 c 1877, quando a -"omma do pnpcl 
circulanlc era jrí menor, d(lsccr a 2:5 c 2~; 

1 Viu-se ninda que cm principio de DL'zcmLro 
de 1877 o cnmLio osc1llou de 24 H;'w a 2.1, que do 
i. 0 do J<.tnciro nt(l 15 Uc ALril seguinte vacillou 
entre 2'i, c 2:2 1/á,, pnrn Uc iG de AIJI'il a 30 Uc NoM 
vcmltru subir do 22 1/1. a 23 e 21, rec;thiuUo 
depois a 22. 

c Nem só isso: o Thcsouro ernittiu cm Abril o 
Moia 8,000 contos ; cm Junho 12,000 : em Julho 
6,000 ; cm Agosto 0,000 ; o cm Jauoiro do cor-
rente anuo 8,000. _ 

• Ora, si a baixa do cambio fUra devida â in
ilueneia directa lia emissão, o cambio não -tl·i'ia
subido, como subiu, depois <lu 16 de ALril, c 
aindll depois do Junhu, cxactam(~ntc o mcz de 
mais li'lrga emissão. 

1 Ponderar~sc-ha qUe só mais tarLlo fazem-so 
sentir os e..fTcitos do uma emissão do papel ? 

• Mas ellcs manifestaram -se logo em relação ás 
apoliccs c IJilhcte~ do Thesou1·o. 

c As apoliccs goracs, que estavam cotudas a 102, 
pas~aram a 106 o 107 ; o nas proyincias, onde 
difficilmcnte achavam compradorc~ a 97, prinri
pi<Jram a vender-se a 102 e i05. 

" As letras do Thesuuro, cujos juros regularam 
em Junho a '1: i/2 o 5 i/1., de.;ccram cm Jullw a '1 
e .i !;2, o em Agosto a 3, 3 1/2 e r.:. 

c A nulior almnUancia de dinheiro fazia com que 
se buscasse nas apoliccs c nos bilhetes do Thc
souro cmprrgo rendoso. Aqucllas elevaramMsc 
logo pela prnrmrr~, o os juros destes d•!scernm por 
não ter o Thc!iouro nrccssidadc' de rcceb~r as 
som mas que lhe eram ofl'erecillas. 

c O cam!Jio, pois, naturalment0 deveria rosen
tir·se tam!Jcm, 13 todayiasó cm Dezembro principiou 
a peiorar. J 

Não posso concordar com esta opinmo tão gene
rica do nobre ministro. Sustentar que, cm certos 

pdriodos dtl noss.a historia fin:mceira, n emissão de 
11npcl-moeda não teve influencia no curso do cam· 
bio, eu admitlo; mns sustentnr. cm these. quu uma 
emissão consitlcrnvcJ de PHI1rl-mooda não pôde ter 
e"~te cffeito, t5 proposiç5o que me parece intl'ira~ 
mente inadmissivel. 

E d!~Vo já aqui prevenir uma objecção tlo nobre 
ministro; S. Ex. dirá; como no consdho de Esta
do votastes, o anno passado, pela emissão de pa· 
!Jel-moeda? Aproveito o ensejo vara explicar esse 
meu voto nu conselho de Estado, cujG consult:.t 
creio que está impr(•.:;ga, 

VozEs:- Está. 
0 SR. VISCONDE DO firo BRANCO:- Eu dei um 

votu :-;obre os dado.~ .fllW ~ governo oJierccou; 
c cm nc3so tempo opmwn mmha. que a quantidade 
de mei•J circulante no Brazil não crn suillcientc; 
üiJini:in que muitas vezes manifvstei (apoiados), 
e tenho pnr<l mim que, si a emissão não fosse 
destle Jogo tão considoravel, e o pro11rio goyernu 
não fo~se o primeiro a incutir receios ao com~ 
mcrcio c aos eapitacs, alla.llmdo, pr.rmitta-so-me 
a exprcssãn,- o credito puJJJiCP, e:-:sa providcnci<1 
nUo I1fn!.lllziria o e!feitn qno StJ manif12stou. IW uc~ 
prc:-::sílo rlo cambio. (ilpoiados.) 

!\Ias, opinando pcln cmissilo de p~pC'l-moeda nns 
circumstancias cm que o governo se aprt•sentava, 
inlliqud a necessidade de verificar-se bem o ma~ 
x.imo das urgencias do Thesouro, c U.e refkclir-_se 
cm qno a emissão de papel iuconvcr.sivcl encon
trava muitas objecções no paiz,objt:cções fuutlatlas, 
c sol.Jr~tndo que esta medida levantnva sempre 
desconfianças, ás vezes muito exageradas. 

Diss~', outrosim, nesse voto que ni'io excluiria os 
outros meios de credito; procurei provar que o 
governo não se devia mostrar tão rcccioso da di .. 
vida Ouctuunte; e que, já deixando do eX[-Jellir os 
capitnt'S ljUO se rncaminhavam p<~ra o 'fhe.suuru, j;í 
cmittindo npolices, ou aprovcitanao r1ualrJlter op
porluni!lnrk do cmprestimo ·~xtvrn•J, devia lirnit<u· 
o mais pos~ivel o uso dGIJUOlla providencia, fi 
emissão de papei-moeda. 

Não quero agora renovar discussões ingrD.tas, 
eru qUl\ tlHJllêi só por cumprimento Uo dever cru 
meus discursos ~ntcriores; como nfío go::to lam~ 
IJUm dt• recriminnçõcs,porquc sou como o nobre mi· 
nistro da faz{'ndC~, mas com a dilferença que S. 
Ex., não gostando lias roconvcn\õcs, sempre mosM 
tra os copo:>; Ua sua espada de guerra. e .sú tlepois 
de mostrnl-os é CJUO os esconde aos olhos do~ seus 
conteutlorcs ... 

0 SR. AFFDNSO CELSO (ministro da fazenda) dá 
um ap;lrtf'. 

O Sn. VrscoNnE no Rro BnAN"CO :-:Mas não 
pnsso dissimulnr rptA o governo, do moUu por que 
fali ou no seu manife.;to de 16 dtJ Abril, na phrase 
Uo nobre pr~-·sidente do conselho, com essa fran
queza ingenua que tem carncterizado o gal.Jinet~ 
de ;) Ue Janeiro, eompromctteu o seu proprio 
acto-o recurso á medida cxtruordinaria de papel-
moeda. · 

O m1mbio descru. Não se pódo asseverar, como 
o fez o nobre ministro da faze.nU.a, que essa emis
são, acomprq:thaUI'l. Uas circumstnnei<ls que apre
cederam c so lhe tôm seguido, tenha pouco nbaM 
lado o credito publico. Recordemo-nos dos boato::; 
que c.orriam a respPito de innovações politicas c 
financCiiras; rrcordemo-nos das polavras do noJJrc 
presitlonto do conselho, quando perante as camaras 



398 ANNAES DO SEJ.'lADO. 

annunciava que as instituições nacíonaes estavam · 
passando por duras prov::t~õos. 

Estas palavras, proferidas de ttíu alto, não se 
perderam no espaço, o tutlo isto tem concorrido 
para ~olhe r o commcrcio c o movimento industrial 
do pa1z. 

O Sn. C.lliSANSÃO DE StND!BÚ (presidente ão C01k 
selho) :-Não sabia que essas palavras tinham pro
duzido tanto efidto. 

O Sn. VIscONDE oo Rto·DRANco :-Então v. quan
tidade de meio circulante podüt ser, como eu acre· 
ditava, insuffieiente ou Gscassa; hoje pôde ser 
excessiva. A emissão de papel-moeda, quando é 
consideravcl, exerce necessariamente influencia 
depressiva. sobro o cambio. Isto vimos durnntc a 
guerra do Para~uay; isto se do monstra mnthema
ticamcnte. O. cambio entre dous paizcs dependo 
de dous elementos ~ 

O primeiro destes ~ a relação entre as uni
ilades monctnrias desses pnizes, !!lU entre as 
quantiUados de unidallas monetarias que corres
pondem no mesmo po::.o de ouro de certo quilat~. 
Esta rel:;~ção entn~ as tluas unid<:tdes monoti.'lrins 
constitue o quo se chnma cam!Jio nominal. 

O segundo elemento é o balanço ou saldo com
IDC'rcial, que determina a off~rta e I?rocura de 
cambiacs, @ vem a ser o que se denomma cambio 
real. 

O cambio nominal dopendo do maior ou menor 
valor relativo das moellas que se permutam; o 
cam!Jio real varia seguntlo aquelle La lanço ou saldo 
e a maior ou menor actividade cm liquidalwo. O 
cnmbio nominal é ponto de pt~rtida para as oscilla
ções naturacs do camLio real, reguladas pela 
olferta c procura dõ cambiacs, do mesmo modo 9:_uc 
Gs preços correntes de tod<1s as mercadorias tem 
uma Lasc no custo da producção c gravitam natu~ 
ralmentc par<) este ponto de partida. 

Desde que se cmitto uma granrie somma de 
papel-moeda, além da que é neccssaria ás lrans~ 
acções mercantis, esso. moeda fiducíaria, como 
qualquer outro oLj~~cto de valor, se depreda; e Je
precinndo-se a moeda drcu1ante, a rcla~·ffo q_ue 
constitlle o cambio nominal so altera neccssarra
mentc. Foi sem duvida o que se deu cmtJ'c nós. 

Quando a massa das traB.sacções crescer, pelos 
beneficias que o galJinctc actuai nos promettu, ou 
pelo curso natural das c0usus, então com a maior 
actividade industrinl a somma do meio circulante 
poder:í. não ser excessiva, c o cambio nominal poa 
derá elevar-se e attingir o seu cstndo normal. 

Depois de uma avultada emi.o:são de papel-moeda, 
restrmgido como f"'stã o movimonto cconomico elo 
paiz, sendo o governo o unico grande industrial no 
Drazil, não esperf·~ o nolJro ministro que o cambio 
possa chegar ao ponto rm que estava, a ~5, com 
tendcncia para a sun cotação nor~al, de 27 dinllei
ros por l ~000. 

Si o nobre ministro nos dissesse que tinha em
penho cm fazer subir o cnml.Jio e que por isso 
queria retirar uma partt"\ do papel circulante, 
apresentaria, é certo, um argumento ponderoso, 
mas não decisivo. O mal está feito; a moeda cir·
culante já está depreciada pcrmanento ou trans
itoriamcnto; ganhar:tm uns, perderam outros ; 
ganltaratu os devedores, perderam os credores. 
Qualquer esforço agor.'l., com sncrificio do melhor 
eguiJiLrio do nosso areamento, para elcv~r o cam
bro, pouco effeito teria, não faria mais do que 

mudar as condições de Ineros e prcjuizos entre 
os particulares. 
A~ circums.tanciag actu.acs rln Thesonro e do rwiz 

nüo permit.~f~m, ninguom o póU.c desconheCI!!', 11ue 
para resgatar papel-moeda lancemos mais pesados 
impo:-.to:; sohrr a populn.çRo bra.zileira, ou vamos 
contrahir um novo cmprestimo. Faço votu~ com o 
nobt·u ministro para que cheguemo::; a condições 
tão fuvuraveis, que o orçtlmento annual po~::;a, sem 
gravamo dos contl'ilminte::;, consignar umn quantia 
defct•minada para csll~ grande. fim, o resgate do 
pt'tpel inconversível ; mas ni\o pnrn chegarmos, 
comO creio ter lido em discursos do noLre mi
nistro, no ponto de substituir a nossa circulru;au 
fiduciaria por outra inteiramente metallica. 

Sou chegado ao ponto de dizer n.o no!Jre mi· 
nistro que, sendo da mesma escola que S. Ex., 
não levo o principio tão longe. Não conheço paiz 
importnnte, pniz que possa sercompararto ao nosso, 
que faça os gastos de sua circulação monctaria 
unicamente com ouro. 

O SR. · .ArroNSO CEr.so (ministro da {tlze:nda) :
Quero pilpd convertivel. 

0 SU. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Papel conycr~ 
tive! ; mas ante::; de chegarmos a este ponto, é 
preciso pem:nrmos cm varias outras providl~ncias ... 

O Sn. AFFoNso CELso (ministro da fazenda):
E' exactamente o que quero. 

O Sn. Vr..;;coNDE Do Rio nn.\NCo: - ..• e como as 
futuras providencias pn.ra mellwramcnto tlo nosso 
meio circulante podem toJ• necessillatle dos :o.ervi
ç-os da Caixa do amortizw;ão, entro já nesta 
grave questão. 

O nobru ministro se tem tambom esforçado por 
extinguir a Caixa de amortiza~ão, c trt:tz-nos o 
exemplo da Inglaterra e o da Bdgica; mas não 
vê S. Ex., poln pobrCiza rlos precrdtmtes que in
voca, que sua innova;ão é arriscada? 

PóUc-so comp.'lrar o Banco do Brazil, ao qual 
Q,Ueria o nobre ministro confiar a transfurcncia dos 
tttulos de nossa divida interna fundada c o paga
mento de seus juros, com o llanco de Inglaterra, 
qur- tem quasi dous seculos do existeucia, o que 
já aprendeu bastante oí. sUil propria custa? Nossos 
costumes são os da Inglntorra, onde quasi todas as 
tl'an!'>acçDes se liquidam sem moeda, onde ninguom 
conserva na sua algibeira sinão o indispensavef 
para ns dosprzns do dia, c a grande massa das 
transncções opora-sc por meio do cheque~'? Nilo é 
pos"'iiVol comparnr aq_uclle estabdt•cimonlo e os 
hal.titos e co~tumcs mgiezes com o Daneo do 
Druzil o as nossas rircumstancias. 

0 Sn. SILVEIRA DA MotTA :-E' compDrar um 
ovo eom um cspóto. 

O SR. VrscONDE oo RW·lln.ANco :-0 nobro mi
nistro da fazendi.l, que tem sido justo para com os 
seus subordinados, que reconhece que nem tudo 
que está feito no Brazil é máu, que temos repar
tições que de.-;empenham serviços importantef. 
com zelo, com intelligencin, com lealdade e com 
honra; o nobre ministro acreditn que o Banco 
do Brazil já tem um pessonl tão idonco que. 
al~m Uos seus grandes encargos ordinarios e pro~ 
prio~ de um estabelecimento daquella natureza, 
l11e vamos nddicinnar a transferencia dos titulas 
da divida interna do llrazil, o pagamento dus seus 
juros, e o m3iS que seria consequencia desse vin
culo estalJclecido entre o Thesouro e o mesmo 
Banco? 

• 
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O nobre ministro, no emp0nho que fazia por 
essa innovacão _ ... 

O Sn. AFFONso CELSO (min,istro da {azenda):
E foço. 

O Sn. VrscoNDE no Rw BnANc::o:- ••. disse-nos: 
• Na Caixa de Dmc-rtização- deu-se ha pouco um 

engano contra o Thesouro • 
Mas, segue-se J.aqui que no Banco do nrazil 

não se tenham dado enganos, ou que não se pos
sam dar fal'tu.-: !:\CIIIClhantes? Esse Banco do Inglu
terrn, que o noLre ministro mo npresenta como 
modelo, não sabe S. Ex. que, cm 1803, soffreu o 
grande prC'jnizo de 300.000 liltrt~s~ e í!Ue mais 
tarde fo1 victima de fraudes ainda mais consi
deravois? 

