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SENADO 

------~~·~-----

Em ~ de Ago .. to de 1880 

PnESIDE!'iCIA DO sn. VISCONDE DE lAGUAnY 

SU~1MARJ0.-E:tPF.IHENTK.-Soccorros fL proTinein. do Pi· 
anhy. Didcurso o ro,JUOI'imonto do Sr. Parau11guá. Ex.pli· 
cn.t:üos do Sr. pro~udonto do consulho. Adiamouto da 
cliscn&sito.-Um caoamonto mixto. Dh1curso o rtHJUorimonto 
do Sr. Mcnllos do Atmoit!n.. l~xplicnçõos do Sr. ministro 
flu. justiça. Rotiralla da ruqnorimonto u potlitlo Jo tOou un
tor.-Onolm oo PIA.-Crodilo oxtrnor•linario ao minlslodo 
da. ugrlculturn.. Oii!ICIIrllll 1lo Sr. AJTm1110 Culso, Discurllo d 
addiLivo 110 Sr. ll11rito do Cotoglpo, Discurso o omondail do 
Sr. Jlro~idlHJto do r.on11otho. lJiliCIII'Iios do:t Sra. Corroln., 
AITonso Cuhio1 Nunos Gon,o.ITos o Lttltito da Cunhn. Encur· 
ramllnto t.la d1scuun:o. 

A's H horas da mnnhü fez-se n chamada, e 
nchuram·se presentes ~I Srs. senadores, n 
subor : Visconde de Jagunry, Dins de Carvalho,· 
Burilo do Mamnnguapo, Godoy, Christiano Ot· 
toni, Pnrannguó, Visconde do Abnoté, Visconde 
do Nicthoroy, Bnriio de Cotegipll, Burros Barre· 
to, Lulz Cnrlos, Correia, Cunha e Figueiredo, 
Junqneirn, Tnixeirn Junior, Paes do Mendonça, 
Chicharro, Lciio Vclloso, Duriio· da J,ngunn, 
Conde de Bnopendy, Dnriio de Souza Queiroz, 
Cnrrüo, Dlniz, Viuirn dn Silva, Octaviano, Lei· 
tiio dn Cunhn, Visconde de Murillba, Alfonso 
Celso, Visconde de Bom Hetiro, Joilo Alfredo e 
Mondes do Almeida. 

Deixaram do comparecer com causa pnrLi1:i· 
pndn, os Srs. Uchóa Cnvnfcauti, Dnruo do Ma· 
roim, Silveira Lobo, Sinlmbú, Antiio, Silveira 
da M(lttu, Hiboiro da Luz, Visconde do Polotns 
c Visconde do Ui o Drunco. 

V, IV 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Lornm-so ns actns de 30 e at do mez proximo 

findo, e, nüo lwvendo quem sobre ellas fizesse 
observn\•Õcs, fo1·nm dmlas por uppruvadns. 

Compnrecm·nm dopois de ube1·tu a sessüo os 
S1·s. Lafayette, Dantn>, Jugunribe, Fausto de 
A:.:uiar, Josó Bonifacio, Cruz Mnchado, Darão de 
Pirupamn, Saraiva, Diogo Velho, Nunes Gon
çalves, Silveíra ~!artins e Fol·nandos da Cunhn. 

O Sn. 1.' SECnETAnro dou couta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios do ministerio do impcrio, de 30 do 
m~z proximo tlndo, communicondo que, para• 
sntisf11zer n rcqni,içiio do senado de 2~ do 
mesmo mez, expediu nviso no ['rcsi~onte do 
Rio Grnndo do Sul afim de que romettn cópia 
da acto da 2.' inspecçi1o do inspector da sande 
publica dllqnollu provineia.-Inteirado. 

Do me.smo mín1slcrio, e de ígunl dnln, romet· 
tendo cópia ria< nctns dn Pieil;no dn eleitores 
o;peciues, clTectnadn em Novembl'o do !878 na 
parochía do Snnt'.lnna do Sapncnhy, dn pro· 
vincin de ~linns Gerues.- A' commissilo de 
constituiçuo. 

Do L• secretario da cnmnrn dos Srs. deputa· 
dos, de ~9 do mez proximo findo, comrnuui· 
enndo quo a dita camurn adoptou c vni dirigir d 
sancçilo imperial n resolul·ão da assemblóng-crnl, 
que uutorir.a o governo a· relevar dn proscrip~1ío 
om que inco1•reu D. Mn1·iu Luizn de Brito Snn
ches.-Intelrudo. 

Do presidente dn provincin do Pinuhy, do li 
d(mez findo, romcttcndo dons oxcmplrcs do 
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rola~orio com que diversos prosidontos o vico· 
pros1.do~tos têm passado n administração da ditn 
provmcw. 

Do vico-presidonto dn provincin do Maranhão, 
do 9 do mesmo moz, onvwndo dous ox1•mpfnros 
dn collocçiio dns lois c regulamentos dn mesma 
provincin. -Ao archivo. 

Hcquerimcnto do alguns engenheiros civis 
form:~dos pelas escolas nacionues, rrclnmandÓ 
contra nlgnns :11Jusos quo os projudicum, om· 
hnraçando-os ile oxorcor sun profissão no paiz. 
-A' commissão do orçamento. 

SOCCO!IROS Á I'ROVINCIA DO P!At!ll\' 

O Sr. Pna·nnnguia :-Sr. presidonto 
terminou folizmonto a /';J/umidnclc da Fôeca, qun 
durante lfUasi ll'i'S nnnos Owoflou nlgtunns pro· 
vinci!li; do nor·l.o, soceonidm:, ú veJ'Liadt.J com 
a m:IIOI' solicilud" pelo g~>verno imperial. 

Depois du sêi'Ca, chuvas, depois dn miserin n 
nbunduncia : é a lei fii'Ovidoncinf. 

E, pois, pcrmitln·mo V. F.x. !JUC, mondando 
um requerimento :i mos:~, solicito do g-ovomo 
in.for!ll:~';ão das qunnti:~s dosponrlidns cm rlis· 
trJIJUI< ii~ ·!]o >occorros com a minha província, 
o o>p~cwfmentc c.om n comarca do l'rincipo 
Imperwl, que ru1 ser desmembrada 1mra o 
Coará. 

O Sn • .JAGt!AlliiiE :- Quod Dtus avertat. 

O $n. l'AnAN.IGITÁ :-Faro esta designncfio 
cspc1~wl porque, cm umn rcprcsont:Jcão dir·i· 
gidn no podl!l' legisfntivo, os povos do tÍio inl'rliz 
comnrcn, por! indo ptll'll pertonc,.rom no Conr:i 
quoixDram-so do nllllndono com qno foram tra: 
tudos peJo l'inuhy. Jfn nisto unw g-rande injus
tit•n, niio direi in~rnlirlvo darJnellcs nossos con· 
cidadãos, cujns d.osgrn,;ns nüo podiam deiXai' de 
COillllliJVCI'·nOs VIVDillOUIO, 

Corno quer que soja, os seus votos foram at· 
tendidos. . 

O senado ncubn de npprovnr a desmombrnçfio 
requer1dn. 

E, pendenrlo u rosofur.ffo, n que alindo, do 
d~cisiio du outrn cnmnrtl, c, n algumns )JOssons, 
nno pnrccondo sumciontomento clurn a rodn,•r.vo 
do ur.t. 1 .. " d<rvo dir.er que somp1'C entendi quo 
as diSfl0_511,ües. do Pl'ojecto siio restrictns ti 
Amunu~uo o 11 comorea do Principo Imperial 
com os tCITOnc.s ndjueontos •.. 

0 Sn. ,ME~or~s DE ALMEIDA:-Apoindo, E' O 
que se vu menos no parecer da commissiio. 

O Sn. l'AnANACUÁ :-•.. nua ~o ulternndo om 
outros flOntus os limites entro ns duns fli'Ovincius 
nn dit'OC\•iio de sua linhn divisorio nctu:il, isto ó, 
pela SCl'l'O GI'IIDdO, 

Achnndo·so flrosento o illnstrndo autor da 
emenda o o lionrado ·Sr. pr~sidento do con
selho, ostimnrin ouvil· sua opiniiio ncorca do 
modo como sc1·t'1 entendida o exoculudn ostn ro
solu~iío, que aliás pum mim nenhuma duvida 
offcrcco. 

0 Sn. MENDES DI~ ALliEIDA :-Nom hn. 
O Sn. P.IDANAGUÁ :-A quosliio ficou· rcstrictn 

~queflcs dons ponto> o o parecer du nobre com
missno il lJnstanto explicito a este respeito. l'o· 

daviu para trnnquilfisar os ospirilos dn nobre 
doputnr,iío do Conrú, aproveito n occnsiiio pnrn 
provocai' n intollir;oncin do nutor dn emenda o 
snfler do nobre prosidonto do consolliQ o modo 
como oxocutnri1 11 loi do que se tratn. 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIM:- O autor da 
omonrfn é n commissiío, o ou, co111o rolntor, estou 
prompto a dar todas ns e)(plie~çõos, si o nolJre 
prosi,'onte o permittir. No parecer se vô qual 
l'oi n nltcrmoão l'oitnno nrt. i.•, estnholecnndo·so 
nosso pontO umn sli divisa, n sorrn da lbi:IJlnbn, 
nossos Jognros interrompida. 

0 Hn. DARIIOS DABRETO :-Apoiado. A COm· 
missão n»o pensou mn :dte1·ar os limites oxis· 
tentes em outros pontos, ·mas slimonto no que 
voiu ria coma ra dos doputndus rofutivnmente no 
rio Mncam~irn igualando os limilos. 

O Sn. l'.IRANAGUÁ :-Justamr.nte. 
0 Sn. MENDES DE AI.MEJDA:-Apoindo. 
O Sn. l'AnANAGUÁ :..,... O meu requerimento é o 

seguinte (/tl): 
'noquoiro quo, poJo ministel'io do imporia, 

soficilo-so do g-oVOI'IlO informnciío sobro 11 im· 
portnncin dns !JIIIIntins distribuídas com soe· 
coJ'I'OS :i fll'ovincin do flinuhy, e cspociulmoute 
com n comarca do Príncipe Imporia!. . 

• Pur'o do senado, 30 de Julho de iSSO.
S. n . ..:..Pai'{IIUifiiiÚ. • 

Foi npoíndo o posto cm discussüo. 

O Sr·. S:u•nivn (Jli'Csidente do consel!to):
SI', presidente, nunca tive duvidn sobro~ intol· 
ligenciu dn lei fJUO passou, muito pl'incipnl· 
monto ucpois rJUO ~ nollrc eommissão emnpnr· 
tes tem significado cln1·amente seu ponsumento. 

0 811. MENDES UE ALMEIDA :-Do corto. Niio 
se podio tralllr do out1·o ponto seniio deste, IJUO 
é o rJue estava por Iimítur. 

O Sn. J.lcuAnruE:-A foi devo levar a clnrezn 
comsigo, c não com os npnrtos, quo siio dndos 
no senado. O que é certo é !JUe ns duvidas estão 
surgindo o dundo rnziio no que ou disse. 

0 Sn, MENDES DE ALMEIDA :-Niio apoiado. A 
cmendn do son:ulo c clurn. 

A discussiio ficou :uliodo por ter podido a pn· 
lnvrn o Sr. Mondes do Almeida. -

mr CASAMENTO M_rxTo 

O S1•. ~fende~ de Almeida: -Sr. 
pre~idente, vou fozor um requerimento uo se· 
nado solicitando infm·mn1;ões do governo, pelos 
minislorios dos negocias de estrangeiros o do 
impcr10, sobro um ussumpto quo mo pnroce 
grovc. 
. Em dins rio mot do Maio deste anuo, nn pro· 

vineiu do Mur·anhiío, CPieiJrou·se um ensnmnnto 
no vic~·consulndo britunnico, com IIUtorizaciio 
do uctunl vice-consuf, " e~·oio quo fune1:ionnn· 
du ollo como ministro nt•sto neto ; sondo um dos 
nubontes 1Jrn1.ileiro, e, no que mo pnroco, menor 
ou sob o pntrio poder. 

Este negocio publicou-se om umn corl•espon· 
dcncin do Mu1'nn~iio fluru urn dos jornnos dostn 
cOrte, mesmo cm Muio do corrente unno. Eu 
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niio quiz incornmodnr o governo immedintn· 
mente com um requcrim~ntosohr·e esta mntcl'ia, 
porque ontundi que, ~endo publicado na côrte o 
factu, o govr•rno se apres~nsso nur ~un parle em. 
tomnr nlgumus provrdcncius, dando assim ox· 
plicn~õo~ 110 pulz. 

Or·a, Sr prc~idonte, siio pas~ados mais de 
dous mczrs, e ainda não vi providencia alguma 
a osto respeito. 

O meu requerimento consiste no seguinte (lê): 
• Uequeir·o que se solicite do govorno, pelos 

ministerios dos nogocios estrangeiros e do im· 
perio, as segurntos inf01muçõcs : 

1.' Si em cnsa do vice-consul hritannico, na 
provincia do Mnrnnbiro, e cm dins do moz de 
1\laio deste unno, celchrou-so um casamento 
mixto, runccionundo o mesmo vrc•l·consul nesse 
acto como representante do sou g-overno, ou 
ministro da religiiro anglicana. · 

!!.' Si. urn dos nuhontes era de nncionnlidndo 
br:rzilcira, menor ou sob o patrio poder·, o pro·· 
fessando a religião cutholica. 

3.' Si o presidente daquelln provincin tomou 
a este respeito algumas providencias or1 do· 
clinou de fuzol-o, sujeitando o negocio ú deci· 
siio do govomu imperial. · 

~-" Qual a rcsoluçfio do mesmo govcrno.-
S. R. -11/endes de Almeida. • 

0 Sn. DANTAS (nu'llisii'O da fltstir.a); - Já 
axigi informações sobre isto c niio p~dc tardar 
e resposta. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA ; -.Eu leio, Sr. 
. presidente, em um dos jornnos da minha pro· 
vinciu, o Pai::, uma corrospondonciu desse Sr. 
vice-consul, que, entre pnronthesis, é n:rtural 
do M~rnnlrão e, supponho, oriundo de casamento 
mixto, mas Jcg'itimnmonto colebrnrlo; niio é pro· 
priumenro um inglez nascido em Ingl~tterrn, e 
digo isto pur me ~urccer que si se aclwsso ncs· 
sas condições, ter·rn t:rlvez :tcnnlrnmonto om levar 
a cll'eitu um neto dtlsta ordem, n meu ver, ir· 
regular o pouco reflectido. Sinto dizei-o. 

EsleSr. vieo-consul, Sr. presidente; depois 
de se ter· prcstndu ir rcalizaçiio do neto, drrrgiu 
:iquolle /'ornnl n soguinto cor·rcspondenr.in, que 
passo a er (18) : .. 

• St•. redactor· do Pai.z-.-Sorprendido fl~uoi, 
quando houtcm, sahindo de minha rcpurlll;iio, 
houve quem me dissesse que um casamento 
contrnlriilo hn puuco tOm[lO c por mim ~JTectundc 
era illognl. 

• Mnis admir•ado fiquei quando soubo que o 
chefe da igreja eatlrollca npostolicn romano 
negou licença 11 esse cnsnmento por cansa de 
divergcncin do roligiiio: pnra sntisfaçiio no {lU· 
blico, rcstn saber si o governo do nr·nzil ndmrtto 
ou niro o mntrirnouio entro divcr{(cntos de reli· 
giiío o si o chefe da igreja t:atholica upostolic~ 
romnua tem o di!·eito de obrigar, pam sou.ç fins, 
uma pessoa cornmetter o criuw de Jlol:jnral' 
quando o amor c amizade sincera o podem a 
trazer o si o con rorto de suo vidn. 

• Dosnccessnrio ri dizer que .wu do rcligiüo pro· 
testante não higll, mns da mais humildo r.Jusse, 
c nom só rui casado como cntholico npostolico 
romano pelo vi~lll'iO então du Concciçiio, corno 
tilm tido cathollcos o ncntholicos contrnhido 

Chsnmento na nossa numerosa ramilin som ter 
em tempo al~tum, hnvirlo obslaculu nenhum; 
nem obrigação de prutPSta1' contra a nossa 
religiiro de protestantes, contr·a certos dogmas 
e mars nbusos IJUO exercem ou querem axorcer 
os l'e)lroscntantes dn igreja romnnn. , 
. • Somos. todos catholiMs, mus com pequonns 

drvcrgoncrn~-:.!! cqmo sabe que o beiJo principio 
d~ nossa relrl(rno c amur u Deus o no nosso pro· 
xrrno como clescjariamos ser nmado- caridnde 
e pa7. qom todos:- n mim não resta a menor 
duvida dn lo~:rlidado do ar: to· que pratiqllei.
lVillimn B. IVilso11, vice-coqsul llritnnnico.
!2 de Maio do .18~0 .• 

Este documento falia por si Lom alto ; não 
acr•·s~oli!O c9mrnontar·io ~lgum, o senado o 
nprec1111'11, nssrm como o pnrz. 

Alns, Sr. proiidente, em um dos jornaos da 
mesma cidnde, appnrccou após este um pequeno 
artigo sobr·e ~ assumplo, assignndo Faber; e era 
pnru osso ~rtrgo que eu esperava que n attcncão 
d . • fi ' _o :;ovcrn~ <:onyel'~lsso, porqunnto . na1.\ tcou 
Jrmrtado a prOV)nr:rn o seu conhocrmento, foi 
publicadu integralmente cm uma concspon
dencia da provincin para o Cl'uzeiro, jornal 
desta cr'trlo, e a que já me referi. 

Pe~o licença au senado, paro o ler, afim de 
que se reconheça quiio illegal o nttentatorio de 
nossa sob~rnni~ ror esso procedimento do vicc· 
consul br·rtannrco, accresccndo que o actual di· 
gno prelado do Mnranhüo não negou n dispensa 
a essa casa .• ente simplesmente pelo facto de ser 
um dos nu bentos acatlrolico, mas pela circum• 
stnncia addicional de ser parente muito chegado 
do outro, quo era cntholico, h~vondo, portanto, 
mnis um impedimento dirimente, como disse 
no seu despacho. 

O illustre prelado, Sr. presidente, declarou, é 
cer·to, que havendo mais csso impedimento não 
estava hnhilitudo para dispensar, salvo si a parte· 

.ucatlrolica quizcssc mudar de rcligiiio, mas não 
impoz essa lli'C"cito, lembrou o meio do reali
zur·SA logo o cns:rmenlo. ~a cspecie, sü o sobe· 
rano pontifico era com pcten te puro conceder 
essa dispensa, pois reuniam-se dons impedi· 
m•·ntos dirimentes e, em tnos circurnstancins, 
como prelado doquella diocese niio tinha poder 
para tanto. O biSJIO estava, n meu ver·, no seu 
direito, a. ningucm olfondin. 

Portanto, Sr. presidente, a :recusação feita 
em suo corr·espondencia pelo vicc·consul hri· 
tannico no digno prelado dnquolla diocese, ó im· 
Jll'Ocedonte, desattonciosa e injusta. Entretanto 
esse runccionnr·io cstrnn"ciro julgou-se courpe· 
tonto pum accordur e admittir• o colouração do 
tu! casamento, nn sua repurtição, e funccionnndo 
elle como ministro do neto. 

Eis, Sr. 11residonte, o rirtigo, que snhiu pn· 
IJJicado no mesmo jornul dnqnclln provinciu, o 
Paiz, e tnmbom nu côrte, no C1·uzeir•o, o que 
pusso n ler, pois desojo que o senado c o pniz 
tambem o conheçam ( lê) : 

• Cnsamontos mixtos.-Surgo nostu cidntlo nmn 
importunlo CJUestuo acerca do um casamento 
mixto, pr·esidido polo Sr·. vico-consul de Sua 
Mngestado Brilnnnico. Os qno trnballrnm poJa 
paz e decoro dns famililias brazileiru; não podem 
llcnr indifl'ercntes no caso li'nzido 1\ lmproma 
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]JOr um n~onto consnlnr•, tonrlo nm cnrnctnr 
quasi omcinl, par·n o r1ual dovcllt nttonrlor· os 
podcr·cs pn!JI icos, 

• Pum Jli'l'feito conhrwimenlo do 1ossnmpto, 
vamos oxpôt• o !'neto 1'010 to: ln~ n~ snns cinm m
slunein~, u dellc deduzirt•mos ns nocessntins 
con:oe~uuncins. 

• O Sr. Joi111 Pranei~cn Hoyot·, rlinnmnrrpwz 
e proli•st:1nto. Jli'Cli!nden cn~ar-se cnm n gxrnn. 
Srn. D. lphi~omin ll"lrl, Jmozileiru o cntholicu 
apostolien rotuutw. Pnrn roaliznt' :-;eu intento, 
suhmo!.lt•n :í nutoddnde rct•lt•sinstit:n nnw pC· 
tiçftn, snli··iwndo dispt!llSII iln:-1 impollirncntos 
do cnltw.: dispctl'ilfl.~ e dr• aJiw',;ml,• /.icitft um pt'Í· 
me iro grúo da, liuhtt obli!]n·J, Cun:::tn que n auto
rirlndo ecclesimnicn tlel'lp:whou n Jll'lil.~àn, dizt•tHlo 
fJnO hnvent!o ~~nlt! os or·:ulores, :dtim do impc· 
dirnento CttUII.'i di.~pnt·ilas, o tio pill't!lltosco eur 
gr:io que dir·in1c o matl'imnnio. t'HI'I'f!in d1.1 poder· 
Jlíll'll conceder u dispcnsn, s~dvo 11h,i1H'aç:io lia 
seita protes\au\e Jlelo orntlor·. O Exnr. bispo 
diut'I'Snno rnndnV/1 Sütn duvitla ~IIII deci:o:fln nn 
so~uiuw clontrina oxplnnniln por· Monto. (C"m· 
peu,fio de 1'/lf•ologín Mlll·al, t. II[ pn~, 81.) 

• O (]nu n ::;anta ::olé n~o di~IHmtm, e em con
soqucrwín os liíspos nfio podorn displ!lrsnr, 1l que 
o:-o Clll":llll•·nto~ mixtos :'C l'nt:illll 11t·nlro do~ ~níus 
proJJiliirJ.os IJ\1 JHOVOtliJO quaiiJIIOI' Olllro Ílllp1'1IÍ· 
nwnto tlil'Íil\1~\ltr•, ~alvn com a concliçfiu :ufjt•cl:t 
da JWI'il! ttcat.·'wlica ul~jnl'ttt' n hl'l'•'liilf, A:-:si111 o 
mesruo Ft•J'J'ai'Í~, eiLaudo :ts Con~t. lU Ati tuas 
nwnu.< e Gl Jlfayuw N~;úis tulmina:,,"s do SS. P. 
DeiWrlietu XIV, 

• O Sr, Huyer, descontento com o despacho 
U:~ nutoridntle erclu~insticn, reeor·r·en no Sr. 
William 13. Wilson, vico-ounsul lia Gron·Jlr·e· 
tanila. que celelli'OU o mntrimouio. 

• No Jlai:::, de 13 <lo f'Orr·ontc uwz, o Jli'O[orio 
Sr. vice-eousttl veiu informar· ;oo publico do 
acto ille~nl quu prnlicuu, Nih Yt}l\l un cn~o :qltl· 
1'tlr ns exp,·as:-:Ues d1~ que st~ stn•viu, LJ'nlnnclo ela 
rclig-iiio cnthnlil:n romalln, e de :-:cu Uignlssi1no 
chefe uestn díot•esu, rpltll't~mns Stímtmlc cncunrr. 
o !'neto pnlo lado d:1 !eg1sla~·fio rnunnkn c civil, 
dn qunl parece tolnlmonto divorcindo o digno 
Sr. Wilhnm Wilson. • 

, Em faco do i~:r•~n o c:osnmo11to do Sr, Jono 
Frnncisco Hoyor é l'tllli':lol!lwnto nnllo; pois, 
:tlém tlu diVHrguncin dt! l'.digiiin, eslaV11m os 
contr•nhnntos Jigndos com o ir11pooli11Wnto diri· 
monte do n!Unilludo licita em prrmciro gr:'oo 
obliquo. 

• Os mntrimonios cltmrlcstinos, isto é, colo· 
brndos som ns solemniunrlns exigidas pelo con· 
cilio do Trento (sussl10 XXIV, cup. !) s:io entr·c 
nós nullos du pleno direito. 
· • E' tu! o impnrlnnr:in tl~sto mutorin, quo a 

nssemilltln geral i<'g"isluilva rusolvcu quo ns dis· 
posidlo•s d11 concilio do •rr·,.nto, nu sessfio XXIV, 
cup.' !, llcussem em cll'ul'lil'll obscrvnneia r:m 
todos os !Ji>jlados e J'reguuzin~. cor11o so deduz 
do docr(I\Q I o a do ~nvl!mbr·o de i827; o o Co· 
digo Crlminnl, cnp. Jll, Sl'ssliu L", proscrevo 
penns crllltr·n os trnnsgrcssorr.s dn loi tridentinu, 
ndr11ittidu nu Imporia liruziloiro. 

• Como o Sr. vir.o·consul br•itunnico pnrecc 
ignnrnr ns fl'l'Oiuçõt•s do ~overno sobre cnsa
nrcntns mixto<, cilumnmos sun utteiiÇiio sobre 
dons imp11rt·ontissimos doenmontos qne vnmos 
inte~ralmollto copiur', griphundo ulglllnas pala· 
vt·n~ rn:ds nutnvtds, Ui;.:·nns de séria nwditn~·iio: • 

tJr·a, Sr. pn•sidomto, esses dotts documentos, 
n qno o lll'liculi:-~la so rduro, si'to- um :wiso 
<ln mi11istr·o dos nego~ins do imper·io, quando 
r·og111 Cslo pasta o Sr·. MurrJUO'- de Olinoln, di· 
r·i:dllo a .• ~r. ministt·o do!'i tw~ocios estrnn~ei· 
rns, muno o actuul uoiii'C presídomto do conse· 
lho, ::ir consellloiro Sarnivn, e outJ'C.' do mesmo 
nrinislerio, mus 11m época dill'crenlo uo da 
ngricultUI'tl. 

O cnso do Mnronhfio está nas mesmas conrli· 
~ÕO<, rnuximé o segundo, e é por isso quo sendo 
Iaos <locumento.< tle muito vnlor, c gruvo o 
assumpto, pc1·o Jicll!li!U no sonudo para os lor 
cm sun integra (lt!): ' 

• G." set!çiio. -Ministario do negocias f]o Im
perio.-llio de Juneir·o em 21 do Outubro de' 
!8üii. 

• Illm. o Exm. Sr.-Tcnlw pr·esonto o aviso 
de 1\l do nwz \ln rio, conr o qunl V, Ex. mo 
ll'llllsmitte cópia do o!Ucio que lhe fui dirigido 
em 21 do mo·z nnto:r·ior· pulo consul do Br·uzil 
tw Sni~sa ncel'l!:t do l'nclo qne so clcru no ci· 
d:nle d11 Pun'o, de ter um suis~o Jli'Otostnnte cn· 
sudo com uma ill'nzileira catholicn JIOI' neto eivil 
feito no "onsulndo britannko, om t•onsr.qucnc.in 
dn hcsita~ioo ma11ifestndo pelo consul sursso nn· 
tluolla cidnde, ~[. llrelnz,uccrcn do procedimento 
<JUO lhe cumpri.1 tel', 

• Sogun<lo se colhe dos pnpei! quo V, Ex. 
enviou, o alvitre de recorrer 110 consulorlo foi 
:-:ug-gcrido por nfio ter n nutnridadu ct:elesia~
ticn eoncordttdo nn celebrn<;iio de um cnsnmonto 
mrxto, pelo recusn rln tnorto protlo.stnnto de us· 
sÍl(llUI' o C11mpronoí~so do orluenr os filhos nos 
prcceiiOs da relirdiio cnL/roiiCu. 

• O consul do Par{J cnnsullou o consulado go· 
ral du Suis~n ncslu côrte, o esto, qunlillcando 
do nlmso o procedimento riu nutoridudo occlo· 
si:osticu do ·l'nl'li, ustr:onhou o hcsita~ün de 111. 
Brolaz, e recummemlou·lhe rJUC ofl'oetuasse 
nquelic ensnmcnto .por neto crvil, impedindo 
que os contr·oJrentos recorressem uo cunsulndo 
hritunnico; roconrmendnçlio que não ch11gou a 
tt•mpo do impoliir a intervcnçilo do consul 
brit~nico. 

• Api''lcinndo dovidumonto estos fnctos o de 
conformhlndu com o purccor dn socçiio dos ne· 
gocios do impcr·io do conselho de estudo, cube· 
modcclar:rru V. Ex.: 

• l." Quo o cnsnmento do quo se trota não 
p(J{]O produzir ol\'t•i\os Jognos. A. lei !l, U~~. 
drJ H de Solo rubro do 1801, torna extensivos os 
ofTeitns civis dns cnsnmentos celebrados na 
fórma das leis do Jmplli'lo nos cusnmontos de 
possons quil profussur·om roligiiio dill'crento lia 
do Jlsturlo, sómonto qnaudo.l forem coloilrndos 
segundo o costume ou pr·osr:ripcõus das roligiõos 
r·ospectivns, devendo n colobri,çr,o do neto ro· 
Jig·ioso ser provada pelo compotento registro 
nu f<'ormn detcrrninntla Jlelo decreto n. ~099, 
li o i 7 do Abril de i86~. 
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• 2.' Quo n auloridn<le ccl!l<!siosticn d11 P11rú 
niio pediu 'ter pt·ococJõmeuto diverso tio que tevo, 

c Ut'stlo que se tl'lltttvn du um cnsn111entn 
mixlo, fievin, pnru qU\_I elle fos"iO vlilitlo, cxig·it• 
3 diSII~USU 110 iiiiJli'UillteUtll cultiiS d18pariltts, e 
o coutpt·rmds>o do oduc111;ão dos lllhos, segun<lo 
o pret:eito dn i:;rej:1 cntholieu. 

• 3." Que foi muito ii'I'OI(Ulllr o procedimento 
do consuludo l(l!l'ld da Sui"a. gm vrn ele res
peiL<II' 11S leis do pniz, deciiii'DU, po1· propria 
auturitludc, que et'll Ullt n~ltso, que doviu pru
vocut· tudu a OllJlflsição, o l'ruc,.dilltentu que 11fio 
pudiu set· uut,·u, du c!eru bt·nzileit·o, c, sem 
aLtmu;iio lh~ t.lisp11Si~ü·~s ljllll regul .. m entm n~'•s 
o mclindt·uso assumpto olos c:lsamentos, ar:uu. 
scllwu o cun:-ul :;uisso no PIII'Íl que em cusr,s 
scmt.-llmutes os l'us;e cnlcllraudo pu1· acto civil. 

c Nf1u C11reço apoubr n V. gx, os iucomrt.~· 
nientl•S do~Le Jlroee,fílncnto, e n:-:. suus gT:1ves 
CCHlSOtpmnl'i;.:;, nind:1 CHI relnçúo aos cstl'an
geiros que procuram nos,o puiz. 

• Os fruct11s de ta~s uniDos, niio podeu~o ser 
reconhecido~ Ieuit.imo~, n:in est~o soiJ a pro
tecçiio tln ll'i pelo rpw respeita ;'1 succossilo Jln· 
tern11 ; e n fanlilia ui10 tem carn,ter ulgu111 de 
cstulJilidade. 

' Nf10 dc\rendo os ngcnles cnnsnlnres p1·ntic;1r 
nCtoH coulrnl'ios tis leis do pniz em que cxerccuJ 
suus /'unL"~·õus. digno·.se V. Ex. di! fMWl' :-<VIl tit· Wi 
consul :,.:t•nd da Sui:-"sa c ao consul britunnico no 
Puril n:; f:drws cuusuqnl!tH:ius do pruc1!dimen1e 
que liV<•rum; e de diri~il' SObi'O este tiSSUllljltU 
as DCCI!~SUJ'irlS l'CCUIIIIIICnda~~ÕCS IÍS il~g'III;ÕeS (J 

cousuludos rio lmperio uus puizos estrungeiros. 
• Deus gu11rde a V, llx.-Mm·qoe.:: de Oliuda, 

-Sr. Jose Antonio Saruivu. • . 
Vou ninrlu ler, Sr. pr~sidento, o seg-unrlo dorn· 

monto, diri~:ido pelo 111esmo mini!tt·o do impm·io, 
cm outi'O cn~o, :~o mini:-<LI'O du ngril'ultur·n de 
entiio, 11 finado conselheiro Antonio Francisco 
de Punia e Suuzn (lê): 

• 6.• secção.- ~liuisterio dos nogncins rio im· 
perio,-1\io de Juneiro em ~5 de Otltubro de 
l.Stiü, 

• lllm. e Exm. Sr.-Passnudo ils mãos dn 
V. Ex. 11s inclu~as Ctípias do ntncio du presi· 
douto da pt·ovmcin de ~liuns Geraes do 17 do 
CDI'I'I•nte, e dn cat·ta que o acompanha, do pastor 
pt·oteswntu dn Pldlnddphin. t·n~o n V. Ex. se 
dt~ne do nttender 11at·n n irt·cgulat•id,,de cnm que 
o dito pn>tor tem cele!Jt•ndu éusame11tos mixtos. 

• l'aes Cll>nmentos, plll'll prodtlzil·em cJleiws 
legnes, nüo podem ser cclebt•ados outro n<'1s som 
n intorvençiio do parocho c11titolil-o ou de outro 
sacot·úuto }JOI' o I lo, ou pelo ordi11ario nutnl'izndo, 
C Clll }ll'esença dn duns OU tros ti\SLelllllllllllS, 
depois d& obtida n dispcnsn do imperliment•J 
cultus disparitu.<, c do Mssignnt• a lllll'LO pr11Lcs· 
tonto o contpromisso do educa!' os !!lhos se· 
gundo os proeoitos da roli~iilo cath,licn. 

• Uniões COIIIO ns rlo 1111e tr11tn a rcf1.•1'idn 
caJ'In não d1io ,-1 familin cnrnctor algum do os· 
tabilidadt!, o a prolo niio Ocn sob n protec•::io da 
JeljJOIIl qne I'CSpcitn Ú SUCI'essiio lllltornn. 

• Convindo ovilnt· estes gt•aves incouve· 
nientes, digne-se V. Ex. de tomar ns uecessarlas 

pruvirloncias pnrn que cesse n irregularidade 
apontnda. 

• lli\US g-uorrle a V. Ex.-•lfm•que.:: de Olinda. 
-sr. Antuuio l~l'llllCi;co do Paulu c Souza, • 

l't!t'O tumllom liconçn ao sen11rlo pnrn lilr ns 
OIHH:VIl\'Õus qua 1'<~7. o urtit:ulistll snbre o facto 
o 11S douutlllllllus, que at·llbu de ltlt·, "" qunes 
1110 p11recuu1 d" merecimento, e eu não poderia 
dizer m• l11u1' (lê): • 

• i'ol" pt•imeit•o documento está resolvido 
~:aso iú•·ntil'o uu IJUC Jll'llticou o Sr. vicc-cuusul 
IJriL .nnicu, muúuúus UlJenus os nomes de lagares 
tJ tWs:oOun:-;, o por ser muiLn·simo claro dispcusa 
cuutlll~jlltarius. 

• Pelo segundo dncumanto estabelere o go
Vel'llo illlpt!l'iid IJUC 0:-\ I'II~O.IIICUtus InÍXIOS SÓ 
)iOdCI/1 ocr cclciJI'UdOS I•Utl'll IILIS COIII a iuter• 
v..rt~<~ú do l""'eeho unthulico ll niiD com a dos 
mittt:-!Lto:; prole:;tnules; logo, o 81·. vicu·cunsul, 
cclubraudn um mutr1111ullio mixto, praticou um 
actu :oeu1 valm·, u1.JusiV11, i Ilegal. 

• U tluel e tu n. H"-l de H de Setembro 
d11 1t-otH e ... t;dtehwe (]IIU o~ ~~os~tmento~ dus JH!S· 
su:ts Jc /'il~iilts t.lis:-oitlunte:.; l'Ó !Jl'uduzum l'JTeitos 
civis provruto o tiCto· nliyÍu•u pelo COnlJiel~nte 
rqdsLro: t·ttlwndo Uit g·uvcl'nll rcg-ulnt· os re
gisll'uS e pl'tJ\':Is du t:ws ca·nrncnto~ c as con
dit;llm~ ueed ... al'ins para que os pa.~tol'es du re
lig-iõe:-: luhH'ndas possum [JI'Uticur csscs netos 
cu11r ull'cilus civis. 

• C0111iruwru ~~Ln ~oulrinn os nvi~os de iO Uo 
Fevct'o:it·u de JSti~" ~O de Julho de 1~67, 

• Desta OXl•Dsiç:"to se derluzem os seguintes· 
corullari11s: 

• !." u mntrilnonio de Jofio Frnueisco Hoyer 
com D. lpllig<•ninlluld é nullo em l'aco da I~r,'in 
e Lio Estnd,, n prelo: rJue dcllc n•scer ·é ill,·gi
tillw .. n:l". Hc:n·ú s~IIJ a prutccç:'w u.as leis no que 
re:;pt'ltn a sw·ce:-:suu (Wtel'nn. (A\'!tiOS do ~1 e ~W 
de OiltUbro de JSoll) , . 

c ~.~~ g• Ulllil uni:io illiciln perante n Igreja e 
a Cllnsciencin, tallln nwis deplOI'avcl qua1110 é 
JlUbli•'ll c :tcubcrlnrln com uma cm·emonia v:m, 
lll'lltlcadu (JOI' um agente consular aqui resi· 
dente. 

• u pt·ocellimento do Sr. vicu-consul brilnn· 
nii!O, s1 niln caile uellnixo dn sancçiio penal do 
nu~so Cudigu Cl'imrnal, é altnmonto ropr·nhen· 
s1vd, I'OIIti'·IJ'io rís lois úo puiz, o de funeslíssí· 
u1as cons'"lu"ncius pura a o;ta!Jiliúaúe e honra 
das família>. 

• '·"!Jélll hubt1m1.1, o uinguom póde infl'iugil-n, 
soj:1 u111burn um vice-cuusul dn poderosa Albion, 

• Acuutelem-se os prlis do f11miJin, nno con
sintallt 0111 t111!S uniões ronlizutlus com des1lrezo 
das leis c:111onicns e civis, JlOI'IJUO mais tm•de 
qn:on<to sur:,:i1 em quo~tilos do uullidnde o he· 
run~as, at'l'opet!dur·se·luio de haver cooparudo 
[Jtii'U um uctu nullo. 

• ,\o g11vurnu compete moderar o fervor do 
Sr. vico-l'onsul em cclebt•nr mntl'imonios mixtos 
em suu t•opnrttt•iio contt·n Lcl'll1inuntes disposi· 
~õus de nos>us lois.- Faber. • 1 

Oru, St•. pt·esidonte, depois de lidos ostes do
cumentos, e exposto o !'neto tal rtunl como suc
cedou, eu nüo ncreseeuto mais umn linhn, e 
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sómcnte cspor·o que o governo, por intormedio 
de (!Uillquer do >eus illustrcs r1•presentnntcs 
a.qur, drgn alguma rousn n tnl resperto, trnnquil· 
llsnndo o pnrz, ou que venhnm ns informações 
d~ que tem feilo o actual Sr. ministro do impe· 
r10, ou o Sr. ministro dos negados estran~oiros, 
pnra que cu poRsa cumprir o 111eu dever 'de re
pros,•nlanre da nnr.ão, 

Tenho conduidÔ. 
Foi apoi~úo e posto em discussão o requeri· 

menta tlo :sr. Monaes do Almeida. 