Quem nos Uá, pois! a segurança do quo o pes::.oal 
do Banco do Brazil Hl de ser mais zeloso, mais 
intelligcnte, müi.s feliz no cumprimento do seus 
devrrcs do que os funccionarios da Caixa do amor~ 
tiznção, que estão sob ::.ts vistas lmmcdiatns do go
verno c de uma junta digna do mo.ior conceito? 

Sr. prrsidente, a ruzão <le economia não basta 
para justificar tudo, c a economia, por maff> que 
accresrentc o nobre ministro nos seus calculos, 
nem é considcrnvcl. E' proei~o recordar a historia 
do estaLdccimcnto que ::e c1ner extinguir. 

Sàl.H~·se o que foi o primeiro Danco do Drazil, 
o o dcscrcdito l!ill que por cs~e mesmo tempo ca
hiram os titulas do Estudo. Em 1827 crcou-se 
aquella junta, 6 imitação de institu.i~ões analogas 
que rxistcm cm outros pniz~'<, para que a classe 
q_uo rcprcsontn a propriedade, o commercio c a 
nqueza fosse fiscal dl! tudo quanLo diz respeito á 
divida puLlica e ao nosso meio circulante. 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da [azend«):-
Essa fiscaliza~iio continuaria. -

0 SR. VISCONDE DO filO llRANco:-Mas, si VÓS re~ 
conheceis a necessidade dessa fiscalização, por que 
quereis rostringii-a e tornai-a incfficaz? Uma 
cousa ó a junta ndministrath·a da Caixn rlo amor~ 
tização resolvendo, com o inspector ger~1l daquella 
rcpnrtir:?io ou sob a w~~sidencin do ministro da fa
zend«, questões eonccrnt'ntes 6 transfercnda dos 
titulos da divida pnhlica o ao pngamcnto dos seus 
juros, depois do consultar toJos os procorlr.ntes que 
devem guiai-a nossas dccisõBs, outra cousa será 
esse serviço entregue ao Danco do Brazil,aimla que 
nominalmcntu se conserve a /·unta administrativa. 

Na verdadr., o que o_m ta caso poderia fazer 
essa junta administrativa? Púde o Banco do Brazil 
guart.lar as tralliçõc~ dc$SO importante .serviço pu
blico, como ellas têm sido guardadas naquclle 
estabelecimento do Estudo? · 

Não snbe o nobre ministro, tanto eomo cu, que 
a junta administrativa da Caixa de amortização 
tem salvado a propriedade de muitas vi uvas e do 
muitos orpltãun, fisr,alizando a transfercncia dos 
titulas da divitla publica 1 

O Sn. AFFONso CELso (minist-ro da fazenda):
Não o pódc fazer sem dospncho. 

0 Sn. VISCONDE DO Rw DRANCO:-Disse O nobre 
ministro: ·Teremo::. cconmnia e celcridudenu ser~ 
viço. • _ 

Senhores .. por quo dizer que o serviço cm todas 
as nossas repartições é moroso"! Aignmas Vt'zes o 
ó, a os ministros nffo estão isentos tamLem dessa 
falta, sua nctividade tLlmbem cança, e muitos 
ncgoeios se demoram, não por c:msa dos su-

bordinn.dos., mas sim por causa de SS. EEx. Ro· 
firo-me aos nctuRe.1l, a seus antecessores e aos fu· 

-turos miflistros: já vê o nobre pre~idente do con· 
selho que ntln teve razão de olhar para mim com 
aros de prcvençfio. 

0 Sn.. CANSANSÃO DE SUüMDÚ (presidente do con~ 
selho) :-Não, ~enhor. 

O Sn. 1\FFO::-l"M CELso (miniíitt·(l da fazend-a):
V. Ex. f:llla com cxpcriencia propria. 

O Sn. VIsCONDE no RlD llnANco:- lia empre
gados J.e mais na Caixa de amortizaçi'io? O noLru 
ministro dispén!e~os, ou não prr·encha as vagas. 
Ellc mesmo rcconh~ceu que a economia imme
dinta seria quasi nulln, porque não haria J.e des
pedir antigos empr(~gados publicas, deixando-os 
sem meios du suLsistencia. _ 

E o serviço do pnpci-mocdn, o nobre 1uinistro 
teria de pa~sal-o pt~.ra o '!'besouro; ora, não po(lt~rül: 
ir para o The:3ouro tudo osso serviço que requer a 
emissão do notns e a sua substitmção, que se re
pl'tu a miado, sem augmcnto lle pessoal. O p(ls
soal que hoje existe no Thesouro não bastaria para 
esse augmento de trahulhu. 

(H« um aparte.) 
A amortização do emprestimo em ouro passfla 

ria tamLom p,::~rn o Banco llo Drazil, est<i enten
dido. 

Sr. presidente, pc~o nn nohre ministro licença 
para dizer-lhe, eu <gle n~o sou suspeito a respeito 
do Banco do Brazil, por1IUO já tive di.-:cussões re
nhidas por rnotlidns que me pareeiam necrssarias 
e utcis áque!Ic esta!JeleLimento, c o noLro sena a 

dor por Goyaz, que me onvr., o póde atlestar ; eu 
pct:o lkcn~a ao nobn~ ministro pnra dizer-lhe que 
me parece que. as rclacõe-: e~troitas q_ue se estão 
esta!Jelecendo entre o Banco do Braz1l o o The
souro não podem convir nem a rste, nem óqucilc. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion:- Compromcttcndo o 
Estudo. 

O Sn. VISCONDE no Rio BRANCO:- O Banco do 
Drazil é um estabelecimento que merece muito 
credito; mas, com quanto seja digno actualmente 
de toda a eonfian~~n, cornquanto seja o nosso ,Pri· 
mciro estulwlecimcnto lwncario, todavia amda 
não passou pelt~s provos ilc umn longa duração. 
Não lhe accrc~cente o nobre ministro ás suas func
çõcs ordinarias serviços inteiramente ·estranhos e 
tão importanto~ como os de que tratamos. 

O Sn. ÁPFONSú CELSO (ministro da fazenda): -
Seria conveniente que V. Ex.. rlissesse quaes são 
essas relações estreitas. 

O Sn. VIscoNDE no Rw DnANco:- Digo relações 
estreitas, porque o nobre ministro tem dinheiro 
do Tlwsouro no Bttnco do Brazil em conta corrente 
e quer dor· lhe todo o serviço da divida funuada 
interna. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda): -
Por~ora só ha conta corrente. 

(Hi! m<tros apartes.) 
O Sn. VIscoNDE no Rro DnANco :-O nobre mi

ni8-tro, pnra seguir b exemplo do Banco de Ing-la
terra, devia dnr~Ihe mais; agurile Daneo não tem 
só a seu ·cargo o serviço aa diVida interna, é uma 
caixa do E::;tado, recoLo os impostos e paga as dcs
pczn.s do governo. 

UM Sn. sE~ADOR : - O melhor é acabar com o 
Thesouro. 
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0 SR. AFFONSO CELSO (ministto da fazenda);
E achn que seria isto imprrc;.;;ivrl? 

O Sn. VISCONDE nO RIO Dn.\Nco:- Nc~to mo
mento dero tamücm, sem ter como propn5;ito 
molestar ao nol.trt3 ministrn ou dirigíf-lhe mais 
uma ccnsurê'l, manifestur-llw tJllC cntio cm duvida 
sobre :1 IegaliJad1J com que S. Ex. abriu conta 
corrente com o Danco do Drnzil. 

A lei de lO de Agosto de 1857 autorizou o go
verno a depositar cm conta corrcmtu no Banco do 
Drnzil os salt1ns Uis\1onivcis do Thc~ouro. 

Nós snbemo3 a 1istorin dessa lei ; depoi-. do 
ministf-'rio Paraná, ao qual tamlwm se tinham fdto 
graves censurns do cs!Jnujamcntos~ achuu-se um 
saldo de 12 mil contos. O nobre ministro d:J fazenlb 
de -i de Maio d[Hpwlk mmo, rtne era pnrti{lario <los 
bancos de circuUF;üo inUeJwndentc.:;, c <íllC julgava 
então o meio circulante tio pniz inf:mffiricntc, pNlin 
autoriz::~ção p::~ra que os _d[t(Js 12:000.000~, que 
estavam dortn{•ntes nas caixas do Tlto~uuro~entras
som cm circulnc;fío por çs~r, rnPio, sendo dados Cn'l. 
conta corrente :~o Banco do Brazil. 

Hoje o nosso cstnUo não é ele :;nldos lH:-~poniveis, 
nós estamos no rcgimen dos d1'{icils. 

Como, portanto, o noltre ministro, servindo- se 
dessa lcl (creio qnc ena é f) seu fundamento 
legal) ... 

O Sn. AI<'FONso CELSO (ministro da fazenda):_:_ 
E' sem duvidn. 

O SR. VISC0NDE no UIO BRANco:-... depositou os 
dinheiros disponiveis quo tinha no Thcsom·o em 
contJ corrente no n:-~nco do Drnzi! J 

o-sn. At't•'JN:iO CELSO (minist;·o da {ll:JI'I1drt):
E' que. V. Ex. níio attcnJc.a ::í. phrnse da lo i. 

O Sn. VIscoKoE oo nw DnANco:-Sr. pr.:sidcntc, 
V. Ex. fa<;a .. mc u favor Ue mnnJar-mo :; collec~ão 
da::.leis Ue 18:57. (O or:a~lul' ti sa!is{11ilu.) 

Deelaro no nobre mmi:;tro ijUC trnnl.H~!ll sou tei
moso ncst!'S t·nsns; c quando mo dizem ~tw o din 
é noite, nltro os olhos e grito llUL'· é Jia. ( iso) 

O SR. AFroNso CELSO (mhn'stl'o da {r~::enda) :
Eu taml.Jem cnstnmo fazer o nlCi'ffiO. Nn lei n5o se 
falia Ue .saltlus disporiivcis. 

O Sn. YiscoNor. DO Rro DnANGO (lê): 
• Lei n. DOG de 10 de Agosto do !857 : 
c Artigo unico. Fica o governo autorizado jJnrn 

depo:;itar no Bancn do llrnzil e suas co.ix:n.s fi iocs 
as sommas diSllOniveis que tiycr no Thosonro c 
thc~ourarias de fazcni.la das prnvínciCJ.~, contra
hmdo u abertura Ue tontu:; correntes com juros .• 

O Sn. AFFo_N80 ÇEL~O (mjnisl!'O da {rv::emla) :
As, sommas. iliSQDUJVc>Is. nno sao saldos Uisponí~ 
veiS? E' U1a, nuo é nOite. · 

o SR. VISCONDE no nwnuANcO:- E' <.lia contra 
V. Ex. O que quet· dizer sommas dísponivds? 
Sommas de que o 'rlw~ouro nesse momr.nto não 
carece. O que quer dizer salU.os? Quantius que 
sobra~ de um cx~r_cicio, mas que podem -ser ne
cess::mas no cxcrctcw corrente. 

Portanto, o ]IO!Jr~ ministt·o _fnz uma qucstiío de 
nome-, qnc nno pndf! :~proVi'ltnr·llw. A questão 
esscn~iai é esta: é que, cm 18~7, isso se pediu e 
<lutorizou .. porque o Tllesouro linha solJras dis
vonivcis. Qunlé a expressão frC'llCricn que corres· 
rcspo!JdC ~esta? E' a~de capital di~ponivel. E o que 
é. Mf!lta1 rli::.JlOmvel t E' uqncllo 1lc que n?ío so prc~ 
Cisa Immcd~nt:tmentc. -

:..=..,,:::a;:: ....... a i!i'ií'·--·~~"M:~-=..mr.liilf~J~itm~sr.li'!:...-~_,~A 
Mas o Thesouru não prc~cisará dessas sommas ·~ 

depositadas no Banco do Brazil? -r-
Senhores, façamos a luz, ~ 
O nobre ministro da fazenda, reconhecendo 

com a sua muita lwbilidndP que consolidava a di· 
vid-a fiuctunnte por um Jarlo, mas prrrisava r.ome- .. 
çal-a por outro, entendeu lJtlC devia cobrir a nova 
divida fiuctuaute com essa conta corrente no Banco. 
Por este modo elle tira do nanco as qnnntias de 
que precisa, d<tndo bilhetes, on sem esta formalí· 
dndt:, conslitLÜULlu-sc simple.;; devedor em contt:t '-' 
corrente. · -, 

Eis aqui a verdade do caso. Mas, cu pl'rgunto: 
esl~ lt<i pódc ser considerada como disr1osíção per~ 
mancnk~ "! Aqnillo que se autorizou fJltando o 
Thesuuro tinha realmente :'Olllnws disponivris, de 
que não Ct1recia no .momento c ainrla por nlguns 
mczes, porin-se ~pphcar ao estndo actual, o con
stituir assim o D:mco do Drazit cm repartif'iJO pn· 
!Jlica ? • 

Declaro DO nolJre ministro que n5o julg·o este 
seu acto lc~·aJ ; pl'lo mc:nos é muito cuntestayel. 

O SR. Al-'f'ONSO CeLso (ministro da (a:;mda):
Sim, senhor. Além de rJuc, somm.a dbtlDnivrl não 
13 sillJ.o; não era passivei attriLuir ao Ic.gislallor de 
1857 o prn"amcnto (!UO V. Ex. llte dá. 

O SR. JUNQUEm.\..: -0 lcgislo.dor só autorizou a 
dcposit:tr c não a tomar empr~:·stado. 

(Cruzmn-sf outros rlit,asos apartes.) 
O Sn. VtscoNor. no RIO Br1ANCO:- Sr. prrs:idt~nlc, 

o nobre ministro Lla fuzeutla, com a sua hal.dlülade, 
prolenUo justificar o seu DCt·.J, mas c::;pcro que uno 
consegnirú convencer o Senado de quü esta lei 
não fvi fdta par:1 o cnso do 18i17, cm que o minis
tro Ua f<1zcnda se nprcsentaV<:l Uizcndo :c Eu tenho 
nos cofres 12.000:0001~ dormentes, tlc qnr nfto pro- t----: 
c.iso p:1rn as dcspezns correntL'S : prrmiltí-me que 
os dupositu no Banco, porque ha fnlta de meio cir-
culante.~ Sim, é impossivcl moral qur, o nolJre 
ministro no:; conv<'nça de que essa dispo!-~i~ão 
pnssiJ sr-r ~pplic:1vel ao cuso ''crtlmV•, e que por 
sommns disponiv0is se. rJeva entcntler qual<Iuer 
quantia que rstcj(l nos corres do The..;;nnro, 0m· 
lJora dlc, dald a dias, ou dentro d;J uma ou duas 
semanas, prreisc do dinheiro que mandar pnr:'l o 
nunca rio nrazil. 

O Sn. AFroxso CELSO (ministro da fazenda,): 
-Fique <Jssontallo que saldo não ú somma dispo· 
uiycl. 