O llh•. Dnntn11 •ministro da justicn):- Jr\ 
declarei em UlJnrttJ.e venho conOrmnr nÓ honrado 
sonndor qne, desde que o governo teve noticia 
do.f•!cto do 9110 S. Ex. nt·abn de ocr.upar·-Ao, 
exr~2 do Jlrcsrdente do Murnnhiio tod~s :1s infor· 
maçors. 

0 Sn. MI:NDES DE ALMEIDA : - ~fas ainda niío 
vieram ? • 

,O Sn. DA,!ITAS (ministro da jl~stit-n) : - Ainda 
n.ro, mas nuo devem tar·11ar · nuo tenho presente 
a.data do meu aviso, mns'ha talvez i5 ou 20 
dr as que o expodi. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Uns n publicação 
~qui é muito anterior. 

O Sn. DAI'ITAs (mi11ist1·o da justiça.) :-:- O que 
é certo é que us mrormoções foram exrgidns e 
logo que cheguem trarei ao conhecimento 'do 
senado o que houver. 

0 Sn. MBNDES DE ALMEJDA:-Neste CMO, peço 
a ]luluvra para r·ctirar o meu requerimento. 

Consultado o senado, resolve amr.nativa
mente. 

ORDEM DO DI.l 

CREDITO E:tTRAORDIII'An!O AO MJNIST~R!O DA .i.GRI· 
CULTURA 

Entrou c~ 3.• di~cussão n proposta do 
pqder cxccutrvo, convertida em projncto de 
ler pela. camnra dos Srs. dAputndos, abrindo 
~m cr1•drlo sstlpplemcntar de 6.880:8198379 do>· 
trnnqo a supprir n insufficiencia das verbas 
consyl'nadas no nclna! excrcicio a varios 
serTII;OS. 

0 Sr. Aft"on11o CCIIIO entendo não do· 
ver vor~r ~ilenciosnmcnto sobre o additivo, que 
a commrssao llo oronmonto oJTereceu :i proposta 
do ~overno, ora cm 3. • discnssno. 

Recorde-se o senado dos nntccedontes que do
rpm causa e rxplicnm n nproscnta\!ão de,se n!ldi
tiVO, o relevar-lhe-lia occupar n tribuna por 
nl~un~ momentos. 

O no!Jrc e inraliA"nvol senador pela provincin 
do Pnrnnã acreditou ter descoberto no modo 
como npplicou o ex ministro da fazendo os 
creditas votndos pnra as dcspe~as do oxercicio 
de !879 a i880, niio só umn innovnçiio, mus 
uma irt·cgtllnriaado nllnmente ccnsurnvel, 

A innovaçiio e irregulal'idnde consisth·nm em 
que ns de~pezns <los quatro primeiros mezcs do 
cx~rcicio, Julho n OutuiJro, proxlmos passados, 
nzernm-se poJo or·çamento ilo !878-79, que a 
resolução legislnt!va de 23 do Junho do nnno 

nndo mandou vigorar, omqunnto niio fosse pro
mul~tadn n no1•a lei de orçamento, c as dos oito 
mczes sub>equentes por essa nova lei, prumul· 
gndn a 31 de Outubro. 

Discutindo o re,rucrimcnto quo n cs~e respeito 
rormulou o nobre senndor,11cu o oro,.lor ns r·ozõcs 
do sou acto; mas pnreco que ollas niio forn'm jnl· 
gndas procc!lentes pela illustrnda commis,ão, 
que, nprovcitnndo o ensejo de nchnr·>e cm 2.• 
di;cussiio n propo~tn do governo concedendo 
um creu i to no ministerio dn ngriculturo, apre
sentou o additivo em questão. · 

Não ho duvidnl-o: n illustrnda commi~siio 
julga orroneo e má n doutrinn que o orador 
não crco11, mas siml'le>mente- soqui1t na orde
nnção dns despezns de exerci cio do 1~79-80; o 
seu ndditivo é, portnnto, n censura, n condA· 
mnnçtio dessa doutrino e no m1•smo tempo a 
.providencia que RUppoz-se neeossnria para im
pedir que olln continue a ser prnticndn. 

O Sn. BAnÃo DE CoT&G!PE diz que a eommissão 
nlie censurou o neto do orndor; o ndditivo, pois, 
n:io tem o_ sentido que lho nttril!uo. 

O Sn. AFFO!ISO C&LSO niio póde.tor a veleidnde 
do sustentnr que nüo podia errar, c, oifcctiva
mcnte, errou, tolvez muito ; ma. uma vez 
convencido do erro, nenh;Jm vexame terá do 
confessai-o. 

!\esta mntoria, sobretudo, conre~snl-o-hia 
tanto mais promptnmcnte, quanto o sen nmor 
proprio, não poderio mngonr-se muito, pois é 
certo que da censura e condemnu~ão, quando 
merecidas, maior quinhiío cnbel'in, nrio ó si, mas 
aos seus proprios c illustrn~os censor·es. 

Já tez ver que o neto, que 11rovocou as cen
suros do honrado senador pe o l'urnnú e mais 
tarde o odditivo da nobre commissão, pnutou-se 
por um precedente do distincto relutar dessa 
mesmo com missão, que o thesouro levou ao seu 
conhecimento. 

A~or·a, dirà ma i~ no senado que estava nuto
rizndo n assim pr·oceder lambem, a .exemplo do 
outra autol'idade niío menos competente que 
S. i•.x., em nwtorin nnoncoira, o Sr. Viscondo 
do 1\io Brnnco, cxem plu occorrido no seu m!. 
nisterio de 7 do Alnrço, pelo IJUDI é igunlmente 
r•esponsnvel o nohro scnndor que levantou a 
questão, como dislincto membro desse gaiJinete. 

A prova disso encontra-se no relatorio apre· 
sento~o pelo no!Jro Visconde, cuja nusencia lo
menta, ti sessão lcgislotivn do i874, png. iS, 
sob n epigrnphc-Crcditos stipplenrentiii'CS, 

Eis ns 11nlavras do S. Ex.:·• Continuando n 
ohsorvur· o disposto no ar!. i2 § 1. • dn lei 
n. H77 de 9 de Setembro de 1872, tnm!Jem 
juntei ii lli'Of\Ostn u tabelln dns verbas pnru ns 
qunes o governo póde abrir creditas supple
montnres. 

• Relativamente n este nssumpto deram-se 
dous factos, quc devo trazer no vosso conheci
mento. 

• Declarou o nrt. 22 dn lei nctunl, que ello 
teria vigor no exercicio de -1872-!873 na pnrlo 
que lho fura np?llcavel. 

• Esln disposição seria ociosn, si tivessem do 
vi~orm atú 110 encel'l'nmento do mesmo oxer
cicio os creu!tos votuuos na lei n. 1836 de 27 



I 
"'I 

.... 

I~ 

;.\ 

SESSÃO EM 2 DE. AGOSTO 7 

do Solombro elo i870, qno o rogou provisorin· 
monte em virtude das resoluções prorogntivns 
nci:nn citndns: e.çses crerlito• deviam SOl' combi· 
nados cmn o.ç dn nova lei, para avaliarem-se os 
deficits c sobras das verbas de cada um dos 
ministerios, 

• Na liq11idar.rio, pol.l, do rxercicio {OI'am cnlcu
lados udo só os' crcditos nccessarios parn al.qumas 
rubl'icas, COI/lo as ,!obras do outi'IIS, segundo o,çsa 
intP.IIi'/rncia, ann1illrmd J·So trans(erencia,ç basca· 
das na lei de i870, UJ!teriormente {eilr!S, • 

S. Ex. fez mais: expediu circular nos seus 
collegas do ministerio, rccommon1anrlo-lhes 
que so conformassem com a doutrina CJUe assim 
estubrJ!Ocf'ra: circular que pnssn a ler: 
. •Ministm•io dos nc.?ocios da fazenda.- Rio de 
Janeiro em 24 dn Setemhi'O do i873.-lllm. 
-Exm. Sr.- O nrt. 22 da lei n. ~348 do Agosto 
ultimo, que fixon a de~peza e orçou a receita 
geral do Imporio, pnrn os exercicios de 1873-
i874 e i871•-18iti,' dispoz. que a mesrnn lei tcrú 
vigor no de !872-1873, nn parte em que lho 
fõr upplicavel. . . 

• Jdenticn !liRposição existo nn l~i n. :1246 de 28 
de Junho da 1865, promulgada pnra o exercicio 
de i8ti5-i8titi, relntivnmente no du !861•-1865, 
mas, nno obstante, vigornrnm até no encerro· 
manto do~te os creditas da de n. H77, de 9 de 
Setemhi'O do 1862, •tUe o hnvin re~:ido desdo o 
principio, por hnver-se entendido que e~sn !lis· 
posiçiio fôt·n dictadn pela necessidade do se fn· 
zerern ns opei'Uções de crodito autorizndns pela 
novn lei, e niio pelos convenioncias de suhsti· 
tuirem·so pelos dostns os creditos p1·ovisorin· 
mente concedidos. Não havendo agorn some, 
lhante nr.cossidndo, pelo que respoitn no exercicio 
em liquidnçlio, a pt•ovidoncin do lei serin ociosn, 
si devessem vi~:ornr nté no encnrrnmonto do 
mesmo oxet•cicio os croditos vetados nn lei 
n. 18~6. de 27 de Setembro do !870, que e regeu 
. provisoriamente em virtude dns resolucões pro· 
rogntivas ns. 2035 e 2091, do 23 de Setembro 
de :187i o H de Junoiro do cotTonte anno. 

, Assim, é indubitavel que o pensamento dn 
novn lei foi applicar-se no exorcicio dti 1872 il 
:1873 ns consignnçõos votndns pat•a :1873 a 187~, 
na parte em que esta providencio seja necossnrin. 
Gonsequentornente na liquidaçiio a que se tom 
de proceder antes do oncenamento do exorcicio 
de i872 a 187:1, paru a abertura das ullimos cro· 
ditos supplemnntnres e transpat·tes de sobras, 
devo-so comparar u de ·pcza antoriznda, paga ·e 

llor pagur, com ns consignnçõus das reJeridDs 
ois ilo i870 o 1873, afim de nvnliarem-so os 

verdndolt·as d<•ficits e sobras das verbas rcs· 
pectiVHS, E' cm·to que jú so llzeram algumas 
transt'arencias de sobras, tomando-se por base 
dosse trnlmlho os credltos concedidos pela lei de 
:1870, mus nenhum incon vuniente hn em que so 
'nnnullem essns trnnsferenclas, pn1·a eJl'octun· 
rem-se sómente os 'trunspot·tes que forem Pl'O· 
cisos, em vista dn lei ultimumonto promulgndn. 
Communicando a V. Ex. o que Jlcn exposto, 
rogo-lhe que ordeno n execuçiia da lei nesse 
sentido, pelo que respeita no mlnisterio n seu 
cnrga, ullm de t]ne hnja pet•feito uniformidade 
em todos os ministerios a esse respeito. · 

• E porque n nova loi, no nrt. :18, lixou regras 
sobre creditas e~pecines e nutoriznç~es legisla· 
tivos, e este nssumpto lign-se no do o]ue acima 
tratei, pormittn-me V. ~x. pondrlrnr-lho que 
parece mutil d'orn em dinnto n pratica do abri· 
rem-se credltos supplemontares pnra verbas, 
cujas despezns são nu~tmentndns por nutorízn· 
ções especiaos. Podendo hoje Ines despezas ser 
pngos, nindn que não bajn expresso docreta~ão 
de fundos, pelos meios votados nn competente 
Joi de. orçamento, n nberturn ou upprovnçãa de 
crcditos snpplemontnres paro rogularisnl·ns im· 
portaria em rluplicnto do outorizaçliO. Bosta que 
no escripturnç:ra respectiva se addicione ú con· 
sknação dn lei do orçamento a ímp<~rtnncio au· 
torizndo poJa resolução cspecinl, consideran•lo·sc 
osto como lei do credito, pnrn se conhecor cm 
qrwlqunr occnsiiio si h·• 011 não excesso nn des· 
pozn pr·oveniente dessa ori~tem, e nbrlr "redlto 
su~IJiemllntnr ou transportar sohrns sómente 
pelo excesso, quando isto se vet•'fiqne. . 

• Posto que nns rubricas da leí, ultimamente 
promnl~nda, fossem nttendidos os aug-rrumtos de 
subsidio, soldo e vencimr.ntos, concedidos este 
nnno, e as consignoo;õos votndns sejam npJilicn· 
veis no exercicio de 1872-1873, em conrormi· 
iinrle do citado nrt. 22, hn comtutlo alguns nu· 
gmontos, como por exemplo, os de rJous mezes 
do sessão legislativa no refo•rido cxercicio, n 
rr•speito dos qunos convem proceder no sent do 
da <obreditn obsorvnr:iio. Deus gunrde n V. Ex. 
-Visconde do Rio Branro.-A S. Ex. o Sr. Jon· 
quím Delphino Ribeiro da Luz.• 

Vô, portanto, a nobre senador pelo Poraná 
que nom o orndor, nem seu antecesso1' do mi· 
nisteria de 25 de Julho estabeleceram innovnçiio, 
porqurJ, ante~ do ambos, Jlrmurau1u doJUtrínn a 
nobt·e ViscondoJda llia Branco e S. Ex, mesmo, 
que tnmbom pertenceu no gabinete 7 de Março. 

Partnnto, antes de accusnr o ex-ministro dn 
fazQn~a drvia lembrar-se do si e repetir o pro· 
nitut·mc peccati • 

1\!ns convem fazer umn observa~ão. 
Si o doutrina cstnbelocido pelo Sr. Visconde 

é a mesma, em principio, que o orador seguiu, 
acredita que nn prnlico deu-llto irltolligencia 
mais sã, mais ao gosto do nobre senador pelo 
Paraná. . 

Aquolle illustre ex-ministro dn fazendo en· 
lenduu, e nem poJia deixur de entender, que ns 
dr•spezos totaes de um oxercicio finnnctliro, re· 
gido por dons orçamento<, nüa podium ser pre
cisrrmomte us fixadns om nonhum.dos;es orça
mentos, mus as que resultassem dn exocuçüa 
de ambos, a sommn do CJUe se despelirlosso por 
contn do mnbos, desde que não erum identicos, 
niio contemplot·am exnctnmente os me •mos ser· 
viços, nem os dotaram com as mesmas qunn· 
tias. 

· Nisto ostiío do inteiro nccôrdo; mas em i874 
escolheu-se do cada orçamento ns vet·bas melhor 
dotndus, e par e lias J'ez·se n dcspoza. 

Desl'arto ficou a gavorno nrmudo com rocur· 
sos supet•iores nos que concedera o carpo logis· 
lntivo, quer em um, quer em outro or1•amento. 

A descoberto não ó do orndor, mns de um 
co-religionorio distincto da maioria do senado, 
que o orador sente não tenho um lagar neste 
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recinto, porque illuminal·o·ia com seu grande 
talento, o Sr. Ftlrreirn Vinnna. 

O nob1·e ex-depu tudo pelo 1\io de Janeiro assim 
se exprimiu em !877, nn camarn dos Srs. de· 
puta dos, scssfio ue 30 de Atu·il: 

•Pelo art. 22 de~sn lei (n de ~5 de Agosto do 
!.875), o governo llcou autorizado n .1pplinnr n 
este eXIJr.,icio o qoe lhe fôl'll npplicuvel. t:omo 
concebeu u ministerio ostu applic:•çfio? Do uma 
maueirn original. 

•Til'llu do orçamento de i872-7:J ns v~rbns 
grnn1les e nppli,:ou·a~ ás tl~·~pozns qnu rloteJ'· 
minou; tirou !lo urt;a111• n•o de -187:1-71; as 
verbas grandes e applicou-as do mesmo mo1to, 
de sorte que tirou de n111bOs os Ol't;n111ento< as 
verbas g1'1111des e formou um te1·coiro or<:n· 
menta, que nfio esló, n<lm podia estar na in· 
tenção do legislador, nem na ordem regulnt' 
das finanças. • · 

Note ,o senado: Formou 11m só orpliiiiCIItO, qut 
não eskve, ne1n podia t•stm· !lli!IUmt•• ilo legislodor 
nem lia OI'Uem I'CIJU{ar das fioa·oças, pulavrns 
que exactamente' traduzam a increpaçiio que 
dirigiu no orador o noltre senador pelo l'urm11i I 

Entrelanto, é etJrto que igual cousa n5o pra
ticou o ex-ministro da (JZendn, ou o g111tilwte 
de 5 do Jaóeirn, porquanto ~i, pelo mo<lo como 
entendeu a lei, ai~UIIInS verbas llcat•am melbor 
dotadas, a re~peito de outras ~s recursos dimi· 
nuiram. 

Assim, no ministerio da justica, as VP.rbas 
juntas commt<rciaes, pessoal e matel'iat d11 policia 
tcrinm maiores recu1·sos pelo actunl or~amcnto 
dú que tiveram pela sua combina<,•iío com o an· 
tcriur, 

No ministorio da guerra, as da srcrcta•·ia d' 
estudo, rstad,J·maior general, corpos ari'CffÍ· 
mentado.!, etapr~s e fardamento, 

Nu dn agricultura, COI'JIO ele bmnbciros, ill11mi· 
naptio, garantia df. juros a rstrndas de f•••·ro, es· 
trada d11 j'crro D. J'c,/ro 11, oln·as p~tblicas, <'SOO· 
tos, telegt·aphos, calec',e.!e, subven!:rio á ·mwrgaç<io, 
co•·reio !J•rat, fabrica de ferro de S. João de Ipa· 
nt'llla. 

E outras muilas que sómente vir-so·hn a 
conhecer na li!JUidaçíio deftnitiva do orçu· 
manto. 

Sendo assim, e facilmcntevel'ificnl-o-hn o se· 
nado confroutando os dous orçamentos, é in· 
questionavelttUo o pcn~amento úo gov,rno não 
foi ter ú sua dispusiçiio maiores rtlCUI'sos, mas 
executai' as leis úo modo que lhe parocou mais 
rawavel o acert•do. 

O gniJinete n que pertenceu o orador adoptou 
o principio, Sl!m importar-se que as suus COIISO· 
quencins liw trouxesstlm difficuldntles. 

u gabinete a que ~urtenceu o noht•o senndor, 
porem, ndoptou-o tnm!J,m, rnasacuutelou·so dt1 
modo que llcasso sempre em melhores condi· 
çlies. 

Jli vli o nol•rc senador quiio injusto foi uns 
suns nccusaçlies. 

Mas, a verdade é que outra intelligencia niio 
podia dur o Oi'ndur ús leis que Levo de exo· 
cutar. 

A rosoluçiio (Jrorogaliva de 23 de Junho do 
anno passado uwndou que no pl'imeiro semestre 
de !.879 u !S80, e cm11uanto nuo fosse promulgado 

o respectivo orçnmento, vigorasse o anterior de 
!87!! a 1879, sendo as despetus feitas propOI'cio· 
llltlm••nt•• no tClllliO de sun durn~ãn. 

J!:sta clansula ou condição, este proporcinnal· 
meute, ti munift•sto, niio quer dizer outru c:ousa 
>en:io que se niio gastassu em sois mezes o que 
fôra a 11 torizndo parn urn anno, nem· em dous o 
que fõru nutoriwdo para seis meze<, mus que 
sr. distl'ibuisso n despeza cem igualdude por 
m•·z~s e dins. 

Imitn<;oo do·sy.<t~ma que em Frun~a se deno· 
min u das duodt•c.mas pa1·tes, quando ni10 se 
plt!Jo votur ultilllatnunto ulli um orçamento em 
L<Jillflll util, . 

01·a, a lói dn orçamento pnru l879 a iSSO foi 
pl'omulgudn, como já <lisse, cm 31 de Outubro; 
portunto, at<l e>tn data as despezas niío IJOdiam 
ser reitns por ellu, ma~ por outru, n do or•:a· 
mento do H!78 a !879. Umn regulou durante 
qu•llro mezcs, outrn oito. 

Além de que de outra fórmn não se podia pro· 
ceder, como suppõe ter dcmon>trudo, na pri
meira voz que fulluu; o senado viu que esta 
norma rec,~ueu a sanc~iio do corpo legtslntivo, 
que teve dulln conhecimento não só pelo rela· 
torio, corno pelos bulnn<;os do tempo do nobm 
Visconde do Rio Branco, e nada decretou em 
contrario. 

Portanto, n legalidade do acto é inntacuvel. 
Mns, quel'in o nobre senador pelo Paraná, quo 

qnaesquer que fossem as despezas feitas sob o 
regímen da resoluçiío prorogntiva, ellas se do· 
rluzisscm das quantias votadas pelo orçamento 
post•·riol', de modo qne n despeza do rxet'cicio 
não exceda da que elle fixou. 

E nesse pensamento inspirou-se afinal o addi· 
tivo da commissão, assim concebido: 

, A liquidaçiío do exercício de !879 n iSSO 
será Ceita de conftlrmidade com os creditas vo
tados nn respectiva lei. 

' O mesmo systemn se observará sempre que 
um excrcicio tiver sido regido em suu começo 
po1' prorogaçiío de lei do orçamento anterior. • 

Ora, isto é inexequível, e pnrn demonstrai-o 
bnsta nttender, entre outl'as, pnra uma só os· 
pecio. 

Nfio ignora o senado lJUC o orçamento de !.878 
n iS79 muntum a dotnçiio de 1::!:000~ llo prin· 
oipe D. L'ulippo, dot~~ão su(lllrimitla no orça· 
Ul<'nlo dO 1879 11 iS~Q, 

Vigol'atulo aquolla lei durante quatro mezes 
deste ultimo exercício, linha o principe direito 
a rllr.e!Htr nelln a pensfio corrosponclente a essa 
t••m110 ou 1;:000~ que e!T~clivnmente recebeu, 
nalurnlmente. 

Supponhn-se quo passn o auditivo, mnndando 
que a liquidn~•io do oxorcicio so façn pulus 
ve1·lms do ultimo orçamento: a qunl dellus dllVO 
sot• imputada ucruellu dospoxa, si a dota<;ão já 
não existe? 

Po1• ou1ra, de IJUe verba devem sor descon
tados os ~:OOQ,1, pnrn observar-se n regra que n 
comntis~ü" quer cstubelecer? 

l'ede que llt'n lndicJUUil\ por favor e para es· 
clnrecel-o. 

Descontai'·SO·ha d:tquillo que o novo orça· 
IIIOitto du pa1'a os uuguslos pnrentus do ex·rJen· 
sloni;tu? Não seria le~nl nem justo. 



.. 

·~ 
I 

SESSÃO EJiil .2 DE AGOSTO 9 

Mais justo será, sem Íluvida, doscontnl·os do 
·subsidio dus camnras, que houvessem decretado 
umn disposição innpplicnvcll 

llellictn-sc um pouco c ver·SC·hn quo n mos· 
mn ditnculdnde npparccer{• n rcspeilo do qunes· 
quer verbas, referentes n pessoal, scmpi'C que 
cllas tiverem no or~nmcnto prorogndo maior 
qunnti:\ do que no postcrioJ', ou pcculinr,no zmno 
Jlnnnc01ro. · 

A idéa dn commissiio ou scr1i incxequ·ivcl, ou 
importar:i a dcsorganiznciio do serviço, ou in· 
justi~a clamoroso nos funccionnrios puiJiicos, 
desde fJUC no novo orçamento suppl'imir-sc ou 
reduz ii:- se o pcssonl do umn repartit•.ão, o nesse 
oxcrcicio tiver vi~orado ·por alguni tempo um 
OI'Çamonto anterior. 

Exemplificarú pura tornar bem clnro seu pcn· 
sarnento e scrvir·so·ha de algarismos pequenos, 
para que os seus nobres colicgns possam fazer o 
cnlculo do cabrpn, como vulgarmente SI! diz. 

Supponhn-sc que o orçamento de 1878 n 1879 
·dava paro a secretaria do sonndo 12 cmpreA"ndos, 
cujos vencimentos importassem em 3ü:OOOt5 
nnnuncs, ou uma dcspczn mcnsnl do 3:000~, 
quadro que o orçamento seguinte de 1879 .a 
:1880 reduziu a oito empregados, vencendo 
24:0006, o que darí• a despeza mensal do 
2:000~000. 

Aquellc orçamento, que contGmplnvn 21; cm· 
pregados, vigorou por quatro mczes, e o novo 
durante oito. 

A dcspczn, portanto, no começar o novo orçn· 
menta, será do :12:000~, os qu11es sogundo o 
ndditivo devem ser descontados do novo orçO:· 
monto, que apenas rl:í 24:00015 pnrn todo o 
nnno. 

Descontados os 12 dos 24 ficum outros 12, que 
niio chegam .para pagmnonto dos oito emp1·e· 
godos om oito mezes, mas para ecis apenas, :i 
razão I! e 2: 000~ por mez. 

Conseguintcmcnte,fnltarnm recursos para dous 
mczes ou Iwvor:i um de{lcit do 1;:0001} no CXOI'· 
cicio. 

Como fazor taco nos se do{lcit? Abra o govorno 
·crodito supplementnr, dirú u honrudn com-
missiio. . , 

A isso responderá o orador que so1•in uma iJ. 
lcgoliõude, J1ois os crcditos supplomcntnres hnjc 
sómentc po cm ser abertos nos casos da tabclln 
-D-do ultimo .cxercicio, em nenhum dos 
quaos cnhc a hypothesc que figurou, n qual uom 
frequencia póde ronliznr-se. 

Dir·SC·.á aindu: peça o governo uugmento 
de credito .no corpo Jogislnlivo. 

Mas, perguntnrú o OJ'adcr, ntó quo o corpo lo· 
gislntivo se reuna o concodn o nugmento pedido, 
como fazer-se a dospozn! 

Dlsponsfir•SC·á os omprogados do comparo· 
corem 1í ropnrti\•ão, por ulio hnvor com que pn· 
gnr-lhes? 

Com isso soiTrcrú o sorviço, que cnhirá em 
completa dcsorgnniznçiio. 

Exigir-so·hn que os empregados tonhnm pn· 
cioncin, continuem n trobulhnr, o esperem que 
a vcrbu seja yotadn pura porcobcrcm os seus 
vencimentos.? 

.Além do iniquo o cruol, tal alvitre seria pouco 
decoroso para o Estado. 

V, IV 

Demais, rindo mosmo que o crotlito supple
mentnl' possn snr atll'rto ou CtJUCr•dido cm tempo 
ntilpolo ctH'JIO logislnlivo, pnrn rruo osso forma· 
lidado si o dcspezo pódo sor foitn P"ln lei unto· 
rior quo 11 nnturizou? 

1\cnso urn c1·édito supplcmentnr otrerer:e mais 
A"nr:mtios, nn mais fn<dlidurlu pnl'll uma lnrga 
dls"ussi1o do fJUIJ umn l11i dn Ol'çarncnto, que 
puSi'iOU por lodos os l.er•mos rogulnr1~s 1í sua 
olnlwrm;iio pnrlnmenlnr? 

o Sn. r. (IC1'AVIANt"1 :-E~to é fi fucto j mas 
JlrcJ'urc·:-:c ngorn n llc!c::io. 

O Sn. AFI'ONso CI~Lso nfio tlnvidu do que só 
por CUJ'l"zn do sua compi'Cill•n>iillu nddilii'O a(!. 
gui'O·SU·Itw ine. nVI'IIiente, n11dn molhonmdo, 
untes compliennrlu o l'f!~imen uctuul. 

Pnsso ellc e necl)ssnriumcllte lw de roali· 
ZIII'·Se nrn:1 das con,eqLiencius que uponton. 

Ou o sorvit•o das ''''l·lll'li~lies puiJii•·"s se dos· 
orgunizni'Íl,SI'IIlJll'O que n ln i de orçumo11to nellns 
fiZI•rJd~nmn rcrlllCÇiiO, Ulldll antel'iOJ'IIIentc uma 
·JifOI'fJ!.!lllj!ÜI t!C orr.'lllllelllO, OU pruLicaf•SC•á 
n iniqu1dnd~ d•! cxic·ir. fjUil trn1Jnll1n J'CA'Uinr· 
menti!' iJ uo111 niio pódu JWrcelwr regulunnentc o 
dcvhlo snlnrio o nilo tem outJ'O meio de vida. 

O Sn. F. Oc•rAVIANO :-Sem tlnvidu nenhuma. 
O Sn. AFI'ON~o .C1u.so diz que pnrn evitnl·o 

ser:\ preciso qu" o govc•·no JH'rttiqnc n il!egnli
dude lellltm.uo pelo IIOtJI'e senado,· por Pernnm· 
buco, flcnnclo assim SOIII utilidndc n prcviden· 
cin sug-gcridu no ndditivo peln honmda com· 
missão do or<)llliiCnto. · • . 

l'n!'eee, )lOI't;mto, quo o ndclitivo não póde ser 
acoito, no monos tal como se achn C!Ont.'OIJido. 

Si n illustr:,dn con1m1ss:io propoze•··lhe algu
ma emcndn, que romovn os in,onvenientes 
npontndos, n orndor ni10 duvidnni d11r·lhe o seu 
voto, pois jimwis negnl·o·hn n qualquer medida 
que tcnlw po1· fim lrnzer :1 JlOI'i'citti execução 
dus disposiçõt~s orçumentnl'ins. 

Pondcr11, poróm, :l i li ustradn comm issão .qo1e, 
por mais tt·:1tos que dô 110 sou en:.:cnlw, não ha 
emenda possivlll no 11dclitivo, que niio im~orte o 
reconhccinll'nto implícito do <rue u muustorio 
pnssndo bom proccdou, dnndo :is luis qua ro· 
guinl'nm o ultimo exe•·ciclu n intollig-onciu que o 
senado j1í conlic<·~. 

E, to1•minnndo, dirá no nobre relator dn com
mis,;iin que S. Ex. fui t11mlmm injusto purn com 
o o•·•ulor c pnl'a comsi:.:o )lrop•·iu, qunndo, no 
J'ormnlllr o s"u nrlditivo. disso quo o ex-ministro 
dn J'uzunda proceder" !fio inud1•ertiduuwnte, ou 
com n mesmn puw:u utlonç;io, confurmundo·sc 
com o sol\ preeodontc, como S. gx, no cstnbele· 
cei-o. 

Ni10; quando, em qucstucs do nosso direito 
finniiCOiro, prin<•ipllÍilllllllll, d11par:1r COIU UIÍl 
p•·e•·odcnte tlrmndo peln illusll·ndo 81·. llnriio ·de 
Coteg'ipo,. I'C~olvendo qualquer ponto dl!Vidoso, 
cHwi•n'i ll•:urú prevenido 11 sou f11vor, crendo 
ver nelle n genuína, n VOI'dudoirn iuteJ'protuçiio 
dn lei. 

Mus, autos de adopta l-o, hn do reflectir .tnnto 
·qunnto seju )li'Hciso pnrn convunc:eNc do que 
css11 inteJ•pretn\•ão ó IH:uituvel, corro•ctu o legu!. 

[10f O !J LU\ fez, 1.1 llfill CIIIIÇIII'IÍ do l'lllllltfl' que 
o sou PI'OcMlimento.fui purfeitnmonte rc• ulnr, o 
unico reguln1', dcsdo que o mosmo nxercicio 
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tiver do reger-se por duns leis do or<;amcnto 
11iío idonticns, porúm tlivcrsns. 

E' inque.stionnvol que cm mntoria do or~a· 
monto multo rcstn n fnzor-se entro nós, para 
ont1·nrmos no vonlndoiro ro~imen pnrlnmontnr. 
Nno tnnto as nossas leis, COlHO os co>tumcs, ns 
tondcncias e <lil':i mesmo n indolo nncionnl nhl'l1m 
Jnrg:1s onchmwns no :<l'biu•io do governo nn do· 
crotnçiío de dé.<pczns, cm dotrimento dns lli"oro· 
gntivns do col·po Jegislnti1'0, confo1·idns pula lei 
ftmdamentnl. 

Mas é tnmbcm vcl'dnâo que n osse I'C>pr.ito 
eslnmos mnis ndinntndos j:'i que nlgumns das 
primeiras n:)çües do muniio, no scin d11s qunes 
constituem nindn hojo nsjlit·nçüos dos s<•us cstn· 
!listas preceitos hn muito consngruuos cm no>SIIS 
leis. 

lia poucos <lias leu, com cortn snti>fllçiio e 
or!iulho, cm 11111 livro, !JUB ro,ent••nwnto re· 
ccbott de Fl'•'n<:t<-Les crddits supplcmeuttthw 
et a:r:traordhwh·•.,·-a lei de 11• 1!<• IJ<·zemhro dn 
nnno IW~Si!do, r)romnl~aLl:1 llOI' Gt·évy o Lt!On 
Say, Pois !Jem ; ;1s SUIIS diSIJO:-Iit;Õc~, QllO sito 
um prog-re~so nnq twllo pni1., nliú:-: udmirnvcl, não 
süo uma·novidudc, vigorum no iJI'azil ha annos j:í, 

0 Sn. F. 0CTA\'I.INO;- Apoiado, 
O Sn, AFFoNso CEr,so ohset'l'a !JUO fnlla·so 

muito entro nlls cm t1basos c uttentado~, mns si 
ossos clamores assentam ns vozes, infolizmonte, 
na roalidudo dns factos, niio JIOU<~os fun<lamon· 
tam·so uponas na llatlll'al c condu<nnnvel pro· 
pons"o uo ospirito brnziloiro, pnra julgn1· solllJli'C 
mnn o quu se Jmssll 0111 nosso puiz o optimo o 
que OCCOI'I'O nos estrangeiros, 

Aluilo lta 11 fazer· som ~uvidu, Jllll'll csll<bO· 
loccrmos om sua plenitude n V<!l'dadc dos OI'\'U· 
mentes; mns o rJUO hn !lo llrmnl·n niio siío 1no· 
uitlus tlo or:cnsi:'to, omno o urlditivo de quo se 
toni occupndo. 

Conscguil·a·homosqunndo receber intci1'a oxo
cnçüo n lei \'Olutln otn o nnno pn~sndo, rogu· 
lnnrlo a clubo1·nouo dos projoclos do recuitu c 
dospeza em omllos os casa~ do parlamonlo ; 
qnnnrlo tivermos molhar discriminn<·"o dos pn· 
tJ'imonios goJ'nl, provincial e municipÍd; qunn!lo 
tivermos, como nu ln~Jntcri'O, lliiiO I'CCOitll tlxn 
o umo tlcspezn con<ol<iladn, indC(IOIHiontcs !ln 
receita o du>pozn nnnuolu1cnto tlef:rctndns pelo 
JlOI'iamenlo, o <JU>l di1ninuiní o sou trabalho; 
Jinnlmcnte, fJ\1,1JHlo n 11ossa o~u~aciio politica p!!l'· 
mitlir, que 11 tliscussiio tlo importautissimn lo i do 
meios seja o quo rluve ser, o esttldo ucurarlo o 
prol'undo uns n~cussidndcs o rocul'sns tio pniz, cm 
todos ns suas minuciosidndcs,- dis1:ussiio suil· 
stoncinl,prnLioo,dosnll'ccludn,e niio o !JU•: om geral 
ó nn nctuulidndo, pu1·eo aborto nos msgos orn· 
Jorios, no f!tllll uquillo de !JUC monos so truto ó 
oxootumeuto o essoncinl, islo ó, pcrlir o monos 
JlOSsivol ú bol~n do constituinte e npplicnl·o 
com ti mnximo vnntogom om provoito do com· 
munidndo. 

O S•·, Dm•üo d~ Cotcgipc:- Sr, 
presidente, soguh·oi, JlOI' ostnl' do nccôrdo com 
o mon (lOnsomcnto, o con<olho rluo nos non· 
bn do dnr o no>So illustro col es·n, isto <i, 
Cii'CllnlSCI'<JVOI'·lllC·Oi D llllltol'ill Clll tliSCUSSÍÍO 
som a menor rlivngnçüo, 

CnmPço (101' dcclnl'lll' tnmhom no noLro 
s~nndor que, nns obsorvoçüos foitns peln commis· 
sno, nno hn a menor censura no acto rlu 
S. Ex. 

O Sn. no~nnos llAnnEro:- Do corto !(UC n1io. 
0 Sn. D.HIÃO DE COTEGIPE:- Niio julgÍI· 

mos que fosse nmn illcg:did:Hlo o modo 
por quo m~otlllon cllo executar a lei do or· 
çmnr.nto cnmbinad11 com n pi'OI'Og'lltivn, O 
fJUil dissemos foi ~uo nos pnr~cin mnis re
~ulnr que n liquidação so llzc>so pula lei 
do orçamento. 

O inconl'cnicn!c, !JUO o nobi'O sennl]m• pelo 
Pnr:m:i no!otl c qut! n comrnissiio 1le tll:zumn 
fú1•nw os(rosotl pl'<lVI'm lln niio cxocuwrmos, 
como mnnd11 . a Consl.ltniçfio, o p1'occ1lo 
do Oxnr-so o orçnnwnto :nmunlmente e eom 
OtltCCOdilllCfO do 1:! I!ICZCS, 

Si n<sim praticassemos, snm duvidá que os
tn quostiio não nppnrcccrin. Mns tomo-nos 
visto na nccessidnrle do ordmwr uma Jli'O· 
rognçno do orçamento :mto1·ior·, emqu:mto não 
se votn nquoll!! quo duvo vigor111·, ~elll tam· 
11om nossu pro,·u:.mtiva limitul• .. su certns dis .. 
pozns, IJOmo tnlvcz conviria limitar, porque 
i:oto dnrin log:w n nmH discu::;siio· mnis nm .. 
pio, o ns Jll'opostns !las p1·orogativns siio sPmpro 
do ur~oncin, o muitos vozes votndns nos ultimos 
dins do exerci cio. 

Mas, du!la a cir,,umstnncin do ser o oxor· 
cicio regido por <luns lois, n nossa rruostão 
vors~< sobre ,1 mouo de liqnidnçlio. 

O <Ilustro sennuo1' oitott nlgnns proccdontes, 
o mostrou como estn''lllll <lo nccõrdo com a l'uziio, 
porrJUnnto, nliu podiu doiXUI'·SO de fuzcr o liqtÜ· 
dnr;1io pelas duns leis, que lwvinm rlispo~IO dilfe· 
rolltetnento qunnto :is dcspozns. N<io contesto, 
o nló no pnrccor dn commissõo Oz mont'lio de 
um rios procedentes; mas, do que tt•ntG ó do 
vut· si ú passivei lrt~zermos a lir(uidnçiio do oxer· 
cicio :i le1 ultima, quu fie Ol'dinario nstr·iuHe us 
dc>pczas em uns cusos, o nugmontn cm outros. 

U illusti'C sonndor procurou domonstrat' quo 
íslo Cl'll imJlOssivul.,, A sua oiljccçiio tem Jli'O· 
octleucin, l"l~s nüo torna u dispo~içüo impossivol. 