O Sn. Vr::;co~oE no nw BRANco :-Aqui está o 
quo <lizi:l o ministro da fazenda em f8D7, cm 
seu relato riu, com referenciil a lei de que trntamos: -.r,~~ 

« Estn meJ.itla que decret.'lstc." na sessão do anno 
passado, por não vm ler parcciilO acrrtnilo con
servar Ucscmprrgadas nM cofres pulllieos as wl.Jl'<t'-' 
avultadas tlc fJUC então vos Uei noticia ... • 

OSn. BARÃO DE CotEGiPE:- sObiris. - -------"""3-

0 Sn. ArFoNso CELSO \mini~ti'O da, fazenda) :--
Tambem sobra:; não é so do. 

O Sn~ DAn.\o DE CorEGIPE : -Ora! Entlio é 
falto 1 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro da fazenda):
Sobras do cxcrcicio não ô saldo. 

O Sn. Vrscor..-rlE no RTO·llRANCO (continurmdo a 
lê I'} : - ~ ... de parte das quaes pagnva o Estado 
juros ao:; orphiTos, era conseguintemente reclamada 
tanto veios intercs:::cs da fozcndi:i, que de seus juro.'i 
faz no cxcrcicio corrente uma ·nrba de receita 
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superior a 300:000$, corno peJo::; dos mercados do 
Rio de Janeiro, Dallia c Perl].D.mlmco.. aos qun.es 
se facultuu u uso desses capitae~, que jaziam frtt
pioductivos. » 

O nolJrc ministro será o meu magnu·s A.pnllo, si 
demonstrar que ellc estü nas circumstoncins do 
ministro de 1857; mns então ltci de tirar desse seu 
discurso argumentos Ul.'cisivos parD negar-lhe o 
meu voto p<1rn novas operações de credito c muita 
cousa que S. Ex. quer (apoiados); porque estará 
rico de mais, a t<~l ptmto que pode ernprcstf\r ao 
Banco do llrazil. Não porlcrá mnis aprr.sentar-se
nos aqui como ministro da fazendn, que P"t:í po
brissimo, que tem os cofres vasios o quer que 
por tudos os meios lho augmcntcmas a nmda do 
Estado. 

Não, senhores, agora descoLriu-sc o segredo : 
o nobre mini~tro tem um grunUe. thesouru, c tunto 
que, n5o julgando-o JJClll seguro nos cofres da rua 
do Sacramento, ou querendo que os seus capit;H·~ 
lhe rendam mais, os foi emprestar ao B:mco do 
Drazil; ou de outro modo, quando nos vier n li
quidação da conta corrente com o Banco do Brazii, 
ba de ver-so que tomos hoje duM di ridas fluetuan-

, tos, uma de Lillwtcs qur se cmlttcrn pC'ln t.hL•sou
raria gm·al do TltesOuro, c outra por meio de contn 
corrente com o Banco do Brazil. 

O Sn. AFIIONSO CELSO __ (mjJ~istro da [a_zen_d_Cf)_ :---
Esta é que é a verdade infelizmente. ----

0 Sn. VISCONDE DO Rro llRANCO :-0 nobre mi
nistro fez is lo bal.Jilmcntc, mas não <1 tal ponto 
que não lhe descufJramos o calcanhar rle Aehilles. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {azemla) :
V. Ex.. tambl'lll se1·-mc-Jw o meu magnus A.pollo, 
provando que ::;alt.lo é som ma disponivcl. 

O Sn. YiscONDE DO Iho Dn.ANco :- .Kão me dou 
n este traLnlho inutil. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA :-E' sobra. 
O Srr. AccoNSo CELSO (ministro da fazenda) :

Sobra do exercício nffo é -saldo, ha de me perdoar 
meu iHustre mestre. 

Um cstnLdccimento dcs~a natureza não póde 
ser improvi:::.ado da noite Para o dia. (A-poiados.) 

O Sn. AFFONso CELSO (ministl'o da {azenda) :
Sim, senhor; tum razão. 

O Sn. Yisco:r-.·nE DO RIO BRANCO :-Não pn.ss.1 
deixar, Sr. presidente, tio unira meu voto ao do 
nobre relator tia commissão de orçamento, cm 
favor de um distincto funccionnrio do Thc:-;ouro, 
dcmitlido pelo noiJrc ex-ministro da fnzenda: é o 
mesmo cidadão a quem S. Ex. ha llonco se I'!.: feriu. 

E' um funccionario dos mais distincto;; qnB 
tinha atpwlla repDrliç-ão, e eu, que fa<:ojustiç~ ás 
intencões do nobre ex-ministro, n5o altriimo esse 
fncto ·siuão ás agullws ferrugentas. 

O Sn. BAR.\ o DE CoTEGirE:- Apoiado. 
O Sn. V1scOKDE DO RIO BRANCO:- Um contatlor 

dnqucllc. merito, de quem me dizia o falleciUo 
Vi:::.conde de Inhonwrim, cm i861, que crn tão 
Iw.llil, que es.tava com pena do mim, como ministro 
da fnzenda, 11or ver~ me privndo desse utii auxiliar; 
um empregado Ein distincto não p~dir~ deixar de 
excitar muHas riYalidaUes, tnnto mais qutmto teve 
contra si o fneto de que muitos ministros da fa~ 
zcnda o cllnmas~L'lll parfl o seu gabinete c o hon
msscm c••m .:x stHt l'onfinn~a. F.r:1 um [.tnti~l) 
fuucl'ionario, muito iuldligente, muito zclo3o, 
muito honesto, que foi atirado na rua, que 
está vivendo com di.fficuldade, que depois de 
longos annos da !:'crviço ao Estado tc·ve de ir 
procurar a custo outro meio de vida. 

O Sn. VIEIRA DA SrLYA:- Apoiado; é muito 
duro. 

o Sn. Vrsco~DE DO nw BrtANCO:- o ft~eto de 
uma pNJlH'na empreitada na estralla Uc ferru 
D. Pedro II, cousa que era conceUida pelo director 
da mesma cstraLla, em que não intervinha o 
governo, não podia prejudicai-o c era muito 
anterior ... 

O Sn. B.\n.lo DE CoTEGJPE-Quatro anuas. 
0 Sn. VIECONDE DO RIO DRANCO:-De-pois rlisso 

foi clle servir n~ Alfandega, c teye a h uma do sen
tãr-sc com o nolJre ministro da fazenda c os seus 
co-rcligionarios na camara temporaria, ondu 
provon suas aptiflõcs. 

o Sn. Vrscormrr. DO RIO nn.\.NCO :-Sr. presi
dente, aqui fallou-sc na Casa da Moeda, c eu devo 
manifest<tr ao nobre ministt·o e ao Senado que 
nunca opinareÍ prl::t cxtincção deste cs(aLeleci· 
monto. (Apoiadus.) 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:renda): 
-Concordo, sem duvida .alguma.. 

O nolH'e ministro pratic~mí. um uclo digno rle lou
vores, si reparar essa injnstíça; s creio mesmo qur. 
o seu anteccs5or estimará cm sua consciencia que 

o Sn. VrscoNDE DO Hw DnAKCO :-Eu nestas deixe de sulJsí.~tir o erro a que foi arrastarlo por 
cou~as sou muito conservador. suspritas informações. 

O SR. AFroNSO CELSo (ministro- da fazenda): ~iio po~s? ,concordar :om o ~ob~c m,t,nistro, 
--Tam!Jcm concordo. ~uando, apt~.-.:entando-_no!:i uma f4! doti scrHç?s do 

I :sr. L•.!opoldtno Joaqmm de Frc1tns, que vem d(\ 
O Sn. YrscormE DO Rro BnANco : -A Casn da inspector da Thcsour<tria de Fazenda de Porto 

Moeda tem prestado e lw de prestar servitos muito Alegre para director geral da tomada de contas nu 
valiosos. The:,;ouro, entende que este acto foi um acertado 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da faunda): _ e justo cxercici~ do arbitrio que cabo rio governo 
E os está prestando já fazen11o estampillws. em taes n01;neaçoes. _ · 

' Sr. preS1d0nte, nv.o so contesta que o gaverno 
O Sn. YrscO:i'."'DE DO RIO DRAKCO: -Fazendo cs- pode~so fazer <1 nomeaç5o (apoiarlos)~· o que se 

tampilh'ás para o imposto do scllo, e bilhetes do contesta é que elle a devesse fazer, prC'ft~rindo 
Tllesouro, em cuja irnprcs·sno pódn ser· preciso e rsse funccionario, 110r grantle que fosse o seu me
deve lmvl'r segredo, c f<J.lJricando n moeda U.e recimento, v. dous m1tigos suJJ-directorcs, c\ue c5-
troco (de nikcl c dL! Ll'Onze), f!UC já vai fltltanJ.o, tilY-1!11 servin!lo no Thesouro, os Srs. canse !Jciro . ., 
segundo v.& reclamações de algumas provinrias do Antonio José Henriques e José Mauricio Fcrnanlles 
Norte. Tempo ·virá em qu(', como no pa~!'nclo, clln Pereira de Barros. 
nos preste maior serviço, cu:õ.lwnllo moedv.s do Destn·eznr assim a hicrnrchia administrativfl, 
ouro c de prata. elevar um inspector da Thc.'3ouraria do Fazend<:~ de 

v. v 51 



--------~~~~========--------................................. -~·~-~~~~-;';-
Porto Alegre, que quando muito correspondo a 
contador do Tlw.suuru ... 

O Sn. ll.-\.RÃO DE CorEGIP.c: :i- Nem isto. 
O Sn. VIsco::-.:nE no nro DnANco :- •• õ não a suL

director, mas a director geral, deixando dous altos 
funccionarios rcLaixaUos.. isto é legal, mas não 6 
legitimo. 

O merecimento do Sr. Leopoldina, a quem não 
tenho má vont.ule, a IJ.Uem conservei na Thcsou
raria de Fazcntlu du Porto-Alegre! na crença, da 
qual me lirou agora o nobre minrstro, de que era 
filJt:rai. .• 

O Sn. AFFOXSO CELSO (ministro da fazenda):
E' seu cu-religionario. 

O Sn. VrscoxoE no Rio DnAKCO:- O noLrc mi
nistro, assim, acabará por t.lcclnrar uno tudos são 
conservadores nesta terra. 

Mas, dizia cu, _o merecimento do Sr. Leopoldina 
não é tal qw~ todos os ministros da fazcndtl até no 
gabinete actu.:tl não o d0ix.:tssem sem o acccsso 
que oLtcvo em !878. De n•pentc passou de capitão 
a gencr.:ll. 

O meu ultimo opont.:tmento diz que o gabinete 
do 5 de Janeiro tem sltlo muito modl'rado cm toJos 
os seu~ actos, que é de uma tokrancia nunca vistil 
entre nós. 

O Sn. CA:-oSANSÃo DE SlioaMllú ( jJi~sidei!te do con· 
sellw): - Th!ois do que o de:!ô de Julho. 

O Sn. D.-\n.'.\.o DE COTEGH'E: -Lá vêm os copos 
da espadn. (Riso.) 

o Sn. YrscoNDE DO nw Dn.A.NCO:-Antú CSt::J. pro~ 
posição, ante est0 elog-io J.o nolJru ministro í.la fa· 
zendil a si e a seus co!Icgas .•. 

0 Sn. AFFONSO CELSO ("ministra da fa-zenda); -
Foi uma resposta ao qnc se dü:ia. 

O Sn. VIsco~DE DO nw DnANCO :-••• não é pro~ 
ciso accrescentar mais do que estas pnlavras: os 

_ nobres ministros actuaes são t5o moderados, que 
será muito de receia r que não haja mais toicrancia 
po~stvel nesta terra, Ucpuis que cliL•s dosappaR 
roçam. -

(ilfuito Ú<'>n; muit• bem.) 

Findo o Uebntc, ficou encerrada a di~cussão por 
falta de numero para votar~se. 

l'l"AVmiAÇÃO N0 AMAZONAS. 

Continuou a discuSsão do requerimento do 
Sr. José Donifacio sobro a propl)sição da ca
mara dos Srs. deputados n. :186 Uo corrente anuo, 
approvando o contrato celebrado pelo governo 
para a nnvcgação a vapor no rio Amazonas e ou R 

tros. 

O Sr. Sih.reb·.a da 1\l"otto.:-Sr. prcsiR 
dento, cu n5.o tomaria a pnlavrn. para falia r sobre o 
adiamento d~ste projecto, si acaso estü Uel.w.tc poR 
dos.:: e exigir de mtm um esforço de mais de cinco 
minutos, pnrquo o meu é1ado do saudcj:í. me pro R 

hibiu tomar pdrte na discus~ão,quc agorn acaba do 
findar, soLre o orçamento da despczn do ministcrio 
da fazenda, em quo aliás cu linha empenho c até 
compromisso de entrar, como membro da commisR 
são de orçamento,quc assignou comrestricções essa 
parte do projecto. 

Portanto, o meu empenho seria, tendo de fazer 
algum esfurço, tomar parte no debate solemnc que 

aB"ora aealJou; m1s não o fiz pelo motivo qno já 
a!lÇ_i{Uei uma vez, e qnr. ~llcgo outr::.: por impos
srlnlidaUc resultante do mao estado de minha sande . 
Rstou, Sr. presidente. economisando as minhas 
forças para poder ~inlla tomar parte n~ discussão 
do orÇ"amc.nto da fazenda, si Deus mo pcrmittir 
algumas melhoras. 

0 SR. ÁFFONSO CELSO (ministro àa fazenda) ; -
O qnr. cu muito desejo. 

O Sn. SILVEIRA DA ])foTTA:- Eu tomarei p8rte 
nesta discussão com o intento de auxiliar a V. Ex.. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :
Estin: arei qUe V. Ex. não tome parte na discussão, 
mas faço sinceros votos pDra quo se restabeiL•ça 
completamente o dbcutD qu::tlr1uer outro assurnpto. 

O Sn. SILYEIR.\. DA 1\!0l'TA:-Entrando agora cm 
tliscussão o n.diamonto Lleste projecto do approR 
ypção d? contrato Am~zonas, mo teria na qunl eu 
Ja tomei parte eom 1877, e estando compromet.tido 
a continuar a combatl'r o mesmo· r1rojccto, ni'i:o 
podia deixar encerrar rstn discussão, faltantlo 
somente cinco minutos para a hora. 

Por isto aproveito este incidente para manifcstnr 
sómento o meu voto em favor do adiamento pro
posto pelo no.I.Jt•o senador pela província de S. 
Paulo, adiamento que é fundado na necessidade 
de esclarecimentos que aind3 não vieram ao Se
nado, p[lra se pnder bem julgar da ma teria, l!SCla
recimcntos que são importantissimos, sinão im
prescindiveis ... 

0 SR. DANTAS :-Apoiado. 
O Sn. SIL YEIRA DA MorTA:- ... porrrue consistem 

cm um parccrr do conselho t.le Estado, quo ainda 
não foi prf'srnte no curpo lcg"islatiro em nenhum 
dos tramites de-sta discuss5o. 

O Sn. DANTAs:- E o relator da commissão já 
concordou com o adiamento, com uma restricção 
apenas-sem prejuizo da .2.a discussão. V. Ex. 
talvez ainda nõ.o soubesse disto. 

O Sn. Sxt·vEIRA. DA MoTTA :-Portanto, Sr_ pre
sidente, cu não tenho por ora necessidade siníia 
de manifestar a minha. opinião em favor d.o adia
mento. Quando se tL'atar 1Ia 1.li::;cussão da materia, 
não poderei deixar de tomar parte ne!Ia, porque, 
quanrlo esta qucst;:io se ventilou, tive occasião do 
dar alguns apartes ao nobre senador pelo Ama~ 
zonos, no direito parlamentar, e com o que do 
certo não offcndia a S. Ex. 

0 Sn.. LEITÃO DA CUNHA ;-Do certo que não; 
pelo contrario. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA:-1\Ias esses apartes 
furam immediatamcntc traduzidos por S. Ex., 
com uma recriminação, enxergando umn contra
dicção da minha parte, na opinião que manifestei 
contra a subvenção da companhia do Amazonas. 
Pronunciando-me eu pelo principio da lirre con. 
currcncia, via o nobre senador que era um meio 
de cortnr os meus apartes o fazer-me n. recrimi~ 
nação de que, como membro da eommissão de 
orçamento, não me tinha opposto n ren(\ração do 
contrato !.la Comp<mhia Bahrana, que fa.z o ser R 

viço de navegação para as provincfn,; ao norte e 
ao sul da llahia, contrat•) em que o noLrc Sr. 
presidf'nte do conselho fez uma alLeração, limi
tando a navegação até á embocadura do S. Fran~ 
cisco. 

Ora, vô o Senado que eu tinha necessidade de 
explicar esta rrctendida contradicr;ão, porque si 



• 

ha cousa que cu nw.is prez·~ n:1 vidn. pnlitiea, é a 
cohcr0nciv .. e f:.tço todos os dias sacrifirío!' para 
mo~lrat·-mc cohercntc, ~s vczrs com dor, c muito 
mais a respeito de principiofi scictitificos. Seria 
com cffdto uma g-rande ft·aqu('za minlw, que aindn 
ningucm teve o dircitiJ de lvnt;vr-me cm rosto, que 
cm umn questão ti\·esse SCci'Uido um principio, c 
.que cm questão scmcllumtu tivesse seguido _prin
·Cipio oppMtrJ. 

Doeu-me, c por isso declarei, creio qnc cm 
~part~, no nobre senador- hei de responder-lhe 
ao pé tia lettra. Já yi) V. E1\:. que cu, mesmo en
fermo, nii"o po:=-so fllJandonar esse dl'iHttL', porqno 
tcnhu de responder ao noiJrc senador no pé da 
lcttra. 

O Sn. LEtTÃU DA CuN!U:- PoUia fc1ZCl-o na dis
.cussão da questão prineipal. 

0 8n. SILVEIRA D.\. T\IOTT.\.: --Hei de fazd-!),. ~150 
tenho prc:'l~<l. Estou tratrmdo do a!liamento, dando 
as razões d:1 ncccsslí.ladc de csclnrrcimcnto~, c o 
motivo rwr que tomei parte nn qnestão do adia
mento nestes ullimos momentos da hora da sessão, 
que foi o evitar que algum dos mens illustrcs col-
1cgas que tenha mais que d[zcr c S[liba mcllwrtli· 
zcr do que tm, qunndo trntar da m:J.te.ria, não 
perca a sua vez de fallt~r. 1\Iatcrill tão importante 
n5o se póde cx.ltaurir cm cinco minutos. 

O Sn. LEITÃo nA Cu:-~nA :-Eu mesmo faliarin 
;wrn satisfazer a V. Ex. 

O Sn. D.\.NTAS :- A JJoas horas I 
O Sn. Su.vmn.\. nA MoTT.\.:- .Eu n5o cont.wn 

-com o:::sa proya du bondade de v. EX., que me [;ou
paria o sacrificio. 

V o lo velo oJ.inmento, 3 vista da necessidade de 
~csclarccime_ntos. Qnando entrar a matcria cm dis
,cussão1 si acaso Deus me dm· forç-as, tornilrci 
._parte no dctwte parn cnmprir ~ minhn vromcssa. 

A discusgão ficou adiad<'l. pela hora. -
JJ Sn. rnEsiDENTE Ucu para ordca1 do dia 27 

L' pal'le (ali â I !tom). 

YotaçUo dn matcria c_uja di~cussão ficou encer
rada. 

3.a discussão da propo~tn f!o pod~r executivo 
flxilndo as forças de terra llrlfa o anno financeiro 
de 1880-1891. 

2.a pal'te (á 1 lwm ou ãntes). 

Discussão dos requerimentos adtados pela orUmu 
.de sua aprosentac;ão, a saber : 

!. 0 Do Sr. Correia, pedindo informarõcs si foram 
contemplados nas nomc::tçõc.;; da gua1:Ua n::tcional 
do J:iauhy os officüws que estavam servindo. 

~. 0 _Do mcs~no s~nlwl', lt!.~!linrlo cópia do ameio 
Uo director 1t1tGr1no da Faculdade do .Medicina 
.acerca d~ contagem <las falta::> dos estudantes, nn 
. conformul;Hl<J Uo decreto n. !HK:i de U:l6~. 

3.0 DJ mesmo senhor, riC·1indo ínfornuú·ão snLrc 
.qual o nttlmo anno cm qu__c 11reslou conbs a -Ca-
..nun·a Municipal da. côrte. _ 

~.o D~ Sr: J~gu_a.r:_il.Je IH'dindo inrorma.ções _re· 
.iatLr<lS n distnlJU1Ç30 àe soccorros pnlJlicos na 
pro"'inci.:t dt~ 1\:traltylJn, c solJrc <1 convcnio_ncia de 
,..a'Uopt:1r~se nrn,1 rrsolu~ão que susp~'nda a dcição 
.tle senailor _{)(~la dita rn·ovinciD;,,pnra flUilndo ces
sarem os c!Tt~Itos do. sccca. 

E, si houver t~mpo, as outras ma terias já designa
das, a saLcr : 

2_.a discussão das propo1'i(:i'ios dt:t camara dos de
putados, do corrcntu anuo : 

N. :1.86, approvando o contrato eclc!Jr.1Jo Pf~lu 
governo par<l a navegação a Yapor no rio Anwzo
nas e .outros . 

N. i 52, 1.h•tnrminando que o :o; c'>:ame.::: de prt3-
parntorios feito;-; no lyceu da fi<l h ia sejnm acrito..; 
pnra n mr~tricnla nos cursos !'UpE'riorc.:-: do Im
perio. 

2.a. disCU::isão elo pnrec.er da commissão d1~ cm
prezas privikglad:ts sobre a pr1.•lenção de Mnrric; 
N. Kohn. 

3. 11 dita (}a propo:ü~ão úa c,'lmara dos dcpur:~doS, 
n. 23:l, do corrente anuo, conccdondo n C~1rlos 
Agostinho de L...1Jlerrillrc privilegio pr~ra fnbric.:-tr A 

vender sóUa nrtifidn.l e acido sufphurico. 
2. a Uita <la propo~ição da mesma cama r[), n. 0~2. 

de 1873, detcrmiuando crnc a Icg·itim<Jção pM 
subserJuente m::~.trimonio romprohonde os filhos 
espurios. 

3.a dita dallroposiçüo n. 225, do corrente anuo, 
autorizando o governo a tlrmnr definitivamente o 
contrato parn a limpeza c irrignçfío da cidade. 

~La-dita da proposiçfío da mcsmn camara, n. 117, 
do' corrente anno, autorizando a Gamara Muni
cipal da côrte a contrnhir um empre~timo nté ú 
quantia de (!.,000:000~, a juros de 6 °/o 

Levantou-se a se::são ;h 3 horas c. lO minuto~ dJ 
tarJe. 

Acta em :27 de Setenl.bro de ts,-o .. 

PUESIDENCL\. DO SR. VlSCO::-{OE DE J.-\GU.\R'l:". 

A's 11 hor::Js da manhã foz· se n chamnda c acll:1· 
rnm-se pre:;;0ntl'5. 25 St·s. scnador0s. a saber.: .Vis
conde de Ja_guarv, Dia3 do Carvalho, Cruz Ma~ 
ch~do, Barão de· Mamnngnapc, Uarros D:.trrcto, 
Lcao Velloso, Barão de Cote:;ipn, Yieira da Silva, 
Vise;ondo _de. A!Jéid~, Correia, Pnrnnag-u:i, Jun
CIU.c!ra, Dnuz, Pacs do Mendonç:rt, Ja~_~unribc, ni. 
htmo ll<"t Luz, Bn.ri.io da Laguna, UchUa Cavalcnnti 
Teixoit·n. Juntar, Josó Bonifucio, B:1rão d13 i'\Ia: 
rofm, Visconde do Muriliba, Alfonso Celso, LeHà·1 
da Cunha c Mondes de Almeida.. 
Dei~aram de comparocer, CClm caUS[l pnrticipadcl, 

os Srs. Nnncs Gonçnlvcs, Chicharro, Darão de Pi
rapama, Condo de llnepondv, DtHJllC de C<ixif1i; 
Di?go Velho, Fan!!tü de Ag'uit1r, Ocl<~viano, Sil~ 
vetra Lo!Jo, João Alfreilo, Stnimhü, Antão, Godoy, 
Fernandes Ja Cunha, Snraiva, Cunha c Fir•nei
rcdo, Silvoiru da 1\IOtt<l, Luiz Carla", Dautas,"Mnr
qucz do llcr\"al, Visconde de Bom Uetiru, Yiseond•3 
do lUo nrnnco c Viscondo,_du_Nictheroy . 

Daixnr<:~m de comp:1reecr, !'Cm causa pnrlicipnda, 
os Srs. llarUo de Souza Queiroz c YiseonU.·J de. 
Sua.ssuna . 

O Sn. _{. <) SECR.ET.-\RIO dcu_conta do seguinte 

EXPEDJEXTE 

Officio do .ministerio do _Imprrio, de 26 do 
corrente mcz,-remettento em resposta DO elo 3enaJo 
de 23 a portuia de 26 de Junlto ultimo, pela (Itl~·l 



/;Qij, ANNAES DO SENADO. 
·_-_.;rcmif~~-W~o~+ Mn--,·síWíijíí>Qí 1~~~lt{4Q1.,;&::.;t.::.=::~nt~:li: 

foi nomra.do delegado do insw~C'tor geral da ins-~ 3. 11 dita da proposic;ffo da cnmrlrn dos drputaàÕs,----------- ----- -
trucção primaria o sceundarin 'do mnnicipío da n. ~33, do corrente anno, concedendo n Carlos 
côrto1 na provincin do Jlaran~, o p<ulrc João Ba- .Agostinho Ue. LnrcrriCre privilegio pnra [<lbricnr u ~ 
ptist<:~ Ferrcirn Bello.-A quem fez a requisição. vender sóda artificial c acido sulphurico. 
Rurucrimrnt~ do Hrnriquc Rantcnnttl complc- 2." dila da proposiç-ão da mesma camara, n. 52:2, 

tando sou protesto contra a concessão do pri1~i- ue .:1.8i3, determinando que a legitimação por suh
lc~io a Cilrlos Augusto de Lapnrriüre.- A' 0om- scquentc matrimonio comprehcnda os filhos L'::i
missão de emprezas privilegiadas c obras publcias. purios. 

Q'Sn. 2. 0 SECP.ETARIO leu O seguinte 

Parecer 

c' A commissão de fazendn, a quem !o i presr.ntc. 
a proposição da camara do:> dctmtruJos,dc 5 do cor
rente mêz, n. 275, perrnittindu que o lro~pital da 
Santa Casa de Mi<;cricordia da cidntlc do Cam11inas, 
na pro1incin de S. P::tulo, po.~sa nccitar quaesquer 
legado! ou doações de !J.Ualrpwr espr.fÍC de Ltm::::, 
com a condição de converter cm apolirt!s d::t di
vid::t publica intransfcriveit:, no pr~zo improro
gavcl de tres nnnos, os bens immoveis que assim 
ndquirir sob pcnn dccaducitlade; é tle pa!'('ccr, que 
sendo a Santa C.1~n de Misrricordb. de Campina~ 
um cstaLelccimcnto pio importante, Q prcsontc
mcntc mui difficil a prompta v0ndn J.e immoveis. 
se lhe pótlc f<JZ(•r ess::t concrssão, não ohstantc ó 
que dispõ~ o decreto n. :1225 de 26 t.lc Ago:;to de 
!86.í,art. 2.0 que autoriz::t sómrntc o pr:Jzo de sris 
mczes; e assim deve ser approvada n proposição, 
entrando n[l ordem dos trabalhos. 

c Sala das commissí'írs do Scn~do, em 2'1 de So
tembru d.~ 1879.-J. Antilo.-J. J. Teixeira Jn
nt'or .-Visconde de NictfteJ'oJJ. » 

Ficou sobrtJ a mesa, p<lra ser tomm1o- cm cOn
sideração com a proposi~ão a que se refere,. indo 
entretanto n imprimir. 

A's H 1/2 lwras da manhã o Sr. prPsid,•nLc de
clarou que não pndin haver sessão por fnlt~t tle nu
mero de Srs. senadores. 

3.n dila da proposição n. 225, do corrente anuo, 
autorizando o governo a firmar Uefiniti\·amcntc o 
contrato para a Iimpnza e irrigação da chiado. 

2.a dita da propo1\ição d:i. mesmn camnra n. 1~7, 
do corrente anno, autorizando a Camnr.1 Municipal 
dn Cl>rte a contrahir um cmprestimo ntC 6 quontia 
de .1..000:000~, a juros de 6 '/o. 

O Sn. PRESIDENTE convidou os Srs. senadores 
presentes prm1 se occuparom com trnbalhos das 
commissõcs. 

A.ctn en'l '20 de Setembt•o de 18,.9. 

rRESIDENCL\. DO SR. VISCONDE DE HGUARY. 

A's U hora~ d::t manhã, acharam-se presentes: 
29 Srs. senadores, a saber : Visconde de Jnguary, 
Dias du Carvalho, Cruz I!-Tachatlo, Dnrfío dB Mamam· 
gu<:tpc, Godoy, Leão Yclloso, Junqucirn, Teixcirn 
Junwr, Bariío U::t Lagun[l, Vi:;conde de Muritib3, 
Correia, Ant?io, Diniz, Visconde do Hio Branco, 
n~rros Bnrreto, José Bonifacio, Vícirá da Silva, 
Pnr::tnaguá, Paes de Mendonça, Visconde dr Aboe
té, Darão tlc Maroim, Mendes de Almeida, Ribeiro 
da Luz, Cunha e Figueiredo, Dan tas, Lcibo da 
Cunha, Nunes Gonçalvc~, Barão de Cotcgipe e 
Uchôa Cavalcanti. 