O Sn, Al'l'oxso f:Er.>o : - Bom ; eu rl isso· q uc 
nosso cnso dnl'in mou voto. 

O Sn, llo~n:io m; CoTEr.rvE :-Qual ú o intuito 
do corpo legislativo, qunudo vutn n pror .. gaçiio 
do um orçumouto na espectalivn do umu lei do 
Ol'~nmontu, que cm mullns t'Ubt•kns rliminno n 
th•>peza ? E' que 11 destloz!t niio se rn~n mnior do 
qurJ <~r(uoll~, quo o goVOI'IlO propoz o quu ostú 
em d1s•:ussuo, Mas ncontcco qnc nlgum·•s l'tl· 
bricns siio mnls !Jem dotn!lns pclns proro~ntlvas; 
os _J;OVOI'nos, sem torem cm attoll('ão sun pro· 
pr111 propostn, fazem por ollns as dospows, 

0 Sn. F, OCTAVIANO:- V. Ex. rcferO•SC Íl 
quostüo do possonl? 

9 ~~\· ilAnÃo nr; COTEG!l'JI: - Es!o ó quo ~o 
prmc1 ruo, , , 

O Sn, F. 0Ci'AVJANO:- Sim, senhor. 
0 Sl\, llAllÃO DE COTROTPE:-Pnreoin·lllO fj\le O 

governo, qunndo propüo nmn prorogulivn, devia 
l'nzor ns tlospozns, tondo om considorn~iio n pro. 
postn lio OI'Çnmonlo, 

.'~ 
' ·' 

) 
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O Sn. F. OcTAYIANO:-Isto ó que é regular. 
O Sa. D.IRÃO DE CoTEGIPII:-Esto ó que é o 

principio, repito. 
O Sn. 1'. Oc1'AVIJ.No:-D.wo ser, 
O Sn. t\Fl'ONSO CEL~o:-Mos quanto ao pessoal 

niio sei si pódc servir os111 regro. 
O Sn. BAnÃo DE CoTilGiPE:-Quanto ao pe~sonl, 

ou quuntu" OUii'OS st•rvi•:os, pó do ncontcccr ti tiO 
u lei du Oi't•amcnto Viguuto os tenho rcduzidootl 
oxtin,witiÔ, tlo modo !JUe nilo nppai•eçn consi· 
gna,iill pnra o cxci'eicio. Esta é IJUO ó n olijoc
l,iJO do bOIJI'ndo sonudur IJOi' Mmus Geraes, c 
i·cconlli'Çu que o artigo uddit!vo, 1111 como cstú 
l'CdHdo, jli'USta-Se O CS>D dJJVidU, 

Entretanto, si ou OJll'e;oulnr um o sub -emenda, 
JlOdCJ'·Sc- lia snnar o· incouvenicnto "Jiontodo, 
Nós o qnc queremos é cho~nr o um occôrdo, 
cstHboleccndo um principio são, JlCio qual se roju 
o lhcsouro. 

O Sn. I'. OcTAVIANo :-Queremos regulari
i!aàe. 

0 Sn. DAilÃO Dll COTEGIPl~ :-!'ora maior cla
reza lei'Ci o at·t1go que o nobt•o sanador im

. pugnou : 
• A liquidação do oxcrcicio do 1879-1880 

sorú fui tu do conformidade com os creditas vo· 
tados na respectiva lei. O uwsmo systcma se 
OiJSOi'VI\i'Ú SOilljlrC !JUC lllll exorcicio_ tivor ~ido 
rcgitlo cm >CU c9milCO !JOI' prorugnçuo da lei do 
orç:tm•mto untcl'lor.• 

Depois dcstns palaVJ'as: 
• .~ liquidar:,To do cworcicio !ld879-i88tl srrci 

, {eiltt ~~~ cuii(ormidmll! com o credito votado, IIli 
• l'<',ljli·CtiVtl lei • IICi'CSc,entn? SU~·CJlJOilUa.: 
• salvo si ~~~~ algJima t'IIUI'ICtl ltVCJ' .ltdo suppn
' mido on reduzido guulqtw~· set·vir:~ ou eii."T!''''!JO, 
• J'tiiJIIlando ·neste caso o<:riUftto UJitm•wr ate a pro
' mÍ<Iyt<(:àtJ do. lei do orr:amento ••• •. 

0 Sn, AFFONSO CllLSO:- Sim, senhor; per
(oitnlllcnto. 

o su·. DAilÀO DE Co·rEGIPE:- Feito isto, creio 
que cstnmtos todos de uccàrdo ; nilo flcorú sem 
sor pag-u qualquer funccionario, nem deíxorflo 
de >ur feitas as dospczns com sm•vi,os, que ti
.verotn sido diminuidos ou cxtinctos. 

l'or csln fúrmu creio que ucha·so sanada n 
o!Jjccçiio do noiJI·e sm!adof, 110e eu reconheço 
li~rin toda n lll'Ocedcncm, st acaso pussnsse o ar· 
tí go tu I q ua I foi Jll'O(lOSto pela commifsão. 

Foi lido, apoindo c posto cm discussüo com a 
pt'OJlOsição o seguinte 

Addítivo 

·Depois dns palavras-respectiva lei- acres· 
CCJJ(O•SO : ' 

.salvo si cm alguma ru!Jrlca tive i' sido supjÍri
mido ou roduzido qunlquer sorvi,;o Otl emprego, 
rcgtllnndu mstu cuso o credito untcrior ntó a 
Jn·omulgaçüo d.a lei do orçnmento.-S. 1\.
Darào tle ColcfJ'lW, • , 

O S••, Sn••nlvu (Jll'e.litlmto tlo conselho): 
Pedi o tlnlavrn Jlnt'n oll'creccr duns emendes. 
Anles, JlOi'élll, do mnudnl-as ú mesa, peco no 

scnndo licença pnrn fnzor nlgnmas observações 
a1•crca uu sup/lrcssão do duas vorbus no cre
dito pedido pc o Sr. ministro da agricultura. 

Niio serei cu, Sr. pr~:sidcnte, quem impugne 
qunlqucr medida de que se lembre a nobre com
mls,ãn du 9r~amento parrt rcgulari~ar as des-
IJeza. publicas. · 

E' umu nt•cossidade, geralmente scnt.ido por 
todos os pnrtidos, tiUO os orçamentos sejam uma 
VCJ'àmle. ( Apolpdos,) 

l'nra que, porem, os orçnmontos sc)nm uma 
vcrdudc é Jli'ccíso IJUC todo~ nós, m mistros o 
comJJJi~sõcs, Jli'OCUi'emos estudar ns despezos a 
fuzor, c quu as díll'orcnte~ verbas sejam dotudns 
de mnnoira flUO mio venho o serviço jJUblíco a 
>OII'rcr pela insufficiencia das qmmtios consi· 
gnndus. 

Mos, pergunto eu; até ho.ic lemos conseguido 
fazei' orçnmentos, n:io direi perfeitos, mas 
approximados 1i perfciçilo? Niio, A discussfio.do 
ot·çnmonto vi~cnte demonstrou muito zelo por 
pni'lc da nobre commis~iio do senado; mns, não 
obstnnto isso, nilo Coi·nm computadas nesse or
çnmenlo despczas indisprmsnveis, niio pura ser
viços novos, feitos depois da lei, mas para 
pni(nmento do sct·vir.os feitos anteriormente á 
votnçiio do orçnJJJento . 

O Sn. DANTAs (mi11istro dajustira) :-Apoiado. 
O Sn. SAI\o\IVA (pl'esidmlta do conselho):- E' 

assim !Jilc, cm relaofio :í eslrndn do Paulo 
All'onso, o órçnmcnto, niio só nuo deu verba 
snmcicntc para o andamento dos trnbnlkos ·no 
resto do cxm·cicio, como niio computou na verba 
dcstinnda paru C>ln cstroda o pn~amcnto do 
matcrinli'oduntc, que estavn oncommendndo. 

O nollro ox-nlinisti'O da ngrictdturn regulou
se antes do orr.nmento pelo credito fJUe nhl'iu; 
seu acto foi ni1provado pelas duns cnmnras; a 
c>tradn de fcrru de !'nulo AO'onso foi i'Cconhe
cida como devendo set• feiln ; foi·nm apJlrovndus 
os dcspezns cfl'cctuadus o na vcrllf• ospcciol, quo 
devín ro~ular o oxcrcicio que Ondon, foi appli· 
endn umu quuntia, ~ne se calculou ncccssnria 
durnnto aquclle cxcrcicio; mns, nilo foram com
Jllllttdns as som mos nccessurws Jlni':J o pngnmento 
do material rollante jú oncommcndndo. 

Ot·a, pcr~unto cn, desde que se reconhece a 
insufficicncin do credito; desde que esse credito 
foi applicodo. a despczas feitos em uma Qbl'!l 
aJlprovodn pelo corpo legislativo, uevomos negnr 
meios pom essa obra ? Nüo parece prudente. 

O que conseguiremos com isso? A rcsponsa
hilltlndc uo ministro, qno decretou essas obras, 
dcsapuarecou desde IJUO a cnmui'D dos deputados, 
que 6 a competente pnrn liquidar essn respon· 
Sllhilitludo, aplll'ovon I<S dospcza~. Qual, po_r 
tanto, podcru ser n consequencJO do procedi· 
menta do senado? l'I·ovocur uma rus11o ? Mas 
nessa fusüo os ct•cdítos possai·iio, porquo o ca· 
mora tlos deputados nflo voltur:l do suo opinião. 
'l'm·~ JlOI' fim n não approvnciio uossas ucspozas 
feitns uma cenmro no ministro que os doere· 
tau ? Tombem niio creio, porque essa censura 
jú tom .sido folio Jlela conunissüo, e lnnto clln 
como o senado niio ndiantnriio um pnsso insis
tindo ni;so, nlúm do que, Sr. presidente, essa 
responsnbllidndc hoje ú quasi nonhumn, porque 
o ex-ministro da a:;ricultm·a lem JlO!' si un oiJI'u 
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fniln n opiniiio do Jlfil'ianwnto, o uponns póde-so 
dizor quo IIOI!Ve tln JIIII'Ln ilc• Sl!fi rOJII<I'Li~iiD c•S· 
truecimculn tlt~ leVlll' 111/t~ullht~t!illlculo de s. Ex. 
do:-pe7.ll~ CJIIU estn\':1111 j:i rnuis ou menos Llccro .. 
tndus e CJtW duviurn ser· :1ttcnditi:u.: no or·t,•nmcnlo, 

E, SI'. JH'n:iillenw, os~n eonsur·n ninda hoje 
CtllH:!I'ÍII fiO lllilliSIOI'io tll'tU:d, pHI'I!llO JJCS\0 lHO• 
mentn \'I'Hiin, nn :.L" di!'óeu:-:s:ln fio~ erudito~. Jletfir 
mnis ~U:cJUO,I na veriJn- 1'm·m.l }lllbticas o 
colrmi;arúfJ-; L' o :-;enilllo hn rio Stt ll.·mhr:w du 
que j{l tlu ~. 11 tliseus'•·O uu mnndei nnm enwndn 
nugmontundo o C!'l'dito Jcedido pi'IO Jtolcre mi· 
ni::Lro cln ng·r·icullnrn, pni'IJtlt! tJUIIlltlo" S. Ex. 
formulou o S1JU pedido, niltJ sn!J111 que (lcspezlls 
se Línhnlll r"íto além tllltJlteltns <JlW tinham sido 
contolllpludns. · 

.AgOJ'Il, senhorc~s, Ch~'~lli':IIIHllC 1la PI'Ovincin 
do E~pít•íto t;nnto inf;n'lllll~:õPs ifllt' (l(cvnm ns 
-do~pOZIIS tlL•sscJ> Cl'IJlJi LOS :'i CI I'CII elo ~~: 000,). 

O Sn. Jlo~nnos ilAHIIETC•:-E l!no de chugur ele 
outrns pi'OI' i nci11s. . 

O Sn. SAn.III'A ( 1"'''-'id,•nf•• dn cm,s~:l/co):-Eu 
concordo quo não tom lwvitlo 1nuitn rcgulnri· 
dacle nislu, """ cumpc e reconhec:et' fJUe nós 
mnrclwllltl!' no br.m f'tllninho, 1· ni1o 'st~rei eu, 
como llis~o, qucw imp11grw qunllflTCI' mcdid:1 
(]UO O CUIIIIIIiS~llO lOIIIU IIU SUIIIidu !lo l't'g'U)Dt'izor 
nosso nrç:IIIJCIIto. St'I'iH deuutsí;.do l'íg·oJ' deí

xur-:-e tle ltJ;.:.ulrz;u· dcspt•;ws fe11n~ eom set'\'Íl;os 
C ObJ'l.l!" jlll!JJit·~~, \'li\Ht!U~ O tiCI'I'Oindos JlC)O 
COI'JJO )l'g'ISIIIIÍI'O, pOI'lJlW dO l'OIILJ'III'iO O SClllldO 
(pt'ÇO /icunçn plll'll (liZ/.!1' UlroD tUIIl(Ull'tW:io, CJUe 
0111 nuf):t pt'ttlc pn•ju()it·uro~·retlito dPstu ConwJ'n) 
o senado, ;í for·9n do pnrct·or exigentu c suvur·", 
nsseuwli1111'·SU·IJ n um veilw CJUO ostli sempre 
3 f~zer CUIIS!IJ','l$, •• , 

O Su. llAnÃo u" Co'l'F.GIPN:- llnlhadoz· ..• 
O Sn. SAito.tVA (Jli'I'Silll'lcle do couselho): - ..• 

do modo que :cco;luncol!t·se Luclos 11 essas reprc· 
hen~õe~, o tlepuis llin~u,~m mnis l':tz coso dcllus. 

O Sn. LErr:\o DA CUNHA:- Comu jú não tem 
feito. 

O Sn. SAnAIYA (pl·•·.<icleuto do consutfto):
Porwnto ucho l]lle o )Jruccdimcuto do senndo 
rejeituudu o> eruditos pcJidos ui10 tom JlOI' Jlm 
cousa ulgumo quo nprovoitc• no Esllldo: us dos. 
pnzns csl;iu Jlílg":l~, e~tVo f'eit;qo~; o o 11cto do mi
ni~tro, que us Ucc1·etuu, uslú ltlll(lill'nilo pelo 
juizo dtt <'OJ'[JO JegisJutilo, mun11'ostudu diversos 
yczcs.,. 

O Sn. Ju>QUI~InA:- Fnvol·uvcl nuo lw juizo 
ulgum; l'uruu1 docr~Lndus essas oslrndus JlOr 
a1:to dtrjlodct• OXCUUIIVO, 

O Sn. LEI't'.i:o DA Cui1HA: -Houve recommen
dn(:iio do nitu serem excedidas us vcr~us o ellus 
o furn1n. 

0 Sn. SAIIAlYA (pl'CSidentC elo Cf11J,IC!l/lo):-lsso 
é OUtl'a COUSI(, 

O Sn. JlJoao VEI.HO:- O fJUO l'rovn tudo isso 
cí quo uo>t<J pniz sic hnum pod"r quo tem l'orço, 
é o executivo. 

O Sn. SanAII'A (Jli'OSidc'lltO do r.onselho) :-Eu 
niío contesto CJllll o pudor oxot•utiVO neste ]JUiz 
tenhu fui lo muitn cousn qm• nuo devo; o ut•ubo 
do declul'tll' <[llll Jonvo n nubro commissuo poJo 
zolo CJUe tem mostrudo ..• 

O Sn. LtmÃo n.1 CuNHA:- Como l'nlhndores. 
O Sn. S.IIJ.\11'.1 (presidente do conscllw):-CJ•eio 

que niio oJJ'ondi no senndo om comparnl-o com 
nm volho, porque nós todos somos vclhGs. 
(Riso,) · . 

Diz-se quo o JlOder executivo faz tudo, o rruo 
o scnndo tem ncces~idndo elo contol-o. 

Segurnmonto o scnmlo tem feito do sun pnrto 
tudo pm·n conter o poder exccntivo •.• 

O Su. Dwoo Vt~Lno~-E Oca _nisto, rnlhndor 
11ponos; o goYerno faz o que quer, o n prova 
es\ú no or~,;:mlenlo. · 

U Sn. LEJ'I'ÃO DA CUNIIA;-E em LOdOS Ossos 
credílos. 

O Sn. SAUAIVA (presidenta do conscliJo):-llo, 
senhores, um meio de lnzer-so com que os mi
nistros que nlmsnm sejnm contidos paio pnrla: 
monto: cí tornnr cfl'cctivn n sun responsnm
lidudo ... 

o· Sn. LEITÃO D,\ CUNIIA:-Ah I si houvesse.,, 
O Sn .. TAcmAnnn~:-E os cnmarns ·unnnimcs? 
O Sn. SAIIAIVA (presidente do conscl/10):-Uns 

no caso tlro>cnte niio havcrin rnzão Jlnra assa 
responsabilidade, niío haveria cnmnra quo nccu
su>so, quo responsniJiliznssc n t!m ministrilJlOI'· 
fJUO g.1ston cm Ulllll cstrndn m:us do que o co1,1~ 
si .. nndo no orrmncnto, r]uando us dospezns Ja 
rcilus n:io fora ui )tl"cvistus un occusiiio elo so votar 
u lei. 

Além disto,Sr. prcsidcnlo, ó pro ciso fJUO ~ós, 
qnc goverunmos, tcnllnmos em visL.i!, os dlill· 
cultlndcs rom r1uo llltnmos nn occnswo em. que 
somos govorno. Etl, por oXCJmplo, estou dispos
to n não exceder os orc;nmentos votoclos pelas 9U· 
mn1·ns o di"o mesmo, quero tor um respmto 
supcr;licioso ás decisões do porlnmento, e ne~Lo 
sentido hoi de dur todos as ordens com oncrgm, 
porque si um servi~~ parar,_ si nã9 JlU,dcr so,r 
feito, a res·ponsnDtltdado nuo seru mtnhu se, 
sm·it do pnrl11mouto tombem ; mos pçsso desde 
jli assegurai' quo, upcznr dc,!>tO meu smcor,o 6m· 
ponho, em nlgumn cousa nuo se excedera . osta 
ou uquolln verba? 

O Sn. AfroNso CEt.so:...;.Apoiado. 
O Sn. SAnAIYA (Jlrcsidontc ~o conselho) :-Não, 

por certo· o pnrlamonto dopo1s tam do conhecer 
du ruz5o Ú dos motivos p,or que houve excesso 
do vorha, mesmo con LJ'n n vontade do governo, 
o justillcnl-o ou consurnl·o. Pergunto eu: nesta 
hypotlwso u Juslillcn~ão niío é perfeita, nãq é 
completa? 'l'mhn-so oncommondado o mnleml 
rodonlo, houve csquecinlCn to do contemplar-se 
no orcnmmHo cssn desp~zn com n c.strndn de 
Cumocim; e, \JCla nccosstdado do ncudtr ú sôcca, 
uu .. mentou-so o numero do trnhnlhndoros, dnn· 
clo~so ús obras mnior andamento do quo dove
rom ter, si os engenheiros se contivessem nas 
J'or"ns do orçnmcnto. . 

SÍJnhores, cu nchO que. u nobre comll)IS,siío tem 
r11zi,o do sor severn, pedmdo quo os nun1stros so 
conwnhnm dentro uoJs orçnmcn\OS; mos, do~llo 
qne no conhecimento llo senado vom ostn que~tuo, 
o est1i reconlwcian n procodoncin dos motiVOs 
quo levornm o governo u OXEedor ns verbos, o 
scnnclo niio dove mostrar-se tuo oxcosslvnmente 
severo. 
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O Sn. DIOGO VR!.IIO :- Pnl'a mim ó essa a 
questão: ó 11 f11lta dL• procmloncin i :~ppliénr·se a 
esmol11s 'o soccorJ'OS o dinheiro quu so votou 
aqui pnrn ost1'11d11s I, 

O Sn, SAllAI\'A(presidonto rlocnnsetho) :-Iro· 
mos tomnndo provtd1mcins i 11gorn Inesmn IICIII1D 
dO SU!Jmuttur Ú IISSig'lllltUI'Il illliiOI'illl Ulll dUI'I'UtO 
prohillindo nos pt·osidontcs do jrr·ovincill nnlini'· 
tUI'II do creditas pn1'11 coloniz11çno (<tpoiado.<)· i IIHIS 
Ronm niio so fez em um di11, e é pl'Odso q IHJ com 
pocicncin so Hgunrde u c~ondu~íco clussc• ellilirh!
urn orçnmento verdadoir'1J, 

Em resumo, penso quo a nobre cornmisfiio 
devo pro~cg·uil' no sou umpcnho, runs 11.1u IB· 
vando 11 soveri<lndo n ponto do querer q no 11· 
quem a descobi!I'Lo 1'10 thmmuro, o ~cm lt!I!Uli~a· 
çuo, dospozns fr.itns com sorvi(•ns pnlrlic:os j;í 
approvmlos pelo coc·po lu~lsl:~tivu. (Apoiarlus,) 

l~ol'nm Jidns, nJloindus Cl po.;las em di::wu:-:sw1 
conj_unctnmento com a proposta ns seguintes 

EMENDAS 

• Sojn nugmontndo dtl 20:5001$ o suppdmonto 
do erudito ii vorbn-TeJ'I'as publicas e cnluuizu· 
ção- exorcicio de 187U-!~80. 
· • Pat•o do senado, 2 de Ag-oslo do 1880.-José 
Antonio Samiva,, 

• llestnbcleonm-so ns verb'<s · dn propnsi.,iio 
rolnlivnmonto' no credito pmlido lU"'" "s oiJi·ns 
das estrndus de fert'o do Camocim c Paulo 
All'onso. 

• Pn~o do senado, 2 de Agoslo do ISSO. -José 
Antonio Samiva, , · 

O St•. Co•·•·cfa louvn o esforço que ft•z o 
nobre senndor por Minas Goraes, cx-mtnistro do 
far.cnda, pura justificar o procedimento IJUo teve 
qunndo nuturizou 11 combinaçlio dos cr,.ditos 
concodidos nn. resoluçi10 prorogali,va .do Ot'ÇII· 
monto, quo VIS'OI'OU nos qunt1·o pr1metros 111o· 
zos do exorcicio do 1870 n 1880, eom os creditos 
definitivos votudos na Ioi du orçnmonto <!tiO 
aindn vigol'n. 
· O orndor não I ovaria a mal que o nobre rx

ministro na pesquizn do urgumcnlos n sett fnvor 
o nchnsso compt·oiJendido nn llcnsnrn: cs1av11 o 
nobre ex· ministro om sou dit·•·ilo, o o Dr11d11r 
o respoitnrin. Si assim fosse, o ornclor, nwntiJndo 
n opinião que sustou tu desde a 11rimnirn vez quo 
foliou sobt·o esta matul'in, re1rotirin quo e1'11 pee
cador, e pedirin no sen11do que lho roii'VII<>O o 
poocndo peln rnz,io do que nfiu tinha >ido com· 
mottido com mti inten~iio; pot•ém realmente niio 
ó como punsn o nobro ·senador 110r i\linns üo· 
rnes, o 'cumpro observar qno S. Ex. l!'ntou llll· 
los. do ver modos do onvolvor ntl C[Ut•slfio o 
senador pelo Parnnti, do qno de ntlondei' n VOI'· 
dado historic11, tondo em consldornçiíu 11S pt·o
prins dntiiS dos IICIOS quo 8, EX. li'OUXO no 
conhoc:imento do sonudo. 

E' nssim quo o nobro sen11dor· leu o relatorio 
do ministro da fnzemln do 1871>, o um aviso 
expedido polo ministt•o dn fnzondn do gnblnoto 
7 de Mnrço 0111 211 do SOLOilluro do 1873. 

Si o nobr·o ~onador· tivesse muis n poilo ex· 
plicar o sou procedimento do que envolver 
tnmbom nn consur11 o senador pelo l'nrnml, 

t0ria notndn f[llO nom em 211 do Setembro de 
187:1, o 111onos om 187~ o sonndor que ora se 
rliri~o no sunndo t'nziu pnrlo do gnbinoto 7 do 
Mnr•çu •. , · • 

. O Sn. JIIIFONSO CEr.so:- Mas fez. 
O Sn. Conn1~1.1 olrservn que o facto de quo so 

~1'111!! Ó JIOSli!rior Ú SUII l'eti~ll~a, e P.DiS pedia ,a 
Jn;tlça qtw o nobre ox-mm1stro dtssesso, niio 
quu o ser"'dot• 111!1o Pnrnní1 doviu vir hnter nos 
\IIli Los tli'r"utc o scnndo, mas I!UO quando ossos 
f11ctos ~e d1•1'11lll jit ollo nlio orn ministro. 

o III'IHIOI' [ll'rJscindo do dar maiores próporrues 
n P~ln W\pli•·:u,·iio, r·eeoioso do occupnr o scn.ndo 
com sun humildo individunlidado, (Não apoia· 
du.<,) , 

Si pt·ororiu essas palavr11s, foi meramente pnra 
c•stalwl•""'l' um ponto c;uo o nobre senador por 
Minns P.IICIII'ou com monos justiça do que de 
S. gx, t'ot•n licito espernr. 

O S11. AFF11Nso GRr.so:-Mns V. E~. conli· 
nuon n sustHntnr o gnbinote, e a til foi presidente 
dn <·nm;•l'n ; logo não póde fugi!· li responsnbili
<lndo. 
• O ~n. Cunn~IA diz quoj;í Iuc:rou alguma cousa 
cnm n~tns ubsurvu~·õcs, pelo fJUe respeita ú res~ 
l"'usatrilifladu [ms~onl, porc[ne tuna cousa ó tra
tnr·'" de ncto' du urn ministcrio, do qunl se faz 
I""''"' "<IIILI'a cousn ri t1'nt11r·se do netos de um 
mini~tPrio •!UI! so npoin. 

1~111 se)!nidn p11s~n a con~idcrnr as razões- por 
'I"" o uol1ro 'enndur lnnça 1Í routa do gnbinete 
i cl" Mn1·ço ir1·u~ulnridado semelhante óquella 
qno S . .l~x. pl'llticou. 

Comprelwnde o Fonnrlo que, não ·esperando 
tet· du li' I' tnr dostn questão na sssslio do bojo, o 
urado1· não cunsoguiní senuo muito perfuncto
riamente o•·cupai'·SO eom o assumpto. Niio póde 
pon'm, do•ixnr du diZOI' algumas palavras par~ 
qu" o senado juhme esln quostiio com toda a 
iu1pnreialtdndo o com perfeito conhecimento de 
CUUl'\1\, 

Est:l cot·to do quo, si o honrado sonndor por 
Mnto Gt·osso, infelizmente ausente, tivesse on
vi!lu ns pala' ras do nobre sen11dor, dnl'in acerca 
do seu neto, trnzido n discussfio, cxplicnçiles 
mnis conqdi'!IIS do que nquellas que o orador 
podor•í apt·es1•nt11r, e quo ;;ão o fructo do nmn 
I'npidn nnalyse quo de momento pôde fazer de 
d01:U!I1ento<, ·soiJre os quaos carecia do rolloctir, 

O Su. At'FONSO C1~LSO : -Note sompt·c que·· 
niiu fiz c•·nsura nenhuma. 

o Su. GonnEtA diz que o nobre senador por 
~li nos GctMs, ex-ministro d11 fnzondn, para ~o
dor nlu[lnl·ar-so com o precedonto estabolectdo 
1wlo sutl uutecessor, presidente do consellio 
do :.wbinctc 7 do Março, dovin mosu·nr no 
senado qno na lei do or1;amento vigente exislo 
alguma de>posiçilo ·semelhante á do nrt. 22 da 
loi do 25 do A~osto do 1873, pois que· todn n 
<tu,.slfio versa sobre essa disposição espocinl da· 
<[twlla loi, que não tem nenhuma correspon
<lento · n11 do orçnmento vigente, Pede n nt· 
tenl'lio do scn11dil pnrn o quo so lil nesse artigo. 
quê Hcnba rio citnt' : 

• A prest•nlu lei IOI't\ vlgor no oxorcicio d(l 
!R7'• " 1M71i, excoptuad11s as disposiçílos priva
livns do corJ•oute oxercicio, o bom assim 110 ele· 
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1872 a 1873, na parto om quo lho fôr U[l[lli· 
cnvol. • 

O Sn. At•roNsO Ct~t.so :- g• o mesmo qno n 
disposi~no prorogativa do 23 de Junho do auno 
JlUSSUdO. 

O Sn. l!onnEIA obs~rvn quo nisso vni equi
voco do nobre senndot• po1· Minas Gct•ncs. 
Existo cstn liisposi\·iw do art. 22 como conse· 
qucncia do J'a<·lo de tet• sido o exercício rc· 
:;rido por. meio do resolu\'!ics prorog,tivas. 
Houve pot:<, ulcm dus ro•oluçlics prorogalivas, a 
di,;posiçi<o, que o orador acalm do ler, dn lt1i rio 
orçnmcnto 1}110 tinlw do rogor lambem o cxor· 
cicio do 1871! a 187ii. 

O 111inistro rln fazenda ile entiio, achando-se 
em frente do dilllculdadcs 11ue tinlwm de pi'Dvir 
do ter sido o exorcicio regido por meio de re· 
soluçü~s pi'Oro~::t!ivas, teve de lolllbt•nt·, e foi 
aceito, llUO a lei do orçamento quo devia rc· 
guiar o oxorcicio do !873 a 1874, que iu ser 
ap!Jiicadu no oxot·cicio de 1871, a J871i, tiv~ssc 
tam/Jern nwlicnçfio no exercido findo no 
!." do Julho de 1873, c então incluiu-se 
u dcclurnç;io de quo n lei nova. votada cm :!5 do 
A~osto, seda c XCI} uive! no exercieio de 1872 n 
1873,- quo se havia cncerrndo no i." do 
Julho, na -parle que fo>se applicavel nesse cxcr· 
cicio. 

Eis a Ol'igcm de todos os fnctos o de todns ns 
questões que o nobre senndot· por Minas Get·nes 
inVOCOU jiUI'a SUSlCnlUl' auo, nlúll1 dos OiCDlCntOS 
que havia tt·atidn na ~·' discussão, alótn do 
prcccilcntc de J87ã, nchnva nos factos do 187& 
os IH'imciros passos om sentido justincntivo do 
Jlro<:cdimcnto 11ue S. 8x. teve cm 187U. 

Mns bonvo n omissiío do uma circumstancin 
capitnl pam n exacta c completa nprecia,ão da 
qucstiio. 8xistc a <lisvosir,ão tla lei de ort,ain(lnto 
de 187ã, manúnndo npplicnr as suas dis1iosi<;ues, 
no que fosso vossivol, ao cxct·cieio IJltc havia 
tct•tninndo no!." de Jnlho de 1873. 

D'nhi, resultaram evidentemente dilllculda<les, 
pois tJUC us creditus que vigomvarn nesse exor· 
cicio, cm eonscrJucnctn do resoluções proro~a
tivus, não tinham do subsistir s~nlío na parte 
em tJ ue fossem applicavei8 i1quclle cxet·cicio om 
que ot·n pot'millido npplicnt• a lei nova. Então 
o ministro da fnwnda tinha de providenciar 
sobro o modo pratico de executar u disposkão; 
c assim não fez um lot·ceiro ot·çamonto com t<Ídns 
as· vorbus augmontadas, tl~ixando_do pat·tc os 
ct·cdilos uc menor sommu, contemplados nos 
resolu<;ilos prorogalivas. 

O Sn. JUli'QUE!liA : -~luito bem. Esta ú n ox
plica(·iio. 

O Sn. ConsEIA diz IJUO nüo se concedeu 
autoriznç~e paro applicar a disposir.iio da nova 
lei, no que fosse possii'Cl, no oxorêicio termí· 
nndo senão para habilitar• o ministro a ter os 
croditos acrescentndos pela nova lei. 

Havin muito tempo niío se votava n lei do 
orr,umonto ; os CI'Ctlílos vigentes orum votados 
cm cit·cutitstuncins multo diversas ; as resolu· 
çlics prorogutivas continham jü augmontos quo 
nus 'occasiõos cm quo foram volndos se julgaram 
precisos. Mos vet·íllcott·so sot• índispcnsnvol 
u~optar umo providoncín lcglslntivn quo nuto
masso o govomo u usar logalmcnte, cm um 

oxorcicio terminado, de creditas concodidos na 
lei nova. Este neto, prntiendo cm virtude de uma 
dispo~içiio expt•essn do lei, 11óde ·se acaso consi· 
det·m· somolhnnto no ucto do nohre ox·ministro 
da razendn, que, sem disposiçlio nenhuma cor· 
rcspondPntc que so encontre na foi de orr.n· 
monlcl, prol·cdcu do modo l1or que o fez? • 

O procedimento do no l!'<J VIsconde do Uío 
Branco, ministro da fnzonda do gnllinolc 7 de 
M,!lrço, tem cxpllcaçiio cm umn disposição-que 
uuo se póde deixar de consitleror extrnordinat·ia, 
mas disposição que nüo so contém na lei 
de orçamento cm vigor. Como, [lois, querer-se 
explicar o procodilllonto de hontom com o de 
unte· hontem, si os lo se acha de nccurdo com 
uma diS)JOsiçiio logislativn, o nquello procedeu 
de siiHflles nrhitric de governo? 

'l'iio certo ó isto, que os tlroprios documentos, 
lidos pelo nobre senador por Minas Gornes, jus· 
tificamns nssct·çuos do orador. 

No relatorio de 187& disse o Sr. Visconde do 
Rio nmnco: 

• Doclnrou o art. 22 da lei de orçamento 
actunl quo IJ!Ia tet·ia vigot· uo oxorcicio de ·1872 
·--1873, na parto que lhe fOHSO npplicnvol. E.1ta 
di.fpo.<i~ào seria ociosa si tivessem do viaorat· até 
ao encerramento do ?IWSII!O exorcicio os ct•r.dltos 
V'l(arlos na lei n. -1836 de 27 do &tombt•o de 1870, 
que o rog-ou provisoriamente om virllldc de rc· 
solu~ucs prorogalívns ; esses creditas deviam sor 
combinados com os da nova lei, 11111'a avalia· 
rem-se os d1•{icits c sobras dns verbos do cada 
um <los minislerios. • 

O mesmo ministro que referendou a lei do 
or('nmonto de -1873, o CJllO conhecin o nicnnce 
da.dispos)<:ão a quo o orador se tam referido, 
vctu oxpur no sou relalot·ío, apresentado depois 
da puhllcação da lei, que, não podendo ser ociosa 
a disposição do art. 22, delln resultava deve· 
rcn) os croilitos i!tdic11dos nas resoluções lli'oro· 
gattvas ser comllmailos com os da nova lei para 
se nvalíur o deficit e as sollrns das verbos do cada 
um do:; mínislcríos. 

Si o nobt'o senador, ex-ministro dn fazenda, 
pudesse deste modo cscudar·so na lei cuja oxe· 
cuçiío lhe coube, como não se teria nprcssndo n 
cantar a victorin guo hoje rtuiz pmclmnar l 

Mas o no~ro senntlor niio achou essll elemento, 
niío podia achal·o .... Quando discutiu o reque· 
ri monto sobre esse ponto, r.omo tumhem quando 
lrnlmt desta proposta cm 2 .• discussuo, o nobre 
senudor rlcfend<m o seu procedimento com a 
halliiida~o que lho ó proprin ; mas no orça
mento nua log'l'Oll oncontrm· uma sú letra que o 
justificasse. Si o nobre senador tivesse 11 sou 
l'nvot: uma disposiçiio semellmnlo ú do art. 22 
da let de orr,,amento de 187a, com que galhardia 
não teria levantado o estandarte da novu situa· 
çiio cm umu discussão desta ordem I 

O aviso do 2~ ile Sotomht·o do 1873, r1uo o 
nobre senador citou cm apoio da sun opmiüo, 
VÜ·SC, no conu·urio, que sorvo para cort•ohornr o 
que o ornrlor tem dito, mas não puro justi!\car 
o Jlroceilimcdlo do nollrc ex-mmistro da fa· 
zonda. 