Em seguida Ucm pnra ordem do dia 2S): Deixaram de compnrecr.r, com causa participada, 
Votação da materia, cuj[l Jiscm:~'iio fic.ou cncer- os Srs. AlfonsO Celso, Clticl10rro, Bari:lo de Pira-

para. pnma, Conde du Unrpendy, Diogo Yollwj Duque 
a. a discussão da propost:1. !lO poder executivo, tle C'lXias, Jnguv.rilJc, Fausto do Aguiar, Octnvia

fixando a forç::t n~val para 0 nnno fin:mcciro do no, Silveira Lobo, Jo5o Alfrctlu, Sinimbú,- Fcrnan-
1880-1881. des tla Cunha, Saruiva, Silveira da 1\Iotta, Luiz 

o , d' . . Curlos, Marqu1•z do IIPrv;tl, VisronJ.c do Bom Ro-
a.. I ta tla proposta do r,o.rlcr executivo con- tiro e Visconde dt~ Nic.thl'roy. 

vertida cm proJecto de I!I pt~la cnmnra dos . . , .. 
deputados, sob n. 288, concedendo ao mlnistcrio de D(nxaram:qc comparecer, sen~ causa P,~r11c1pnr1a, 
12strangeiros um credito cxtraordinario pnrn ser os ~:s. Barao de Souw Queiroz c \ Jscondu de 
applicado á.;; despezas de uma missão esprcial á l Suassuna · 
China. O Sn. :1..0 SECRETARIO deu conta Uo seguinte 

As matcrias já designadt~s, menos os requeri
mentos, a s~ber: 

3. 11 discussão da proposta rlo poder executivo 
fixando as forças de terrn pnru o anuo financeiro 
de 1880-!88!. 

2.:.. dita das propn:::tçõc~ du carnara dos depu
tados, do corrente anuo : 

N. i8t3, approvando o contrflto ccklJrado pelo 
governo pma a navegação a Ta por no rio Amazo. 
n<~s e outros. 

N. i 52, determinando que o.; exames de prc
pnratorios feitos no lyceu da Ballia sejam aceitos 
para a matricula nos cursos superiores do Im
perio. 

2.a. discussão do pnreccr dtt commissão de cm
prezas privilegiadas sobre a prcte.nção de Morris 
N. Kahn. 

EXPEDIENTE 

Offirios : 
Do presidcnle· da provinda de :rtlin01s Geraes, de 

22 do corrcnlc mcz, rcmcth~ntlo cúpia do officio 
em que o 1. o juiz de paz da p:a.rochia da cidade de 
Tres Pont::~s pnrticipn não ter-se reunido o re
spectivo collegio para a eleit•ão de- um senr:~dor. 

DJs mesas dos collogios eleitoraes_da Campanha, 
Pouso Alto, Marianna~ S. João Baptista e Diaman
tina, da mesma proviricia, remettcndo J:ts actas da 
eleição do um senJdor a qnc se procedeu no:; ditos 
collegios. · 

Requerimento de José FeliCiano ITorta de Araujo, 
offerccendo trcs documentos sobre a eleição do 
eleitores especiflCS da _pnrochia de Nossa Senhora 
do Amparo de !tapem ~rim. 

• --~ 
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SESSAO El\1 29 DE SE.TE~IBRO. !;05 

Rcprrsen!.n.('?ío do cidadão votnntc da purochin 
daciúade d(l Camr1anhn, Francisco lgnucio <la Silva 
Araujo .. contra a cleir;ão de eleitores cspeciD.Os, 
feita na dita parochia. 

A' commissão dt constitulção. 
O Sn. 2. 0 SBCRET.illiO leu n::: seguintes 

Pu.J·eccres _ 

•Foi rcmcttitla <Í commissão du mflrinha o ·guetrã 
do Senado a proposição da outrn camara de 9 de 
Setcml,ro do corrente anno, n. 28:1, mantlando 
contar na antiguiJadc do pn~to o praça do lencntc 
do 2. o JJatalbiio do infnntilriJ. José Tgnacio Ribeiro 
Roma o tempo decorrido desde a sua promoção a 
este posto em 18 de Janeit·o até 17 tle Julho tlc 
1878 em que foi reformado. 
~O tenente Roma rcqurrcu quo se lhe contt~ssc 

tempo de scrv·iço c antiguid::u.lc o intermediaria 
da sua reforma M da rcadmi:;são no quadro cffc
ctivc do exorcito no posto~ em que ftira reformado 
mcdiank inspecção de saúde; pois que ~o- decreto 
legislativo de i8 de Junho de i873, executado p0lo 
de 2 de Julho do mcs.mo·anno, determinou que 
fosso considerado o ultimá da classe tios tLmentcs. 

c Fazcndo-llw n grara da rendmis~ão~ o poder 
legislativo quiz rcsgu~rdar c manter os direitos 
adquirido.,; dos offidacs de irual pm:to que o mesmo 
tenente pretentle preterir uc.pofs do p::l::.sados mais 
de cinco annos. 

c A proposiçfio não dcroga expressamente 9(]UClla 
clausula, mas importa o mesmo cm relação aos 
tenentes actuacs~ acima dos f1Uaes iria collocar-se 
Roma na escala rcspcetiva. 

" EntenUe a commissão que por mclhot•es r1ue 
sejam os serviços do tenente Roma, nada pode 
justincar a nova graça inicindn. na sobrcdlta pro· 
poí>ição com prrj"uir.o de krceiro~, cujos direito:-: 
se firm::tm na so cmnc dispo::.içi'ío de uma Ia i que 
liast::mtc fuvorcco o agracüHlo, retardando o ::tcccs
so dos officiaes do posto immcdiato. 

c Si Roma preston sctvi~;os relevantes, os outros, 
pelo menos nlguns, larni.Jl'lll os prPstnrmn distin· 
ctos; n rcformn qnc se lhe Ut•.u não foi injmta, 11ois 
quo Laseuu·sc nainspcceão legal (IIlC o declarou in
cnpar. fio todo o serviço, emLura mais tarde tivesse 
elle a felicidnU.e de resta:Uclcccr-se c obtiYessc a 
sua readmissão. 

c PCio que fiCél. exposto, é .1 com missão de pêlrccer 
que a proposi~ão entre em dise-us.::ão, mas ni'ío seja 
adoptada. 

c Seda das comissões do Senndo, 20 de Setembro 
de :1879.-Visconde de lJfuritibct.-Junqueim.-
Barão da Laguna. • _ 

c A camara dos dcpnt::ulos enviou ao Senado e 
foi remcttida á com missão de marinha e guerra a 
-propo~içl'ío n. 237 de D de Agosto ultimo, quo con· 
cede ao lencntc graduado Uo cstaUo maior de 2.a 
classe Jemqnim Alves da Costa Mattos a comcrvn
ção no dito corpo da mc . .:;ma. nnti.guidade,de que já 
gozavl).. na nrmn de nrtilharin, de que foi transfe~ 
rido. 

c Esta conc~ssl'ío tc,•c Jogar cm deferimento ao 
pedido do mencionado officinl, allcgando exemplos 
em casos scmelllantcs. 

' Dos pnp(';fS anncxos á proposirno eon:;ta que, 
sendo o SU:(lplicrmtc I. o tcnt.nt1~ grÕtluado dn arma 
de artillwrw., requereu transferencia para o es
tado maior, onde com cffeito foi admittitlo sempre· 
juizo da antiguidatlc dos que jâ pertenciam ao 

corpo no pnsto cfTectiyo Uo mesmo trnnsferido, 
segundo a clausula exprrss:1 nessa lransfercncii:l: 
e o de.terminado no art.6. 0 d<1 lei de 11 tle Sctem~ 
bru de 1861. 

~ E' clnro portêlnto que os 0fficiê1eS cuja anti~ 
guidadc foi resguardada por essa clausula são 
ofiendiUos em seus rospor-tivos direitos pr•I:t pro~ 
posie5o de que se trata, annuHada assim a garan· 
tia o!Tcrceida pela cit:Hl:l lei cm proveito pa.rti~ 
cu lar do supplirante. 

• Não de:::conhcce a commisslío ter o decreto de 
:l. 0 de Outubl'O de 186[) autorizado a tran::>fercn('ia 
dos offieiaes daf; outras armas pt~ra o estado maior 
de 2."" classe sem perda dn antiguidade; mns tal 
autoriznçfío nãJ comprclwnde os subalternos que 
prdem transrerencia; sómrnto diz rospcito aos 
transferidos por con venicncias do scrYiço, nos 
termos do decreto n. 772 de 31 de l\Iarço de -1851. 
A trnnsf..:rcncia volnntflria está sujeita e re~e-se 
pr.Inlf'i de i801.pelnqual foi concodid::t a do sup
plicant~\ embora reclame ngora contra o seu pro· 
prio f<~ctu. Aecrcsce que não p::lrrce regular a in~ 
tPrvcncão do porler logislativo para revogar um 
êlcto ptirêlmente aJrninistrutivo c da alçada do go· 
vcno na execuç-ão de leis cxif;tcntcs. Só por meio 
de interprct~Jção geral poderia ser doclnrado o 
sentiUo dc:-:sas h!is, st aquclle acto Il1es Iosso con~ 
traria ou dellns se afastasf;O. 

(E' portanto a commissão de parrccr que a pro
posição entre em discussão c seja rejeitada. 

« Saln das commi~sões, 29 de ScLemúro de 1870.
Visconde de .Muritiba.-Ju.nqueira.- Bal'ão da La~ 
guna. • 

•Ü 2. 0 lcncnto do arlilbaria a pé Amrrico Augusto 
Soares 'Voolf, t(_•ndo sido rcprovadu por duas vezes 
nfls materins rlo 1.0 anno Uo curso militnr,o por i~~o 
cxeiuido da tesprctivn Escolrr c:n virtude do art. 
i t7 do regulamento de l87i, requereu ao goycrno 

!wrmissão par:1 mntricniar-fle na Escob de Caval
aria e Inf~ntaria Ua provincia do Rio Grande du 

Sul. 
or: Sendo~Ihe ncgnda e3sa matriculo., recorreu ao 

poclf'J' l1'gislativo, c n. cam<~rn dos depnhulo:::, na 
proposição rf'mettiUa no Sen:1do sob u. 302 de 17 
do correntc moz, deferiu-lhe fllvoravelmcntc. 

• A commi:::.sl:io de marinha e guerra, examinando 
esta 11roposiç?ío, não descoLriu motivo plausível . 
para SE'r adnptnda c_ tornar do nenhum cffeito a 
rwn~ que aqnclle regulamento impõe nos alumnos 
sustentados it custa Uo Estado, (jLle desaproveitem 
o tempo dos seus estutlos sem prestarem o sC\r
viço militar a que de outro mocto estavnm olJri~ 
gado~. 

a Asmatcrias do ensinado t.oanno da Escola do 
Rio Gr.1ndc são identicas :í.s do ~nno correspon· 
dente da Eseola Mitltar em que ".Yoolf foi rC'pro
vndo, c este nada allcga que possa 3ttenuar as 
successiv3s rcprova~ões que soffrcu. 

c A commissão é portanto de parecer que on~ 
trando a proposic;ffo nD. ordem do dl.:~, não sejl't 
approy:~da. 

• So.la das sessões tlo Scna.do, 20 de Setembro 
de 187\J.-lllttritiúa.-Junq~teira.-Bar{io da La.~ 
guna. :o 

Ficaram sobre o mesa p.1rn ser tomados cm 
consideraç-ão com as proposi~õcs a que -se referem. 

A's 11 1/2 horas da mnnhlí o Sr. presidente de:
clarou que n~o porlia hUVl'r ~cssão por falta do 
numero de Srs. seuadore.s. 
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406 ANNAES DO SENADO. 

Em seguida deu para ordem do dia 30: 

1.11 parte (até á 1 !tola). 

As matcrhhi já designadas, a saber : 
Votação da ma teria, enja discuss5o ficou encer~ 

rada. 
3.n discussão da. proposta. Uo poder cxecnth·o. 

fixando a força naval p::m.1 o anno financeiro de 
!880·1881. 

2.a dHri. da proposta do po1let' executivo con~ 
vertida cm projr('tO do let pela camara dos de~ 
puta dos. sob n. 288, concedendo ao ministt!rio de 
estrang-eiros um. credito cXLI'ê!LH'dinario para. ser 
npplicndo fts dcspezas do uma m:ssão cspecialó 
China.; 

As matcrias já Ucsignndas, menos os rcqticrf~ 
mentos, a sal.ler: 

a. a discussão Ua proposta tlo 110der executivo, 
fixando as forças i]~ tcrr.::t para o anno finnnceiro 
de 1880·1881. 

2.a dita das propo~içõcs da C'QlllDra Uos depu
tatlos, Uo corrente anuo: 

N. 186, appi'1W::mrlo o con!rato cdcbraJo pAio 
governo pnra <:1 navegação a V'npor no rio Amazo
nas c outros. 

N. !52, tletcrminnndo fJUC o~ exames Ue pro~ 
pnratorios fe.Hus no lyceu da Rtlüa sej.:Jm aceitos 
para n matricula nos cursos supi)fiorc.':l Llo Impcrio. 

2.a discussão do ptlrcccr da commissão do 6m
prP7.as pririlcgiai.lns sobre a prctcnoUo de Morris 
.N. Kolln. 

.3.n dita da proposição dn c,1fi1f1Nt dos (h•put:vlos, 
n. 233, do corrente auno, conccdm=).(Io a Carlos 
Agostinho JtJ Lap0.rriúre pl'ivilegio parr. fab!'icar e 
vender só!.la a.rtificial e acido sulphul'ico. 

2.n dita da J_)ropo~içi'i.o da mesma camnra, n. 52! 
de !873, dct!!rmin:mdo qtw t1 legitimação por suiJ
sequente matrimonio comprr.honUo os fillFJ::i cs
pnrio3. 

3.a dita Ja propn$:iÇ-~O n. 22~, do corrante nnno, 
autorizando o governo n firmr~r llefinitivamentc o 
contrato pnra fi limprzn c irrlguçíio da ciú~Ue. 

~.a Jita da propo:-;içiin i] a mesma cornara n. ~47, 
ela corrente anuo, <>Utoriumr1o aCamara ~Iun[ci
pai da CUrte a contrahir um cmprostimo até ii 
fjuan tia de .1,. 000: 000~, n jut·os d•! G 0/o. 

2.a parl~ ( ú 1 lwl'n un rmtes). 

2.a dü:cmsão do arL. fV Uo projl•C!o) de lei do ar'· 
~amcnto rt"~llltivo á receita gertll Uo Imporia, c se
guintes, si hom•er tem110. 

O Srr.. I'llESIDENTE convidou os Sr:;. senadores pre
sentes pJrn ~o occup;;~.rcm com tral.Jnlhos da3 com~ 
missões. 

-- ·~"'~"'= ''S"'A'f?"""-~* 7 f3E~: . .,~c3-.iJ!!f'i.'""~"*':"'ti''TE:we.:~-~"~"?~~-ry- s~..,,-:.-.;;_:a-~ 

'DO.!l Sessão eO.l ao" de Sctelllhl'O 
de 1.8,.9. 

C'RESTDE~CB ... DO SR. VISCONDE DE UGUARY. 