O nollro senador leu osso aviso, cllc llgural't't 
nos Jlmtal!s do sanado, c pois o orador se dis· 
ponsn 1lc o ler t~l como ú ; mas ntio púdc deixar 
ile fazer n leitura dos lopicos dessa aviso que 
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combinam com as oxpllcnçües que, tomndo dO !'omagrndos no resolntiío proro~:ntiva ou o r os· 
sorprczn, pura assim dizer, é forçado a dar no sem no lei do orçamento dofinHivo? 
scnndo (lê) : o. orador ro~po1,1do sem. hesita~iio: osse pro· 
. • O nrt. 22 dn lei n. 2H8 do 2ti do Agosto ccdimo.nlo sor1a amda macs consumvel dp flUO o 
ultimo. que flxon n clospezn o orçou a mc~itu pro~cdllrlentn qno te,vo ~ nnbi'e o~·mmrstro. 
gorai do Imporia pa1·a os exercicios do 1873- S1 ~ Sllllples c:.omiJJnntno dos C1'ed1tos da rc· 
i871t o 1871l-i87l:i, dispoz que 1, mesma lei tcni soluçuo prorognt1vn 1•om os cln lei do orçnmen to, 
vigor no do 1872-18n nn porto cm cJuo lho d~n~o ~1!1 resultado o. ~ugmont9 de uns o a 
fôr npplicnvel.• ' d1mmu1çno do outros, Jl' ~ umn Irregulnrl!lndo 

E . 1 . . ~ censuravel. quanto mais s1 o ~:ovcrno arbitra· 
111 eo~Jeg.u~nCin c e.ss:1 dc.s~os1çno que: com.o rinmonto tivesse proferido sempre os credites 

o .ornc!or .J•'. d1sse, tom. co1 to c.a1 ac~cr do oxtrnm· mms nvultudos, ou fossem estes consugrndos nn 
d!narw_, lo1 rtu~ surgm n n~cess1dndo. d.ns pro· lei do orçamento ou o fossem na resolução pro· 
Vld•Jncws con11qns nosso av1so. O f!JIDistro da ro~ntivn 1 ' ' 
fazend.n ~o ?nt1.10, .o honrado ,s,·. V!sco~do do o que 0 orndor wm sustentado ó que, por ser 
~.~~ D1 nn1.0, •! pmo~ s,~ no ~no "o hnvw rmto 0~11 um exercício regido em começo por uma rosa· 
'ntudc d~ 101 n •. 1-~? ~de .• S d.o .Junhn de 18Gu, tuc;ão prorocrntiva, não se •cguo I]Ue so alterem 
que contmhn dispo~Içuo.IqcntiC.I .. Nnm, .como os crcditos concedidos na lei de orç<~monto do· 
s~ acabo do ver, a 1dlspo~'.ç.ao d~ le1 cl~ 187_3, ro·. llnitiva. E' I!Stn que marGn, que nxa a de:~peza 
fer1endn~a J!Olu ,no.JrC Vl~to.n~c do lll~ Bial~~o, total fJUO ~o devo fnze1· dur:mtc o l!X•lrcicio, e 
er:iia pr1me1ra ICZ CJ!!.c tlollllll?, om no>sn lo"~~-. esta dcspezn é CXJll'CÍ:<snmente cluclarndn no a1·t. 
Jaç ~' o l)~nrndo .V!>C~ndo . ti olt~~c ~o most~ oll i.' da IIli. Qu:mdo do comuinnçiies ~ingulnros 
em ~u avi. o que 1donL1Cn .c),ISJ!OSI<,.If nch~vn so venha 0 accrcsc11no dessa destJczn nxnda o<lo 
no lm do orçamento do I8Gn. A data esta mos· . - · • · i · ' · 
trandn a ruzão por quo 0 nohre sonnclol' pnr proccdi)ll"~.~~ nua .encontra apo10 nn e1 nem no 
Mato Grosso, quando ministro dn fazendo que· convonienc~o puh!Icn. . . 
rin assignaln)' ess~ facto: 01.3 uma lod putflicndlo ~unndo o .i.J?.~CI l?gcsl~vo vot~u a ~ospcza 
dnrnnte a 51 tuaçuo li!Jcrn!. Por isso no a~i~o t~t.tl no ~XOI Cli.I~ do 1870 .1~~0 n.1o sn!Jcn ~flUO 
achnm·SO os pnlavrns que 0 orndor ~ni lor 0 em a, pr'm.ccro~ lll~~cs do e~~' r:'"'~ foram re0 Idos 
que se trmluz pruticnrnentc n disposil!àO dn lei ]lOI Ul)l•1 re,olu\·•10 prorooaLIVa ·. . . 
de f8i3 (lê): . ' Sabl3·0; )llU.~ UOIII por ISSO dC!XOL1 dO,IU~ICIIr 

· qual o mnx1rno dn do>pczn que so dev111 lazor 
' Assim ó indubitavcl que o pensnmonto ela nnqucllo exercicio. Tudo qunnlo excedo ne~to 

novn lei roi npplicm· no oxercicio elo 1872-187:1 credito niio pócle ser juslillcnd,, senão obser· 
as consignações votnclas pal'n 1873-1871,, no vnnclo a lei ou 'IH'in1lo credito no;; c.~sos cm 
pni'Le uni que cstn providencia soja nccessnrin. que o governo póde fnzor, ''não sempre, como o 
Conscqnentomcnto, na liquiclnção a quo se tem nobre senador pai' Minas suppoz quo o OI'odor 
de procedc•r antes do encOI'I'nmento do oxercicio clissel'n; ou podmdo no poder·lcgislnlivo o cre· 
do 1872-1873, pnrn n ailei'turn dos ultimas dito comptcmentnr nccessnrio, ou fazendo a 
credites supplomont.wcs c tmnsporto do sob1·o, dcstlezn o soliciiani!O o bill cl11 inclumnicltulu. Nno 
deve-se COiupal'ar a 1lospazu nnlorizacla, pn~a e hn onti'O prnecdimonto regular. 

llqr pngn1;, eo'm ~s consignnçües das reroridn:; No seu discurso o nob1•e senador por Minas 
c1s de !810 c !873, anm cio nvnlinrom-se os ver· disse que csln douLrinn só ngorn é sustentada 

dndcims llcficits o sobrns uns verbas rcspocLi· pelo OI'ndor. 
vos. • ' Quando foi que o orador sustentou outra? O 

nobre senudor lembrou llnlnvrns prüferidas na 
cnmarn dos deputados l'OI' um distincto deputmlo 
como o Sr. Ferreira Vinnna. Pela u1·gcncia com 
que exnminou a quostiio o orndo1' niio pôde pro·. 
eurnr• n rcspostn que n esse illustrc ueputndo 
devia ter dndo o noln•o presidente do conselho 
do gnbinoto de. 7 de Mnr~o. O que fnz ]10r em· 
f]Uimto ú expô r ns cousas como ollns occorre · 
1·nm, pnrn quo o senado possa decidi L' como fõr 
do justiça. 

O Sn . .TuNQUEinA : - Isso é logico. 
O Sn. C~mmr,.\~ :wredi!n n?sim ter· ~xplicndo, 

com (IS d!S[lOSI~UCS legiSJntiVI\S nppiiCIIVCiS O 
procedimento CJUO teve o nobre sonadOI' ÍJOl' 
Moto Grns~o, ministro do r~zondn do l!Dhinrte 
7 do ~Iarço, em rclnçiío nos creditas le"islnti· 
vos CJUO podinm :<O I' despendidos pelo" podei· 
oxccuti~c no exorc.icio do i8i2-18n. Nlio s•· 
llOI'ece esse procodunonlo com o que teve o no· 
brc scnmlor por Minus Go1·aos, ox-minisli'O dn 
fnzondn, cm I'Clnçüo no oxorcicio do 18iO-
1880; fnJtn pura jUStifiCO!' SeL1 ]li'OCOdimcn•o 
disposiçiio somelhnntc li do art. 22 da lei do 
1873, 

Si puro o procedimento do ministro dn fazenda 
do gubinoto 7 do Mnr'"o de 18ii niio houvesse 
disposiçiio expressa do lei, o orador niio o de· 
fenderia. 

O nol!l'~ scnnclor por Minas Gcrncs porgunL~u: 
qual o JUIZO do senndor pelo Pnrnní1 <~cerca do 
um prococllmonto que, na combinnoiio do crc· 
ditos rcsultantos do rosoluciio prorÔgntlva c do 
lei definitiva do orçamcnio, tivesse acoitndo 
uniJ'ormcmento os maiores, ou fossem estes 

O nobre sonnuor por Minas, ex-ministro da 
fnzoncln, pediu tombem que, pnrn nprccinr·s~ 
sou procedimento, se nttcndcsso n que ostnmos 
nindn muito lon~e de ter nttingido ti po1·1'ei~iio 
om mntoria do orçamento. O orndoi' não deseja 
onfi·nquecor a ntlenun~ito1 que uestns palavras 
posso provir no neto ,do nobre ministro ••.•• 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Perdôo; OU V. Ex. 
niio mo ontondou, ou cntfio mo exprimi mnl. 

Não citei o fucto como justillcnçüo do neto. 
O Sn. ConnmA:-Entfio pnrn que V. Ex. ci· 

lOU•O? 
o Sn. F. OcTAVIANo:-Pura mostrar quo as 

consmas oram injustas .•. 
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O Sn. AFro:.-so Cm.so:-Quo crnm oxage1·ndnH, o r1·n priJt•iso pngnl·ns. E foi isto tudo ~unnlo o 
pelo menos, nnhi'U JH'usid,.nto do consulho disso no senndo. 

O Sn. ConnmA diz r1uc 1·cnsnn'll·u 0 woro- Nt.•m 110 n1rno; npre~enlou um.n ln bel lo dessns 
11imcnlo do nobro ox·ministro, 0 s. Ex. pon- duspt:zu>, nnu1 relu,\''.'o llllll!ICiosw dcllns, pnrn 
dorou qno dovi;Ho nttender 11 ((li<' niio Lllllllos so ""nhec<·r qu_nl loi,o Jli'Osi~i<'~lo ~uo muts ~o 
ntlingillo :\ po 1·fei\:ioo 0111 mnlel'in do o1·::nnwnlo. lnnç<lll no <'~nunho r]o nrlulriO, o quo. 111111s 
Com isto o nobre ministro quiz minnr111.-0 nl un"e rle: lound,·u. L91110 VIII so dn!Jdo. elnstoriO no 
do consurn, 0 0 oro1lor I'<'JII'tU que ni:o quut· Jll'lll~.:qnn da I'II.{Ormatr• c~n<cwnl•a 1 O no.bro 
dostl'llir n nllontw\:ioo qnt• d'uhi po>sa Jll'uvi•·· I i'!'•·>~rl••nlo do ""n•elhn oslu com n suo con,sctcn· 
,,. O quo'dosoja ó que c:rrln vozcnnlinhomos 111 uis "'" e;f'!III'I:Lll"a; o OJ'udo~, I)IIOi s~loo 11penns quo 
para estabelecer nm m<:lhor r.stndo d~: cousn;, ... I ·~: Jll'llS"I"nt"' dn Jli'OVJilt'In drspondernm por 
· · , lortpu, t;UI' O J.l'IIVOrno, fJUI~ SUJIJlUOhn Lúl' podidO 

O Sn. F.,OcTAVJANO:-Apowllo. . . ludo ro <'ro•dito indi>pt•n."!vel parn n regn!UI'tdude 
O Sn. ComiEIA observa fJUO n1•str sent11lo <hs <i<•spc?.IIS do "xerr.tcto do I87ü-1880, voiu a 

so lcm pronuneindo; mns inrulizmcnte mio vU !<i:da':!l' qutlt!S~n crerlilo crn inl"utlleientc, tot·nnn
que isto succeda, o o ct•edito cm rli'<·nsMoo rl;í do·st• indispens11Vel um ncel'escimo do 300 contos 
tcs~emu~l~o d~ que, em v~.z de camit

1

lhnr·.m.os 1 th~ réis. · · 
rn:~'rn~~goulnrtdado do or~.llliCTitO, lclllú> ,,,. Mas, qno rn1.iíO foitruzidn aoscnndoem abono 
r o' ' 0• rlcs>n d<'spozn? Nenhnmn. Qnnl foi o presidente 

O Sn. JuXQl'EIRA :-E a uoutt·inn do nobre su· do• provinl'i11 quo collocou o governo nu nacos· 
nndor vni por nhi nlcm. >idndo ri<J vir :onltimn hora podiresso ncci'oscimo 

no crmlito qnc hnviu pt•oposto na 2." discussiío, 
O Sn. ConREIA diz que nost.e crnrlitn em r! is- de cuju li'1uid11ç~o simplesmente se trnla 1 

cussão concodorn-sc meios JWI'a pagamento de · · 'd d 
dospezns ~no fornm feitiiS, nilo só se o" nnlori· )!:os, 'lltJHln l!o.too nobre prcsi ente o con~olho 

- 1 · 1 · 1 1 111•r·r·scntn enJUJidni-1 no\rlls pnr:.~ se nn~mcntnr n 
znçno og1s iltlvn, cnmo contl'n o Yoto r o pot c r· !"OIDIIIU votudn nn 2.11 discus_sFio. A votnç~o teve 
Jegislntivo. Do corto que is lo níio é ellmtnllllr J11,. 111. na scmann pnssnda, .0 cm tíio poncos dins 
pora o molhornmonlo na cxocur;íin dns leis de de<Ootorirlus j:'l 0 :.tnvorno roeonheccu quo 0 ac· 
orçnm

1
onto.- d .

0 1 . t:l'l'>l,itno qu" podiro c insuJncionlo paro cobrir 
Si n gumn uvt n Ionvr.sso :nnrln nn pnrto em ns de•pczas feitas peln vm•fta-'l'O!Tas publicas o 

que, tnnlo nn segundo "Omo nu pro.<enlr• dis· coloniz~oeioo-- nns provincin,; ?I E' assim que cor· 
·cn~silo, o orndor tem mo~tJ'ndo que este crodito rem iiS cu usas em nwterin de or~nrni!UIO 1 
dú testemunho do nenhum t'espeito ios dispo· 
siç1ics da lei, do ncnhu111 resjteito ios delilwt·:11.·iies ljnn neste nssnmpto .tomos rctrogrndndo 
do ~otler legi>lntivo, novns ruz1ics app11rccrJ!'inm pruvnm·n'o ns pnlavrus que o nobre presidente 
agora para justin,cnr Mo juizo nns pu i arras que do croHsolho !r•m lido necossidndo de proferir o 
ocnb~ do profertr o nobre pt·usidcnlu do con- o~ adusqtui tem sido for~ndo n prnticar, pedindo 
selho. . no poder lrgi>lnlivo qno lho conccdn som mos 

" E pr's'nlolt 1 · d 1 11ovns, tio CIIJ·n J'ustiOcul,:no· niío w incumbo, ,, •x.n "" lOJO nnscmonras,nmn 
pnrn roslaboloeor os croditos pedidos 1111 PI'D· porque nem ser!LlOL' sabe como foram dospcn· 
posln porn as obrns dns iliogucs o;trutlus de forro llidn;, · . . 
do Cnmocim c Paulo Afl'unso. O Sn. FmnNAXDES nA CmmA:- Fnzom·se 

O Sn. FmnNANDES n.~ CuNHA:-Que h5o do.so oronomins nn Dl'r;:trn<•nto o depois :dl!·cm-so cro
fnzor,quoropni'lumonloqullirnqu~:rniioquoiral ditosdcS,OIJO, ü.OOO o 10.000:000,}000. 
E depois, niio chega o dinheiro I o .,11, LEITÃO !lA 1:uNHA :- As;im tornam-se 

O Sn. JuNQUEIRA:- E disse-se que o JlOdcr impossivois os orçntnontos. 
legislativo as nutol'izou. o Sn. ConninA tom grnndo tlifficnldmlo cm 

O Sn. ConnlliA:- ... o par11 qnoso ncro•crntc vol.r•r polu. cm~n1ln lllll'l!sont:tdn ptlio nobro 
a sommn pedida pnrn a v"rbn.- 'l'errns pu!Jiicus [JJ'osidu,to do Cllnsolho, JWdindo accroscimo para 
e colonisoçiio. u vr.rbu ""- TotTns pulllicns e colonisnçíio. 

Qtto disso o nobre prcsirlenlo do l'nnsclho ont Prckmlin pedir 11 S. Ex. que informasse no 
jusliOcnçiio do sun umundn? QllnHIO ú que srmudn om fJU" forum dospondi<lns 11s som mos do 
otrcrocou cm 2." L!iscussilo, npenus OXIJOZ <JilO IIU<J trutu u etnontln oll'orecidn om 2.' discussfio. 
se lwvia gosto mnis llo que e>tuvu inrlicmln, 11us <'• fut'<;ndo n insisti!' depois dn nova emenda 
·.mas n1io jusliOcou nonhutnn d11s doSJli'Zns. que o nol11'o. Jli'esidonto do consolho julgou no· 

O Sn. LEÃO Vm.Loso : -O nobro mi11istro cossni'iu oll'cret·or.-
justiOcou·as. A r11Ziio ro111 que S. Ex. jnsliflr.ou ossn emenda 

os c d' - t'toi o· ln : - A llospow csli'1 feita, como havemos 
.. n. O~l\ll!A 1!- fll)O nuo; 0 que o nnln·c d·.: t•roccilcr? i'\fi11 s1\ o>tú foi tu, mns está pnttn : 

mmislro dtsso enluo lot que nrniluvo do ,n!Jer " 
que o credito que podiru 1111 preso•niH >oss>io o QUfl fn?.OJ' ? O porlor le~islntivo voto nssim c"mo 
lcN'slal' · · · m · . pcr:o; ni1o fui eu quom pruticou esses excessos, 
· ~ 1 lVII Jll oro lll>U Ctonto; que Jtroctsnl':t dn III:Ís nioo tenho romedio sonãu solidtar do poder 
5rr ougmenln~o por ~m cn•di,to quo ••/l'OI'!' se vê 1 · 1 · 
CJUOSOIIP,proxtmn do ,J00:~00p, o 11111(\0U 11 coutn egls lllii'O ... 
dos prostdenlos de Jtrovtnctn esse ox1:usso. o O ~n. SAitAIV/o. (pi·osidanto do consf'llw): -N1io 
nobre prcsidqnlo do. cons~lho oxtH'itnin·so dn dei e•su 1'111-iio. 
mesma mnneu·a hoJe, L!tzonuo 11 no os fll'osi. O Su. CotlltEtA : - Mns t! o <JUO resulta dns 
.dentes do provinciu hnvium foi to essns dospozns, palnVI'liS do v, gx. 

··: 
,;; 

·' 
•·i 

,;.jl 
':l 
·;1 
·,, .. 

! :r; 
·' 
:~ ·~ 

·,) 
,'I 



SESSÃO EÜ 2 OE AGOSTO 17 

O Sn. S.\nAIVA (J>I'rsidonla tlo consalho):- Nem 
o dnrin. Não so trata do dospczns feitos por 
nós .. ~ 

O Sn. ConnEIA : - Nem so diz isso. 
O quo o nobre sonodat• fJUiz rli?.OI' ri fJUO não 

furn quem nzora a despuzo ; (jUO uiio crn neto do 
sou ministorio. 

· O Sn. SAn;\IVA (prcsidonlc do cansrllto): -Não 
disso nem i~so mesmo •. 

O Sn. CannEr.\ diz (jUO nlé hoje não houve 
juslincn,ão dossns dospezns. 

o Sn. LEIO vr,Lr.oso :- o Sr. ministro da 
ngricullura jnstiflc~tt·ns. . 

0 Sn. COntiEI.I. IISSOg'Ul'U (jUO nii•l,ittstinoott; 
o discm•w do nobt•o ministro da ngriculttu·n ostu 
imprcsstl o os pnlnvrns do nobre prosidouto do 
conselho Jlroforidos hoje oslüo nn lomhrnnça do 
sonndo. ~!om om um, nem cm outro discurso, 
hottvo justiOcnção das dcspozns. 

O Su. LEÃo VELt.oso :- Alri justilloou o fncto 
do tot· mnndndo n!Jrir crodilos. 

O Sn. Conn!lrA· cliz essa razão fjUO o nobr•o 
ministro dn ngricttlttu·n dou, nlitís impt·oecdonto, 
SOl'\'O pm·n mostrnr como n despczn c!JCgott n 
sot• foitn, mns não que til•csso sido rcgttlnrutento 
feita. Sobro- isso não so disso pnlaVl'n ... 

O Sn. TEIXEIM Jru;ron :-Apoiado. 
O Sn. LEÃO Vm.wso:-Mns ns dcspezns dos 

presidentas do pt·ovincia ostiTo snjcitt~s ú tomodn 
do contas no thcsouro. 

O Sn. Ju:-;oumnA:- O thcsouro uüo pólio jul
gm· da lcgulidudo. 

O Sn. ÇonnEIA diz fJUO o tribunal do tomndn flo 
contas tmtn dos responsnveis pelos dinheiros 
fJUe recebem, o presidente do província nffo 
rocobo dinheiro; mnndn pagar; o tt·ibunnlnffo 
toma contn nos prosirlcutas du província; urro l'oi 
crendo pura isso; m:~s pnrn tonHLL' contos aos ros· 
ponsnvois, t\qncllcs <Juo rocobom os dinheiros 
doEstnt!u, fJUO os clcspomlmn, fjtto cu rocem do 
justifir•nr as dospozns rJUO far.orn ; o prosirlonto 
dn IH'ovincin nln·o o ct•otli to, o n IIOsson quo ro· 
colie n sommn ó fJUO fico sujo i ln Íl jll'Ostução do 
coutas; o jll'osidonto oscnpn, como oscnpn o go· 
vorno qnnudo procedo dn mosmn rnuncirn, pois 
nffo se vfio tomar contas n um minisu·o. 

O Sn. Srr.vErru MAnTrxs:-0 llinheiro niio 
pnssn palas mãos do Ill'Osidontc. 

O Sn. ConnEr.\ obsor1•n fJliO pot•qtto o tlinheit·o 
não pnssn palas mãos do presidente, não su sognc 
cjno possn alio dill' ordens pnra gonstnr·so todo o 
c iuhciro rJtto so aclwr no cofre da thosournrin. 

No presente debuto niio so jnstiOcrm o pro· 
prio ct·odito primitil'n, qunnto mais o ct·urlito 
fJUO so voi n pedi r u goi\1. g po t'fJ no ? Porrjue do 
facto quem faz ns duspuzus ú o g-uvet·no ; o poder 
logisln tivo tomn com jllJIC!lcint:onstit uciuno pnru 
fi:wr tltJSjlOZIIS ; mos o !'neto do qao se est1i ac· 
cupnmlo o soundo, mostra rjnnnto isso vnlo. 
E us cumurns que se f'nr.om, n11 pltr·nsu do nobre 
jll'O>iduntc do uousolho, só servem !>111'11 fJUe o 
srmurlo pnsso 110r v o! !to rnlhudor. 

0 Sn. SAILAI\'.\ ( pt•a.<idonta do CO/Ist'/ho ):-As 
cerBut•ns repotillns todos os tlins tlão nisto. 

\', !V 

O Sn .. ConnEIA diz quo o no!Jro pt•esitlonte 
do r.onsolllo, rjUO folia sempre com pt•ooisiio o 
snbo coptnr n attonçiio do sous ouvintes, foi in· 
feliz qaundo disse:-Si fizerdes muita censura, 
por fim f]Ue lucrm·eis? 

O Sn. SAnAIVA (presidenta do consclilo) :- Con· 
surns infundados. . 

O Sn. ConnEIA rccorrln fJtte foi isso o que 
S. Ex. niio disso, nuts que ficatl ngorn muito 
bem t'rJ[mt·ndo com seu npnt·te, connrm1indo rjuo 
o povo braziloiro, pelo monos a maior pnt·te 
dellc, aprecia ns censuras pelo sou vnlor in· 
trinsoco; si ollns fot·em numerosos, nom JlOr 
isso solft·crão no j ttizo publico, dosdo fJUC se· 
jam procedentes, u infclizmonto tom su dauo 
motivos pnrn ossns censuras sct·cm funrlnrlns. O 
orudor dosl'jnrin entmtanto quo o publico, to
mando on1 'considcrnçiio essas censura,, roco
nhccosse fJUe clln.s não ernm pt·ocodcntes. 

Qunuto ú emon~11 quo o no!Jt•o prcsidonlo do 
conselho 11ropüe, pedindo nugmcuto do~ crcditos 
votados ern 2. • discussão pnra ns obras dns 
illognes estrarlos do Cnmocim o Pnulo All'onso, 
o que alleg11 S. Ex.? Diz rJuo n desper.n ostnvn 
feita rJttnlHlo se votou 11 lei do or~nmonto, fJUe 
a cucommendo do mntoriolrrJtlnntc cuja do;poza 
ora considornvel, jit estava ronliznda, erJnO, por· 
tanto, não hn outt·o expediente n segui!· seniio 
autorizar o pngnmento. 

O Su. SAnAI\'.\ (presidente do conselho):
Logitirnnr. 

O Sn. ConnEtA:- .•. ou logitimnr. 

O Su. SIL\'EIM Mo~nTtxs:- Legalizar, porrJliO 
legitima é e lia. 

O Sn. ConnEIA diz quo legitililn não é; n lo· 
g·itimidado cm materia de orctlitos, é a Iogonli
rlallo; n ilespozn foz·sc dictnlorinlmouto ; depois 
voJou-so um ct·ot!ito ospocial pnt•n seu paga
monto, o !tojo nllcgn-se, porn exceder osso credito 
fJliO a rlesp,zn ostnv11 feita antes de votudn a 
loi tlo orçnmento. 

Mns, si a lei do orçnmenlo vigente nffo set•vo 
pnra contar 11 dospoza tlontro do crorlito yotnuo, 
<Jnnndo diz rjuo alia niio sorti exccdilln,cstnyn e>Sn 
o!Jl'ignçtio imposta pela logislnç1ío ontorior .. 

O Sn. So~nAIV.\ (pt•csidcnta rio Cjl!Sellto): -0 
pnt·Inmcnto clopóis upt·ocin om que so I'nudn o 
UXCOSSCJ, logilillHl, Jogulizn, opjll'OYU OU não 
ajljli'OVU. 

O Sn. ConnEI.\:- A Iogislaçiio fiscn"i deter· 
miltll eXjli'CSifllllOntO fjllO Cm mntOL'ÍO de CI'Oditos 
ospociaes, n sommn no/los consignada ropro· 
seule o muximo dn dcspozn quo se nutorizn. 

Portanto, no ct•odito vntado put·n ns ostmdns 
do Cnmocirn o Pnnlo All'onso so tlcvin cingit• 
o gol'tlruo,Iovnudo jli cm contn aJ oncommondns 
quo linvin !'oito. Mos uxcodon-so tudo, do nn:la 
vnlett o concetlet• o potlot· lcgisl:ttil·o croditos 
CS[JCcincs !Hll'll cssns csll·adns, ct•oditos rjtto ropre
sontavntit o mnximo tln tlcspezn f!Ltc se tinlw do 
!'azar. 

A dospczn, jlOl'"m, foz·su além do ct•etlito con· 
coclltlo o niio om poquon·t somrnu ; o pm•rJno so 
l'ez, tlir.onobt•o pt·ositlcnto tio conselho: pngue· 

3 
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se, o o poller leg-islativo <leito ugua !Jentn 
sotn·c esses netos nb nsh'o~. 

O Sn, F~n:;.-rrnros D,\ CuNII,\ : - Isto o uma 
ehnnccllnrin, IliiO é poJcr le~islnti v o. 

O Sn, .lU:iQUlllll.\ : -E' ao qtlo estamos I' C· 
duzillos, 

O Sn. GonmnA :- E o nollr~ presitlonto do 
conselho ncr·escentn :o qno havemos de fnzcr? 

0 Sn, l't>llli.I:SO'"S nA CUNIIA :-E com a CÍI'· 
cnmstnncla aggrnvante do roincidoncia, porqno 
nté lwuVI! lliscussfío hu•ga n'l't.'5(1cíto, 

O Sn. JU:iQU'"rllA :-Quo liellos dot1trinns li
bornos I 

O Sn. FEilliAiiD'"s n.\ CUNIIA :-Melhor é dc
clnrnl'-Sc logo governo absoluto, 

0 Sn, LEITÃO DA CUNIIA :-Apoindo i antes isso 
doqne estar se illudinc\o este pobre povo. 

O Sn. ConnEt;\ rliz qnc o sonnclo .votar:'! como 
cntentlot· em snn sabcdori:r :rcorca da umontln 
llllC o nobre presidente di, conselho apr·escnta 
pum so t•cslabelocer o credito pctliúo nu llroposta 
Jlnra as tlcspczas com as cslt·adn do forro do 
Cnurocim o Paulo AJTonso; porlcr:i voltar• atrnz 
rln c\cli·bera~1ío qno tomotlllll 2." díscnssiío, dc
rog:u· o IJUU estubclecctl como [ll'incipio gcr·al, 

·qne a somma consignatla nos crmlitos cspeeincs 
representa o maxi1uo rln dospcin <Jno no cxcr· 
cicio se dc\'c f:,zcr, .• 

O Sn. llAnnos Jl.1111mTo :-Com n conrliçiío 
expressa do n:,o poder ser cxccrlidn. 

O Sn. ConnEIA:- . , . nws fica cntrro aLerto 
o cnminlto parn n r·cpetir1ío de novos :JCtos. 

Couhe<;n·so que n nnien gnrnntin de que os 
~:t·cdito., votndos pelo poder· legislativo não 
~~riío excedidos, niío cstú no respeito deviria 
ús leis, mns no espírito quo :mimnr os uohrcs 
ministros. lkllcs depcnrler:i lt!tlo: si oxcc· 
derem os ~~·cditos c os mnndurc·.n pngnl' justi· 
Ocat·· se uo dizcnrlo- assim sn procúdcn :intos. 

O Sn. Nu:sEs GoNÇAt.vr~s:- E' uma triste con· 
SOrJUúllCin do l'icimnento do S)'StCIIHI, 

O Sn. JUNQUEloA:-Contint'rn o vicio qncrcnrln 
S<! uxtorqnit• do sonndo umn UJlllrov:rçiio, 

O Sn. DA:ST.\s (mmistJ'D dn jJl.l/il'(t):- Nüo se 
qUCI' extorquir, nst:í se discntinc!n: 

O Sn. Conullr.•:- Feilns ns rlr.~pc;:as cxccs
sivns o illPgaes, rcnliznUo o pn;.ranHmtu po1· OI'
Uom do gm'OI'Oú, vil·-so-lla dizer no ~enudo : 
do que fazet' UI(OI'a 1 A c:lrltnt•n dos Srs, rh•pu
·t:ulos jil conce<ie.ll esse credito ]l:n·n pa;:-nmcnto 
do dcspc>zns duplnmcnld ille~ncs; Pl'illiCii'O, jWI'· 
que fornl)l ckci'Ct~dus conll'n n dl'lihernr1ío do 
poder lcg-lslnttvo; seg-undo, porque o cxecsso fui 
dolüt'minntlo vio!nndo-so o JH'ccoito llc lfl\C a 
dcspczn rios r:rcrlitos especincs r'Cfll'Osentn o mn· 
ximo dn qno ~c polliu fazer; rnns ugorn oslt'l' 
foitn, JlllfPlll·>C; ott :mio~ jnq

1
ti0rpw-se, Jogili· 

mo-se o pngumonto, que c a ptrusc qtte se om
IH'I!gu. 

O Sn . .ru:sQutmrA:- Seja cumplicc. 
O Sn. Connm.1:- •ral1! o os Indo e11t rruo nos 

arlllilllOS lll'CSOiltCillCiltl! C[llllntO :Í CI'IJtiilO> VO• 
tntlos: o l:UI'OI'Ilo excutlc·as, si ontuntlo IJllll 
ra1.1íes porlet•osus o J'nrçnm u isso, o nom 110 
menos Jll'omnlgn um clem',Jlo ll:ll'n snlvm· ns for-

mulas; m11ntln fazei' o oxcosso '<ln dospozn por 
avisos, depois dirige-se 110 poucl' legislativo e 
pJndoru:- Vut.,stes sómonlo cor•la sommu poro 
osto sorvir.o, o IJ'OI'erno ontcndou ~no orn in· 
sulllciontri, ~no r:rzlios do utilídndo jttstincnvnm 
o nccrcscirno, dolorminon·o, mnnilon [lagar n 
somma oxcodonto, o aprosontn-so n vós,-ropro· 
sontnntos tln u:wiío,, o vos rliz:- .1gorn Jogi
Limui este pngnmênto, l~ o quo é niudn muis 
doloroso, lli'OllUI'a 11s cottsas puru se renovar o 
mesmo facto. 

Cotu ostn doutrina quem pódo nssogumr que 
niío so cstiío pt·oscnlcnrento fazendo dospezos 
além <lns crerlitos valado~, o ~uo depois· não so 
virú dizor qno n despozu ostt'r t'citn o paga, c que 
é indispensnvol' legitimai-a? Niío esl:i exemplo 
na emenda que apresentou hoje o nobre prcsi
tlente do conselho., .para se augmcntar o credito 
podido para a ver·bu-Tcrras publicas e coloni
snçilo,-vci'Ln,i:i cloratlo na 2. 11 discussUo llo era· 
dito? E' o ~OVOI'IIO que vou1 dura noticia ao 
corpo ioi(islntivo de que nas pro1•incins so nzor:un 
outr·ns dcspczus qu" cst~o pa:;-ns; pedindo-lho 
fJUC legilime ussest•xcossos. E si os n5o JogiLi· 
mar, lic:rrão essas dospezas em alwrto no tho
souro, o irror;ulm· a oscripturacüo, ato que no 
futura, quando tiver p:rss:rrlo maior cspnço do 
tempo, so docr•ute uma medida gornl que mundo 
log-itimnr todas essas it·regtll:rridades. 

Em seguida o oradot· possa n tratnr da emenda 
:rpt·esentada pela nobre commissüo do areamento 
na 2." discnssiio, doterminnnrlo rJuc niío se fn~a 
mais a combinnçiío elos creditas votados 1ws rc
solw;üos prm·o:;ativos o nns leis d<!linitivus elo 
orçamento, rttWJlllo o exercício comecnt· regido 
poln prwogn~iva e terminar sob o l'egimon da 
lei de/ln itiva. 

Nüo aeha que seja indispcnsavcl o additivo 
tio hoje. Quando se vota n lei do ot·~nmento, jà 
se saiJc qunes são ns despows contempladas na 
l'cso!ução prorogati\rn, ns que são l'eduzhlns 
ou SUJllll'imidns, podendo cm urnn diSllOSiçiío 
tr·:msitorin sntisfazet··sc a necessidade rtuo se pre
tendo ncautrlint· com "ndditiv(l, 

Entendo que sct·in melhor, dnün n hypollrosc, 
inl!lnir· nn lei do orçnmento o credito pr·eciso 
pnrn que a oscriptnrnl!fio se fn"a rcg·ufnl'lltento, 
t:olltcmpbnclo-so no ércdito ;, rtu:rntin ncros
snt·ia Jllll'n a rlespoz:r foit:r no tempo ~lll que 
vigorou n resoluriio pt·orogntivn~ 

A n<•cossidnrlo d~ ineluit· 1111 Jli'Oill'ill lei do 
orçnnJOnlo os~cs nccJ·o~cimos do credito obri~:1rtí 
o poder· logislntii'O :r cstuclnt· n questão com toda 
n minurloncin, 

Diz que o nolJI'O sollntlot' pOI' MinnR Gcrnos, 
ox-millisll'O lln l'nzoudn, IJrwli/lcou o uddilii'O 
proposto pol:r nobro commissiio cot11o mmlidn du 
occH:iitio. E' c:n·nctPI' que não tom, porqnnnto 
dotl'riiiÍO/l ~tiO Clll IUJ]US OS CIISOS 0111 rfllU Sll dor 
:r hypothoso so prcwodol':i do nccõrdu com a me
dido Ol'n ostalu,lcci<ln. PnrJer-so-hn di1.or IJUU a 
modicla gorul foi nduptndu cm prosCll\'11 do um 
i'ucto quo SO COIISirJOi'Ull lllCIIOS COll\'CUiCII!C, O 
IJUO pulo orado!' é consit1ei'ntlo menu.; rcg·ulur, 
11111< n mcdicln niio ú rle occusliio, é Ulllll dispo
sir.~o lllll'/1 :;m• oiJ:-ifH'Yntlu nos eusos l'uLuros, 1110· 
di~n quo tom tolln n pl'Ocerloucin. 

Mnior !Jenoficio se colhoni du lli'Ovitloncia qtto 

>·-i ·.; 
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:: 
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so volDLl no 2.• discnssi1o, si olln fôr ndoplndn 
cm 3." som modiOcnção. 

Crê o orador h ovar dito o quo é noflossnrio, jó 
em rospO>tn 1i pnrto om QUO possoalmonto se lho 
dirigi L! o nobre senador por Minas Gornr.s, jú 
pa1•n o· r.xplicnçiio do pmcodimento do nohro 
11rosidonte do conselho do gnbinoLu ,7 do Mnr~.o 
na oxocur.ão quu dou no ort. ~~ da lo1 elo orr.n· 
monto uo'187:J, jú flnnlmento pn1·n comb~tor' o 
inconvonionto systonw quo so obsorvu cm mn· 
Leria Llo orçamento, o quo so tom nggrnvt•do, :í 
vista dos factos que ainda hojo nppnrucom. 

Disso tnmbom o que lho occori'OU com rofe·· 
roncin its otnondos nprosontodns nn :J.• dis· 
CllfiSiío. 

Podo flnnlmonto dosCLI!pn ao sonndo por hnvc1· 
entendido niio devot• deixar cnccri'ON~ a tlis· 
cussão sem fazer pondcrn,ür.s quo julgou no· 
cessarias. 

O Sr. Aft'on01o Ccl"'o sorti bmvo nn 
réplicn, Jlois cm pouco ~o resumiu o que disso 
o nobre sonudor pelo Paronú nn resposta com 
quo·o honrou. 

Nn opiniiio doS, l~x., o acto do cx-miui>Ll'o 
do faze nela niio pódu amparar-se com o elo· sou 
~~~~~~~or;:~~~~essor do gnbinoto 7 do Mor~o, 

E' n primeiro tor-so fundndo o St·. Visconde 
do nio Jlt•:meo cm loi oxprossn ; n sog-undn con
sisto cm niio sarem os dons fncLos illenticos. 

A nrgumontnçiio niio procedo. 
Si o nobre Vi;condc do 1\io Jlmneo fnnuou-se 

em Joi oxpt·e.~sn, cm lei oxpressn baseon-so ~1m
bem ll orador pnru u prnLicn rJUe o nobre senador 
conuemnou. 

Si o lotrn do nrt. 22 da loi de 23 de Agosto de 
!873 niio ó 11 mosmn da resolução prD!·ognlivn 
do 23 tlo .ltw h o do :mno pnssatlo, no fundo dis-
põe n mosmn cousn. · 

O qno permitliu aquellu lei? Quo as dospezos 
de um oxorcicio so regessem por mais do um 
orr:omonto. E' isso o rJno ella prescrevo, cm 
ultima onnlyse. 

Foi exoctumonto o mesmo CJllO nutot•izou n 
rosolurão proi'Oglltivn, qunndo mnndou que 
porte ilo oxorcicio do i87!l fosso regulado pelo 
orçamento nnlorior o parto . pelo no\'o rcguln
monto. 

Si, dosproznntlo o pensamento do legislndol', 
o nobre senador quer porventura nte1·-se nos 
tormosom QUO'ollo-so oxprimiu,o com osso mo
tivo nogn no orador untoriznção Jegnl exp1·ossa, 
lm do nocos>arinmonto nognl·a tum bom ao illns· 
trn•.lo ex-ministro dn fazenda de 7 do Março, 
porque nns palnvr:~s tl:~ lo! do 1873 não so on· 
contra umn só que pt·ocisnmonto se rcnra no 
quo ontffo so foz. 

A doutrina então srgnidn om n tloduc~iio lo
gicn do JH'oceito !agi slntil'o, como o ó, incontes· 
tnvolmcnto, dn rosoluçiio proro.;ntiva o neto do 
orndor. 

Qunnto :i sogundn rnz1io, nllog·ndn. poJo nobre 
sonndo1·, niio ú menos improcodonto. 

Sobro qno rocnhiram ::s censuras loitns no 
orndor? Sobro o foeto de tor feito dospo;;ns com 
recursos deduzidos dns verb11s do dotls or•·n-
montos, qno rugornm o mesmo oxerciclo. ' 

NITo seria isto o ~uo foz o dislincto presidenta 
do couso! h o de 7 de Murça ~ 

Vni dizei-o, já rJue o nobre sonndor poJo Pa
ronú nüo so conton tou com o relotorio do 18i!;, 
outro documento officiul, o hnlnn~o .!fe 1872 11 
i87:J. 

Ahi, nn ln!Jolln dn dospozn geral do minisle· 
rio do impcrio, oricontrnr:í S. Ex. n seguinte 
nota, quo clot·amonto mostrn o que entiio stl 
fez : 
-• Conformo 11 intolligenain undo no nrt. 18 do 

lei n. 23~8 de 25 de Agosto do 1873 e constante 
do l'olutorio do minislorio dn fozondn do !Si~, 
nt·tigo·-CrodiLos supplemcntares e extrnordinn
rios-addicionoll-se :'1 consignação votndn pela lei 
p;tl'n qunlro mczcs do sessfio Jegislnlíva :1 impot·· 
tw;cia de 030:20011 cm-respondente a dons, visto 
~no neste oxercicio houl'o sois mezos de ses
são. • 

Logo, é incontostnvel rtue ontiio, como agora, 
aos recursos de um or•;amento juntaram-se os 
recu1·sos do outro, pnt·u fixnr·se a dotnção dns 
vorbns do dcspoza. 

J~stc é o fncto, o não ha ncgnl·o. 
O nohro senador teve razüo sr.\ em um ponto, 

o foi quonrlo lemhrotl qno j:i niio pertencia ao 
gabinete 7 do Mamo, no estn!Jeleccr ellc o dou
tl'ino, rJUO o orndor expoz, e não censurou, 
noto-se bom, pois qne om sou unimo não havia, 
num podia haver intenção do retaliar. 

~los a dcclinntorin niio absolve o nobre sena
dor dn responsabilidade moral que lhe cu!Je por 
orJnclln doutrina. 

S. Ex., retirando-se- do ministcrio, nüo lhe 
foz opposi~fio ; continuou o sustentai-o como 
um dos soüs muis doclicodos amigos. 

Nem só isso : foi [101' ello npresentndo pum 
presidente du cnmarn dos Srs. doputndos, lognr 
tJUO os gubinotes não confiam seniio aos seus 
mnis fervorosos e importantes sustentadores. 

Mombt•o, pois, do pnrlamonto, o dig·no chefe 
do umn do suas cnsns, o nobre sonndol' Wvo co · 
nhccimento do neto do gabinete, o niio o conde
mnou, uom soquct· censurou. 

Logo, opprovou ; d'nqui niio 1111 fugir. 
Por rJUO motivo, J!Ortunto, julga hoje il!ognl, 

nr!Jitrnrio e allontatorio o que ontiío lhe pnrece11 
porfoilamonle regular o correcto? 

!ln mmtifostn injustiç.1 nus stws oprocinçues, 
-snlvo si os actos inudum do nuturezn poln difi'e
rcnrn do nomos.ou cures politica> do soas nu· 
tOI'OS, 

O Sn. Comml'' diz que tem ·duel-o provas do 
qnu não inlluem em sou unimo tacs ·considc
rnções. 

O·Sn. Arro:-;so CELSO uiío o contesto, antes 
roconhoco, o por isso mnior ú n sua queixa. 

Pnret:eu ao nobi'IJ sonndor quo o orndor nffo 
tinhn rnziio pnrn qunlillcnr de medidn do occa
siiio o nrltlitivo dn commissiio, visto como alio 
ostn!Joloco umn meclidn permnnonto. 

Não o dcsconhecu, UliiS assim o denominou, 
porque foi essa ndditivo inspi1·ndo poln disuus
siio, o ltwu unicnmento por nm ncnutulur um 
fncto quo nessn disctls>üo foi'O nssignnlndo, som 
nllender-se nos inconvcniontos o complicnçues 
fJUO podin trnzer no futuro. !~is o sentido do ma 
plt I' liSO. 
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Esses inconvenientes julga tol-os plonnmonto A ostmlln do ferro !'nulo Alfonso foi nqui 
dou10nstrudo na prinwil'n voz rJUc f:dlon. muito llisctllirln em nnuos :mtet•toros; nilllln mo 

l't!l!Sa o nobre sonadot· ~no n omonda ou nlto- t•ccot•<lo <los luminoso" discursos que entüo so 
rneiio bojo feita no nuditivo pela commissiío proferiram, u em quo totuou Jt:ll'tu muito IJI·i· 
terin mo'tlior cn!Jimouto nn loi do or<:nniOntp. lhantc o nobt·o Sr. presidontc ilo conselho, do· 

Assim scrin si tnm!Jom pnrn n Joi do Ol'<'n· moustt·nndo do um modo .couvincento CJUO tnl 
monto Jlensse o n<luitivo. · ostrndn de fort•o niio tinha futuro; o CJUO ct•n 

Dt)Suo quo, poróm, r]ncrom incluil-o nn pro· uuw vrmladoirn utopia, visto como n provincia 
postn tlo govot·no, cm discussuo, indispensnvol dns Jllag-ilns nunca podot'ú sot' um ,porto de 
ti rJno se :tJIJlrO\"C a emenlln. Onuc o mal, nhi o snhi!ln pnra os proL!nctos tio nlto S. F1·mwisco. 
remctlio. Com relnç"o ú ostraun de fct'J'O do So!Jt•al cn· 

i.'iiio tem t'aziio o nobJ•c senndot·, dizcJHlo rJno tendi dc>so modo pelo pol'fcitn conhellimcnto 
o no!Jro llt'csillcnte rio conselho niio justillcnrú fJllo tonlto da Jll'OVincin, dosdo n t'JlOen cm rJUO 
as .mnendns fJllC oO'cl'eccu, coube-me a hrom·n de ndministrnl-n. 

S. Ex., nu contrario, jnstillcou-ns llCrfciln- E' lll"t't~iso r[nc o scnndo sailw CJUO tnl oslt'ntln 
mente no pensar do omtlor. niio vai sct'l'ir )1m s,·, cstuhclocimcnto ngricola 

O sotwllo IIJlJlt'ovon ns dcspczns fuitns com ns proJH'inuwnte dt~no deste nome; ntr:tvcssn nmn 
osl.rndns, qnc m:mdon nbl'j1• cm nlgnmns 1las zon:1 toda occupndn com a crin~fio elo ~ndo. c nós 
prúYincins do nol'lc o g·n!Jinclo ti do .Jnncit·o. sabemos t]liC os prodnctos dn industria àim!om 
. Hoconhccen, portanto, qno nessas oltrns fura nunca foram sulllcicntcs para nlimenlal" n trn-
consultnllo o iutot'Qssc llll!Jlico. fc)<o llo estrada do forro . 
. 0 Sn. LEl'fÃO o.\ CUNIIA E OUTROS Sns. SE~;\· Em metl conceito CRSU cstradn só podcní jll'O· 

ounEs coutestnm. dnzir nlgum resultado, si o poder logislnlivo 
O no!Jrc sonndol' pelo Amnzonns fnz injustic~1 o o governo se resotvct•oJII :1 mndnr sou trnr.ndos 

no senado. quo não pódc inspirnr-so senão 110 dirig-indo-o parn o Oeste dn lli'OVint:in, rleinnn· 
JJcm pul!Jico. rlnnrlo a serra Grtmdc, as couutt'cns do Ipú, do 

Gomo qnct· que scjn, porém, nA"!' nu de dcspczn Print~ipo Imporinl o oull'as do.Pinuhy; mas, 
foi npproyadn o os estudos csttio fl'itos. emqnnnto liYcr por objectivo unir~o n citlmlo do 

Por rJliO motivo, pois, negar-se Df(Ora umn Snl!t'ni, iln do pesar Jtet·pctuamontc sofJI"O os 
qu·mtin rclativamontc JIO(jUOlln para hahilit.1l'·RO roit•es pu!Jltcns, SOI!l ronduncnlo algum nem 
o gnrot•no n custenr cssnscsll·udns, isto ê, n tit·:1r m~~mo. pnrn o cnsto10. . 
tla dt!>!lezn jit feita n utilidatlo de r1uo é súscc· "· Irnwlns esRns duas cstt·ndas no con]lectmonto 
ptirel ? I tlo scnndo, ou fJ}lO c>tav!' nn convtcrão quo 

Aulot·izat• ~rnntl"s tlospezns 0 recusar umn ng-ora expondo, nao potlort~ con~GI'I'CI' com ntcn 
insigt~ltlc~tllo"sommn 11nrn ~DillJtlemcnt_o dn 11 uol· voto Jlm:n .net.'I"•W:tl-ns. Nn~_Jut Jcv~d? :'}1~ 
la>, nao "r11 zow1·e), mns simples C:tJll'IC:ho. nem pqt CSJIIIIIO tlo •!JlJlOSi(•'o no IIIIIIISletto;; 

J:cspondontlo·a muitos npaJ•Ws, 0 ornt!or entra tio .tnnotl'O, III! III Jltll" ma ventado fjllO.YOlllSSe a.o 
om vnrins considornçõos acr.1·ca das o;IJ•adas tlo prostdento. do .conselho darrucll~ gn!Jmcte : nao 
!'erro tlo Ccnn't, c tliz quo olias rornm detormi- costumo· lllSJIII'UJ'·UifJ em scntllttentus Ines !lO 
nntl:os pelo t!nplo fTonsnmnuto elo ncautclnr no ll)eu modo t)o votar 1~esta casa ; pelo eonlrnl."to, 
t'nturo calnmid:it!Cs i:;nao5 :i >ticcn r1uo nos f!n· SI_ laCS" _,cnllmentos lll'l'~sem nclundo cm lllllll, 
gt•!Jou, c dnr ao socéorro pu!Jiico u,n11 appli· nao torta fo;to a.o~cept:to quq nz cm fnl'onla 
ent'"O mais uti! c lll"OI"Citosa, rio rJuo n simples estrnda de .lnlLli'Jic,. que conmlcro o mclltot:a
csmol:t aos im!igcntos. ll)Cllto Jl~r o!'ccllcn.cw tio .'lllC r:_nrecc.a lli'OVtn· 

o rntnro llin't ;;;i este neto roi on não um hom cw 1lo Cenra ; c dtgo_ Intll::i : nao terJ~ mo.~IIlO 
st•nrir;o llo tninisiPrio pns~:ulo, votrul~ c~ntrn ns dnn~ outrns cst.rnUHs, g·' t). nobre 

A ai'J<nmcntndio do S1•• presitlentn elo cnn· COilliiiJSsao tio orçmnçnto so llYl'SSll ltmtlntlo n 
solho n"o tom" J'ÓJllien ; o n re~usa elo credito <.Iur ~ou [tni'CC91" lcgnlts:_mllo o neto llo goVCI"Il~, 
~orit um tlcsorviro no pniz. mns ~cm constgnHr mnts un1 !'Cal pnrn n C!l!lll· 

· nn:t~·Ho elullns. O rJuc cstuvn lctlo, ostnvn fotto, o 
O Sr, ll1:ianncs Gon~'<.>tvc•• :-St•, pro- Jll'l'juizo niio ia por t!inntc; mns assim niio cn· 

sid,•:llc, na ~-" rliscussiio tl:t Jli'O]lOSia d,J que nos tent!o.•u a commissiio, c o senado tnm!Jom rcsol· 
oe.r•upnmos ngo:·n, pedindo Ulll cl'CtliLo JHII'n vun 0111 sun snlwllol'in qno Ucvin llllPI'O\'nr o purc
oc;~nrl'l!l' {,s tlcspezns fl.!itns <:om vnrins sorvir:os cor, legnli~nni.lo o nela do governo o dttnflo rnu·u 
n cnrgo tio miuisterio dn ugrkulttti'H, eu votei n continnn~fio <lo~:o:u:' o!JJ'ns mni:) unHl fjUunlin, 
.llllllil"!l du:tS Yar!Jfts dCSSiJ CI'Ctlilo, conceJ'lllllliCs Cl'eio fjliU 700:0001)000. 
its <:•slt':llhts tlo forro rio !':mio All'nnso o Sol.tt'nl. Qunndo purtim tllllo nos lcl"nva a erct' quo 

AssiJn procedendo n:io !'ui scniío cohcrcnte 0 hont·:ulo ox-pr0sitlento tlo conselilo, hom·nn
eom o votu quo dei o nnno pnssmlo qunndo nqni tio n tlelibora~iio riu senntlo, su limitasse u l'n· 
trotamos dossos cstrut!as tlo !'erro: pot·quo 7.01' ns dt•~JH·zns JHII'li CJlHI e;tnnt autorizado, 
som pro entendi, como hnjll r.nl<~ntlu, CJUO o 1lo- fomos todos ultint:tmonto sOI'JII'OTll!idos com 
r:t'clo oxpclliuo poJo gnhineto do 1i de Janeiro, n el"clnrn~ão <JLW n nutuulno!Jre miuisll'n da 
nbt•intlo um credito do 0.000:0001$ para as trcs agriculi.nrH nos voiu dizor, de que essas tles· 
estrndns tlu J'on·o riu llntm•iié, !'anJo Alfonso o pezns tinl~nm sid" muito oxcctliilns contrn a 
Solmli tinham sido, não simplesmente um neto mois oXJtt"es>n o formul proliiiJi"fio lln Joi, 
at·hitr:trio, mas um grnvo orro t!e oelministrnriio; Orn, cLL CJllO tcillin sido somjn·o contrario 
JlOI'tJllO com osso doeruto tloix~t·nm tlo ser con· :í construc~ilo llus t!uns ostrntlus, eu r1uo tinhn 
sultutlns 11S vct·unlloirns convenioncios lllllllions, votntlo contra n consi:;nn<;ilo de rJunltJllOI' qunn· 
(Apoiarias.) tia l'llru n conlimtnt;f<o tlollos, nilo podiu por 

. :; 
1 
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fórma ncnhumn concorrer paro lcgoliznr essa 
segunda o mais Jlugrante ar!Jilrnriedudc, esse 
excesso do dospczn. 

Eis explicado o voto que tlci na 2.• dis· 
cussüo desses crcdilos. 

Mns agora o notn·e presidente do conselho 
collocou n quosl1io cm torrono todo dill'orcnto, 
adduzindo consilleroç1ics, cm nome das 11uocs 
podo guo o senado reconsidero sua primeira <lo· 
cisiio o propondo nmn cmunda para que sejnm 
rcstnbclccidos ns duas verbas SUJlJll'imidns. 

Convencido, como ostou, Sr. presidente, do 
que o elrcilo mor:il do docis:io uo senudo csl:í 
preenchido, is lo ó, um valo do censura, do rc· 
provar.uo no acto do gnbinclc ti do Jonoiro, c 
reconlicccndo que ó forçoso snhirmos dosln 
posiçiio ombnrn~oso em que nos achamos; quo 
nüo pódo fiem· n descoberto no lhosouro a escrl· 
pturm;iio relativa a esta dcspozo •.• 

O Sn .. lUNQUEinA:- Co.nycm que llrJUO. 
0 Sn. NUNES GoNr.ALYES : - , , , conYOIICit!o, 

como eslou, do quo "niio est:í n nosso ulcnnce 
determinar a responsabilidade criminal do 
ministro quo commetteu esse nlmso o do que 
alguma solur.ão pratica doro IOI' osto negocio, 
nilo duvido yot:1r flcla emenda ugora o!l'orccidn; 
mas o f'nr.o poru niio Ci'COI' cullwl'ar;os, ao actual 
gabinete, com o qual mo ncho itlcntificado, pnra 
niio crcar ombaracos ú sua marcha administra· 
tivn, quando, pcio contrario, estou disposlo n 
conconcr com tot!os. os meios a mou nlcnnco 
para quo cllo possa dar conta do sua m·rluo 
lorofa; o, portnnlo, declaro quo, votando por 
essa emenda, o meu voto ú mcrnmcnlo de con
fionçn politica ao actuo! minisiOI'io, sem que flOr 
nenhuma fórmo impor lo urna rclrncloçiio tio valo 
que lho dei cm 2." discns>iio. Qur.ro que fiiJUC 
islo"cousiguado tio modo muito DXJllicito. {Milito 
bem.) · 

O St•. !Leitão dn rCmtha :-Antes 
mesmo do foi! o r o honrado senudor pela pJ•ovin· 
ela do Mi nos GCJ'acs, qno mo 9brigou n d.ar·lhc 
OS apartes IJUO O senado OUVIU, CU tCnCIOna\'a 
molivnr o vo1o quo pretendo dar contru n cmen
dn do honrado scnudor Jlcla Jlnhia, iJI'Csidonto 
do eonsol ho,nccrca das ostrudns tlc ferro do Paulo 
Afl'onso c Camocim, o prolondia fazei-o, Sr. 
)lrQsidcnlo, pelu consideruçi\o que me .morcco o 
honrado senador, niío qne1·endo JlOI' ISSO votar 
contra n cmond:J do S. l!;x, symbolic:unonte. 

Na 2.• discussão tios to crcdito,tondo o senado 
de Jli'OilUl!Ciar·SO Súfli'O US VOI'UIIS rcluliyos a 
ossus ostrndus, llvo de volm• conti'U cllus o até 
de mnmlnr :i mesa declarocuo de valo ncsto 

. sentido. !'adia tér acontecido, Sr. pi·csidonto, 
IJUO o honrado Pl'csidcnle do conselho oxpuzcsso 
rnzuos Iaos rJUO mo dcmovo;scm do voto IJUO 
dei nn 2.• discussiTo. Infclizmcnlo, porem, ::ir. 
prcsidcn!O, o honrauo fll'csiilonto do conselho 
nüo nos UJH'esenlour:,z1io nlglllna quo podcsso 
PI'Utluzil' o;so cll'oito. 

81', prosidonlo,como a indu fnltnuma ho1•o p:H'a 
conclus!Jo du nossos lrubnlhos de hoju,c como niTo 
ho nenhum Ol'nilor inscripto, IJUOi'O tloixur con
signutlo nos 11nnucs ar, JlUI'iumcnto o hislorico 
dostn quostõo, quo, não hcsilo om diZOI', t! um 
dos mn1oros oscandulos rJUO lemos Jll'escnciudo. 

O Sn. DAn nos llAnnE1'0 :-Apoiado. 
0 Sn. Lm·rÃo DA CUNHA :- 0 sonudo sabe 

que crn uma dns sessões anteriores vclu ela C•l· 
mnrn dos deputados umn prOJJosirüo, nutori • 
znndo carias opOi'nçücs com relaçuo ii ostradn 
de Mncnhú, om Cnmpos, c :\ de Daturilú, no 
Cear:\, As disposições relativas 11 J3nturitú 
forom rcjcilndns llfJUi c do pois nn camnra dos 
deputados. Isto ninda no dorninio dn silun.;iío 
pnssnda, no dominio conscrvauor. Pouco 
tempo depois, menos de nnno, innugurou
sc a nctunl situnriio, o o honrado senador 
paios Alugüas, ox·ministi'O· dn ngricultum, 
promulgou urn decreto cm Julho do !878, 
autorizando (noto o senado) n con>trucrão dQS 
ostrntlns do ferro de Sobrai, Camocim e Paulo 
AI!'onso o a operu\'üo que fàJ'a rcjciladn pouco 
lcmpo anles pclú potloi' lcgislalivo : niio h a 
oll'onsn nudo1· :\s prorogativns do pnrlnmenlo. 

0 Sn, FEil:'iANDP.S DA CuxnA:-AjlOiodo, 

O Sn. Lr.rrÃo DA Cu:m.\ :-Simillianto à ocre lo, 
Sr. prcsitloutc, subcmos todos, tl illcgul, isto· 
niio púlle solfrcr a menor dnl'itla o o proprio 
Sr. scnadot· por Minas acabou de conf'ossnl-o. 

Expedido, porém, osso ilccroto c vindo cllc 
lor ao senado na scssiio do a uno pussado, ap· 
Jll'Ovado por uma pi·oposiçiio da cumnru dos de· 
pulados o n nossa commissiio de orçamonlo, toro. 
cntrlo do apreciar n quostiio. · 

Niio vem a proposito expür ao scnntlo o IJUC 
se JWSSOll no seio da commissiio: bastará usse· 
vcrar quo foi uma uns rJueslues rJuc mais nos 
inquietaram o espirita, o tau lo que subo o senado 
quo n commissiio dividiu-se, purtc do sons 
membros entenderam ·conveniente opprovm· ns 
despczas .•• 

O Sn. Nu~Es Goxr,.>.LVES:-E· aulorizor novas. 
0 Sn. LE11'ÃO DA CUNIIA:-Lá VOU; CSIOU fa· 

r.endo o historico dn IJUcsliío, tenha V. Ex. pn· 
cioncia ... o outra pnrl~ que a devinmos dcs· 
npr1rovar. Entre os quo entenderam que devia 
ser approv:uln a.ucspeza l'eita eslava cu. 

A qucsiüo constiluiu nquillo quo su chamou 
depois accürdo, no rfUill ate !amou pnrte o hou· 
rado Eenudor JIOr Minas que acabo11 de orar, o 
o scnnuo nppt·ovou a despcz:1 ; mns como np· 
provou, sonhares 'I Vou rocordur <JS pulnvrus da 
Joi, parn que fiquem con.signndas no mou dis· 
curso e pur conserJUCncla nos unnacs do poria· 
monto. Eis o ut·t. 23 da lei: 

• Fica OJlJlrovndn a dospczn reallzntla com o 
l'esgnto o Jli'Oiongnmento tln oslr11da do !'ol'J'o tio 
!lattll'ittl o com a construc<•ãodu tio Puulo All'unso 
~ Sobrai, o annullutlo o' excedente do credilo 
autorizndtJJlCiodecroto n. OUlS du 1." tloJunho 
do 1878. 

• A tleSflCZII com o constrncrnu tlcslas estmtlns 
sorti feita com os recursos I'Oiudos em lei, que 
não [lOtlorno ser oxcodidos. 

• U !iOVOI'llO ajJI'esonlOi'IÍ nn Jll'OXima l'OUnifio 
!la IISScmblúll gcrnl logisltJtil'~ estudos cnm· 
plctos o comJlOlentes Oi'\'nmcntos tlo; rol'ol'itlns 
estmdns, • 

l~sscs rocur;os n IJUO 30 refere n lei siio os 
constnnlos d11 tubol111 C, :mnoxn ú mcsmn lei, e 
que .vou tnm!Jcm Im· :~o sanado : 
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Constl'lleção dos rstJ'ntlns do foi'J'o do nntu
rilti, Sobrnl c !'nulo All'onso, 2.300:0001), sondo 
000:000~ par~ n primcim o 700:00011 poro cada 
uma dus onlrns, ::l.300:000~000. • 

O que foz, porém, o governo, Sr. presidente? 
ll:sta ·c que ó n Clncsllto, · 

Em vez de limitnr-so n despender os 700:000$ 
Oxndos nu lei,- muntlnndo, omboJ'Il, parar as 
ohrns, como Dcnnselhavn cstn situnr."o dn rege·. 
noJ·nr;ão dos costnmos, dns lois, ito rcgimcn 
parla mental', da verdotlc do or~omonto, etc ... 

O Sn .. TUNQUBJilA :-Netu ont preciso parai' os 
obras; ga:;tnr menos, s1í. 

0 Sn. LEI'I'ÃO DA CUXIIA :-.. , cm VOZ, dizia 
eu, do so limitar o governo a dcspcnrlor nquclln 
sommn, vem o nobJ'e ministro da agTicnltura 
nctunl pcclir·nos CJUe O(lprovornos um excesso de. 
dospcw, quanto :i prirnoim cstrodn do 2!8:0581), 
quanto :i seg-unda do õi~:802,), ou para ambos 
902:ü!i01í000 ! 

O Sn. JUNQUE!OA :-li'ão se púdc trnlnr o 11odcr 
lcgislotivo com maior desprezo. . 

O Sn. LEITÃo DA CuxnA :-E' impossivc1 imn· 
giuar maior desrespeito i•s nltJ'ibuiçucs do po. 
der leg'isl·ntivo? O que rcl'eln este neto do go. 
verno? 

U~1 Sn. SE:'!Aoon: -Conta com a subsorviencin, 
0 Sn. FEHXAXIJES DA CU!ii!A :-E si O senado 

votar o que fico valendo? 
0 Sn. LEITÃO DA CuNnA:-Por este tão fla· 

grn'lle nttcntudo, Sr. 11rcsidcnto, cu, como mem
bro da commissão de orçamento, a cujo exame 
foi sujeito o pcditlo do cretlito em discussão, 
declarei que não estova disposto a snnccionar 
com llleu veto semelhante nttcutado, 

ncseJ·vci-rno 11arn votnr contJ·n, como votei, 
mandando ntó uma dcclnra~ão de voto ó mesa: 
hojo, portanto, S1·. presidente, mo ti irnpossivel 
votar pela emenda do no!Jro presidente do con
selho, pOi'fJtlCJ, npcznr do que disse o noiH'O se
nador por Minas, S. Ex. nenhuma razão nos 
nprcsontotl poro dissuadir-nos dnquillo do1 que 
estamos todos convencidos; dn i !Ioga lidado do 
procedimento tln governo. 

Com cJTcito, senhoras, o lei diz no governo
deveis gasto r tanto-, osto g~stn muito rnHis, c 

· vem 11edir CJUC a11provomns osso excesso, corno 
j:l ap11rovámos, por nllns considornr•uos, o neto 
ille:;ul do governo, que voi rlondo Jogar a novos 
:tltentndos: si o fizermos agora, o talvez dopois, 
o CJUO flcnJ'IÍ reduzido o corpo legislativo? 

O Sn. JUNQUR!IlA: - llic~rernos reduzidos n 
ln mo. 
_.,o Sn. llAnnos DAnm>TO :-Anlcs velho rabu
gento, 

0 Sn, LEITÃO DA CUNII.\.: -Entrolanto, o no. 
bJ'C sonnrlor, pJ'Csidunte do conselho, contra tudo 
quo dovinmos esJwrar de sou critorio o do sou 
tnlonto, veitl hoje corno que nnimor oquillo que 
diarlnrnonlc estamos vendo pu!Jiicndo nos dis
cursos dos Srs. deputados, porqne ali i ó thcmn 
obrigado do todo o discnrso politico nconsolhnr 
quo nos f~çum lomporm·ios por srJrmol velhos 
rnl hn dores. 

Aind~ ha dius um honrado dOllUtndo pelo Uio 
do JnnoiJ'O dizia no governo: •1\eCormai n ndmi· 
nistro"1io du just.i~•u; do que tomeis? Da cn· 
mnrn: n1io, po1•que esta vos dá todo o npoio; 
upoio pleno; do senado? O senado, havemos 
do lJ'alaJ' do roCormnl-o, porque nquillo é uma 
instituir;ão perigosa, ~ttcntntorJa dos ~!tributos 
dostn CuJ'ma do governo, omOm, CJuoremos o 
sono do tomporario •.• 

O Sn .. TUNQU~JJ\A:- Esses CJUO tlizem isso, 
querem vir pnm cá. · 

0 Sn, LEITÃO o,\ CUNIIA:-,,, porque, dizem 
cllos, o senado é um obstnculo n todo o 11ro· 
grosso deste Jlniz, n todns ns J'eformos Ulois. • 

Quer, porem, o pniz snbm· em que consisto o 
opposição do sonodo o osso progrosso o a essas 
reformas ? .W cm arJui OJlJlOrmos estas duvidas, 
cm cstudnrmos os questões, em mostrarmos 
us illcgnlidodcs prnticudas pelo governo e tlizcr
mos-:não podemos consenti I' ncllns; n1io lho 
podemos dar nosso voto-eis·nhi o nosso cm per· 
rnmonto I 

O Sn. DAnnos llAUUETO : - Si ollc so tol'Jiar 
contlcscendente, realmente deve ser reformado, 
porqno sott prestimo é resistir. 
o Sn. LEITÃO DA Cu:mA:- Eu não vi, Sr. 

presidente, qnc o nobre presidente do conselho 
hoje aprcscntnsse rnz1io que justificasse os suas 
emendas; o que ouvi foi S. Ex. dizlir: • si o 
scnudo continuar n negar seu voto n eslns 
dcspczas já J:oolizndns, n censurar o govcrnG, 
pódo vir a ser considerado velho ralftador•. Pois 
bem, sejamos embora velhos ralhadores: mns 
ou niio·podcroi dor voto favornvel:ís emendas 
do S. Ex. n respeito dos estrados 'do Sobra! c 
Cnmocim. · · 

Quanto á emenda relativa á colonização, tum· 
bem S. Ex. não a justificou, porque o. nobre 
presidente do conselho npcnns nos disso que o 
gabinete tove noticin do que cm nlg'umos pro· 
vincins n verbo-Terras publicas o coloniznçao
tinhn sido excedido pelos respectivos presidem· 
tos, o que nconsolhou o gabinete a expedir 
ngorn um decreto prohibindo nos presidentes do 
provincin nbrir creditas para semelhantes dos· 
pows. 

Mas, senhores, isto é justincarüo ~ O CJUO con· 
vinhn era exigir quo esses prosidrmtos,quc cxce· 
dcJ·nm ns verbos, mostrussem cm que foi gosto 
osso cxc~sso ; mos isto nilo se fez, niío se pro· 
von cousa ulgumn. 

Conscguintomcnto, bem a contra gosto meu, 
vejo-mo o!Jrigudo n votar tnrnhcm contra nqucllu 
cm onda do nobJ'O presidente !lo conselho. 

Sr. presidente, sobro us estradas do l'rrJ·o do 
So!Jrnl, Cnmocim o Pnulr, AU'onso, mon voto 
cst:\ tlnnndo, nunca rnnis hoi de, nostn cnsn, dor 
voto cm fovor dollns ; porém, andem depressa 
ou dcvogor, far;nm deli os o qtto quizerom, ter· 
mc-hiio sempre cm opposi(•iio. 

llnçnm rlcllns o que lhes parecer, ou nuncn 
mo is hei do dor-lhos meu voto. 

Uectitlco osslm a Coltn que commctti concor· 
rondo o nnno pnssntlo pnrn que o governo pra· 
ticnssn s~gundo illegnlitlndo, isto ú, violasse 
rnonifostnmunto n lei que lho Linho marcodo n 

'<' -r.:: .. : ., .· :-; 
•; 
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vorbn ~e 700:00011, nlém da qunl não podin ir 
do Cúrmn alguma. (!Ia um apal'tc.) · 

o· Sn. LEI'rÃo DA CUNIIA:-0 meio era, quando 
não mnndusso Plll'lll' os obras, dotorminnr no 
monos quo se reduzissem as despezns, para qtHJ 
aqtiollu verba não fosso d~cedidn; porque as 
est1·adns ornm feitas por administração o não 
ror conu·ato, o portanto o g-overno podia mnn· 
ilnr rliminuir as dospezas 'do modo que não ex· 
cedessem nos 700:000~ fixados nn lei do orça· 
monto. 

O Sn. F:mNANnES DA CUNHA:- EntJ·ctnnto não 
ga~ton n ve1·ba volnda Jlara o prolon~:nmenlo da 
estrada de forro da Dahin. 

O~~~. LBI'I'Ão nACu:mA:-Simousnmigoson
tondem que nos devemos cnlnr, ou serei o pri· 
moiro que mo enio. 

O sn·. JuNQUE:nA:- Quando chegar n or.cnsião, 
o faremos ; scrt• o protesto do silencio. 

O Sn. LmTÃO n.~ CUNIIA:-Mns, aceitando como 
bon n doutrina dos homudos senadores pela 
Dnhia o por Mi uns Gerncs, devamo~ npprovnr ns 
desp~zus feitos sómcnto como factos r.onsum· 
modos. · 
· Isto ó doplornvcl, c n isto nenhum de nós 
se sujeitara, estou disso ultimnmonle conven· 
cido. 

0 Sn. NUNES GoNÇ.U.VES:-Ainda bem. 
l"inrlo o debato ficoucnccrrndn n discussão 1101' 

falta do numero pnrn votnr·se. 
O Sn. J'tmsroEXTE deu pn1·n ord•:m do 11in 3: 
VotnçiTo dn proposto cuja discu;siio llcou on· 

cerrada. . 
2. n rliscnssdío da proposta tio poder executivo, 

com·ertidn e1i1 projecto de lei poln eamnrn dos · 
tleputmlos, Jlxnndo ns l'orçns do torro purn o anuo 
finnneoiro do 1881-1882. 

o Sn. LEITÃO nA Cuxn.\:-Scnhorcs, outonl:o 
um g:·nndo pezn:·, o IÍ que nqnil!o rJUO nq1ti 
dissemos, o quo consta dos nossos discu1·sos, niio 
pódc ser devidamente apreciado pelo pniz ; om · 
primeiro Jogar, porr1ue os nos>os discursos suo 
publir.ndos, é preciso dizer a vordndo, em nmn 
folhn que rJunsi ningucm !c, o Dwrio 0/licial, 
nliJíS mr••Hanlo n despozn enorme de 18 ou 10 
contos uo ré is mr.nsaes, para o pniz niio ler, por
que nem todos querem OllJlOdem mandur t:·nns· 
c:·evor seus discursos uns folhas mais lidas ; E as ouu·ns mnterins j;í designadas, a saber: 
cm segun.Jo lognr, pelo pouco habito qne o pniz 3.• dita dn proposi~ão dn cnmal'n dos depu. 
tem rio ncompnnhnr as discussões do parlamento tndos, n. ~1 do corrente nnno, aut01·izundo o 
a nprocinl-ns. . governo a vender no concossiona1·io dn estrada 

Si niTo fura isto, o scnmlo estaria plenamente de fnrro projectada entro Philndolphin, cm Mi· 
justillcndo no juizo do pniz; po1·que, Sr. presi· nas Gerncs, o Cn:·nvelln>, na Dahia, seis kilomc· 
dento, é preciso estudar, como tom feito n com· tros do terras devolutas do cada lado da rcl'c· 
mjssfio do orçamento do quo fn~o parLo, por rida estrnda. 
oxcrnpl<l. os crcrliLos npprovados pela cnmnra 2.• discussão dn proposiçiTo n. 17, do correnlo 
dos Srs. doputndos sem o menor exnmo, sem o nnno, autorizando o governo a concedo r i ubi· 
noccssnrio estudo, pn:·n ver que o senado, longe Jnçiio no consolhoiro D:·. 1lrnncisr:o do Pnulu 
de ser, como dizem, um embaraço no progresso Dnptistn . 

..:l 1ls reformas dos te paiz, tem sido um susten. 2 .• diseussiTo do projecto ao senado, Jot:·a A, 
tnculo dos nttribuições· consiitucionncs das duns do corl'llnto nnno, nttlorizando o govm·no para 
cnmnras o rio rcgimen pnrlnmentar. nemenr um chefe do policia especial do Rio S. 

Pois, senhores, si npuzur llesse estudo, apeznr Francisco. ·•• 
de terem sido os parecci'Os dn commissno do 
orçamento t~nduzidos em lei, como foi -este, 0 2.• ditn da propositão •ln camnrn dos Srs. de· 
governo o VIOla, como temos demonst:·ado, imn· Jllltndos n .. 270, do 1870, declarando que D. 
gine-sc, si niio fora isto, ando ostnriamos hoje? Laurinnn Hosa Cnmlido 1\i:;tteirn Dua1·to do 
Estm·inmos sem dllvida com o governo frnricn- Drllmmoml tom diroito.no maio soldo do posto 

. mrmto absoluto. · do. coro~ o!, rJ.ue porcobm sott Jlnndo marido o 
E, n Jlt'OI'nlocorcm os doutrinas do honrado lm~mle1ro rolOI'IIIntlo Gu~pnr do Menezes Vascon· 

presidente do conselho, melhor será rcnlmcnlo · collos de Dt·nmmond. 
que l'ilf;nmns urna grundo cr:onomia, rJuo ncn· :1.• ditn do projecto do seuarlo, letra I, de 
hemos oom o purlnmento o digamos no gove:·no: 187ll, declarantlo que 11s llCnsõos concodidns 
faça ~slrndns, 1'11çn ns despozns quo quizcr, pai• po1· sci'Vif;os r'.!.lcvnntos nos set•vidorcs do Estudo 
n5o merece a pena o dispondio quo fazemos om sua vida nao se suspendem. 
pa:·n, n nnn queJ·orm•Js Jlnssar por velhos rni!Ju. Continunçuo du 2.• discussuo, ndindn, da propo. 
dores, dizoi'IIIIIS, ante os excessos do governo- si•;uo 11 • Ui~, tle 1870, atttOI'iztu.tdo o gove:·no a 
ostli tudo npprovnJo. co:~codet· diversas vantagens a omprozn do nr· 

Creio, JIOI'Lnnto, que lenho justincndo o voto rnznmonto do marro do Senado o aterros do 
quo protcnrlo dar conti'U ns e mondas do nobre pnntunos. 
JH'osidonto do conselho. 2.• ·dila do projecto (nrligo nddilivo do pro· 

(l/a divat.ws apu1·tes .) jeoto do lo i do or.,nmento pnrn o excrcicio de 
1877-1878, sopnr:ido pnru formar projecto dis· 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:-Cnlcmo-nos o votemos Li neto) nutoriz~ndo o governo pa:•a concc•ler 
o que vier... · Lrnnsponos gratuitos, nn estrada de forro D. !'o· 

dro 11, no mntorinl lixo o rotlnnto dosLinudo us 
Ult Sn. SE~Anon:-Sfi assim não l'I'OCisaremos ostrudus do fol'!'o om construCf,•iio. 

do reformo. · 

O Su. JoXo AI.I'REoo:-E' condi•;uo. 
2.• dita das proposições dn calllnra dos Srs. 

doputndos : 
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N. 162, de 1870, autorizando o governo para Emendas feitas c nppf•nvadas pda camam dos 
mmuln1' rever os contas do Angnsto Gomes Mon· deputados ti pi'Opo.lln do .'/Ot'CI'IW pxawlo a cle.l· 