SV.\HIAlUO.-EI.l'nom:.;u,- 'l'ros parecere~ do SenaJo, sdnUo 
urn da commissil:o do assem!Jlóas provinciaes acerca Jos es
tatuto~ Lia communi,JaJo evant;clica Je S. Lcopo!tlo, o so
gundo da commis~ão do pemfl'e~ o ordenado~ sol1ro a pansão 
do n. Jo01una Tlicroza Alvos Franco e o tcrceirn da com
IUissão do fa~ouda rclativamcuto á prP.I;r.ripç~o cm que in· 
corrou·n. Maria Luiza do Dritto Sanches.- A <!missão do 
50.000.000/i. Discurso c requerimento do Sr. Josd Bonifacio. 
Appt•ovação do roqnerimento.-rnurEm.l. J.>,J.UTE DA onDE:ll no 
lH,\.- ür~umoutl.l da f.uenola. :O.' atação solore a JespMn.
Fot•ças de mar para o nnno financeiro do iS80-·1B8f. \'otn· 
çlo cm .'J.n diacusaão. -Missão especial á China. Discurso Jo 
Sr. Corroia • .Adiamcntu Ja discussão.- ~;Ec!:'XD..I. P.l.nn: D.l. 
onor;M no ora.- Orçautont.:. o];~. faz~ncla na parte l'"lativ:t _tí 
rctoita .t::•~ral do lmjlP.rio. Dbonr~o e rerrurriml'nto tio St', CO· 
k;npc. Obsenações do Sr. ministro da fazonUa. 

A's 11 horas tla"manhi:í fez-se n chamaU:a c acha
ram-se presentes 27 Srs. senadores, a saber: Vis
conde de Jaguary .. Cruz I\Iachal!o, M<1manguapo, 
Godoy. Lc~o Vdloso, JUlli]UC'ira, narão da Laguna, 
Correia, Diniz, Rm·os Barreto, Visconde de Mnri
tiba, JaguarilJe, Vieira da SHYn, Josó Donifctcio, 
Uch1\a Cavnicanti, •rcixeira Junior, Visconde do 
Rio Branco, Darão de Pirapam::~, Pnranaguá, Ba1·ão 
de ~Iaroim, Antão, Alfonso Ccl::o, P.rtes de Men
donça, Barão de Cotegipo, Ribeiro da Luz, Ju.sé 
Bento e Sinimbú. 

Deixaram Lle comwll't'Cer, com causa pnrticípada, 
os Srs. Chichorro, Contle de Baopendr. Diogo Ve~ 
lho, DufJuc de Ca....:ia::, Octnví:mo, Silveira V1l1o, 
Fornawlcs da Cunha, Saraiva, Lniz C<~rlos, Silvdra 
da Mottn, Ma!'(jUCZ do IIorval, Visconde de Dom 
H e tiro c V lsconcle de. Nicthcroy. 

Dl'lixaram do eompa.rf'C('f, sem causa ptlr!iciprtrl:l, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz o Vhcundo de 
Suassuna. 

O SR. 3.u stWrtET.\.nw, servindo de r.u, deu cont::t 
do ::;cguintc 

EXPEDIENTE 

omdos: 
Du ministerio do Impcrio, lle 29 do corrente, 

dL!clnrJ.ndo, cru additJuwuto ao aviso do 22 : i.", 
que dC'poi~ de to.:l' ~ido C'\pNHdo aqurlle t~viso foi 
1'1~crbitlo na rc~pectiYn sccrel<lria o projecto de 
lei llrl ns.semiJléa provincial do PnrA rdativo ii 
entrcrra ao nev. l;ispo diocesano dn i~reja cdifi~ 
cada "pnra servir de matriz da pnrochia 1lc Naza~ 
rcth, t~comp::mh.1ndo o otneio do presidente da 
provinda; 2. 0

, qtiC o governo vai .sul.Jmcttl:r 
esse projecto ao poder lcgislnti\'o. 

Do ministcrio d.:J fazenlla, de .29 do corrente, 
rr.mcttcndo, cm resposta ao do Senado llt! 5, 
infornlilÇÕcs sobre a prop0~ir;ão da C.:Jtnnra dos Srs. 
deputado::. autorizando a impr_o~sílo grttlnila na. 
TypoaTnphia NntiOntll ào-TrtJtado úe rathologia 
Exter"'1w,-comw1sto 1wlo conselheiro Dr. AntoJJio 
Ft!rrcira Fr~mçn. 

Do mini~terio da ngricultrtra, commcrclo c 
obra~ pu!JiicM, de 26 do ('orrcntt~, rcmcltL'ndo, cm 
resposta ao 1lo Senmlo de 7 c S de Março ultimo, a 
rC'laçüo nom!nnl dus estrangeiros que se acham ao 
serviço dv.quellc ministerio como engenheiros agri.~ 
memores. 

A quem fez u rcquisi~ão. 

j 
' r: 
~-
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SESSAO E~l 30 DE SETEMBRO. 

Da mosa dos collogios eloitorncs de S. Sebastião 
do Poroiso o ULura1a .. da proTincin do Minas G•;,~ 
racs, rotncltentlo cópias das actos da eleição de um 
senador a <tuc ~o procedeu nos ditos colicgios.
A' commissao de constituição. 

Compareceram m~is o::; Srs. Leitão da Culiha, 
Danlas o Menues de Almeida. 

O SR. !'RESIDENTE alJriu a sessão. 
· Leram-se as actas do 26,27 e 29 Jo corrente maz, 
e,não Iwvcnào quem sobre. ellas fizesse observações, 
foram dadas por approvadns. 

Compnrercram depois os Srs. Visconde de 
Ahneté, Nunes Goncalros, Dias de Carvalho,J"oão 
Alfredo c Fausto de Aguiar. 

Ü SR. ::2. 0 SECUETAUIO leu OS seguinteS 

Pareceres 

~ A commissão de asscml.Jléus provinciacs, ;lepois 
de matluro exame sobro aJHoposição da rrtmarn 
dos deputa !los, IJllO declara crer ser sanccionado 
o decreto n. :11i5 da asscmbléa provincial do Rio 
Grande do Sul Je4 do Maio de 18771 que approva 
os estatutos da eommunidado cv:mgelica de S. 
Leopoldo, convencem-se de que a dita proposição 
não está no caso de ser approvada pelo Senado. 

c Não ba duvida que, pr.lo nrt. t.o, § 10, do acto 
addiciomll, as usscmbléas provinciacs são com
petentes para legislar sobre associações religiosas; 
mas com o derreto n. :1Hti a assemLiúa Uo Rio 
Grande do Sul não exerceu funcção legislativa, c 
sim a.dministrativa, rommctkndo uma Invasão 
das attriLuiçõcs do porlcr executivo. 

c Legislar 0 estuLdccer regras ou condições que 
devem sorrir de norma cm qualquer mnteria. 
. • E' neto nU.ministrativo approvar ou reconhecer 
que foram guardadas essas regras. 

«Pela no:-;;alogislação ::mtign. comprtia ao desrm
lwrgo do p1ço a upprovn.ção das corporações de 
que se trata, attriLUJI\_ão que depois paRs-on pnrn o 
governo pelo art. 2.0

, ~H, Ua. lei do 22 de Setembro 
de 1828, corrotorada pelo decreto n. 83!. de 2 de 
OutuLru do 1851. art. 6.7. E ainda ultimnrncnte n. 
lei n. 1083 de 22 de Agosto <lo l8ü0 c o decrete 
n. 27H Ue :I.Jl de DezcmLro dú mesmo anno .fir~ 
marv.m esta doutrina. 

( Si ainda mesmo quando a assembléa geral era 
comprtcnte parale~islm· sobre a m:J.teria, nunca 
Se julgou com direito a ~pprovar estatutos, como 
admitlir-so que as a.ssembléas provinciaes se 
arroguem uma tal attrihuição '? 

c Diversas associações roligios'ls acatholicas exis
tem já no p:1iz funcciommdo independente de acto 
lcgisln.tivo. 

c AprinC'ipio o governo se limitava a dCCTàrái' que 
essas associações podiam continuar no cxerc.icio _de 
suas funcções sem prejuízo das leis do p::dz, de
creto n. 2959 de 6 de Agosto de !86~ c uutros. 

• Posteriormente, rcconhc~.:cndo que essa simples 
dcclar<~ç5o era insufficicnte1 c não satisfazia á oxi~ 
gencia do decreto n. 27!! de 19 de Dezembro de 
:1860, começou a dnr su~ approvação expressa aos 
estatutos tlessos associa~õcs:, decreto n. 5105 do 3 
de Outu:Uro Ue 1872 c outros. 

• EsLa é a doutrina que pí"lrcre vcrdn4cira á com
missão c contra a qual i.lttenta o decreto da as
scmtléa provincial do Rio Grande do Sul. 

• Accrcsce que esse decreto invade !linda as attri • 
buiéõcs do podm· cxecutiro, concedendo licença 

para adquirir bens de raiz (al'l. 9. 0 dos estatuto..-) 
cont1·a o qun dispõe o decreto n. :1.225 de 20 de 
Agosto de 1861. 

~ Por todas estas razões entende a. corumissão 
que a propo.;;ição vinda da camara dos deputados 
deve ser submettida á discussão e rejeitada, salvo 
si o S~nado entender o contrario em sua sabe
doria. 

• Paço tlo Senauo, em 29 de Setembro de !879.
Alvaro Bm·balho Vchôa Cavalcanti.-Barão de Pl
rapama. ' 

c A commis;ão de pom~ões e ordenados examinou 
a prOJlOsiçilo que approva o decreto de i6 de 
Agosto de !87G, pelo qual foi ordenado que a pen· 
são de GO$ monsaes concedida por drcrcto do 30 
do r..bio de 1868 a. D. Joannn Thereza Alves Fr::mco 
mãi do CD.pitão Erico Jorge Franco, morto cnÍ 
comltatc, se devolva. ás suas filha~ D. Maria Ame
lia Franco o D. Clotilde Thercza Franco. 

«Veiu. anncxa uma j~st_ificacão a q_ue prorcdr.rnm 
ns agrac.ID.das pernntc o JUIZO dos feitos dtr fazenda. 
provando a sua. identidade de pessor1, qulil semprÔ 
viveram cm companhitt de seus pnis em estado 
de solteira5, que n5o prrcr.bem dos cofres pulJiicos 
quantia alguma por qurtlqucr titulo qU1! sej.1, e 
que continu;tm a viver em estndo de soltdrns o 
com toda a honestidade. 

«Tambcm juntarnm suas certidões de h<1ptismo, 
documentos que serviram de base á pensão c.once
dida á :mu faliecida mãi, c que hoje se manda deR 
volver em seu favor. 

cA commissão, considerando que as agraciadas 
acham-se em c:;;tado de poLrc-z<i, como allegam em 
sua prtiç5o r é confirmado pelas informnções do 
prc~idente c do commandantc das armas da Bahia · 

'Considerando rpw seria iniquo dcix.alwDs sem o; 
precisos rcc.ursos de suiJ.si:::.tencia depois de terem 
perdido seu irmão, fniiocido t'm defesa Ua honra 
do E~ ta do, e sua mãi~ quo lhes servia de arrimo o 
cm cuja companhia viviam; ó de pnrecor qnc a 
rcsoiu~ão alludida entre cm discussão e seja ap~ 
provada. 

~saia das commissões,em 2Q de Setembro dB !87D. 
- ..r1ntonio ~11. Nunes Gontalt'(:S. - Vieil'a da 
Silva.-Leitão da Cunha.» 

Ficaram sobro a mesa .rara entrar na. ordem dos 
trabalhos, com as propma~õcs a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

Foi igualmente lido, posto cm discnsstlo e ap
prova.do o requerimento offerecido no seguinte 
parecer da commissão de fazenda : 

• Foi presenteá commis::.ão de fazenda a propo~ 
sição da camara dos dcputndos, de 3 de Setembro 
do corrente anno, n. 273, que autoriza o governo 
a relevar da prescripção cm que incorreu D. Maria 
Luiza de Britto Sanches, afim do receber no The~ 
souro Nacional o que lhe competir por lei, como 
filha unica do fallecido capitUo·tcnente da :uma da 
e marechal de campo João da Costa Britto Sanches, 
devendo-se-lho descontar as quantias com que 
devia ter contrilmido, si cffectivamente houvesse 
gozado desse beneficio. 

' Em :187i) foi pr~sonte ao Scna.Uo n proposição da 
camara sob n. U2, que mandava relevar da pre
scripção a ~upplicrmte para receber no Thesouro 
Nacional o que lhe competisse como filha unica do 
marechal de campo João da Costa Britto Sanches, e 
reenvwda á camara com a emenda-que o paga· 
mento do meio soldo terá logar da data da ha!Jili. 



~08 ANNAES DO SENADO. .. c 

---------~-~~=--~-"~"'""--=~'-'"-~''"" -~··"''";_,.OC~-""""o,"o-:;oc:!<c:~::;·c;7-"::·cc..,.,.::5õc;':.'c;c:__:_' """;.:,;;c·=i'F"~-~:.·-,~~"-~-,.~C<-:tcc,·-::~~--'"'7''-'~~-"--' -:-'~-:~.--~.:,~it~~t~; ~,;,,;;~-=-;..< -~ 

tacão cm Uinnte. Nesse mesmo anno passou n 
resolucão n. 2620 de 8 de SctemLtu, fJUO consa
grou cm disposicão geral a solJrcdita clausula, 
tornnndo assim de'mc.cessarias relevações indiYi
duaes da rrcscripção. Dos documentos junlo:> ;í 
pt'til,'lfo nao const~ si a supplíeantc tratou Ucssa 
habilitação e si está no gozo do mofo suldo do seu 
fallccido prli, marcclial do campo. 

«A presente proposição trata do monte-pio que á 
.supplicantc julga ser devido como filfw unica do 
capitão-tenente da armDda, visto ter ellc conlri
buido com o dcsr:onto. par:t constituir monte pio . 

., A lei <:~cima citada nua n.pplicou a disposirão ás 
pessoas que tl'm direito ao monte-pio, e portanto a 
isenção da prcscripç?io para podrrcm haJJilitar-~o 
dercnde do·pmh\r Je~islativo, qur pod0r:'i conc•J
dc -a sem a clausula 1mpo:o.ta ás habilitações para 
o meio soldo~ isto é do sú darem o direito ela data 
da habiliiação, visto que para o monlepio militar 
os instituidores r~zem o de::;contu nos seus venci
mentos pora que seus lJerUcirus o gozem desde n. 
duta do fallccimento. 

""Si, porém, a supplican!e c.:;.t:i no gozado meio 
soldo, não o poderü accumular ao monte-pio, por 
a isso se op110r a lei J.e 6 de Novembro de 
i827, art. i_ o,§ :Lu. Si o monte-llio a que tem 
direito a supphrantc fU1· igual ou exceder ao meio 
soldot não poflerá percC'IJcr este, e somente o Leno
ficio ao monte-pio. 

o; Para que a commissão possa dar com segurança 
o pnrccer rarccc fJUG se peça no govcrno~por intcr
mcdio do miuistcrio da Í<lZI.mda, as seguintes 
illf19fillV.ÇÕCS : 

L o Si a supplicantc se habiHlou p:na pcrccUer 
o mcio'-6o!ifo Uo marechal de eampo João da Costa 
Britto So.nclws, c si cstâ no gozo desse Louc1icio. 

j_o Si o fallccído na qunlidado de capitão-tenente 
da armnda entrou pnrn os cofres pniJ!icos com o 
desconto para o monte-pio mllitar. 