corvo, nn qualhladc do herdeiro c succcssor do Jle::a elo minislel'io clct justira pam o exercicio 
seu pnl F1•nncisco Gomes l\!oncorvo ; do !881-1882. • 

N. 207, do mesmo nnno, concedendo n D. , Acrcsccntc·so no logar competente: 
Cnr!oln Luízn Angusln 1'avnros, i'C(lnrtídnmcntc 
com sna irm1i, o n10ntcpio deixado por seu i r· A nsscmblén goro! decreta: 
miTo o 1." tenente da armndn Ignacio Eugenio Art. O ministro o sccrotnl'io elo cs~1rlo dos 
Taval'es ; negocias dn justiça ncn autorizado n despender, 

N. lO, do coz-rcntc mino, doclnrnndo r1uc dcvll no oxcrc.icio do 188!-1882, com os serviços 
ser sunccionada a rosolur·ão dn nssomillen !egís· dosi~tnndos nos seguintes parugt•nphos n qunntia 
lntivn dn pt·ovíncin de s: Paulo du :1.." do Abf•il do 1ü.ü27:ü70~88l. 
ue 1875. A sn!Jor: 

Le,·nntou·so o sessão ils 31/2 horns un ln ruo. N. 1. Sacrala.ria. · ela E.llado.-Sonclo só mente 
20:0001j pnrn o ro!ntorio o 3:1i001~ pnrn pn· 
pol, poniws c outros objectos, 1~1:~701$000. 

1i1i.• SESS10 

1!!:111 3 <I c Ago,.lo tlc ISEIO 

l'RESIDE~CI.\ DO SU. \'ISCOI'íDE DE J.\GU.~UY 

N. 2. SltJII'amo l!·ibwutl d' fustipa.-Em voz do 
1G1i:7~2~, dign·so 1G1i:Oí~Q000. 

N. 3,. flalafüas.. .. .. .. .. .. .. • ül~: 820~000 

N. ~. Juntas comJnCI'ciaas.-lloduzidns a 1ioon 
as ues11ez:rs com oxpeuiento n:rs uo S. Snl· 
vador o Uecifo, a ~0015 nus do llclúm o 
Porto Alegro, n ao0,5 nus un Fortaleza o 
S. Lniz, suppz•imiún a r1uota pnrn nlu· 
guel uo cnsns om Belém, S. Lniz, o For-· 
tnlozn, o sendo essn despozn de 1 :1i00~ no 
nccifc, 1:GOO$ cm S. Salvador, 3:00015 nn 
cê, r to o 7201} om Porto A logro 8!:320~000 

SU:\1:\lj\TIIO.-ExnDII::"TE.-Hmontlas Jn. cnnHll'a do11 Sr11, 
ilopul:ltl03 snhi'O a )ll'OJlO~la lb:a!Hlo a tiflliJWZil tio minfs ... 
I crio tia jnsti~a.- Pnrccol' tln r.ommissà'o dtl jwnsiíos o 
crtlonatlo~ Mo'hro ~~ JHmsão tiO {.u eatlolo tio lufantarin 
Hulllto l'ol'OI'io.- 1\tltmlados na comar~a das Hnssa~, no 
ConJ'à, o n:~ t!o Mamcü~. na Jlalda. Di~~lll'liO o rotJIIO· 
rilnonlo tio Sr. COJ'I't\a, Dl~cnrso tiO 81', mini~lro i.ln 
,iu~lir.a. Adiamonlo da tliscussrto.- 01\1111.11 uo UIA.
\'ota'Cão tlo ct•otlito o:..traortlinado pni'íl o miui!Horio tia N. 
II!:'J'icnltnra,-Fixal!!io das forr.as Uo ttJI'I'n. para o anuo li· 
nancoiro tio lRSL-"1882. lllscuÍ'riOS tloM S1·~. Co1'rcia ll pi'D· N. 
sitiou lo tln oonsolho, gncorramonto tio nrt. 1.~ Di!lciiS· N 
l'lio do arL. ";!,n Ohscn·a~üos t\o) ~r. ministro Utt ,guDrrn. ! • 
Hi~>Clii'SO tio Sr. Corroia. Encorramonlo da. til~ens:!.lio 

1i. Jusliras de 1. 11 instancia, 2.ü~i:271i~7H 
ü. Despe::as scmlas dn liOlicia, 110:0001$000 
7. Pessoal e mataria! flct ]iÕiicia.-Beduzida 

n 1:00015 n uespczn com illnminnçiio, 
COO}pra c conscrv:u;iio de movais dn ensn 
do J m·y un corto .. , , .•.. , Uü2: 3Gb,)OOO 

tlo nrt. ~.o, o tios :ultlith·os tia eanHu'a dos Sr~. thlJHt• 
tados. 

A's H hDI'ns dn manhã fez-se n chnmnun, o 
nch~I·nm·se prcstJntos 2a Srs. senadores, n sabor: 
Visconde uc Jngunry, Dias de Carvalho, Barüo 
do Mnmnngunpc, Godoy, Cruz Machado, Chi· 

. c!IOI'I'O, Vis~ondo do Abacltl, Bnl'l'Os llnn•cto, 
lnnqncirn, B:tl'ão dn Lugunn, Cürrcin, rrcixcit·n 
Jtlllioz·, .Josú lloníl'nuio, Víscontlo do Polotns, 
P111'11IHiguú, Lo:io Vclloso, Pnes elo Mcmlonçn, 
Luiz Cm·los, ViscmHlo do NicthOroy, Lnrayctto, 
Leitão ua Ctmhn, Antão o Darão do Souza 
Queiroz. 

Dcixnrnm do compni·oce;·, com cansa pnrti
cípnrln, os Srs. Uchôn Cnvnlcnnti, Conde ue Dno
pcntl)', Octnví:mo, SíiYeii·a Lobo, Síniml.rú, Vis
conde de Bom llctii'O c Ví>conuc do 1\io !Jranco, 

O Sn. 1.• sr.cnr.·I'AUIO uott ~ontn do seguinte 

EXPEDJC:Nl'E 

omcios : 
Do ministcrio tln guerra, do 30 do me~ proxi· 

mo lindo, remettcudo cm satisruc,no no do senado 
do 2G do mesmo mcz, cópia do iclcgrummn qno 
rccclmu tlo presiuontc da 11r01'íncin tiO Santa 
Cnthnl·inn >obro n prisão elo ulrcz·es Simüos un 
cnpilul tlnqr.olla provinein durnntc n olcir;fio a 
qno ultimamente :ri! i se jJroccuett.-A quem foz 
a J'OfJ uisi~~iio. 

Do L• >ecrotni·io dn cnnmra uos SI'S. deputo· 
dos, rio 2 do COI'rcnte mez, romcttendo as so
guin tl's 

N. 8. Gurmlanacional, . .. , • • • .. 3 :000,)000 
N. D. Casa <la rlatellçlio e asyJo rlc malldi(IOS, 

N. 10. Evmlua~s. (C~ mo dn proposta.) 
N. 11. CoJ'JlO militar de policia.-Supprímídn a 

uesj1CZU tle U:000r) com u compz·a do nr· 
m:rmento, cor1'enmo, etc., reduzindo n 
-1:0001) :rs do inspocc:ão do corpo; n igunl 
quantia ns uo acqÍiisi~ão <lo utonsis o 
olijcctos Jllll'n r:ompnnhins; o üOOb ns de 
aluguel do cnsn p:rrn novos postos do 
gunrdn; a ó801) ns grntiNcnr.ões nos oruo· 
nnn(:as do ministro un justir;'u~GO:OOO~OOO 

N. 1~. (Como nn 11l'Opostn ,) 
N. 1:1. (!Uem. 
N. 1~. (Idem. 
N. W. (!UrJm, 
N. lU. ~!Ucrn, 
N. 1 i. Idem. 
N. 18. Idem. 

N. 10.-Em voz ue-No1·os termos o comnr· 
cus-sendo 18:8201$, -uiga·se :-Noyos termos 
c comnt·cns, ilesuc jú 107: 0001)000. 

l'ni'ngl'nflho unieo. A scci'Oturiu do polioin d~ 
provincin do S. l'nttlo, ter:'• os eiiijli'c!!odos in· 
dicnuos no tnbtJI!n ~.' nnucin no tlom·cto n.1i~2~ 
do 2 do OutuiH'O de 1873, reftJI'Onlo ús fll'OI'in· 
cins do Mnrnnlião c S. L'odi'O do 1\io Grunde do 
Sul, o 11 dn provincin tlo Scnripo os mesmos om
pz•egudos o vencimentos indicados nu tnboll~ ~.· 

., 

" 
'1 
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do rof•Jrido docroto reforento {o provincin das 
Aln~•)as o outros. 

Poço. iln cnmnrn dos dopnludos, em 2 de 
Agt1sto d1"!880 .-V•scnndc do Pl'ado.• .-M. Alvos 
do Al'llujo, t." socrclnrio,-T/tomaz Pmnpcu, de 
SoiiZII Brazil, 2." secrotnt·io. •-A' com missão de 
orçatlleOIII, . 

0 Sn. 2.• sr,CnETAniO.iOU O seguinte. 

Pa•·ecer 

• Foi pr••srnto á commissiTo de pensões n 
proposiç"o enviada p•·ln t.•umnt•n d11s deputndos, 
quo upprovu o decr••to •lo 13 do Março d11 cor· 
rente unno, coucernunto ú clevnçi1o :~ ::Jün mon
smJS dn ponsiio de ~00 t•éis dia rios concodllln por 
det:t·oLo do t8 do Setf'm~ro de t87~. u llutlno 
Pot•Jirio na qualidade do 1.• cu dolo reformado do 
W.• batulhi1o de infnntnria, por· tor o mesmo 
co~udo em conscquencin do molestin adquirida 
em compunha. 

• Acompanha a mencionada pi'OposiçiTo o ro· 
quorimento documentado do petieionnrio, cópin 
do dcereto do concessüo, pu~licn-l'órma fiu 
morctl concedida unteriormento, e aviso do mi· 
nistorio du guetTn com dutn de :JI de Julho do 
187ü o outr11s informações. · · 

•Consta destes papeis que o pcticionnrio, sendo 
1.• codote do Hi.• baLnlhiiO .de infontnrin por 
doeMo do 18 do SctcmbJ•o do 18i~, lho foi con· 
cedirla n ponsiio de ~00 réis dinrios, n qnnl foi 
appt•uv:•dn por decreto legislutivo n. :1127 de 
f do Março do f87il; por outro decreto do 21 de 
Mnt·~o do mesmo onno foi reformado com o 
respectivo soldo por uchar-so impossi!Jilitndo 
pnrn o set·viço do oxot•cito em conserlnonuin do 
ferimento recebido om combnte,fl·llnu monto por 
decreto de 21 do Jnn,iro do 1874 obtnvo os 

. bonrns elo alf,res om nttcnçfio nos serviços pro· 
stndos nn cnmpan hn do Purugu11y. 

• Tentundo depois melhornmento •lo reformo 
corrcspoudunte no posto honorario foi estn pro· 
tOO\'Üo dt•snttenclidn, niio ohstunle ns cil••mmston· 
cins c•spm:iues do soppl i cante, por ser contt·aria á 
loi; ncro<c•mtnndo em snu pnt·ecer a commissiio 
do sonocJo que o policinnnrto podia requerer no 
governo nllm do que,como equidncle,lho elevasse 
rnzo,vo'monto o pt•nsiio de llliO já gosn, que 
ern exi~uo, ottendendo·se no seu estudo de com· 
pletn cogueiro. 

• Assim que, londo recorrido o peticionnrio 
nov11monto no governo imperial, foi nttcnclido 
por docreto do 13 de Março do c01·rente anuo, nos 
termos do p111'ecor ulludido. 

• p,.Jo que ó u commissüo do parecer que a 
pro~osiçfio sojn discutida o npprovndn. 

• Snln tlns com missões, 2 do Agosio de 1880.
Parmla,quá.-Ntmcs Gonçalves. • 

Ficou sobro n mesa pnru ser tomado em co~
~idornçiío, com 11 prop~siçfio n quo se refere, 
mdo, entretanto, n tmpt•tmtr. 

Tendo comparecido mais os·srs. Dariio do 
Maroim, Snrnivn, Rlboiro d,, Luz, Diogo Velho, 
João Alfl'edo o Cunha o Figuoirodo, o Sr. l're· 
sidente abriu a sessão. 

V. IV 

Lou-so n neta da scssiío nntoccdehte,.o, não 
hnvondo quem sobro eliu fizesse observações, 
deu-se por nppruvnda. 

Compnrocernm depois de aberta n sessiio os 
Srs. AJI'onso G• lso, Dnriio de Gntegipe, Nunes 
Gonçnlves, Diniz, Mendes de Almeida, Fausto 
de A~uinr, Bnr;io de l'irnpnma, Christiunn Otto· 
ni, Fornnndos da Cunha, Doutos, Silveira da 
Mottn, Vieira dn Silvn, Visconde de Muritiba, 
Cnl'l'ão o Silvoit•n Martins. 

ATT~NTADOS NA COliAIICA DAS RUSSAS, NO CEARÁ, E 
NA DE liAI\ACÁS, NA DAlilA 

O !!Ir. Correia :-A segurança publica 
conti 11 úa a reclumut· do governo n muis séria 
attenção. 

Ultimnmonto nos occupúmos com o ottentado 
praticado nn villn de Danuneirns contra o advo
gado Mandos llibcirn, sun familin, c o juiz do 
direito dn conwreo, uttcntndo ,,m que se nchou 
envolvido o juiz municipnl, bnchorel Sindulfo 
Choled11nio Cnlal'nngc de Assumpç1io Snntln~o. 
Hoje tenho do pedir informa~õcs ao go. 
verno solu·e novo nttentndo, praticndo contra o 
juiz do direito dn comarca do S. Dornardu das 
nussns, nu provincin do Cont·ú. Achn·se tnmbem 
envolvido nosto ottentudo o juiz municipul do 
termo. 

O juiz do direito publicou na Constituição, de 
18 de Julho, este nrtigo: 

•· Aco~o de ser victima de um attentado innu· 
dito, quo, pondo em gt·nvissimo verigo n minha 
cxisten,·in, deixou profundamente abalada a 
tt'llltquillidnde desta comnren, pelos justos re· 
ceios de que todos so npprehendem, vendo a 
nudncin com que o grupo do OS-'Ossinos assai· 
tum n primoiru nutoridnâo, o tentam esmognl-a 
com umn atrocidade aterradora • 

• No dia tO do corrente, :i I hora do tnrde, 
vollando de uma nudioncia pnrn a ensn de mi· 
nhn.rosidencia, sou em caminho nggredido por 
dous individuas ~uo, mo -noommettem de cn
c·etc ,. punhal, cndn qual mnis enfurecido n des
fechnr·me tn,mendGs golpes, que me teriam 
com cnrtczn nrrnocado n vida, SI nnquelle mo· 
monto n Providencia nüo me tivesse nmpurndo 
com o concurso elo Dr. promotor e dtl outrns pes
soas dPdicndns que, correndo iguaos perigos, 
ntii'Dr.tm·se em minha dofesn, salvando-me do 
Laos si canos. · 

• Conseguindo, npeznr dn sorprozn, desviar a 
primoirn panendn, uno li v o tguul felicidade 
com uma dns que mo repetil'nm os pnt•versos 
soq uiosos do meu snn guo ; o, prostrado por 
torra, senti dolot·osn oppressão nn parto corres· 
pondente ao pulmão esquerdo, de eu.jo choque 
~nstnn te tenho soffrido em minha jn tão alto· 
radu snude. · 

• Ft·ustrodo o plano sinistro, retirn~um·so os 
assassinos, gritando um delles :-não se quoia:en1 
soniio de 111i111l El'n este um irmiio do juiz mu
nicipal do termo, o colebenimo bacharel Ala· 
noel .Joaquim Çuvnlr.unti, e o outro um com· 
pnrsn que com ello viera dn Pedra llrnncn pura 
cond.luvnl-o na emprezn, · 

• Com.elfeito dias antas, fôrn ou avisado poJo 
tenente-coronel Custodio 1\ibeiro Guimarães, da 

4 
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commnnicuçlío quo lho llzoru .Tosó Nogucil•n do 
Amot·im Garcia, de quo o tnl juiz mnnicitlnl 
nnnuncinvn só ostnr a ~spern do il•müo Jofio, 
para tomnr de mi1n umn dcsforrn. 

• Suppondo nilo pnssnr isto do umn simples IJrn· 
vntn, rtoixei de tomar ns nccossn!'ins cnutolns, 
]JI'osop:nindo dosnporcciJido no cum111'imonto de 
meus dmrcre:;i do mngi~trndo, como quem nndn 
rocoiuvn, por niio ter netos que desntlussom tn· 
mnnhn iniauidndo. 

• Desg-t·ni;udamento parn mim, tornn·so uma 
rcalít.Indo u t!Onccp~;iio criminosa tlo snnguinnrio 
juiz; c nos tribtllHWs, eomo nn imprensa, pot•anto 
n lli'OVincin o o g-overno, ou o rcsponsnhiliso 
por esse barbara nttont:nlo, quo me ia custnudo 
a exisluncin, pnt·a que na conscicncia publica, 
cotno nn do seus ,iulgndo!'es, Oquo bem disc1·i· 
minado-o seu papel do mandante, o por llll'ios 
aleivosos nõo consiga oximir·sC\ ao cnstigo que 
rcsol'Vn o codigo nos assassinos do sua tomporn. 

• A scgut'tlll(!ll individual c o principio <ln nu· 
tol'iu:ula não so imporão no respeito publico, si 
os mnlfoitoros do todas ns clnssos puderem escn· 
pnr á nc1.~~o dn justiça soeiul, o rcruginr·se nn 
protocçiio qno lhes dispensarem os quo mais 
devem zelar sobre n munutcnr:iío da ardam c n 
mngcstndc dn Ici. ~ 

/

. • Quero justiça c nada mais. 

. 
• Limoeiro, :LI de Jtllho do 1880.-Manool Coe-

l/to Cintl'rt Junior, • 
O Sn . .1.\r.mnmE:- 2.' nttontndo contra 11 

autoridade ua JÍlosuln comarca, depois desta si· 
tuu•;ão, 

O Sn. ConrmJA:-A t•oiucidoncin é uma nggrn· 
vnrfio pnm u fJtllll pc~o mais pnrticulol'lncnto n 
tltiOUÇiiO do g'OVel'IJO, 

O Sn. J.IGIJAIIIDE:- Com n diJfcrençn do fJUO 
dn outra voz J'oi n J'or<;n publica com o ,juiz mtl· 
nicipnl quem espnn~otl o mcttou na cadeia o 
juiz do dil'<!ito fJ llcat·am imJ!Unes os outros. 

O Sn. ConnEI,\.:- E' n impunidade, como 
tenho sempre dito, fJUC autoriza n l't'flroducr:iío 
de ~ccrws lnst.imnveis. · 

O Sn. TmxmnA JUNJon:- E' verdade. 
O Sn. ConnEIA: -0 ,juiz do dit•oito do S. Dor· 

nnrdo rias !ltJs~ns dil'i~1u este olllcio no prcsi· 
douto da lll'ovincin (lc): 

• .lnizo <le direito do S. Bernardo das 1\ussns 
cm 12. de .lu lho do 1880, :\s fi horus dn tordo. 

•IIIm. o Exm. Sr.- Ainda no Jeito do so!Tri· 
monto c sob n oppros<ITo moral do gravo attcn· 
todo quo soO'ri, <lirijo·mc n V. Ex. pura sucointn· 
monto communicnr, que, depois du snhit' da onsn 
da cnmnt'll municipul do Limoeiro, onde estivo 
cm nudir.ncin do um jtllgamonto dOOnitivo, n 
1 horu dn tardo, pouco mnis 011 monos, do din 
1. dn corrente, ftli aggrcditlo do cmboscudn 
pm• dons assassinos, rruo mo dirigiram fncndus o 
cocctadus, doixnndo do ser milugrosamonto vi· 
c[,[mu dn arma homicida poln I igoirczn com quo 
c,·itci os golpos, o pcln intorvonçiio cnorgicu o 
corn josa do digno Dr. Joiio Pedro de ~nboin 
Jlnniloii•a do Mollo, do oscriviio Sornfim 'l'olon· 
tino Freira Chaves o do paisuno Antonio 'l'homaz. 

• Um dos assassinos ú bom eonhocido, jil hu 
muitos mezos quo sorvo do guarda-costa do 

Dr. MnnoOI.Ionqnim Cnvnlcnnto do Albuquerque 
quo ostentava sun Jlrotcc~iio o ncornpanhnndo 
armado pnra toda a [JD!'lo o alnr,Jr.nvn oJfcndor
mc quundo so o!Torcccssc opportunldndo. 

• O oull·o u Jler or~ desconhecido, dizondo-so 
que vim·a cm compnnhin do um irmfio dessa 
hnclwrel. , 

• Dt•pois do consummndo o neto dn aggrossiio 
ontrarum no portfio dn cnsn do mesmo bucha: 
rol, cstivc1'am elo publico nn snn sala do visitas 
d'ondo snllii'lllll para 11lcnn>11r o son comboio' 
~uo pouc11s horas 11ntcs tinha snhido cm dirccçãÓ 
t• Morndn·Novn. 

• O mesmo bnchnrol, no rctirnr·so depois com 
sua l'nmili11, nindn pnssnu om franJo da cnsn om 
que me nchnvn eni'Cl'mo o refrolnndo o sctt ani· 
rnnl ostentou n nutorin do sou Cl'ime, nmcn· 
çmulo fazer o l!lcsmo no D1·. p!'omotur llllblh:o 
arnnoçns cs~us tnsullno~ns que l'ornm socundn~ 
dus por sOtl i1·müo .Joiio, t\ fnco do todos que o 
11 compu ulwvnm. 

• Niío tenho inimigos nn comnrcn e fórn delln 
cnpnz de semclhnnto nttcntndo, o só o pu>SO nt
tribuh• no mesmo lincha rol Mnnocl Joaquim Cn
vnlcnntc do Albuqtwrquo, quo so tem celebrisn· 
do cm muitas sccnns de sangue nostn pi'Ovincin 
e J'órn t1olla, o. om quem sempre conlloi, por 
nchnr tmposs1vcl qJo um bnchnrel p .. IJro o 
sobrocnrrcgndo do fnmilin, c quo aSJlit·n um 
futuro, fosso cnpn~ de tentar contt·n n Yidn tlo 
nin;<ucm o muito menos do um collogn, qno 
ncn h tun mnl I !1c foz. 

• Da inr1uiri<:fio de tros testcmunhns,quo jnrn
rnm npoz o dolicto, ost,", bem Jli'O\'ndn n tonta· 
tivn de morto nn miuhn pessoa, n sua prcmcdi· 
tacão e ntllorin do mos mo Dr. Mnnool Joaquim 
Cnvnlcnntc tlc AlbtHfUCI'quo, o do umn cnl'tn que 
a ponc•l l'ecetJi, j:í nutt•ns proYns l'Oflll:-:lns exis
tiam contra o mesmo linohart•l c n com pi ioidndo 
<lo oull'Us pessons, pelas muitns rcvoluçUcs jm. 
JIOI'tuntos dus tostemnnlws iluJuiridns. 

• O mort cstntlo do snudo nindn u melindroso si 
ntlcudor·so nos meus nntigos 11ndocimcntos 
ohronicos, fJUO so nggravaram com n farto cn
cetatln que recebi sobro os costcllns do Indo os
<JIIC!'do e pu ImiTo, tendo por Yozcs escarros do 
snnguo, o nndn posso l'nzor no desempenho do 
meus duvcros: o assim impotro a V. Ex. niio só 
uma li~er~<;u de dons mozos com ordonndo, como 
ns lll'OVirloncins que o cnso urge pnrn a instntt· 
rn<:vo do processo pelo Exm. St:, D1•. choro do 
11olicia, visto snrem o 1." o 2." supplontos dujuizo 
municip:d dcstn cid:•do, amigos intimos <J pro
tocto!'CS do t·cl'oriilo !Jnclwrol, qno sondo os 
substitutos tln Vlll'll do tlil'Cito no meu impodi· 
menta c do D1·. juiz municiJlnl, rco mnndnnto 
da tentativa do morto, tudo l'uriio om l'nvor do 
pntronnto eom o sacrillcio do meu dosnggruvo 
o dn j ustira. 

• M:unrdo o t•osul tnt!o das nvorigunçüos reque
ridas o lli'Oillovitlas polu Dr. pt·omotorpuiJiico, 
pnt•n relntnr melhor osso g!•avo nttcntudo quo 
sofl'ri; limitando· mo por orn no quo nca!Jo do 
expu r n V. l~x. di~tando osto em qno mo ns· 
signó, nncnrocondo, r1ue rclovo n roducçiio, fllhn 
de meu ospit•ito otll'illtllado pelns cruois pro· 
v~çlies quo so sncccdom nmus upós outras. 

···; 
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• Tributo n V. Ex. os meus prÓtestos de estima • No din 2 do corrente dernm·lhe dons tiros nn 
o consitleroçi,o. porta o nrrombnrom-nn, desto vez nilo forom 

, Dons ~unrdo n V. Ex. -IIIm, 0 .Exm. Sr. conhecidos os autores do fMto eriminoso; mns 
conselheiro Dr. Andró Augnsto do Podun a inercio dos uutoridudcs, a cujos vistus cllo se 
Fleur·y, digni~simo presidente da provinciu do passou, indicou-os logo pelo uronos como con· 
Ccnr·ú.-Jifunnc! Coelho Cinlra. • nivontcs. 

Este fnctn ó tão gr·nvo que estou corto do quo ' Mos ns ~utoridndos _dn 1'0.9CIW'aJ:tio s~o bos· 
0 governo jí1 terú di!llo conhecimento e podcrti tonto audoctOsns ~nrn nuo permnnecor stmpies
hohiiitnr• o senado n formnr J'uizo sobr·e o eccor· mente hU<Jwitus e desordeiros e annrehistos; 
rida. querem lo~o ostentar-se toes quaes silo, dignos 

A eccnsilio JlOde CJUC cu solicite tombem in· agentes do 'governo que só pnrn u dosor·t!om e a 
nnnrchía .1s constitue. · . 

formações do gover·no acerca d11s noticias, quo , Entonder11 m que deviam mostrar logo no 
têm •·or·rit!o nes1a cidade com reineüo n acon· orguo da justiça pn~licn com quem linha do 
tocimcntns deploraveis na coma reá !lo• i'uca· lla1'cr-se, e no dia~ ti noite 1i0 llomons ar·mados 
ratú, pr·ovincia de Pernambuco. São tüo en· utt! os rlenws puzcram om cerco a cnsn do 
contr·auus as versões, que a pninvra do go· Dr. Frnnr.olino Augusto do Oliveira, nclwndp·so 
vcrno servir(, sem duvida par11 os<lillrecor 0 á fronte dolies o proprio delegado c comman-
publico como as circumstancins reclamam. dante do destncomonto, alferes do JlOiicia Josó 

Mabo do tratar de um nttcntado commcttido s 
contra o juiz do diroilo da comarca de S. !ler· Joaquim dos tintos Anrlrndo, o 2.• SllJlJ!lonte 
nardo das Ru~sns. N•io posso doixnr do ocm· do juiz municipal-do ·~acnmarte em pun)lo e 
Par·me kualmentc com 0 qu" soJl'reu 0 111•0• rewolver :i cinta, o adjunto dn promotoria vu-

. " blica o o colloctor. 
molor J?Ublico d11 comnrca do Mnrnoás, da , Como do primeiro assalto não arrombaram·· 
provincrn de que ú digno r·oprcscntantc, nesta us portus porque estas lhes fornm fr·aniJUeat!as, 
cnsa, o nobre JH'osidento do congeJho. e então, excepto olfonsas physicns pessonos, não 

l'uro não alongar-me nn cxpo~ição do facto o houve uesntinos que nüo praticassem,. alú contra 
dos providenr:ins tomudns, lorei o que a este inofi'ensivos nninwes, nem insultos de que 
respe'to diz n Gnzcta da Bohia, cm sou numero fossem so~r·ios. 
de ~3 do me1. passudo: , Bntr·etnnto, porque assim procedem os agen-

• Pl'nvidencia.! .-Pela prosidcncin da provin· tos do gover·no cm Maracús? 
cin foi mnndudo recolher a esta cnpital, com o • E' o Dr·. Fruncolino um conservador exaltado 
destncnmcnro que se nchavu na villa tio Marac•'rs que por seus actos par·tidnr·ios tenho provocado 
sob o seu cmnmnndo, o alferes do corpo de as iras dos amigos da situn('ão? 
policia Josó Jonquim dos Santos Andrade, que • Tanto não ó, que fui no;ncodo pelo proprio 
ali i tum bem exercia o cargo do delegado, Sr, Dr·, 13uicfio, e nós conhecemos bem a into-

' A mcHmn prcsidcncin, cm virtude dos par· lerancia dos I'CIJCIIerado!'CS para suppol-os capazes 
ticipa.,ües officiacs que rccobett !JUanto n fuctos !lo fuzer·em roi:abir· tul nomcnçiio om um ndver
quo SO deram ultimamente na Jocnlidndi·l, re·' Snrio; O si is>O pudesw admiltii'•SO, C~lll C1Jrtezn, 
comml!ndou no Dr. <:befc do policia que syn· ú muis ligoir•a manifestaçilo uo bostilidude aos 
dicasso de taes factos e pnt!iu inl'or·muçiles no dominadores, estaria eilo domittido a bem do 
jtliz do direito dn comarca, sm·viço Jlu~lico. . 

• A~uardn o resnltado da syndicnncia e as •Si não é isto, tcr•ú o promotor· pr·ovocndo por 
ditas illfor·maçiles pnra ulterior procedimento.• sOLl procedimento particular o odio du seus 

• Quem eslá inteirado dos :wontccimcntos do aggressor·cs a tal ponto quo estes procurem tirar 
Morncús·o 1:ompt1rn·os com todas as providcncins contra c li e uma víngaucn ostr·on,losa? 
do Sr. Bulcüo, vil io~o que a noticia dn folhn • 'l'nmbom não pódo udmillir-so; porque cm 
officinl não tem outro tlm suni10 poder n Sr. mi· tu! caso tol-o·iam ammditlo nu propriu pessoa, 
nistro dn justiça dizer no senndo que o prcsi· ni10 se iimitarium nos insultos, ans csll·agos da 
denlo desta Jlrovincia providenciou como o cnso casa c dos objectos, ü nnitiia~iio do animaes. 
pediu, cncr::icnmcnto, mas som precipitacüo, em •O que hn du .concluir-se, pois, é que ó ver·tla· 
ord1•m n rostubeiecer na comarca anarcliisatin o doiro o motivou quo so attri~uom Luus violoncins 
imporia da lei. -querem amedrontar o ·promotor paru que ello 

• Salvar· as nJlpurencius é só o que visa o go- abandono a comnrcn, atlm do que, livres do 
vcrno; tanto ussim quo entro as providencias orgão da justiçu publica, possam sem estorvo 
dadns omittiu n foihu official a primeira- a disponsut· immoral protecção a criminosos do 
remoção do lll'omotor· -, neto que não pódo morto. 
deixar do merecer a mais formnl condcmnnç~o • Eis ahi a vcrdadcir·a causa dos attontndos 
JlCio procodimonlo do prosidoutu dn provincia que tom solfr·ido o promotor publico de Mnrncás. 
iliante dos nttentndos praticodos contra a auto· • •rorna-so ella ainda mais irrecusnvel desde 
ridado constitui da. que se sou~CI' ~ue, tcndó o Dr. Frnncoiino che·. 

• Encaremos os factos o as Jlrovidoncios, c ve· gado a Muracns em Janeiro, seis dins depois 
jomos si tomos ou nf,o ruziio par•a nssim nos sofi'rou logo um desncnto de um grupo om q'uo 
enunciar. . se achava o ai feros de policio José Jonquim ilos 

• De quo se trata? Santos Andradll, entüo commamlnnto do dostn· 
• Nu vililr do Marncús o or·gilo do justiço pu· cnmento upenus, u do pois elevado a delegado, 

blica foi victlma do inqualillcaveis attontat!os, som dul'idn por tor mostrado na occasiiio pnrn 
dos qunos foram princlpuos nutores ns nutori· qunnto proslavn, grupo dirigido pelo advogado 
dados da situaçlio. · José llonriques dos Santos- promotor do todos 
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ns desordens o nsses~or dns aularidndes vio· 
lonlns. 

• O motivo dossn primeira 11ggrossão foi nind11 
11 prnto,·çito 11 um Cl'ilninoso, do quo ern pot1·ono 
o roforido advogado; l'ni logo o primi!II'O 111'0· 
cesso do que tomou conhecimento o promotor 
!f,UO valou-lho o dosn~rado das nutnrid:ulos. 
h depois do dosncnlo, o nlferes, o mi vogndo o o 
suhdulogndo em oxercil'io pi'Oinovcrnm nas runs 
um tumulto, qno ia sóriumento compl'nmottondn 
n tranquillidado publica, o do qnnl o que 1nonos 
resultnu fui u fuga do c1·iminoso, que tinlw sirtu 
proso cm llngnmtn" so nclwvn recolhido :i cadei11 
por crime inllllllnçnvrl. 

• Oro, o SI', llutcão niio ignornva ~st~s pi'Oco· 
dentes; cntretnnto qnnl foi o primeiro ~tclo de 
S. Ex. ao s~tbor dns nltimos IICOlltncimentos? 

•Parece inacreditnvul, m11s ó un1a tl'istc reuli· 
dadu. 

•S. Ex. removotl o promotor pnblieo, desmo
rnlis:mdo ns~im o principio dn :mtoridado, e 
dnndo gunho do causa aos nnuJ'chistas o prole· 
cto1·cs do cl'imo I 

•O criminoso Mnrtilio, upeznr de autor rle um 
bnrb:ll'O nssnssinnto, /:i I'SlÚ JJns~enudo JliiS r·uns 
do M:~rtll'iÍs, o contr·n ollu inslnurou·:.:o :q1enn~ 
um sinntlacro de processo, no qtwl nom ao 
menos t'oi ouvido o pi'OIIIOtül' pnhlico. 

•A nnscncm do promotor cll't.mtivo j:í conwçn n 
prodnzi1• sons efl'eítns; o ndjnnto rlo Jll'omolor 
l:\ eslil mnndandn prender e espnnc:11' pelo PI'O· 
prio llnrtilio iu1uellt•s r1ne cnli"m e111 sou do>· 
a:;1·ndo; alie o o suppl1..nte do juiz muni<d1ml 0111 
oxcrcicio, como ns IIUtoridutles poliuiaes, nbe· 
ducem ccg-nmente no nllvognrlo .José Henriques, 
uccusurlo <lo tor sido n11mdnnte du e~·imo do fJlW 
Mnrtilio foi o execut11r: im11gine-se o c\u~ ser:'t 
feito d11 justiça entregue n:1s m:ios do ta g-ento. 

•E dinnlo de tudo isto punsarli o S1·. llulcão 
que cm MnJ·nct1s scrú do:=n:.n~rnv:tdn n jnstiçn 
conculunda, rostnboleclli'·SO•IIII o imperio da lei 
com as !ll'OVidencius do que deu nutir:ia a folha 
oillei11l? 

•O alferes Andrnde regressar:! :\ c11pitul, o e»n 
sor1i todu n puni1;uo que hu do soll'rol', do 1110smo 
modo quo o coluiH'e cnpili1o Cnnstnncio, depois 
dos hori'Oros pi·aticndos om M~tculmbns como 
oommandunte dn força d•! linhu, nom a conselho 
do inl'ostignl·iio foi subm<Jttido. 

•As synuicancius o inl'ormuçuus por que r.sporn 
S. Ex., essas híio do lei' o mesmo msnltndo da· 
qucllus qno ngunrdnvn para docidi1· sob1·o a illll:.nll 
demissf10 do um supplentc do juiz mtwicipul rio 
Jonzeii'O, · · 

•O supplonte foi demittido por llavm'!lwtlaclo do 
1·esideucia, qunndo elle nunca sahiu do Jonzciro, 
foi substiluido por um dO> Benoitons daquollo 
cidadu; reclamamos conu·u o escnndtilo, o S. gx, 
mandou diwr·nos pelo Diario que ia oxi~ir 
promptns informnçõos para docidil· do nccot·do 
com o justiça, sen llrmo proposito. 

·I~ todnvw lú se viio qtwsi dous nnnos, o quo· 
trio:mio do supplonto eslmlhndo ncuhou, o ntê 
!tojo osporumos ]Jolns informn~ilos o pola justiço 
de S. Ex. 

• Niio leve, pois, n mnl S. Ex. quo nüo nos 
fiemos mais em suas promessas. 

• Mus.quundo sojum ellus sinceros, dign·nos, 
Sr. Dulciio, ochu quo ó um neto louvavol, de 

mornlidndo, do prndoncin,. energico, um neto 
e1nllm digno de um t;IIVBI'no ~uo ;e pruzn-n 
rom .. ~ii" do ]lromol<ol' do Mnracas nns con,li~üos 
exposto; ? 

• Esl'!nro,:n-nos S. Ex .. sobro o nm que teve 
0111 VISIII l'lllll eSSII ICillOÇIIO, 

• Quiz fovor,•ccr o pruton\•iio dos pntronos do 
crinw 0111 Mn,·,,cl'", cousa quo aliás 1eu1 seus 
visos de r"nlidutle? 

• ~lns isto é umn cousn quo não tem nome, é 
uma immornlidnde to! que niio quoi'UIIIOS IJUU· 
lilleal·a. 

• l~uten1le S. Ex. rrue devo nomear para Mnrn· 
CIÍS 11111 Ol\11'0 IJI'OillUtOI' ? 

• Do duns uuw: 011 S. Ex. mnndar:'1 pnrn lú 
quem vü pnetua1' com o CI'ÍIIIC, o nusto caso bem 
póde duixnl' o adjunto, porque n immor:ilidnde 
:\CI'Ü Wo grundo n nm ·enso como n'Hu ti'O : ou 
Ontãn dOllll'!i a C0111ai'Ca com um 11r01110l11l' quo 
tenha encn.dn o dignidnde JUII'n JJÜLI LJ':Jnsigir 
vcr;.wnllosnrnento com os dcvcros dt! sun cltwn
dn mi:\:;iiO. 

•Mns, no ultimo cnso, nttendn S. Ex. que os 
eousns flo:arnm no mesmo pé. Aos annrchistns 
d" Maraei1s pouco impol'la que o Ol'g;io dn jllS· 
ti1;~ pulllicn sujn o DI', Frauculino Au~t\sto do 
OI1V01ra, ou outi'O qu:ilrJlWI': ~que n:'w lhos con
vem, o que elles cst:io dispostos n impedir, o já 
o conse.~·uiram, r! que n le,i soja respcitadn. IJo 
modo qu,J, .0111 chcgnndo ln OULI'O promotor que 
n~o esteja <lisposlo a pacruar com cllt•s, fu1iio 
o mcmw que lizo1·am no Dr. 1~1·nncolino, o 
S. Ex. turi1 tle removei-o pelo mesmo motivo 
po1· que removeu a eslo. 

•Ago1·n ent:io, depois dn lirilhnnto viclorin que 
S. "x. lhes dt•u, n~o ha mnis nutol'idade rno-
rnlisndu que sojn possivol cm Mnrncás. · 

·1~ om qualquur outro ponto dn provincia, 
dosdc quo os crinlinosos rccuiom os golpes da 
j ustiçn 1lo um mugistrudo roei~>, j:'i snhem o OX· 
podiento o que dovcm rocorTCI'. 

•Veja o Sr. Bulc~o as conser]uoncins.do sou 
neto, o a quo contingoncins urraslo·O a cuma-
rilhn.• . 

Estes factos do Mm:ncú~ ussomollinm-so nos 
que já tive occnsilio do rofel'ir, o se deram na 
comnrca de Urubú, .J'clntudos pelo respectivo 
juiz do direito; os criminosos tHmiJom não en
contral·um n ropross;io dn lei. 

EstiiS occurrencia; moÜvm•om um artigo no 
Jllouitor, folha liberal r1uo so puhlicu na copilal 
da Uahiu, o q110 em urt1go de fundo, sob n opi· 
g'l'llpho- o governo e o rlosordom- diz o quo 
passo a lllr ( ld) : 

• Hn trinta mozos quo se innugurou osta si
tunçno, que por vorgonhu nosso o nossa eterna 
dur, diz-so libornl, como si mu ior do IJUO o mnnto 
augusto do partido lilloral, não tossem os c1·ros e 
desatinos por olln prnticados ; o ho trinto mozos 
tom hum, que o Jllliz ouarchisou·so do modo mais 
tcrrivel. · 

• !'Mo o governo negar os factos; diga -
púdo? 

• Cuidemus sú dostn provincia : o que so tem 
pnssudo nqul nüo hasta n onchor volumas~ 

• Ondo o governo viu jil iguul dosoneadoa· 
monto do poixilos !Jnixas 1 Quundo viu n dos· 
ordem cumpe11r com lnnla iusoloncin ? 

.•.; 
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• J1í niio foliamos desses crimes, que so vêm 
por todn porto -ataques d propriedotlo o á vldn: 
roubos o nss~ssinios, que nem po!' isso siio dos· 
culpovels. 

• Foliamos, porém, comprehenrln·nos bem, 
dos ntnques dos copongns ás autoridades consti • 
tuidns. · 

• Os professores primnl'ios võm-so obrigados o 
nbnndonur suas cMleil·us pura niin mol'rorem os· 
sussinudos. Che~:om 11 estn cnpítnl, u o eonsolho 
suporia!' du ínstrueçfio publicu os ubsolvo, po1·· 
qu" foram victímos do violencio a que n1i0 
podiam resistir. E' Isto verdnrle ou.niio? 

• Dois viguríos do sortiio dosln pl'OVincia, um 
que a goute do Dilrrio chnmou .anjo do poz, 
outro qu" se dizin suldnrlo do S1·. consiJiheiro 
Dnnl:JS, i!SI.fio pl'ivad11S de residi1· nn sédo do 
suas pnrnchías, e um delles homísiudo nesta 
cu pilai. E' isto verdnd1•, ou niio 1i? 

• Dons ítolinnos roeebum intimaçiio poro nhnn
donnr suas casns de couun,rcio, dentro do vinte 
o quntro hor·as, sob peun rle perdurem n vida. 
Nüo é isto a pura vcr~udn? 

• Dl'ixomos ngurn todns as tropelias de que 
foi victíuiD, em seus huns c nn p••ssou de seus 
nmigos, PorUrio Br·nnd1io; deixemos ns lut11S 
dn policia cou1 n tropn do linhn; doixemos os 
mil o tnntos proccs>os do Cliiqu<J·Ciiique ·o us 
combates dn força publica contra os cidndiios; 
deixemos os ncont,•cimcntos ultimas de Santa 
Mnriu; doix~rnos os llllii'IYrios todos por que lin 
trinta mezcs estú pnssando o sor·tno 1lusla pr·o· 
vincin; nhi est1io a~orn os dois factos clnmorosos 
que tomamos no nosso collr.~n da Gllzrta tia 
JJ r/lia-os doso colos que soll'!·eu o promotor do 
1\larnc:ís, c n tentativn de morte o que escnpou o 
juiz de direito. do Urubu. 

• Sno falsos. estes fuctos? 
• O Dmrio' uno se n'nirríará n dizei-o. 
• Apeznr de torln sun coragem, n verdade é 

ostn-que um vignrio, que se nclin nesta cnpitnl, 
o que e1·n soldndo do conselheiro Duntns, ~sllí 
pr1vudo do voltar parn snn freguczin. Porque? 
Porque ns autoridudo do govni'Do nüo o quer,•m. 
E que faz ú governo? Mantem as .autoridndes. 

• No din 2 do corrente nrrombarnm n cnsu do 
PI'Omotor do Murncús, anm de ourigol-o pelo 
terro1• n renunciar o cnrgo. . 

• Que fnz o gover·no? ·O facto rl denunciado 
no din i6: no dia· seguinte, f7, mandn publicar 
o guvonJO, un gnzotn oiUdnl quo nquollo [li'OIUO· 
tor estava removidu pnrn n Victorin. 

• Logo, o governo dú auxilio nos desordeiros, 
servindo ;is suns exigoncins. 

• Niio querem. ollos o promotor? O governo o 
rctirn. 

• Depois disto, nua quer o governo que seus 
nmigos desordeiros tornem-se cada vez mnís 
nudncio;os ? 

• O que é isto sonüo n anurchía ? 
• NITo rl revoluçiio de uma parte do pniz des· 

contente, quu tomn nl'illils contra ns instituí· 
çuos com um Om politico: é n annrchin que pesa 
sohre a sociedade, cnhindo dns miios do go· 
vorno, 

• Bom sabemos q·ue o Sr. Bulciio, que o Sr. 
Saraiva, que o Sr. Dnntas, niio mnndam matar, 
nom saquonr, nem íncondlnr; mos esses se-

nhoros tõm compromissos politicas com homens 
apaixonndos, e, entreganrlo·lhes 11 nutoridude o 
gurnntindo-lhes 11 impunirlnrlc, hnbilitnm-nos n 
po•·poLrnr esses exccqsos vergonhosos. 

• Nem 110 monos nqni o Um justillca os meios. 
Niio é ern no1ne da idén, niio ,; por J'nnulismo no 
principio politico, <1ue o sertão presencia todos 
nquelles liorTores. • 

Senhores, cu dou o desconto •.. 
O Sn. DÁN'I'As (mi11ístro d:rjustiça) :- Apoiado. 
O Sn. Conn1u.1:- ... !is oprociuçõcs, que 

podem · s11r cx.ngt,radus; ruus, nn tJ 111~ niio 
posso fnzer desconto é nos fnctos referidos. 
E' sobro elles que peço explicoçõus,' pnrque, si 
n"o so pr,•st/1111 aos iJOillmunlnl'io• 'lUC te H li o lido, 
não podurn deíxnr de Incorrer· nn mnis severo 
censurn e r·ep!'essiio por parte rio govt•ruo. 

gntondi, por isso, olim de niio f<tti:.:·nr o se
nado com uma exposiç;io feito por rnirn, que 
ser·ia mnis prolix11, ~over lar o IJUO 11 este r .. s. 
puito tem puldicntlo 11 imwen:w. N;in li todo o 
n;·tigo do jurnnJ lillerol, rnns sú n pa1·to que se· 
I'Cf,rc lll'Oprinmcnlo nos factos. 

Pn1'n que n• inl'urrnnçues possam ser trnzidns 
no senndn, vou mundnr :i me~n o seg-uinte re
querimento (lê): 

• Reqllllii'O que, pelo minist,,rio dn jnstiçn, se 
pe(;nm info1·mn~Ue:-i uo govorno snb!'c os nLtcn .. 
tndos d" que 1'11r':lln victimns o juiz de dir·cit0 da 
comar·c11 do S, Bornnnlo d·IS Hussns, provincin 
do Coar:i,no di11 10 do Julho ultimo, e o promutor 
pulillco dn corn:li'Cil de Mnl·ncás, provi nela da 
Bohia.-illtwoul Fmnaisco C'll'l'eia. • 

Foi npoindo c pos.to em discussüo. 

O S•·· Dantaiói (ministro da j1tslir.r1) :
CorueçUI'üi por onde acnbou o nour·o sénodor 
polo l'al'anil, isto é, pelus fnctos do que so 
occupou ::i. Ex., lendo dons orgãos do opposição 
nn províui:ín da tluhiu. 

Disso S. Ex., o muito bem, que era o primeiro 
a d:1r desconto ú oxugot•uçao ... 

O Sn. P,\UANAauk:-Apoiodo. 
O Su. DANT,\s (miuist;·n dit justica):- ... que so 

potlin pl'csumir haver nuq11elles ârtigos. 
O Sn. CunnErA d:í um aparte. 
O Sn. DAN~AS (miwstl•o da jnsÚpn):-Mas, 

acrescentou, que não descuntnvu a parte relativa 
nos l'nctos. E' ussirn; qnnnlo nos fnctus o governo, 
nltim dns inl'orma,;ões IIUC já exigiu, e que 
espera, exigirú outrns rnnis complolns pnru com 
ollus esclarecer o hom·ado sonutlor o o senndo, 

·Entretanto, sem declinurde modo nenhum do 
dever, quo tom o g-overno de inl'ormur o seuudo 
sobro os fnctos occnrrontes, quando obtidos ns 

· ínforma~iles, devo observar que ni10 é passive! 
pretundor-se que de todus os acontccuuentos 
que vuo tendo lug:~r, tenho o governo o dever 
do dnr por si notieiu no senado. Ha ordens re· 
petídns pn1'n que sons dologntlos, nas provincíus 
em que LG111 lido lugnr tnos ncontocimentos, 
além dns cornmunicnçõos, pro~edum do modo 
que, hnvondn crimes, s.ojum os autores pro· 
cessados e puni tios, segundo a lei, 

_ Portau to, com multo bons fundamentos posso 
dizer no senado, que é nutur·al que n rospe1t0 de 
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~lguns ou do todos ossos fncios, ns ordens se 
acham expedidas o so cstojn procedendo nos in· 
quol'ito~. pnrn que nllnal, levados este~ li :~uto· 
ri dado j ndicinrin compotonte o formada a culpa, 
sojnm ]leio respectivo tl"ilmnnl.iulgndos os dehn· 
quentes. D'ahi cm diante (tl preci'~o discrimi· 
narmos ns cousas) o governo não tem mais 
n:~da a fazer do que tomar nota do proc •di· 
monto dos ag-entes do podar publico, pa1·a den· 
tro do sua alçndn proceder om rolaçilo a ollos 
como fôr de seu dever. 

Eu sinto achar· mo um ]louco incommodado 
hoje. 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-0 g-overno tom mui to 
que fnzot· antes da punição dos criminosos, para 
q uo novos fnctos nüo se dum. 

O Sn. DANTAS (min•stt·o da justiça) :-Uns 
quem é que diz o contrario? 

O Sn. JoÃo ALFHEDO :-Providencias e preven· 
çiio 6 o que estamos pedindo todos os dias. 

O Sn. DANT,\S (mi!Jistr.o da justiça):-Pois o 
senado niio está vendo, niio estú vendo o pai~ 
inteil·o que o q no é dn al(•ada do governo tom 
sido feito, como já o demonstrei muitas yezes o 
ainda vou provar daqui a pouco? 

O Sn. JoÃo ALFnEoo :-Eu protesto contra o 
principio. 

O Sn DANTAS (ministJ•o da juslica) :-0 prin. 
cipio é suo, nem excluo que o govérno, nnquillo 
que ó dn sua alçado, fn~a o qull devo, como tem 
feito e ha de continuar. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho) : -Não 
podemos ir ató ~o ponto de prevenir o juizo 
dus mogislrudos. 

O Sn. JoÃo ALrmmo-Não disso isso, o que 
di~se roi que nua so devo esperar só a acção dos 
trJbunaes. 

O Sn. D,\NTAs(ministro dttjustica).- E quem 
disso tal ? Das minhus palavras IÍüo hn uma só 
que se [lnret;a cont isso. 

O Sn. Jo:io ALFnEoo:-Tem-se dito mais de 
uma vez. 

O Sn. DAN1'AS (minislJ'O da j11stica) :-Desde 
que V. Ex. insisto cm affirmat•, eü insisto om 
ncrrnr. 

Ô que póde o governo fn~er? Demittir, sub
stituir, etc., o isso !cm foi til em muitos casos, 
como é pulJiico, a começar pela pi'ovincin que 
o nolJra senador representa. 

O Sn. JoÃo ALI'IIEoo:-E' melhor nüo tocar 
ahi. 

O Sn .. DA;NTAS ( ministro da justi!:a ):.-Niio 
tenho reccto nenhum de tocar nhi •.. 

O Sn. JoÃo AI.l'IIEoo:- Ahl to rias as demis
sões vieram post (act11m, o factos anuunciados 
com muitn nntocctloncin. 

O Sn. DANTAS (ministro da jJtStlj:a):- O paiz 
nos lia do ir julgnndo. _ 

O Sn. JoÃo ALFnEoo :-Apoiado, o pniz nos 
julgnrú. 

O Sn. llAnÃo oE ConaiPE :- Po!Jro paiz I 
O Sn. DÁNTAS (mlm'stro dtt jltstira) :-Quem 

O fez liOUI'O ? 

0 Sn, ll.~nÃo DECOTEGil'E :-V. Ex, o dirá. 
(lia out1·os apartes.) 
O Su. DAN'rAS (millistro da justica):- O hon

rado senador alludiu nos factos· do 'l'ncarntú, 
olles tem occupado a nttonçiio publico por meio 
dn impt•cnsn c de telcgrammas ora mais, ora 
menos oxugeJ·ados, mas em todo o caso têm 
occupado a nttonçüo geral. Eu, pois, direi om 
resumo o quo sabe o governo sobro estes fa· 
ctos(/t!): 

, Despacho de S. Ex.- Pornnmbueo .-Acon
tecimentos hnv1dos em 'fncoratú.- Em oficio 
do 1~ do corrente communica o presidente da 
provincia de Pemnmbueo, em resumo, o so· 
guinte: 

• Que a 23 do· .Junho ultimo o delegado de 
Tacnratú otnciou no chofo do policia, parlici· 
panda a prisflo de Jonquim Darboza de Souza 
Forrar., no dia 21 dnquelie mez por :1.6 indivi· 
du11s capitnneaclos por um Olho do tenente COI'O· 
nol Fr:mt:isco Cavulcanti de Albuquel'fjUO, sondo 
condu~ido pura a l'n~enda deste ultimo, ando 
esteve detido e gunJ•dndo por um grutJO de mais 
do ~O homens armados, alguns dos quues oram 
criminosos: 

• Que, intervindo o juiz do direito da comarca, 
foi posto em liberdade Souza Ferraz, depois de 
promottor que razia nntos do dia ma1·cado a 
cieiçiio, de neeordo com uquollc tenente co
ronel ; 

, Que os :111imos ficaram sobi'esaitados na 
villn com o receio elo um saque prometlldo pelo 
mesmo tenente coronel ; 

• Que, cm 27 do dito mez, otneiott de novo o 
doiogado, dcciarando qun, por jnl::ar imminonte 
um ataque ú Yilla pelos 200 individuas reunidos 
por UIJUelle tonentc·coronel, com o fim do roubar, 
llzora por sua Yez reunir i~ual numero decida· 
diios para manter a ordem, deixando do requi· 
sitar força :i guarda nacional, por ser seu com
mandante o mesmo tenento·eoronel. Que tnm
bem reuniram algumas pessoas para garantir-se: 
o subdalegndo, o collector do rendas proviu· 
ciaes c diversos commerciantes ; 

• Que no mesmo sentido olllciou :íquclla pro· 
sidr:ncia o pJ·omotor publico da comarcn, cm 
28 do referido mo~ ; 

• Quo, cm officios de 2 e 3 deste mez, declara· 
ram os juizos do direito e munici]Jal que, n;;o 
chegando a um nceiirdo o tencntc·corono/ l'ran· 
citicO Cnvnlcanti do Allmquorque, consorvndor, 
o .lonrtuim Jlurboza do Souza Forra~. liberal, 
ucoJ'cn dus ultimas clei~lies, l'oz nquolle soques· 
Irar cm sua fazenda n pessoa deste; 

• Que o juiz tio dimto intor1•eio .• como j:l foi 
dito, o que Ferrtt~ declnrou·lho não ostur sof· 
fJ'cndo vioioncia alguma. · 

• Qno, nfio achando Souza Ferraz boa vontade 
dn pnrte do seus CO·I'rliglonat·ios Jloliticos, no 
sontido do chegnr.em n nm ncct)rclo, fornm piei· 
tonr n eleição nmhns ns pnrcinlidndes: 

• Que tlzeJ'Itlll·SO algumus prislios o lendo o 
supplonto rio delegado, om CXOI'cicio, obtido um 
mundndo do prisão contt·n dous rr!os·,n·onunein· 
dos, segnitt pm•n n fazcndn do dito Wnento-co· 
rouel, onde so dizia tJHtnrom hondsiudos, afim 
de cnptural·os, levando todo o tlestacamonlo c 
uns cem homens : 
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• Que nlli nno nchou pe.~soo olgumo, o por 
isso seguiu o mont:ionndo tonontc-corollol, qno 
se pnssott pnrn n provincin dns Alagõns: 

• Quo o juiz municipnl oxprimo-so qunsi nos 
mesmos tormos, quo o juiz do direito: 

• Que rocomrnondou no juiz do direito, qnc 
infnrnwsso a respeito do oci:orrido, e providon· 
cinsso logo cm ordem n manter u trnncJuillidnde 
publica o n segurnnçn individual; 

• Que ordenou no promotor puillico, requeres· 
so o que julgnsso conveniente no sentido do r·o· 
primrr àttentndos igunes nos que se referiu, 
~evendo promover a puni~üo de quaesquor diJ· 
IJnquontos; . 

• Que det:lurou no chefe do policio approvor 
ns providencias tornadas poro mnntor a ordem 
pu!Jiicn; que, além disto, fosso reforçado o dos· 
tncomento olli estacionado, composto do 1G prut;ns 
sob o cornmnndo do um inferior; 

• Quo demittiu o do legado encetivo, Juvenol 
Gomos do Souza Rochu o o 2." supplento em 
exercício, Fidencio Francisco Souto, o nomeou 
poro substituir o L" tenente do cor·po do policio, 
Antonio Josú de Souzn, que porn olli seguiu, 
afim do nssumir o commnntlo da força a IIi dos· 
tncadn ; 

• Que communicou ao juiz do dh·eito ns pro· 
vidcncins tomadas, rocommcnd:mdo-Jho quo con· 
tinuusso n ~mprcgnr sun ~enoficn inOucnciu no 
sonti.do de ovitnr que fosse n)terndn a ordem 
pubhcn; 

• Quo iguul rccommondaçiio foz no juiz muni· 
cipol; . 

• Quo csporn quo doutro cm pottco tempo 
estarão as cousus om sou estado normal na· 
quollu Joculidndc; 

• Que a rospoito do Tocnratú nu~n nwis lho 
constu, ficando S. Ex. assim habilitado n dar o 
devido nproço {t noticio no incluso numero do 
Tempo inscrtn sob n opigrnpho Confln,qração 
geral, c ondo se refere; 

• Quo na villn do Tacaratt\ furo perturbada 
n ordem o trnnquillidndo publicns no dia ~ do 
corrente; 

• Que osporando-so CJUO por cnnsn do pleito 
oloitornl houvesse nlli súrios conllictos u no 
intuito de ovitnr o fJUO, do Jnmontnvcl ora ospc· 
rodo, o tcnonto·coroncl Francisco Cnvnlcnnto 
elo Allmqunrquo níio so nprosentou á oleit)íi~, 
como ficou nssontndo, e assim ficorum drssr· 
padbs todos os receios. 

• Que, cutrctnnto, isto ni'io aconteceu; 
• Quo nn mnnhíi do 3, o titulo de pr•on~cir 

criminosos, snhiu dn villn umn fot·çn do 100 
11rn<.ms, tendo it sun frente o delegado o Jon~uim 
Durbozn do Souza Forr·nz; 

• Qu(), cncontrnndo-se cstn fot•t;u com n gcnto 
do tenonto-coronol Cnvulcnnto, foi ostn ocom· 
mottidn, oscnpundo o mesmo tononto·coronol, 
porque jll so nchnvn do Indo opposto, pt·ovincin 
ilas Alngõas. • 

Com o o meio do 20 do moz fin~o romcttou-me 
o prosidonto do Pornnmbuco cópin do quo lho 
diJ·il(iu o juiz municipal do 'l'nearottl, infot·· 
mando: 

• Quo o supplonto do dolllgndo dnquollo tot·mo 
em oxorclcio seguiu sob pretexto do ofl'octum· a 
prisão do dons rilos pnrn a fazendo Chri.ç. 

tovtin, com o respectivo mondado, ncompn
nhmlo do todo o destacnmonlo o do mais de 100 
paisanos; 

• Que, não encontrando pessoa alguma na· 
qu~lla fazendo, odiontou ·SO ntú o lugar dono mi· 
nado Poço dns Artlns, ondo trovou-se um conniclo 
com ns pessoas dn diligoncin, partindo n oggres· 
süo do um grupo quo ahi nppurcccu; 

• Qu~ consto quc'um indivrduo dnquellc grupo 
foi atrnvessndo por umn boln ; 

• Quo n mosma diligencia t'egrcssou sem con· 
seguir n prisão dos dons rúos ; mas capturou a 
um inrlividuo proccssndo por crime do ofi'ensns 
physicas graves ; . . _ , 

• Que n forçn de policra nuo tomou parto cm 
tal conllicto ; 

• Que ú frente dos poiso nos iam Joaquim Bar
bosa de Souza Ferraz, todos os membros de 
sua familin c outras muitas pessoas gradns da 
Jocnlidnde ; . 

• Que o mesmo delegado já remetteu no pro· 
motor o inqucrito referente Íl diligencio. • 
. Depois recebi este tclogrnmma do presidente 
do Pornombuco, do 30 do Julho (!t1) : 

• Por um telcgrnmmo expedido poJo juiz de 
direito do Tarncntú a 21i dcsto mcz, o proco~cnte 
do ostnção de Penedo, tive hoje communicnçiio 
elo um conOicto occorrido naquclln vi lia n 211, Um 
paisnno nrmndo aggredin n dons soldados de po· 
licin e, sondo·lho por isso dada ordem do prisão, 
resistiu a essn ordem. D'aqui nnsceu o conllicto do 
qunl r·osullon sair ferido gruvomonto o paisnno, 
uggroosor, ficando Joverncnto ferido> quntro sol· 
dados. Diz o juiz de direito que lia muitos 
pnisnnos armados na locnlid,1dc· c que clles ro
Juctnvam om dosarmttr-se e dispors'nr-sc, ostnndo 
muito oxaltndos os unimos. Hn dias, Jogo que 
tivo conhecimento do que a ordem publica corria 
perigo cm Tnracntú, fiz seguir para 1:\ um te
nente do corpo policinl, ao qtwl nomeei dele
gado, o mnndei asstuuir o commnndo do tlestn· 
comento qno Jlz rcl'ot•çnt·, clel'nndo-o n 30 praças. 

• O referido otncinl jrí havia r.hogado nlli. 
nssim como ns praças do reforço. Hoje rcquisi· 
te i pelo tolegr·npho no prostdcnto de Alnr!ôns que 
fir.csse sog-uir immodiatnmente pnt•n Tncarntú 
it disposição do clelegndo pelo menos vinto e 
cinco [JI'at;as, qas cincocutn estacionadas nn po· 
vonçiio do l'iranhns dn qual dista algumas 
Joguns nquolla villn. Respondeu-mo o presi· 
dento que orn impossivcl satisfazer-mo. Não 
tonho, entretanto, nem forço do primeira linha, 
nom policiul, de que posso lnnçnr mão prom· 
ptnmonto, sondo quo llojo difficilmento se po· 
dllrão npurnr trinta o sois JlJ'açns de linha para 
escoltnr doqui até t\ Victoriu os presos indi· 
cia~os nos cl'imes praticados nuquelln·cidnde. 
Insto, pois, com V. Ex. o com o Sr. ministro da 
gtlorrn Jlara CJllO onvlcm pelo vnpor nncionn l 
que suhiril dnhi dópols do amanhã, ns SOO 
pr'n\'liS que no mos mo Sr. ministro já tinha, 
pedido; do .accurdo com o commandante dos 
nrmns, nttentn n escnssor. dn forço do gunrnição 
desta provincia. Convém que se dtl ordem paro 
quo mncoonlu dos referidos prncns fiquem nn 
capital do Alngõus, nfim de partir Jogo porA 
Penedo e dnhi para Pirnnhns, donde sogulriio 
pnrn 'l'ncurnlú t\ disposição do dolegndo. 
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• Somr.Ihnnle pi'ovidoncin mo jllll'eJ!O nctunl· 
monto " mais elllt!IIZ o j1rompt11; cnmpl'indo 
notttl' q uo dest11 cidade n Tncnrntú so gnstHm duz 
di11s tio vingt•m pm· llll'J'II, Quoii'JI rt•spondor 
nmnnhã pnm meu ~O\'m·no.-I"tanklin /Jnria, • 

Rernltitlo e<to telo:.rrvrnmn immcrli11tnmonto 
niío olllcici, mn< tmloncli·mo pessonhnontll com 
o mon hnnrndo t•ollegu o Sr, Vi~conde elo Pelotns, 
digno mini~ll'O dn gonel'!'n. 

S Ex. jlJ'tllllOLI.c!U·IIIO vor nté onde serin po<· 
sivelntwncl~r 11 esse pedi elo, nos :tpnros cm qno 
nos uchn1110~ 11nra pJ·over·, nfio n o.-te súmcnte, 
mn~ n rnnitos outros ~wrviços ordinnrio .. , cm que 
rl omprt'J.:IIdn n fut'ÇII dn que rlispõn o guvorno. 

,o Ru. VtscoNnB DE l'ET.OTAS (ministro dct !fltCI'm) 
d,1 \IIII lljllli'LO, 

O Sn. D.INTAs (ministJ'n cln. j11stir.a) !-0 meu 
collr:.r11 diz· mo qno J:í começou n 'dor nl:.rum11s 
providllnci11s fJOJ' inleT·moclio do prosiclente dn 
provincin tlns Alngõns. 

Além tlo qnc at!11bn do OJlVir o sonntln, devo 
dnr-llio n 110•icin tln mnis um tolo~rn111mn dn· 
Indo <lo 31 <lo moz findo (t~): -

11 At~ ng-orn, ~ cln tarclo, niio Lh·o rc~~postn do 
tclcgrum~nn, qno h ontem c1iri::d n V. gx,. o, :i 
vistn dtt Ul'guncin do c:t-;n, tt~ntei novtl providon
cin. Felizmente, v~ncendn immon~11s diffirmltln· 
dcs, Jltldt~ fo1·mnr um conti:.wntn do cinco~nta 
prat,:IIS tio linlw. sob o commnnclo elo um olllcial 
do todn n connnncn, pnrn mandar n 'r:~cnrutú. 
Esse l'onligont" p11rtir:'< hoje:\ noite em um vnpor 
da companhia Po•rnnmbncnnn pnt•n Mac:oió,dondo 
segnir:t em outro vnpor 11nra Ponnclo; dnhi 11inda 
em onLJ'o pnrn Pirnnhn~. contduinrlo por torro 
n viugen1 pnra Tncnratú, que dista de Piranhas 
corcn do 17 leguns. 

• Espero assim ~ne dontT'O do cint!o rlins n 
forçn q110 oxpoço che~nrá no seu destino, O 
commandnnttJ dcll11 roi por mim nomeado de
Jogado. 

• Conto ~no com eslns proviclencins o auxi· 
lindo JWin forçn policinl ~uo c1i oxislo o poJas 
aulorirlades judiciaJ•ins rio lu~or, :\s qnaes nosta 
data nl!lcio, po>Sn conter os dowrdoiros o re~tn· 
bolecnr lll't'VtJmcnlo a trnnquillidarll' pnblica em 
TacaratJ\, Em lOJIO" caso Julgo imp,·esl'indivol 
a promptn rnmcssa da:< duzentas pra.,ns que 
roq n i si Lili·. -Fran/,:tin Dot•ia. • • 

Hespnnrli·lho nos segnintes termos: 
• llntondi·me com o Visconde do Pelotns hon

tem mesmo sobro n [OT'<;n podida ; ficou d11 ver 
o melhor motlo rle satisCIIZeT', no todo ou parle e 
communicar·mc. Eis n r11z:io du demora n11 res
posta. 

• Inteirado agora das providencias tomadas 
por V. llx. e dn partida das ~O pruças, o que 
npprovo o louvo. 

• JnloiJ'ndo do nssassinnto R. Beltrão, por mo· 
tivo pm·ticulnr. 

• Avisnroi rln resposta do Visconde do Pelotas 
sob~o o ouxilio da lfli'\'O podido, que nunca po
deru ser do 200 prnçus agora. 

• Rio, L• do Agosto do 1880.-Dantas. • 
E como esse telogrnmmn refere-se no nssnssi· 

noto do Dcltriio, elevo dizer ao sonndo quo cl ello 
nllribuldo n motivos pnrticulnres. 

Sobre os tristes acontecimentos cln comorcn 
do S. ll~rnnrdo das llussns posso oiTilrncor ngorn 
no honrado ~enntlor H 110 sonndo estas infot·mn· 
c;õos, "m olllcio do 17 do cOt'l'enle o presidonto 
do provi~t:io do Cenr1í conununicou-mo o se· 
gninto (lei) : 

• Quo snliondo, por tolrgrammn, quo o juiz 
do direito dn comaJ'cn do S. Bornnrdo dus 1\ussas, 
buclwrel M11noel Cn~lho CiJJtra ,Junior, fól'll rlo· 
snratndo " cspnnt~nrlo, nltcntllndu-so contr11 sun 
oxistencin, expediu ordens 110 respectivo de lo. 
gndn de I<Oiicio, nfiu1 do que >yndicas~o do 1'11cto 
e pl·ocetlcs!oio de modo 11 ~mrnntir n sog-ur;mcn in~ 
di,·idual o tJ'nnquillidnclo puhlicn, omprc!Íando 
o.s meios n seu alcnnce parn n punit;fio elos de· 
lmcruentes; 

• Qno é inrli::ilndo como um dos mnnduntes 
elo fucto o juiz municipal do termo, hllchnrel 
Manocl Joar)uim Cavulc:mti do Albuquerque; 

• Que o m••smo juiz rio dii'Cito confirmou o 
lnnwnluvol llttentado, recuhmdo sobro o rUto 
juiz tnunif!ipnl e um se11 irmão 11 pT'esnmp,üo 
!ln :mtoria do rncto; • 

• Que trnln elo providenciar no sentiria do 
fiiZCT' pnnir os vordaclciJ'os culpados o que do 
resultndo informnri1 opportunomento n S. Ex. • 

E' d~sto Jucto que tr11ta n cOTTespondencin do 
CnuT'n Tnstn'ln no Jot'II<IZ do Cmnml!r~in. c!~ hoje 
e so!Jro a quol o honrado senttdor ox1gJU ml'or· 
ma1;ues. 

Tive, alclm disso, umo caT'La do digno presi· 
dente do Ceor:i, como tive tumhom do digno 
pre~irlento de PcrnnmiJuco. Allutln a essas cal'· 
tns, porque zelu muito os delegados do governo, 
pJ•incipalmente quando ool'T'espondem Íl con· 
lian~a nollos depositada. g,·, assim tnmbem po· 
deromos toT' quem nos auxilie. 

Esse i !lustre presiclonte deu-me em sun cartn 
algumas informnçõe~ mais Jtarticulares, fnllnn· 
dn no juiz IIIUnil'ipnl clns lluss:ts o pedindo-me 
quo tomasse nota para n occasiiío, em que osso 
juiz devesse ser ou não reconrluzido, Fi~ue 
isto nqui entre nós; o mais do cnrln não se póde 
ler. 

gi< o que hn, S1·. pro<idt•nto. Nt'<s sabemos 
~uo infelizmente os pnrtit!os, ou liboJ'nl ou con· 
ScJ'Vndor, pois que isto tl veso cm nossa torra, 
quando ostão em opposici10 o fnctos lamenta veis ' 
so duo, entonclem rrue nüo é de desprozur nfein· 
los, carrcgnr·lhos as cores e ntil•nr tudo sobre o 
governo, dizendo: • Este govorno desgmçu o 
pniz. • g então o liberal ou o conservado!' ex· 
clamo: • Pollre pniz I • Mas, scnlinT'Os, isso pam 
os homens sensatos, prudentes, cheios do subo· 
dorin e experioncia, como todo o sonaclo o como 
umn grande pnt•te do pui~, nilo pnssn de um re
curso já muito gosto do opposição. O que cum
pre, como muito judiciosamente disse o nobre 
senador pelo Pnt·nm\, é tomur conhecimento dos 
factos, aveT•igunr suns cuusns, ver ando hu cri· 
mo, !jUom o delinquente o por todos os meios 
que n lei nos rorneco fazei-o punir pelos tl'ibu.· 
unes do justiça competentes ; cabendo uo govnr· 
no, cJuando do onvolt~ com os criminosos este· 
jum agentes do poder pulllico, rotirnr-lhos sun 
confinnçn, domittindo-os. 
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ll' isso o que tom r1rnllcndo o ~ovoyno nctunl1 o 110 do fnzor· sempJ'il, pnrquo seu mtor·osso c 
Sül'VÍI' iJOrll {I CI\USa ptthlicn, que IÍ U do todos 
nós. (Apniallos.) 

A discus>fio ncou ndi11dn por ter pedido IIJIII· 
Javrn o Sr. Joiio Alfredo, 

OHDEal DO DIA 

GllEDI'I'OS liXTII,\ORDINAlllOS AO MINISTF.II!O 
DA AGlllCUL'I'UM 

Procodondo-s~ u votnçfio na 3.• d i8cnssíio dn pro· 
po>tn rio poder· executivo o r:onvor·tuln cm PI'O· 
jacto de lo i poln cnmnrn 1lo~ Sr·s.dopntndos,nl•rin
do um e.r··rlilo suppl,.mcntllr du U.~80:8l91):J79, 
foi UJllii'OVndn n cmondn do Sr. l:lnraivn, que 
nugmrmtn o suppriruenta do credito,concodrdo 
á vor·ba-Torrns publkns o colonisuç:io. 

Postn n votos por par·tes a Cll•cndn de rnesnro 
senhor·, re<tnhelccendo ns vcrbns dn propostn 
relulivnmcntc ;is olli'IIS dus ostmUns dn fei'I'O do 
CnrnOI!im, em Pnulc AITcnso, foi rejeitada u L• 
portB n npprovudn a 2. 11 

Foi i~unln1onto npprovndn n suh·emenún do 
Sr. Dn1·uo <lo Cntegipe ue a•lditivo dn cnmmis<>iO 
o ndo1rtndn a propo;tu com ns emendas nppro· 
vndas nn 2 .n c :.J.n tli:-:cussfio, pnr·n ~cr romettidn 
:'1 out1'o cumnra indo untes ú commissi•o do ro· 
dncçiio. 

Foi enviado i• mesa n seguinte 

Dcclampiio de voto 

• Declaro que votei contrn n conccs>lio do cro· 
dito p111'11 o exc••sso das dnspnzus !'oitns com n 
cslruda Ptlltlo Afi'onso. - Tcixeim .Twrior. • 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE ~ERRA 

Entrou cm 2.• discussno n propos111 do poder 
oxocutivo convertido em projecto tio I ai pelo cn
mar·a dos Sr·s. dopuludos, lixando ns furçus de 
torra par·u o nnno Onunceiro do 18~1- 1882. 

O Sr. Correia dir. C[llú nn disc11sslio 
da lei tle Oxnlltin do fol·~us tio mur• niio lll'ofori<t 
pnlnvru so!Jro"politicu gorai, o que iurlica o seu 
dcsrjo de ni1o suscittll' questões desta or•dour 
sonuo qunnd•l estivar· por·sun:lido do quo nisso 
vni grnndu vant:•gem. 

Nilo. P•ítlo agor·11 pi'Ocmlcr d11 mesma fól'llln, 
purr1uo ruptllu chug11dO o nroruenro tio pi'u,·oc .r 
dn pnr·tu do govomc oxplicuçuos so!Jro um 
ponto impo,·tnnto. 
N~n protondu udinntal' n discussfio de projecto 

de reforma eloitor·ul, ma> jnlgn os;,Jnoinl OilVir· 
n opinilio do govol'llo so!Jr·e tuna qtwsltio {ll'eli· 
minnr. 

J>sta questlio é : votau!lo-so osto nnno 11 
rofcr·mu, or~t,Jntlo o gov<JI'IIn t!Ot't•r Jli'Opur• n 
di>soluç1iu da Cllllrllr'll dos tl••puta·!qs pnru pur··sO 
logo OIIIIII'OVa u novuloi,uu ll:,ojlll~lii'Ú lltJCIIS· 
Snl'io f(IIU n nnmio so mantltJl'it~ nos t'Oillícío, 
oloitOl'IIOS :-~otuio ·no Upoca I1"1HI11 \~ela logi ~~~~~~ 10 
orn Vklll', tlnn<lo tornpop:II'U '' r·el oditlc IH'upriro 
do rogulumonto e (llll'U so lomtu•om som pro-

v. IV 

cipllaçiio os mo<lidns que tum do preceder~ a 
oxeow·iio do t:d reforma ? 

o nobro pr·csidento do conselho declaro~ que 
niío disso1vcri11 u cnmarn dos deputados, sr esta 
ni1o so conformnsso com n proposta do g-overno, 
relntivn ri reforma elollorul, proferindo nosso 
cuso ro~ig-nol' o f!Odnr. 

Não ó esl:l 11 hypotlwse que o ·orador su!Jmetto 
ngora :'1 considornçiío do nohr·o pr~sidento do 
conselho; nws tnlvez tla dcclarnçiio do S. Ex. 
so pudesse infel'ir o r·c~postu que S. Ex. tenhn 
do ilur Íl pllrg-untn fnrrnuludn polo or·u.dor, sobro· 
tudo consitler:mdn-su que, tendo srdo votnda 
n ultima lei do rcfnr•ma eleitoral cm 20 do Ou· 
tttbro do 187ti, Íl;,o pô•le lwvcr· sessão legislntiva 
110 nnno do IH7G, pcln necessidade do regulu
monto o outrns medidos preliminares purn oxo· 
cuçiío dn novn lei ; o qne, portnnt0, nindn 
quando este unno so vote o projecto quo o mi· 
nistcr·io DJ!rescnlou, niío so lldiuntarú nnrla, dis· 
solvida 11 cnrnnrn dos deput,dos, po1·que não 
poderá provnl'clmrnto hnvcr nova rcunmo dns 
c11mar·ns scníio orn 1~8~, exigiu do esta reforma 
mnior t1·~1Jalho Jll'climinur do que a de 187~. 

Tratnndo deste nssnmpto o urndor .entendo 
dever· ler ns consultns do cons~Jho de cotado 
pleno nns dnas ultimas reuniões om que se tra
tou dn clissoluciio dn cnmarn dos deputatlos, uma 
concedida c oütrn recusnda pelo poder modera· 
dor. 

l~stas consultas foram enviadas no sonaolo om 
conscquoncia de reqnisi,iio, urna com o aviso 
de ao du Outubro du 1879; outra com o aviso do 
2U rio mcz pussadó. 'fnmbem HS considcrur;1íes ahi 
fcitus induzir·am o or·ador a dirigir ao nobre 
lli'Osid~nte do con;olho a pergunta que deixa 
feila. Não pi\do S. l~x. d1zor que esta questão 
não tem ca!Jimento, do>dc que entontleu dever 
decltii'Ul' antocipndnmcnte que si o seu projecto 
fossb r·ojcitudo pula cumnra dos deputados, S. Ex. 
não propor· ia nosso cnso n d issolu(•ào. . 

D11s consullns, a q no a or·artor so refere, o pmz 
devo ter conhodrnonlo pnra n1olhor nprooiar 
graves factos políticos que a historio tem de 
re~istr·ur·. Por· suu pnr·te o orndur jttll(n prestar 
um serviço ooncorr•ondo pnra n pu!Jiicidade de 
ti1o importnnt•:s documentos, niio só porque 
rnzcm honrn, sobrotndo o scgunrlo, nu conselho 
rio estndo, como 11orquo urellrar ó quo n nuçiio 
forme sett juizn, so!Jre Jl•mtos tiio transcen
dentes, tendo :í Yista 11s rozuos produzidas pelos 
sons hornon' mni' ominontos, do quo correndo 
o risco tlü trtmsvinr·so 110r consrdernçõus do 