3. 0 A quanto montará a importancia do monte
pio I},UC, nesta llYliOtlll'cie, :-:e. dcrcria conceder ii 
sua flllw. desde a tia ta do fallecimenlo de seQ pai, 
a 11 de ALl'il tle 18~5. 

• Neste sentido requer a commis.\=ão que se. peç-am 
tts sobreditas informações. 

• Sala rlas commissõcs tlo Senado, cm 29 de Se
tcmLro tle 1879.-J. Antao.-J. J. Teixeira lu
nior. :o 

O Sn. rnEstDENTE nomeou o Sr. Visconde do 
Rio BrancG p<Jra a commissão de agricultur:~, 
commcrcio, inJ.ustria c v.rtos, na vaga deixada 
pC'lo ful!ccido senador Visconde do Rio Grande. 

A E>IISSÃO DE 50.000; 000~000, 

O Sr. José Donifuclo:-Sr. presidente, 
o Senado é testemunha da lliscmsão IumiJtosa lw. • 
vida no seu recinto a propo.~ito do ultimo cmprcs
timo. E' tambelll tc:;tl!lllUnlJa de que os di\'crsos 
oradore.s que se refcriraú1 t1 esse facto, a:::sim como 
o Sr. ministro dn fazenda, basearam a sua argu~ 
mentação om dv.dos, que o Senado não con!JCce .. 

Assim, o honrado Sr. ministro da fnzcnda tratou 
de uma consulta Jo conselho de Estado e, tratando 
dclla. referiu-se tamberu ú projectada ou passivei 
emissão de titulas a 5 <~fo c a prero de 106, ope
ração que não foi reputada convt•nicntr. Oml va

-reco fUra de duviJ.:~, quae::;r1ncr que sejam M ques-
tões que fossem avcntntJas no eonscllw du Estudo, 
que se examinassem nesta consulta a natureza, a 

necessidade c a convcniencia relativa~ do cmpres
timo. Tendo o noLre 1ninistro da fazenda~~ refo..:· 
rido a esta consulta, parece-me que clla não pôde 
se-r consideradn, desde esse momento,assumpto re
servado, porque do outm sorte seri<J, em um com· 
Lu!c leal, como S. Ex. sempre costuma travar, a 
imposs.ibilidade da re.spost~ com os rcspecth"OS 
documentos. 

Ainda com referencia ao cmprcstimo, o Sr. mi· 
nistro dn bzcmla, querendo demonstrar a im_poS
silJlliJ.ndL3 de uma opcrn('ão externa, Dlludm a 
telegrammos ou corresporidc-ncia, dos quaes de
duziu a impossibilid;:~dc Ua realização de um emM 
prestimo, a menos que assentasse soLre as Lases 
do do !87;) e, raciocmnndo com a necessidade du 
deixar marü'cm aos subscriptoros c com as com
missões do~ JJDnquciros, declarou que só porleri.:t 
obter a 83 i/2. Parece t:J.mlJem que é. impossível 
rariocinar sobre o pl\~t·o sem conhccuuanto dos 
Uallus cm que ln:tsuou:se o Sr. ministro da fa
zenda. 

O prdi<lo relativo á copia da. conmlta do con
selho de Estado o ás corrc-f'.pondc>ncias ou tclc
rrr:~mmas concernentes á materia são dados in
dispens:~vris pnra que o Sen<1d0 arrecie ~operação 
financeira de S. Ex. 

No seu discurso, ainda S. Ex. referiu-se, res
pondendo aos oradores que censuraram o cmprc;'l
timo, aos Lilhetcs do Tllesuuro em ciTCU!ação, assim 
como a esses titulas existcnte3 uo Banco do 
nrazil. 

O Senado comprehcndo que se. trnln, siuão no 
todo, ao menos em parte, nf\O de um cmprestimo 
novo, mas de uma conversão de cmprcstimo. 

Niio faço questão, como o Sr. ministro ~(1. fa~ 
zenl!a, da palavra- co~versão 7 ou_ consolldnçao. 
Tod:~ a conversão não c consoltdaçao, ma'l tolla a 
consolidaçiío é convcrs5o, n menos que se l.omc. a 
palavra convCrsDo cm smt1L10 cspcci~I. E, poi::.: 
não f<J.ÇO questão da pnlavra. A verdalle, por?m, c 
esta: o Sr. ministro da fazenda não conlrahm um 
emprcstimo novo; pnrlc do sou cmprC'stimo fUra 
pago com outros titulas, istu U, com tttu!os do om
prct-:timo mrtallico. E', portanto, que::~bo funtla
mcntal verificar a parle que nestl) emprestimo ro· 
presenta .n divida 110'-ID. e a parte que rcprc:::.cn[a a 
diridn antiga, porque si é exacto, como diz o .sr. 
ministro da fazenda, que na conversão o Estado un· 
punha a lei ao credor c na consolidação não im
põr, si fUra isto C'Xatto, subsistiria sempre uma 
qucstiío, c vem a ser: si o nobru ministro podl'l'ia 
consolidar a sua divida, pedindo emprestado a 
outros credores, que não fussC'.m aquclles a quem 
entregou os titulas do cmprcslimo metalliço. Sob 
este ponto do viSttl. pr~recc que é DL\ccssano exa
minar a sommn total dos bi!llctcs do Thc:wuro em 
circulação ao tempo rm que se aLl'iu .a suiJ
scrip~ão; a som ma total dus mesmos I.JJllJCles, 
aetunlmeut~ cm circulação; a somma to ta( da sub
scripriio e a das propostns fl'itas por cada um dos 
bancOs. O Sr. ministro da fwzenda referiu-se a al
gumas destas questões, ma:; não sú port]UC os termos 
d.dlas pr"od1~m estar alterados, como no momento 
cm que entra a receita, ê possivc-1 que haja algum 
eng-ano que pm~sa j::Cr rcctillc:~do, cu peço info,·
maçõcs so:UJ'c e.stc ponto,<' 1wço tanto mais, IJU!mto 
de\·u notar o seguiu te o é q_uc algumas das crfras 
apresentadas por S. Ex. __ nao concorU.am com as 
inforuwções obtidns a proposito J.as distribuições 
dos bancos. Este facto pódG·.<:=C explicar pcrfdta-
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mente: ou um erro de momento cm urna conta, 
ou pela transrcrellcia po~trrior do conhecimento, 
entregue a.o tomador, quD ali~s continua a figurar 
como rcsponsavcl prrante o Thesouro. · 

Ora, esta questão é imrrortante ta.mbem p.'lr:l 
r~preciar-sc · o emprestiúw, porque r lia influe 
sobre a importancia da concurrcnda. Entendo 
que são duas as condições de tarJo o bum empres
timo-a pnh!iridnde c a concurrcncia. Examin:m
do, portanto, todas estas circtlmstancias, nós po
deremos ver si com cffeito no empre!'.timo de S. Ex.. 
houve verdadeira publicidade o verdadeira con
currcncin. 

Os outro_s dons quesitos do meu requerimento 
concernem a estes pontos, sobre os quacs aliás 
penso que não ha duvida, porrtue S. Ex. mesmo 
já prestou algumas informi'lções. 

I:Ia outro ponto soUre u qual nada digo, mas que 
tambcm me parece impnrlante e a respeito tle qLle 
S. Ex. ptide darexplicnções, si julgar conveniente, 
c é o seguinte. A autoriznção conferida p~lo Senado 
era do 50.000:000~. Sl o cmprestimo fo~se todo 
eontrahiilo a 96, S. Ex. não receberia ãO.OOO:OOOl', 
mas sim-~8.000:000~. Como, porém, as distribuições 
feitas variam, isto- é, h a. Uistribuição a. 100, u 97 e 
a 98, segue-se que a quantidaJe de papel que~- E~. 
terá de recei..Jcr é mo.IOr do que 50 .000:000;$, Isto c, 
a somma das p:u-ccllas que constituem a dislri~ 
buição que está no Dtario Of!icial é mnior do 
5i.OOO;OOOJ. Entre til c 50.000;000J ha mil contos 
de differcnça. 

Desejo obter uma resposta ou explicação. Não 
digo que. o nobre: ministro recebesse, ou qUe no 
Tl.Lesouro tenham ainda de entrar os 51.000:000.5; 
o que digo é que aspnrceJiás da distribuição, sen"ào 
completadas, dão somma excedente a 5l.OOO:OOO;$ 
o forçosamente ba excesso de mil c tantos contos., 
que, ou devem constituir recurso do Estado ou 
devem ter um destino esprt.ial. 

Desejo sahcrsi este emprcstimo feito a 96, tendo 
produzido, não 50.000:000~. mas 5!.000:000$, oiTo· 
rcceu aos sulJscriptoros mnis alguma outra condt
ção, o si esta pódo ser aproveitada pelo Estado ou 
sómcnte por alguns delles. 

Por outra, eu desejo sal.Jer si os ban9netros se 
constituiram fiadores do cmprestimo; si rsto consta 
do contrato. 

Si essas condições existem, Pt:'\O que venham no 
Senado. 

Foi para isso, Sr. presidente, que pedia pnlavra. 
Como estamos na 2.a. discussão da receitn, acredito 
que as inrormações que solicito, si nüo tiverem de 
aproveitar ao_ s_enad_ o, servirão para s_oi_i.dillcar a 
gloria da administração financeira do !19ltrc mi· 
nistro. 

Foi lhlo, apoindo, posto cm discussão c approvado 
o sc.guintt! . 

Requerimento 

« Requeiro que se pcçmm ao governo, pelo minis-
terio da fazenda, as seguintes infurmaçõcs: . _ 

c :1.. • Qual a importancia dns subscrip('ões dos 
bancos, no ultimo emprcstimo na côrte e flira 
dclla; com declaração da taxa relativa ás quantias 
offerccillas, c, si houver propostas com taxa di
versa, feita pelos mesmos bancos, com separaçãodo 
~ntum do cada uma dellas, distinguindo-se em 
todo caso os bancos proponentes? 

v. v 

c 2." Qual a importancin dístrihuida aos 
mr:-smos IJanco::~ .. com as distincções acima exigi
das 1 

« 3. 0 Qual a importancia dos bilhetes do Tlw~ 
souro, existentes n:l circulação no dia em que ft>i 
al.JCrta a snb scripç-ão. 

c /1. 0 Qunl a importancia dos mesmos IJilhete~ 
existentes hoje'? 

« 5. o Qual a som ma dos IJilhetes do Thesouro .. 
prlos quaes é devedor o Estndo ao Banco Uo Bra
zil, qualquer que seja a sua procedenGia? 

c ti. o Qual o del.Jito do governo no m.esmo Banco, 
na conta corrente que abriu, cm virtude de ac~ 
côrdo ? 

• 7 .• Cópias da consulta do conselho 1le E:=;tado, 
relativa DO emprcstimo, e da correspondenria do 
governo sobre a possihilidade e condições de um 
emprestimo externo na pra~a de Londres.- Jose 
Boni{acio. J · 

PRmEm.~ PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OUÇA.MENTO DA F.\..ZENDA. 

Procedendo-se á votação das rubric.as do art. 8. 0 

do projec.to da lei do orçamento, relativo ás des
p~zas do minbtcrio da fazenda, foram approvatlas : 
a de n. i; a de n. 2, salva a emenda Ja outra 
camara, e bem assim a emenda; a de n. 3, sal-rn 
a emenda da commissão, c bem assim a emenda ; 
a do n. 4, salvas as emendos da outra cnrr.nra P 

da commissão, sorrào rejeitada a da camara r 
approva<la a da commissão; as de ns. 5 e 6; a de 
n. 7, salva.s as emendas da outra camara c da 
commissão, sendo rejeitada a da outr<1 cumnra e 
apJlrovada a da com missão; e a de. n. 8. 

Posta a votos a de n. 9, salvaS as emendas da 
outra camara e da com missão, foi approvtlda, E' 

IJcm assim a emenda da outra camara. 
Posta a votos, por partes, a dacommissão, foiin· 

tcgralmente approva.da. 
Foram igu:~lmcnte approvadas a de n. :1.0, s:~lva n 

emenda da nutra camara, o bem assim a emend<l, 
c a de n. :l:l.. 

Po:;tn a votos, a emenda suppressiva da outra 
c:~mara á rubrica n. 12 foi rl•jcitadn, sendo ap· 
provnila a rubrica com a emenda da cornmissão. 

Foram igualmente approvadas a de n. !3 e a 
de n. U, salv.1 a emenda da outra c amam. c Lcm 
assim a emenda. 

Posta a votos, a emenda suppressiva da outra 
camara á rubrica n. !5 foi approvada. 

Foram igualmente approVad_as: .a de .n.l6, salva':
as emendas da outra camara e da commissão, 
sendo rejeitaJ:a a da c.amara e approvada a dt:~ 
commissão; a de n. 17; a de n. !8, salva a emen
da da com missão e IJem t~ssim a emenda; e as (h.' 
ns. 19 c 20. 

Foi approvada a emenda suppressiva da com
missão á rubrica n. 21. 

Foram igualmente approvadas a de n. 22 e a 
de ns. 23, 2> c 25. 

Foram igualmente approvadas as emendas de 
redac\ão, cem formo ao vencido. 

Posta a votos, por partes., a emenda supprcssiva 
da commissão aos ~§ da outra coroara relativa.. ao 
ordenado do administrador da Recel.Jed!!>ria do 
Rio de J:meiro c a suppressão ê(a Caixa de amor
li.?;ação, foi approvada. 

52 
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Foi, finalmente, approvafla n emenda. a~ com- ClfCumstancias fimmcciras em que infelizmente 

mi_ssão que suppri ... mc- o lagar lle ajudante da se acha o Imporia, .roncedermõs um credüo Ue 
Ca1xa de amortlzaçao. i20:000t) para esta missão sern ·termos a ~egurança 

de que, pelo menos, será co!cbra!lo o tratado quo 
o governo deseja. Presentemente pôde-se preFORÇAS DE MAR, 

Eritfou cm 3.a discussão a proposta do poder 
executivo fixando a fort;a naval para o a uno fi 4 

nanceiro de !880-1881. · 
Não n.avondo quem pedisse a prilavra, votou-se 

c foi adoptada com as emendns approvadas Gm 2.11 

discussão, para ser rcmcttitla ;i outn camara, indo 
antes á com missão do rcdacç5o. 

MISSÃO ESPECIAL J.. CHINA, 

Seguiu·se em 2. a discnssão a proposta do poder 
executivo, n. ::!S8, do corrente anuo, concedendo 
ao ministerio de estrangeiros um credito extra
ordinario para ser nppllcado ás d.espozas do uma 
missão especial á China. 

venir este 'ponto e não corrermos o risco do mal-
logro de uma missão tão dispendiosa. 

A China tem representante!) em Londre::~, por 
meio dos quaes se póJ~~ indagar si o governo 

.chinez presta-se â celeLraçi'i.o do tratado. Ora, 
este ponto é que desejo ver esclarecido perante o 
Senado. Concedermos o credito, dirigir-se á China 
o nosso rrpresenta.nte, o no fim de contas niio 
celebrar-se o tratado, será cousa para a qual se
guramente o Senado não desejará éoncorrer. Si, 
pois, o nobre presid~ntc do conselho não puder 
dar ao Senado a scgutançu de que a missão que 
prt3tcn(Ir. enviar á China conseguirá a C:3lcbração 
do tralado que o governo dosL•ja, não poderei 
votar pela proposta em discussão, 

OUtro ponto so!Jr~J o qual .necessito esclareci
mentos para poder nvaliar si todo o credito pedido 

O Sr. Correia::....... Na discussão do orça- é necossario. é o do nllmero do .reprcsentnntes que 
mento da despeza tio ministerio elos negocias· cs- o governo do Brazil pretende mundar á China. 
trangeiros tive occasião rlo oCcupnt-m-3 com a Si:. como disse nesta cusn· o honrado senador 
projectada missão diplomatic.a ti China; c as pela B:thia, relator Uu commissão dé orçouncnto, 
observaç'ões, então feitas, não Uissipnmm as dn- tcUl de sct· dons os representantes, como niio estou 
vidas que tenho soLre a adoJl~iio do credito IJCLlido inclinado, mesmo no cnso de approvnr a despeza 
pelo governo para essa missao. ~ com a missão, a que hajft mnis de um rt"!prcsen~ 

O parecer da honrada com missão de orçamento tantc, tereí de rcc.lamur a attencfio do Senado para 
desta casa tam!Jom não as dissipou

1 
porque, como. a convinecia de reduzir o creUito. 

eu, n commissão hesita. Recortlo-me de que, desej,1ndo a republica Uo 
Si tivesse de reO"ular-rnc, no exame desta ma- Pl.!rú celelmu' um trol<Hlo como o que pretende o 

teria, pelo exempio qüc nos rornt'cem os Estndo3 governo :Urazileiro, mandou á Cltina sómentc um 
Unidos, não 'deixaria do ter motivo para pronun- repres('ntante. Este ponto podia tambctn ter sitio 
ciar-me contra a concessão do credito. préviamento fix.mlo por intcnnodio da legação 

Com eiTcito, nOS Estados Unidos se tem roani" chineza cm Londres. . . . 
!estado opinHío contrario. á_immiO"raçnO~chineza. Tudo qu~ .fik rctluztra dcspeza publJC!a, diSse 

No Estado da Cali!ornia., o fiais illtef'cssado , o noiJ~o mtmstro da f<~zenr!a, dovc m~r~c.er a ap
nesta irnmigração, 0 sentimento é tão hostil, que provn~a? do Sena1lo; s1, pms, ha poss1!J~Itdn.de do 
a convenção constituinte introduziu no projecto conscgUlr o fim que o go\'Brno s.epropoc. somen-
da constituição que discutiu este. anno 3 dtspo· te com ~m rcprescntantn do D~:lzll na Cluna, .en· 
sjção seguinte { _ ' _ tetlUo nao dever conceder cretltto para que SeJam 

<( Todos os individuas de raça mongolica, rcsl" nome:.ulos dous. 
dentes neste Estudo, serão obrigados a deixal~o Pl.!.sou em meu espirito a consideração, feita no 
dentro de quatro anuas, a coUtar do dia da pro- pnrccor da noiJre conunisgfio de orçamento, du quo 
mulgação da presente constituiç'âo. c::<ta missão vinha annullar a economia que a 

11: Na primeira se:::são da prox.ima legislatura mc:::mn nobre commissão propoz, e que o Senado 
serão tomadas medidas Icgisl;J.tivas para coagir a votou nn verba-Legações e Consulwlos-no intuito 
retirada Uaquclles que, no tempo mnrcado, não de enccrrnr as verbas Ue despcza nos mais estrei
tiverem obedecido á lei, ~ autorizar o eonfisco o t~s limit~s que fUr possivcl, sem prejuizo do ser 4 

venda de todos os bens que lhes pcrt~nccrcm, ;:~; VIro pnbl1co. 
fim de acudir ãs despezas que possam ser necesH na um terceiro ponto que deve ficar tambem 
sarias para sua repntrlação. :o liquidado. 

A questão não ficou limitada ao Estado da Cali- Como pretende 0 governo proceder em relação 
fornia. Os poderes goraes com elfa se occ.uparnm; á introduc~ão dos colonos chinezes? 
e tanto na cnmara nos rer1rosentantes, como no se- Pretende seguir 0 systema que tem adoptado em 
nado passou um bill de tttl natureza quo, a dever~ 1 - • • · - ·é ? t d -
mos por ellc regular4nos, não podfmamos ser ta- rc I!ÇUO a Jffimlgraçao curo~ a pre cn e nao re
voraveis ao credito que pede 0 governo. Si este guiar o numero d11s imm1grantcs chinezes, que 
bill não está em execução, foi isto devido a não ter devem nnnunlmenlt! ser introUnzidos no Imperio? 

pretende que sómante so admittnm os immigrnn-
sido 1ianccionado pelo presidente Hayes. t0s, que préviamente furem solicitados pelos par· 

Cumquanto reconheça que no que respeita á ticularos 'f 
colonização chincz~ o Braz1l não se acha n:ts con-
dições dos Estndos-Unidos, não mo julgo disponH São ponto~ estes, cujo esclarecimento concQrrerá 
sad.D de solicitar algumas informações do nobre prtra que o Senado delil.Jere com o preciso conhe
presidante do colílselho 1mra determinar-ma no cimento da materia. 
voto que tenho de dnr. A propo::;ta do governo, apresentada á camara 

Necassito que o governo dcchro que tem cer- dos deputados, é omissa sobre os principaes pontos 
tc.za do exito Ua missão. Seria imperdoavcl, nas que nesta rnateria conVêJfl areriguar. 

., 

., 

-
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O nob"re ·mini;;_t_ro .. do estrangeiros occupou~se 
em demonstrar que -o _credito _s0 tornou necessario 
pela: r~duceõe_s que as camaras fizeram no pr.dido 
do gov~r_no para as verbas -Legações e Consulados, 
Ajudas áe I'IJ.3tO e Extraordinarias na exterior. 

N4o era, ~orém, Oste o ponto solJr~ que princi~ 
palmente devia ser informado o poder Iegis:lnti~ 
vo ; mas sobre a nceossidade da quantia pedida 
para a missão, sobre as vantagens quo do tratado 
que se pretendo celebrar tem d_c colher o Imperio_, 
e spbre o modo .de introducção dod immigr_antes 
ehmezes. 

Deseja o governo entregar essa immigração ! 
repnrtição especial das terras publicas e coloniza~ 
ção? Terão os emigrantes chinczcs que vierem 
ao Imperio de pesar sobre os cofres publicas? 
Serão recolllidos á hospedaria de immígrantcs? 

Emquanto estes pontos não forem escl_ai"ecido:;, 
não creio que o- Senado esteja habilitado para 
c"Oncedcr um credito que não ó .diminuto, embora 
assim o considerasse. o nobre miiiisLro de eslrnn~ 
t;eiros qu-ando se achou nesta casa. _ __ _ 

A despl!za com esta missão não se ha de reduzir 
á du credito de cuja discussão tratamos : a c lia_ 
temos de reunir a quo se torna necessaria com a 
projectada viãgcm de um dos navios da nossa ar~ 
ma da aos mares da China. 

Não sei Si os calculas que têm sido feitos paru ava
liar estas despr.Ms s~o exactos; mas é fóra de du· 
vida que não serão de pequena monta : a viQgem 
cust[lrá muito mais do que a missão, ainda detlll· 
zindo da Uespeza a que, cm todo o caso, o navio 
teria de fazer. E esta consideração não deve ser 
dcsprez2da. 

Não entro Jia questão de saber que influencia 
terá essa immigração soLro o carackr _e iu_d_Qlg__~ItaR 
cional, quostão já dehatitla, e aliás digna Uo pre~ 
occupar a attenção tio poilBr lugislattvo; pois que 
neste momento de.sejo limitar~ me a por'lir quo o 
governo se pronuncie sobre pontos que são indi~ 
s12,ensaveis parn se poder acreditar quo a desprza 
nao será perdida_, que da missão se eolherâ o fim 
que o governo se prop'/)e realizar. 

Não haveria justific::tção~ nem para o governo 
nem para o poder legislativo~. si aquelle pedisse -e 
este concedesse o __ credito uc que se trata, sem 
que pelo menos M nos assegure que os nossos 
enviado3 não irão á China para do lá tornarem 
como foram. 

O nobre prosid,mtc do conselho sabe que, por 
parte dn Bristish and (ortign anti~slavc.ry sociC'ty 
de Londres, so tom feito esforços para o mallogro 
da nt':gociação que o Drazil se propõ0. -Que. 
alcance podem ter sobre a negociação os esforços 
dessa sociedade? Totlos estes pontos devem ser 
averiguados para que não se conceda um credito 
em pura rcnia. F.:m outros tempo:-:;, quando os go
vernos nao tinham meios do sondar a opinião do 
governo chinez, antes de tratarem de negoeinções 
semclllantes, não havia remedia sinão correr os 
riscos da incerteza; mas as rircumstnncit~s não são 
hoje as mesmas: a Chinri' tom representantL'S na 
Europa, e á sua intervenção se p<idc recorrer p~ra 
conhecer as disposieões do govornÇJ chinCz. Si esta 
cautda nl'io fUr tomada p(•Jo nm;so governo, deve
remos adiar a votação do credito até que o minis~ 
terio possa dar exactas informações. 

Esporo a resposta do nollru presidenta do con~ 
selho para guiar-me no voto que tenho tle dar 
sobre a proposta. 

A discussão ficou adiada pCia horD, e com a pa
lavra o Sr. presidente do conselho. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO DA RF:CEI'rA, -

Entrou em 2.a discussão o art. 9. 0 do prüjecto 
do lei do orç:nnonto, relativo á receita geral -d:.~ 
Imperio. 

O Sr. Dnrã-o de Cot.cgipe:- Sr. pre~ 
sidentc, o parr.ccr da commissão de orçamento só 
huntem foi dis~rilJuido no Senado, aclwnUo-s6 
ausente, por mottvo de molestia, o nobre ministro 
da fazenda. 
_Segundo co_nsta, S. Ex. tem sqlfrido ag-grava~ 

yao ~e seus mcommodos de h ontem para hoje. 
(Apotados.) 

Sendo muito importante a discussão deste artigo 
do orçamento, e não podendo nós prescindir da 
opinião _de_ S. Ex._, seria de ollguma fórma _r:ruel~ 
dadõ--õxfgii de S. Ex. qri.ri, no estadO eni-que se ________ _ 
acha, tumasse p~rte na discussão (apoiados); tanto 
mais quanto o lemperamenLu tlo no1re ministro 
não lhe [,,_:rmitte, sem certa vehernencia, tomar 
pnrte nos debates. (Riso.) 

Eu por isso tomo a mim, cm attcnção a um col~ 
loga tão distincto_, como é o honrado ministro da 
fazenda (apoiados), pl!dir o adinmcnto ~st1 di.s~ 
cussão para a.mnnhã. 

Com mais Y8fttl~ S. Ex. poderá. e~aminar o pa
recer da. comm1ssao e dar a sua oprnw.o a respeito 
do al~uns pontos, visto como não tivemos confe· 
rcncias com S. Ex. :1ntes da aprcsenta!;ão do pa· -·-iõ 
recer. Creio que este procedimento alliantará a 
disc~ss~o em v~z de atrazal·a. (Ap:n'ados.) 

Fot lttlo, apowrlo e posto em discussão u se~ 
guinte 

Requerimento 

r Roqueiro que seja adimln a discussão para o 
dia de amanhii.-Barão de Cotegipe. , 

O Sr. Atronso Celso (ministro da {a~ 
zenda):-Sr. presidente, pt'"!di a pnliwra unil:amentc 
pnr:'l agraÕC'ccr ao honrado senador pela Bahia a 
amabiliUade com que se dignou tratar~mo. 

De .feito apenas tive q~.nrenta c oito horas para 
exammar o parf'ccr da Jllustrndn commJsstio de 
or<,;>nmcnto, que foi pulJlicado no Dial'io do Parla
ml'nto de 28 do presente mcz. 

Não era pM;;;ivcl, cm tão pouco tempo, proredtlr 
a um exame ·profundo o acurado, como a mnteria 
cxit:te. · 

Findo o dollate, foi approvado o requerime-nto 
do Sr. Barão do Cotugipt~. 

Esgotada a ma teria da ordem do dia, o Sr. pre~ 
si dente deu a seguinte para 1. n de Outubro: 

i.' pm·le (até á i l!ora). 

As matarias já designadas, a saber: 
2:. a discussão da proposta do poder executivo 

convertida em projecto tlc lei pt~Ia camara dos de· 
p{ltados, sob n. 288, concedendo ao ministerio de 
estrangeiros um credito cx.traordinario para ser 
applicado ás dospczas de uma missão especial a 
Chino. 



As materias já desi_gnn.das, menos o~ rrqueri
Il'lentos, a sa!Jcr: 

a.a discussão da propo~tn ilo podrr executivo. 
fis:.ando as forças do terra para o anno financeiro 
ue !880-1881. 

2.a dita das propn!'iÇõcs da camara dos depu
tados, do corrente anno : 

N. i86, approvando o contrato celeLrado pdo 
governo para a navegação a vapor no rio Amazo
nns e outros. 

N. :1.52, d~tcrminando que os exames de pre
paratorios feitos no lycou da Dnhia sejnm aceitos 
para a matriculn nos cursos superiores do Imprrio. 

2.a discussão do pnrecrr da commissão de em· 
prezM privilegiadas sobre a prctenção de Morris 
N. Kohn. 

3.1 dita Ua 11roposição da camara dos depnta1los, 
n. 233, do eurrente anno, concedendo a Carlos 
Agostinho de Laperriêro privilegio para fa!Jricar 
c "fender sóda nrtificial e acido sulpllllrico. 

~- 3. dita da. proposição c11 mesma c amara, n. 5!2 
de 1873, determinando que a lcgitima,ão por sub-

-- -~""~'-4;'-"#lA'g; -,±i .. F~N *±ri w--e--;z~...::_:;~~~~-~·-:~,~~'~ 
sequente matrimonio· compl'C'hendc os filhos es- - --- - s ~! 
P~OO- . 

a.a dita rl:t proposição n. 2~5". do corrente :mno, 
autorizando o governo n firmar definitivamente o 
rontrato para a limp0.z0. e irrigação ~a cidade. 

2.• dib da proposir;j:io da mesma cam~r<l, n. ilii. 
do corrente anno, autoriz<lndo n Gamara munici · 
pai da CUrte a contrahir um emprestimo ;itf.\ ;·~ 
quantia de <.OOO:üüU~, a juros de ü 'f,. 

2."' parte (á 1 hora ou antes). 

~-a di;;cussão do art. 9. 1 do projecto da te i d" 
orç-amento relativo á receita geral do Impurio, r 
Rcguintes,si houHrtempo, vollnndo-se à 1.11 pnr!e, 
si por qualquer mo ti v o n:io pnrler continuar a dJs
cuss5o da rnateria da 2.a parle. 

Levantou-se a .s~ssíi:o ~ l hora e W minutos da 
tarde. 

Fll! DO QUINTO YOLUME. 

---