pessons menos nutrll'izorlns, quo nlids não tum 
hesitado cm pronuncinr-se so!Jro n nwterin. 

llis ns consullns : 

.~rir.\. DA CONrrmENC1A DE 10 DE .I.DR!L DE 1878 

• No <liP -10 do Abril do 1878. 11 maio hora 
d~(lois do rneio·din, nn Qnintn Imporinl dn Don
Vi<tu, lutir·r·c do S. Chr•i<tnv~o, <lestn cidade do 
1\lo do Jurwir•o, r•.,unitt->tl u conselho <lo estudo 
>IIII n lll'osi<ll'lli!ill dn 111ni10 alto O III Ui tO pOdO· 
r·osn Sonhm· D. l'odr•,, li, Jrnpor•1"1or• Constitu· 
duna! o Dlll'on ,o r l'or·potWJ do llrnzil, estando 
(H'Oseutos os couselhoiros do estudo Viscontles de 
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Abnctó, ·' · Rio nrnnco, do Jagum·y o do Bom R e· 
tiro, Josó PedJ·o Dins do Cnrvnlho o .loarJuim 
navmnndo do L:nnaro, faltando, por enfermos, o 
.Dnqn••:do Caxins o Visconde doNicthoroy, o por 
impedidos os conselheiros Viscondo do Muritiba. 
Paulino Josó Soares tio Souza o Jcronymo José 
'l'eixcirn Junior. 

Acharam-se tnmhom presentes os seguintes 
ministros: dn a~ricultuJ·n, commcrtio o obrns 
lHlhlicns o presidente do conselho, .Joiío Lins 
YiL•irn C,msnmiío do Slnimht\; do imporia, Dr. 
Carlos Leoncio do CaJ'Vnlho; da justicn, Lafnyotte 
nodri~nos Poi·cira; dos ostrun'goiros, llariio do 
Yilln llella; dn !nzomla, Gaspar 1:\ilvoiJ'a Murlins; 
dn marinha, Eduardo do Andrade Pinto. 

O Visconde do Dom Retiro, como soerotario 
do consoJilo do os tudo, o!Jtidn n imporinl vcnin, 
declarou quo tendo comp~rocido só sois conse
lheiros de estado, exigindo o art. !2 do regtl· 
ln monto que baixou com o decreto n. !2~ do li 
do Fevereiro de 181>2, sete, pelo monos, cm 
o!Tectivo serviço. só podet•in nhrir-so a oon· 
roroncin se Sun MnRestade o Imperador assim 
o ordenasse, como pormitto o art. iii do mesmo 
decreto, concebido nus seguintes termos: • As 
disposições dos artigos antecedentes ~em cujo 
numero está comprohendillo o art. i. ) st'rão 
observadas quando n urgoncin ou nnturow dos 
negocias niio exigir n pt·ctcwie~o Uc algumas • 
E o mesmo Augusto Senhor, havendo por bem 
resolver que estnvn nesse caso o assumpto solH'e 
que ia SOl' consultado o oonsol!Jo do estado, di
gnou-se declarai' a!Jcl'tn a sossfio, o, lida o np· 
provada n nr.tn da ultima conferencia, cclc!Jrnda 
cm ~O de Março proximo Onda, obtcyo o pro· 
sidcnto do conselho permissão do Sun Magcstnde 
o Impomdot• poro expor o objecto dn consulta, 
o que tez cnunciauclo·se do seguinte modo: 

• Que, qnnndo tovo a honrn do ser chamado 
JlfU'H or·gnnir.ur o ministcrio, niio Jlodin ignornr 
<JUC tol'ia diante de si uma cnmnrn do dnputudos 
om su~ mniorin ntlvorsa :i Ritunl'iio politica <JllO 
in snhstituir ó~uolln fJUO hnvin s'ustcntndo: mos, 
niio devendo negnr-so n prostur uoscrvic•o publico 
o contingente do suns forçus o u procul'llr cor
responder ti confiança nu!Jo depositada pela eot'tla 
o flOI' scns nmigos politicas, nceiton o cncarp;o. 
Não ignoravu tombem que oram m<•s nossos cir
cumstancias On:mcoiras, o qne, po1· r:ssc Jnclo, 
tinha ignnlfnente :<rondes diJnonldnclos a Stl· 
pornr, embora não Ow~so ontiio idtôa ilo ~nu o 
estudo do thosouro fosso tal qnnl roconhocou 
dejlois, em visto dos exumes o estudos IJUU prin
cipiou tlesdo logo a ruwr, occnpnudo intol'inn· 
monto n 11nsta da fnzendn. Vondo, eutretnuto, 
quo o Jlrinci(lnl objul'tO elo Jli'Of\'I'OJIJ!llfi do mi
nistorio era u J'ofonnn do systcmn uloitornl, no 
intuito de, tO!'nnutlo·sc directa n eleição, con· 
SOfi'Uir·so ~uo n roprosoutnr.ão nncionul soja a 
gonuinn o real cxprossiio dn vontnilu do fHiiz o 
nOirmnndo-so CJUO o mniol'in do ambas ns cnmn· 
rns closojuvn ossn t•oformn, nutriu sinco1·nnwn to 
n cs)wrnnçn do fJilO, 0111 lão impnrtnntu ns
sumpto, podot'ia chognr n ncctlrtlo eom sons 
ndvursurios politicog, o fnzoJ' dust'nrto pnssn!' n 
lei com o concurso rio um!Jos os flurtitlns, o por 
isso, do couJ'orm idudu com n UJliniiio do todo o 
gnhinote, ontondott que nUo dovin solicitut' da 

corõn a dissolu~iio da 0!1111111'0 dos doputndos lo· 
go npoz n orgnÍ1iznçiio ministcrinl. 

Nosso ospe1·nn9u, prdenúin n~nnrdar n rou· 
niiío dn ugsemlllou gornl, podir·lhc os meios in· 
disponsnvei~ elo ~ovoJ·no o a reforma cloitoral, 
disposto n proceder ontiio como pnrocosso mais 
conveniente, segundo n face que osncontccimcn· 
tos npresentnssom. 

InfeiJzmontc, porém, os oxnmt\s o estudos a 
quo no principio nlludin, do os tudo do thesouro, 
o os factos oceorridos trouxornm-lho n tJ'iste 
convicl'ii<l de rluo sfto muito criticns nossns cir· 
cnmstnÍJcius 1 nancoirns, om presença do um 
d'{icit do corcn de 32.000:000fl, niio comprchon· 
didos muito sórios compromissos, quo, em vir· 
tudo de cont.ratos nntcrioros, o governo ó oiJ!·i· 
gndo n sntisfnzeJ' do pt·ompto, om honra do paiz, 
o que sobom n avultat!issJma sommn. 

PO!' outro indo, n dolleioncin da renda ordi • 
nnrin, o os horrores du sõccn nas provincins do 
Norte, vicrum ng~rnvnr esse Inmcntnvcl estado 
do cousas. Do JH'incipio houve cspcrnnçns do 
que estn ultimn causn in n de>Uflparoccr; mns, 
dcsgrncnrlnmonto, ollns se dosvnnccorum, conti· 
nunndo a falta do chUI'U o nugmontnndo·so por· 
tnnto as cttlnmidndes com rJUC jli so lutnya, 
porque, quando dou·so n sclcca, no nnno pns· 
s:Hlo, Jwvin so!Jrns rio grandes collwi!ns do go· 
ncros do snbsistcncin tios annos antccodcntos, 
no posso que actualmente tal rocur>o so acha 
esgolmlo grn, pois, n misorin Icvndn no excesso 
com todas ns suas tert·ivois conscquoncias. 'l'inhn 
nssim o governo o imperioso clevcr elo soccorrer 
as populn•;ões fln~clladas, despondentlo enormes. 
som nws, cujo Jim i !c nilo é d,jdfJ prover com se· 
gUJ'nncn. Accrcsew que u 11111101' parto das co· 
lonius do Estado estavam som receber, hn nwzes, 
os auxilias. pecuniarios n CJUO tinlittm direito 
sons huhilant~;. os qunes, desesperados, tinham 
.i•\ lunçndo milo tlc meio~ .extremos, apresou· 
tnndo·so nrmnclos, o exJgmdo o que lhes era 
devido, JlOt' modo que o!Jt·igou o governo n 
m:mdnt· l'or(·a pnm contei·O~ e fnzer rcspcitm· a, 
ordem Jlllblicn. 

Em tnl omorgoncin, rnconhocondo o minis· 
torio que, pcln renda ordinnria, niio crn a!JsoJu. 
tamcnto poss1vel sntisl'nzo!' os empenhos ím· 
prescindivois com gue su viu n !JJ'nços, e cuja 
sntisfnção niio udmittm demora, o tendo por con
seguiu te de recorrer n meios cxtt·no,·diunrios 
nn nnsoncin dus cumarns, tt'ntt'tJ'a do consullnr 
11:1 pessoas rnnis compotontcs, ns CJUacs·, cm sun 
maioria o depois do detido estudo, entenderam 
que nlio hnvia outro romuclio scniio rocoi'J'or ao 
moia o:ttJ·omo da omissfio do pnpel-mocdn. 
E ollo J1l'OJ1rio, tendo sido sC!lllll'e um dos 
maiores mlversnrios do papo! inconvurtivol, 
tamllom, por sua parto, o conc•H'clnntlo com 
todos os sllus collt•gns, não 110dia dcixnr de ndO· 
pllll' a mosrnn Ofliniiio, vencendo nssim n maior 
ropu~nnncin, visto não ser passivo! prel'erlr 
f)Ualquot• upora"iio ilo C!'Cclito-qunndo mais niio 
Jossc-JlO!'IJUO j, ronllzrt~iío do íJUnlrJnor dellas 
oxi~il·in domOI'rt, quo niio ndmittia 11 vorilntloirn 
Jlrossão so!l CJUC nos nchnvamos. Niío convinha 
o omproslimo oxlurno, flOJ'qnnnto, rtltlm cln do· 
!llOI'II, só pot!OI'iu SOl' loi'Hclu u oll'eito, sog·nndo 
inl'ormnçl'>us tlignas tlo intoit•u conlluncn, i1 Ctl~ln 
rlo grJmuos snet·illcios o arriscnndo o Estuuo sou 
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croclito. Nlio sorviam os omprostimos internos 
pelos motivos geralmont'e sabidos1 o por~uo vi· 
rinm nggrovnr nindn mnls as cr1ticns c1rcum· 
stnncias do Dt·azil, tirando ils industc·ias os pe· 
quenos auxilias que ainda pudessem encontrar 
nas reservas dos bancos, o nos cnpiloos pol'ticu· 
lares, e, ainda assim, d:mdo·so pol' hypotheso a 
sua ellleacin no netunlidndo com a brcvidnde 
indísponsnvol o por modo que niio fosse. muito 
dcsv:mtojuso. 

1\estavn, pois, unicmúento a emissão do papel· 
moeda, E, opt·ovoílando o ensejo, poclin líconça 
parn dcclnc·or com toda a sinceridade CJllO 
aquclles de nossos estntlíslns que ·eslovnm cou· 
vencidos do contrario, o entendiam qtlo som a 
omisslio do papcl-moodn poder-sa-ia occorrer 
de prompto us urgoncins do thesouro, ompro· 
gnnrlo·se outros meios mais vantnjosos, forinm 
grande serviço, assumindo ns J'odens dn adminis· 
tc·oçiio o levando avauto seus planos, Nosso caso, 
ollc o sons amigos lhos doíX!triam som o menor 
pezo.r as pastos, dosejonrlo primeiro quo tudo o 
bem do paíz. Nüo podendo, porém, o ministerio 

·prcsdndír desta medida, o nem esporar para 
realiznl·a pela ronniiío das camaras por mais 
proxima que ella cstivcsso, ti vístn dos motivos 
Ju expostos, ora forçado a decretal·n sob sun im· 
modinta responsabílidode. Ora, nesta conjunc· 
tura, o gabinoto não teria senso commum, si 
assim procedesse, lendo do ir depois apre· 
sent:u··se a umu camurn composta em grande 
maioria do sons adversarias e pediJ··Iho um lJill 
de indomnídude, que ás mais dus vozes repouso 
no tcr~ono da confian•;a c cnja recusa nrriscnria 
o ~ovcrno o perder a forno moral que jul~ava 
imlíspcnsavc! para conjÚrar a crise e realizar 
sou progrumma. 

Em lnes circumstnncíos o unico remedia ora 
solicitar da COI'ÓO mui rospcilosamcnto, como 
razio, a dissolnçüo dn camnro dos depulotlos 
desde quo ostnvn corto, o era geral a convicção 
do que nüo potlía contar com a maioria da mesmo 
camurn, cnmprindo·lh~ doclaror, por si e cm 
nome do tudo o gabinete, qno sem essa medido 
não lho ora possível conlimwr na dírccçlio dos 
negocias publícos c teria do disso! ver-so o mi· 
nísterío. 

E concluill quo, feita assim esta exposição, 
com toda a ft•acHJUCza o lenldatlo, considcrnva do 

' sou rigoroso dever convíd:cr a seus collcgus u se 
rotirnreni da sala, com a impet•ial permísslio, 
deixando no conselho tlo estado, que o mosmo 
Augusto "Senhor di:;nou-so conyocur, dar SC)l 
Jmrecer sobro o nssumpto comoJul:;usso mms 
uccrtndo. ' 

O consolhoiro Viscondo do Abaolé disse qne 

sns!ontndo pala actual cnmurn dos cloputndos por 
succcssivns votnçõos, o, nos ultimas dias da 
sossiio legislntiva, por um notnvel voto de con· 
llnnçn e adhosíio, quo approvou. 

Sendo assim, llca demonstrado cipriori CJIIO o 
gabinete de 5 do Janeiro não póde contar com o 
npoío da cnmnrn nem mesmo paro q_unesquor 
mcdídns ordinnrias o multo menos amda )lnro 
medidas do conllançn, poro as qunos é lndls· 
pensnvcl quo haja, entre acamara dos deputados 
o o gabinete porfcito nccürdo elo vistos, tonto em 
política como em ndministrnçiio. 

Fní crença gorai do quo ello conselheiro do 
os todo pnrtccipúrn que á nomonr.ão do gn!Jíneto do 
li do .Tunoiro segn!r-se·hio immcdiatomento a 
dissoluçuo do comnrn tios deputados. 

Niio aconteceu assim, paro o que houve sem 
duvida razões ponderosos; mns, nprosentuda 
agora n questão, entendo elle conselheiro de es· 
taqo Cflle n solu•,,iio devo ser n mesma, som o que 
o gabmrte de 5 do Juneiro niio podení desenvol • 
ver seu pensamento politico e administrativo, dg 
cuja oxccuçíio se esperam grandes benollcios. 

Os prece!lontes mnstrncr. que em diversas 
épocas algumas questões de gabinete se resol· 
verom pcln dissoluçüo do camarn dos deputados 
antes ão havor dn parte desta um voto de' des· 
con llan•;n contra o gubinete, 

Entre outros citou os de 18~2. :18~& e :18~8. 
A camaro eloitn em i8H o composta na sua 

maioria de liberaes, foi em 18~2 dissolvida por 
um gabinete conservador antes do constituir-se, 
pelo quo so denominou dissolução prévia. 

Na oxposíçiio dos mgtivos jnsti!lcotivos do de· 
croto allegou-se quo as elcii'Õos tinham sido
umas snturnues, -assumindo assim o miníste· 
rio uma attríbuiçüo exclusiva da comarn dos· 
dopntodos, qual é a de julgar da validudc da 
elciçiío do seus membros. Duvidn-se noróm 
que fosse oqucllo o verdadeiro motivo da disso· 
]U('iio, mas sim n certeza que linba o gabinete,· 
nascida da composição du cumara dos deputados, 
do quo estu seria- hostil á sua política. 

Em 181;~ a camnra dos deputados era conser· 
vauorn, o jt\ tiulw cclobrndo uma sessão cm 
18~3; mos no anno seguinte encontrou no poder 
um mínistorío liberal, do qual Cozia parte o 
Sr. Alves Branco, depois Visconde de Cura· 
veJIÍis. 

A cumara nlio chagou a proferir contra o ga. 
bineto nm valo de desconfiança. l'endo sido 
concedida uma amnistia pelos movimentos do 
Mínns o S. Paulo, tirou d'nhi motivo pnrn con
stu·ar, não o acto cm si, d!zínm os oradores, mas 
a exposição do motivos foi ln polo ministerio. A, 
tliscussuu Jli'Oiongou-se, e o gabinote, reconhe
cendo que so emprcgnvu r.sto móio paro enfrn· 

• sou voto crn pcln dissolu.,iio du cnmoru dos de· 
pnlatlos, o CJtW, com o nm·do justillcul o, pussn· 
riu ~~ J'uzo1' nlg-ttmns ligcirus considernt~ões.~ 

PJ'eSliÍntlía dos motivos utlduzillos pelo Jll"esi· · 
dento do conselho nu exposiciÜO que ncubuva do 
fuzoc·, pura propor n quo>tlio 'do gnllinoto, 

Aindn mesmo nn nbsoltlln uusencin tlo tnos 
motivos, sou voto seria poln díssoluçlio du ca· 
mum dos dopntmlos. 

qneal-o, o que niio tOJ·Ia apoio do cnmurn pura 
as mau idos do quo procisnva, apresentou a 
qnestão do gabinete, crua l'oi resolvido pela disso· 
lnçiio. 

l~m :181t8, u· eamum dos deputudos ern JIIJernl 
nn stuJ mníorín. Pnru o !lm dn sessão nomeou-se 
um minisloc·io consorvudor, que foi recebido 
com voto dedosconllnnçn. A camorn, ontretonlo, 
ni1o roi díssolvitlu, foi urliadn, 

!i:c·umaníl'esto <JllO com n uomon~lio do mini>· 
lCJ'ÍO tio ri tio .runoiro so crcdl'll nmn sltuaçlio po· 
litica ÍUIOÍI'OillOiltO UJlJlOSta Ú CJllO existiu, tllU'all· 
do o s-ubinc•.o un:Jrior, o CJllO l'uru uJ1oi,ldO o 

Antes, porém, tle findo o prazo do ndlomento, 
o por isso untes do rounir·se, foi dissolvida. 
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Assim que, n~o >Ó pelns con,ldl'l'nções rp1o 
foz. como igunlmrnLol !"'los Jlo'oJcoclonll!~ .'1'!'.' 
ncnbnvn rio citnr, conclue como no PI'IUCipro Jn 
dcclni'0\1, votnndo poln dissoltlç~o du cmnnrn dos 
doputndos. • 

u Visconrlo do 1\io Br·nnco, disse qnC••consi
dci'OVn n dissoluçiio <la cnmurn dos di!putudo,, 
n~o como umu qnostiin do gnbinolc, mus so'r
mcnto como quosLiro de oppui'LlllliLI:rdo, por· 
cntonrlcr quo cru solll'c este ponto , e não 
sobro ns conscguonl'ins de 11111 dofncoir'd" entre n 
corôn o o miJrrstorio, f!Utl fO consultavu o pa· 
·rccer do •·omolho do cstnLIO. Acrcditnvn me, mo, 
npoznr dos tcrm11s finncs . Lia expofiLiiLo do 
Sr. prcsid~.nto do conselho do ministro.<, que 
S. Ex. c seus co!lcgas tal ver. mudassem de I'O· 
soluríío, :í vístn dns r.·!loxucs o funúumoutos dos 
votos do mesmo eonselho elo estndo, 

Pensn o crol indul.ritnvol quo 11 cumnrn nclunl 
nno pódo co-oxistil' por muito tempo com o gn
bine\o de~ de J:,neii'O, ou com outro qno rerJJ·e· 
sento o mesma político, porque pcrtonL·ooL n 
dous pnrlidos de CL'odos diversos, M:os niro jnlgn 
impossivol, antes tom J'nzues pura acreditar, 
quo o rninistol'io c n c:mwrn podorí:nn l.mlún· 
dor-so sobre o numpl"imonlo tio :dgum dever 
commum, i.mpcric"o o lll'~onlo. B' isto con· 
formo ás bons rn•nticns Llos pn1·lidos un lng-lu
tcrrn, c jiL foi lentado cnl!·c nós cm 18GB, senão 
untes. 

Nn hYilOLhosc ncimn fi~uroun csl:i a neccssi· 
dndc dn lei Lic forros do lOJ'rn p11rn o proximo 
nnno linunccíro, a'quul ficou pendente dusYo· 
loções du sanado ; n de ulgumn prnvidoncin 
rcln1iva ás oxi:.rcncias do tlw:;onro, o 3 rofonnn 
oleilornl, que ó hojo nspirnç~o nrdonre de urnb"s 
os partidos constitnciou~cs. Pct•sundia·se mesmo 
clle consolhcíJ'O rlu cstndo, rpro ou lros não 
fornm os motivos 110r que nuiun·sc ató hoje n 
dissoluL;iio da camam dos doputnr.los. 

Si n falto da lei annun, necofsllria para mn
nutcn(lio do exercito o IIXn('~" do onus pcssunl 
do servir-o militm·, e n cnrcncio clu nutol'iznL·liu 
logíslotil;a para novos recursos tinoJH't'ii'Os, 1iioo 
fot•am o priucipnl cnusa dessa nr.linmunto, o 0111· 
Jlenho da rufot·mn o!Pitol'nl o foi de cCI't", e lm 
}lOUcos lnstnntes noJ-o nlllrmou o noiJI'o prusi· 
dento do conselho do minístl'OS, 

Sendo assim, porque a mudnnr;n do rr.solue"o 
prccisomcnto nas \'Os puras, J!Lid~·se dizer," ci:L 
ronniüo d1rs cnmnrns, pnrn a Jjunl ó [Ll'ovnvol. ,; 
mesmo certo que alguns deputados do norte jú 
cstnvntn cm viugmn? 

NiLo lÍ dos cnllmsinstns 1111 oleiriio tlircctn, 
comqnnnto nuncu a I'Ojcitnsse t'llllll'lncipío, mns 
sómunte por• niLO cst•crnr de! lo os rnsu!Liltlos Jlll· 
lílicos quo so preconisnm, o i>OI'rJIIO lll'efcl'i•L o 
melhornmonto e ul!SI•J'Vnnein lmil tlo sy~ti·mo 
ndoptntlo pdn Coustiluiçiio do lmpcr·lo, dcsln 
lei rundomontnl, quo é um pntlrno dn suiJ,·dorio 
lmnwnn, No cslndo, I!Ul'ém, n quo us L"Ollsns 
JlOiiticos lclll Cilflgndo C'llll'O nus, fl\ll•ndo ll111 
lllll'tído, o liberul, ínscrol"crt como Pl'lllleii'U Jc
genuu do sua lwndclrn nrpwllu J'dll!"lllll, IJllllndo 
so11 nntogonísto onr ~l'llllrlo purlu JH'rrlmncin-so 
colorosnrnunLLJ poln ureSilln innovn,.fio, nudn riLJ 
olllcnz so pódo ospm·:n· do rug-iÍuuu :1ctuul, 
r:onLI'Il rr quul e"n.<pit•nm ossr•s duns rot'L'ILS, que., 
ontrotnnto, se mostt·oul ÍlltlíiTurcntos 'oo bom 

exilo tio llllnlquot• ontJ'Il reformo, ,npoz1.Lr dos 
resulll•dos fJilO osso mesmo systomo vJgonlo 
prodnzirn nus primeiros tempos do nossa vida 
constitucionul. 

A roformn L!o 187ü, dii(nm o que qnizCI'OIIl 
sons udvrrsnrios, intt·odur.hJ em nosso systoma 
elcilcll'lil, moiiLOI':tmotllOs filiO lOI'inm sido muito 
mnis t!lllcuzc.<, si nilo f"I'll uqnoiln crpposi~iLO ln· 
lento ou enlculndn inclill'ei'Cn~n ilos soll't•cgos 
propngn:ulot·us du oloim1o do um só gn"Lo, Bem 
consídtlf'l'Jdn\'1, pot'éOJ, ·c\Osns demenLos conLl'il· 
l'ios o o const:tnto doserodito quo >O Iom l:on· 
~udo sobi'O n oloic~io indirecto c n~ c~llnuJ':ú;, 
Jlrovaniente~ destn nrigom, sorú muito pnrn ln· 
mentol' qnu se lli'Occdn u umn novo eleição gernl 
pelo pt•ocosso :rssJm tiío desconcoituntlo, c som 
IIUe, oo monos, so clecrolo n eunvonicncin do 
sua Jli""Jll'io refol'llln. . 

Niio fullu 011Ui cumo l10mom do partido, mns 
coruo con~ci1Loi1'0 de Oôlado, qno, si nlio snhu, 
poJo· menn~ tem u peito nntr•JLÔI' a tudo os ~tran· 
dcs inturossRs nncion,cs, Não conllcco nindn n 
opiniiLo cln lllHiol'ia do seus amigos polítkos, om 
presença clu~ cil'cnmslancins 9clUIICS do pniz, 
JHH'(]llc cllt·s nodo rc;:;olvcrnm n o:-;purn dos so
nndOI'O> e doput11dos ausentes, mns saiJc que n 
iLién dn oloir;no directo ó hojo jul~odo po1· mnitos 
como modídn vítol o urgnntn, ú qn111 sncrill· 
rarirn qn11osque1' t:onsidL·ro~uos do nntRgnliismo 
particlllrio. lln talvez mesmo mniol'in do lado 
dtls IJilO cnlcnrlcm fJUO essa reforma )ióde ser 
feitn por tllllll lei ordLlllll'in, 

Como sonudnr decln1·n quo, nprcoinndo mndu
l'olllOntc to1!os ns cireumstnncJns n quo so tem 
J•efet·illo, niio o!JSlnnte nutri!· intima cnnvic~iLO 
de que 1111111 llll rcfOI'lll" não pód11 ser lcvadn n 
ciTei tu sem reforma de ai~ uns m·ligos dn ConsLi· 
tuioiLo do llllilCJrio,-nli~ lhe por!n ~mbHrnço desde 
IJUú n Lusn fosse n1w11nvel, llmtlnndo-sc a re· 
snlvnr n sua rcsponsahilirlndo individual sobro 
DIIUcllo principio, fJULJ é pum ollo um dogmn 
s:ognalo. · 

Dndns estas eonhocidns cliSilOsír;ões da pnrto 
de umhns os lados du pnrlumento, o sendo 11 
rLJformn olcilnrnl a primoírn o mnis urgonto no· 
cossirlndo pu!itirn, niío VtlJ•nziLo pnro que o go· 
ver·no renuncio oo ~eu proposito primttil•a c so 
up1·esSL• cm sujeítnt· o poiz, sem tentar essn ro· 
fnl'lnn, n uma novn l'loir,iio gcrul pelo syslctna 
ultumouLo euudemnudu pelo opinífia r1uo .hojo 
tem n úirceniío dos negocias publicas, · 

A rnziío dÓ IMulio, pondcrutlu poJo Sr. prcsi· 
tlento da cnnsdho de ministros, siLO os ombo· 
l'UÇOR do tllosouro, que cllc n"o conhctlill a ti do 
Junciro, "n COilSOLJUnnLo nccossiL!Illlo tio rccor· 
ror· oo moía oxi.J'il·legul du cmi>SiLo rlo pnpol 
moeda, sogundo o Jllll'ccol' elo ~rallincto. Não 
JlOl'tWC cnJJVIlnient~ nos Srs. minist\'os np!'esun .. 
turcnHc nmo uuw L'llffiiLI'n que cm suu grunde 
m:Liot·iu sor·ú udvo1'so ;í suo politicn, puru Jlcllir· 
lho n "i'l.'rav:ll;ão do um neto do tumnnhu l'CS· 
IJOmnlJJilllodo. . 

u l'undumonto nlín JlUi'OCo ter n forçn quelho 
uttriuucru os nn!Jrcs ministros. Si ellc> niio 
liuviduvum 1wdir 11 essa cnllHLI"Il JulvoJ'Sil qurJ, 
ínspirunúu-su om seus oito; clovcrcs du lrllll'iO· 
tislllo, so cntL•n<h,sll com o novo guhillt•to jllll'n 
SOlVO!' 11 LJtiCSliLO OJeilnl'llJ, <lo l)IJO clOJIOUdO tocJo 
o nosso mecanismo constitucionnl ; si ostn, n 
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p1•imoil'll dns rol'ormns lloliliens, nilo tornnvn So:.runao n OXJIO<içuo do Sr. prosiaont~ do 
llllJIO>SiVOJ, untes ao•Vill lUI'lllll' COIIIJIIIliVOI por C0118CJIJ00 OrglllllZOU•>C O gobJD6tC puro reoJJSOI' 
nlgnm tempo o gnbinlllo liburnl .:om n cnrnnt•n tlllJU roformn 'rndicol do nosso systemn eloitornl 
conseJ'VII(lfoJ'n, JlCJI'fJile duvldnJ' de fjlltJ os nJcsmns com u cooperu~iio dn octunl cumol'a dos dopu
inspirnol'>~•s de pnu·iotis1oo movessem u cnrnnrn todos; mns, oxnminndo o ostodo dus finonçus, 
o respeito .<ln queslàn llnancoirn? Sln omi><ilo rcconhocou n ncccssldudo do modirlns oxtt·oor· 
do JlliJlCl·mocdu é neces>idndJJ indeclinnvol, COJJJ dinnJ'ins, S1•nrlo n mnis prompt11 e·otncnz n emis· 
osln convic(UO o ministerio niio devo J'o:COJar ~m ~iio de pnpci·IIJIJCdn, pUI'tl o IJUalu!io conta com 
tal nccurdu, Clllro fi CliJIHil'il O pJJe, <JUC ju,ti. O lljiOiO rlDfJUCIIU Ciillllli'U, 
!I que Jllll'll ~mlws us pn~los n Jll'l!tori~1io tlarJJJOllu A línussJio do pnpel-mooaa ri, ·pois, a razão 
urgunlo rcluJ'JIIII pnllltcu. E huveJ·ia uni Li!nl· unieu do 11cln quo se pretendo. 
lWJ'lllllonto concilinJOJ'io, d.1do que a Cllllllll'll Nu confóJ'Oilciu :mtorio1· mnnifestei minhn 
niio cnm)Jui'Li>so a opiniiiollo ~ubineknu qtwstiio opinii10 cuuu·n este expediente, e uindn a sus· 
finnncciJ'U : a cnnJnra pndt\rin !'"",do Jlnt'le o lento, Jlorsuorliilo do que u estado do thesouro 
acro do g11binoto, d;,dinnJ' do si toJia n I'CSJIOll· ni1o é tilo UOJiluravel como se uUgura com os 
sullilidndc u esse J'cspcil~, pnru sil ontondcJ'·sc dntlos dclll'ienlissimos oll'orccidos ao oxamc da 
com o governo no intuito de l'i!UlisaJ'em u rc· sec1:iio do fnzondn,-
fot:JJJa do J'o~imen cleilornl vi~çntu. CJ·cio que o deficit não nttingirá á sommn 

som duV11lu ulgLtJnn cstu l!I'~Jecto dei'O pcsnr do 80.00U;000f5, de que se fnlln, sendo su111· 
muito .mnis na buluuçn po_IJtJcll do que a ros· c1entes fJIII'U operu,ões do crt•dito no interior 
JIODSII!JJlJdllde do. ut!P medJúll. flntmc~'JJ'n, que1 como IIJedidn temporario, o e~pitnl de particu
s~:.rundu n c .. nvrcçao do g~l!lnolo, lonnnllo n 1 Jui'es quu li"lll'n cm IJilhctJJS do thesOUI'o, na 
V!sla ÚJJ dndos scguJ•os. lh.c e IIJIJlOSla pelo cre: impÓrt11 ndn° rio 1;6.00U;000~ c ~m depositas c 
dito do JM:ul,o c pcfo~-nll~resscs Sll[JJ'OIIJOS u l'Ontns correntes uus bancos, na 'importMcin do 
cargo da publwn odmJu~>trn~liO, 1i0.000;0UUr5, n juro de~ c~ 'I• 

As cir·cuJ~Jsln ncins otnictis;imns do umn pnrtc Pousou do assim sobre n emissão de papel· 
da _popul!I(UO do n\H'lt!, outro lmJdnmel!t? du mocdo, o sendo este .o motivo apresentado pura 
dclJIIcraJ;no nnnmH'.IJHia prlo. grd>Juete, .~~Jll~· 3 dissoJu.,ao dn ctJmurtl dos dcpuLodos, não pódo 
ll/lcum o eXJWhentc llnnnceJ)'O extJ:a .. rdl'f!m'J9 0 meu párecer deixai' de ser· lhe euntrnrio. 
do que cllt: toncwnu JunJ;nr nwo, o _nJ»o JJ'n ntc : l'utlc se1• quo m1 cstnjn em erro, e assim 
certo J'nnt" do nccurdo c~m. va_J'Jll> pnrecm·cs juh.u a 11 .aiorin du conselho do estudo, votnn· 
do COll~J·lho de estudo, nuo JUSIJ/IcliiJJ,_ c, pelo du pelu 1·missúa ue pop.J·moeda; mos esta mc
contl'arJo, dcsnconselhunt a outro alvJtJ·e, de dida póde sc1· nutonznda JICln ~ssem\Jiéa ncrol 
rJUC ora se li'aln, . quo ctovu rcunir-sedontrodcpoucos dinstcomÓ 

Ellc, constdheiro Visconde do Uio Drnnco, presciudir de seu concurso? -
lwvia pcnsnlln. em suns conjccltHHs SllbJ:J·o Jli'O· I o "allincte que r.onlava com o apoio doca· 
cetim· ~n g~.uJuoto que o cstndo dossus J_J)felJzes mar:f uus deputados paro uma rerorma politica 
povot._~;ucs i~J'n pnrtc tum!Jem pai'U u_ntltnmento da maioJ' importunciu, lliOO tcrnruziio de duvidar 
da, ,dissoluçuo da cllmnra Ll'lllJIOl'uJ'Jn. 1~ •. c~m tlclla pa1·n medidas do simples udministrnção 
eílOJto, c .. mo J!l'oco~er Jli'esJ•nte,I~Jentc ú eloJJ;~cs cuja noccs~idade se demonstre. ' 
nus C?marc11s IDtCJ:JOrcs do COtJI'n, do Mamnhno, 1'udos rocouhccem no actual gabinete so· 
do Pwuhy, do 11!0 G1·unde do NuJ'te, l'lll'llh)'!JJJ beju illustruf'iiO puru !Jum compruhonder as ne· 
e l~c~nnm!Juc9? Si~ mal !t•tule "· pmlon~ar·se cc»itluiles Ja ~dminimacno e ns providencias 
e.s1 c do .1:ecouu: que. os seus eiT!}Jios se ton1~m 11u~qnud?s pnra satisfnzel·ns, mns isto nno nuto· 
nmd~ m,ns dcsnstrnsos, como lllfOI muu o ~r. riza a tlt;pensnl' o coucurso dos I'OJll'C!entnntcs 
p:esJ\!ente_do comolhn, .osra cJJiumJdJJdt; pnhltcn da ua~ão 0111 assumpto de suo competencia. 
11110 o l'nzan Jliii'JJ qutoJ~IJIIII' n ,dJssolur,mo !l~_ca· A dJSsoludio d11 cumurn dos duputnrlos, Jogo 
mnrn, mos. ~mn CJrcliJIIoiJ.'llclll .JIIIJHiaJ'OSISSJJua 1111oz n oJ•gÍlllizn~iJO do actunl gabinete, teria 
pm•a n. poiJLJcn qun u :.rnlJmcte, IJO lJ,ne parece, apoio 11111 c11u;iuu1·o,lius politicns: 110 contrnl'io 
su !Jnvm li'IH;ntl? qunntlo tum ou n st ns rcdens nc;tu occns1üo,soria um noto impulilico. ' 
do govo1·no do bslnJIO. supp1·imiu·so n rouniilo duCOI'JIO lcgislntivo 

Dtlmos, pm·ém, fJOC o fnt!lo conliJ'mnssiJ as em 187U por cnusn de umu novn lei eleitoral. 
appi'Chl•n;ücs que "~"i'O Psliio :u·tu11udu no os· Nu sossiio do 1877 pouco 'c fez, o em se· 
p1r1lo rlo ~aldnetc, o que nouhun1 ucci'IJ'dn fosse guidn llispeusa-sn n reuni:io de 18781 Os cspi
possil·~·l_: SCI'in onti10 ~~ lliOJnonro do esln.llelccm· ! ito~ J!r~veuitll s,_IJUO dllcl~t~JJJJJ co~trn nossas 
a qtw>tno, c ostn seJ'Jn l'o"di'Jdu iUJJJ mcolw· m;tJtJIIÇues, IIJ'gullldo n ommpo1enc1n do poder 
ronein dn pnl'lo Uo g,,VL'l'll111 w m I)IIUiiJ'tl dos UXL•cutho, i1Churi10 tlJ'g'lltneuLo nestes fuctos. 
11rincJpios cuu,liLHciuunos c tio Jll c>tJ~io tln I'C· Dir·su·hn que os membms I'Csponsnvois do 
Jll'OScntnl'iiO nocional, flUO li lodus iiiiJIOI'lu zolnr potlcr ll~ecuLivo, sub,!ituindo·sc no poder le· 
o tlul'un,JÔt•, Ai>lotlvo cm mntcriu dn com)lulencio deste; de· 

I'' osto o pnrocot• dulle r:omolhoiJ'O tlc oslntlo, cliunm, ollm do nl'J'cdoJ'em ns ditneuldudes do 
o onuuciou·so eum intoiL'a isuu~11o do couve· saLtnctu, dos juizes coustilllldos f1DI'n uutros dn 
nioncins pnrtidurins. • snn cso·oiiJll, pui' que, uo conceito cm que se 

O Viscoutlo do .lugLliiJ'Y di;;o: tem o sy,tomn eleitoJ·al em vigut·, é osto u idón 
• ColiJo. o illnstr·ndo eons,lhciJ'O <JilO mo pro· fJllO sn J'uz Jlo resultntlo do tjunlquer olt,içiio, 

ccdon, ni1o tt•ntnrci 1ln lJlll'sLiiO do gnldn .. to, o JlltHl pni'eCOJ' ó qno o gnbineto dul'li mnis 
clugiudo·uJo li quostiio rolntívn 1í lll>soln1;iio dn mnn Jll'ovn do sotl conhecido pnll'iotismo, ro. 
cn,Jinl'n dos deputados. llmndo o proposta qtto submottou ú nltn consi· 

•' 
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dornçiio do Vossn Mn~ostnrlo Impol'inl pnm n 
dissolnçiio dn cmnnrn rio~ dcpntnrlo~. • 

O Vi~cnnrlo do Bom ll<'tiro di~so rJno • tnmhorn 
só cncararin n medido rio qno ~o tr·ntn poJo lnrlo 
dn opportunidnrlo, o como~nva rlooh11'nrrmrlo rJUO, 
ncsso lel'l'eno o no moflo pnr que in 01:cupnr·se 
do nssumpto, niTo fnzin mais rio que ser• coho-

- rente com n opiniiio por olle constantorncnto sus
tcntndn. 

Sompro lho pnrocen rJno, por rnnis nmpln c 
discricionnria rJUO srjn, como om o nr.o prHlin 
dcixnr de ~or, n nttrlbniçiio, eonferidn li 1~nrtm, 
do dissolver a cnmnrn dos drputnrlos, havin 
comtnrlo ecrtos pr·incipios n qno conYinlw lll· 
londor no uso do lal]li'OJ'O~ntivn. , 

Assim quo, fóra rlos cnsos de snlvnr,%1 ào Es· 
Indo no srnlido rostricto rlos termos, isto é, 
qqundn corrnrn imminonto rL~co nnssns institui
~.õos, ou diante do um:1 gnr.rra ustrnngeil'fl, a 
cnmnra dos dop11tndns, em seu lllOtlo do p.·n~nl', 
só rlcvo sor dissolvida cm consequnncin do 
conflicto cntt•o olln o o governo; oonllir'to, 
Jlorr\m, renl c vcriOcado por solem no votnçfio 
dn mniorin, rccusnndo apoio no mini~tm·iu por 
falta' de conOnnçn, ou nognndo·lho medirias 
)JOI' ello solicitada~. >em as qunes cntcndcssr~ o 
ministcrio que· não lhe "or·n possil'el marchar·, 
nem levm• por 4iantn snn noliticn, lendo-as JlOr 
isso nrvorado em questilo do gnbinetc. 

E' dn existonein, pois, mns dn cxi~tencin nvc
rigundn, c reconhe.cidn por• !'netos pcrnnto a 
corlin e :1 nnçiio, de :wmolhanto emcrgoncin que 
resulta o quo denominaria collisito constilu
cional. 

Ern só depois do appnrccimeuto destn quo o 
poder moderador, esclarecirlo JICin dis•mssiio 
o polns cir·cumstnncias occon·id:rs o pouúor·:rrHln 
sobro o nlcunce e a naturow do f:rr:tn, devia 
intervir paru fn?,er ce~s:rr o conllieto, on 
dcmittindo o ministerio e sulrstiluindn-o por· 
outro, ropresenlnnto dns idrlus dn m:rior·in, ou 
dissolvendo n camarn :rnm do eonsullnr·:r n:u:ão, 
CJUO era quem, por• nm, lcrin de dar· n ultima 
palnvrn. Orn, continuou o Visc"nrlo rlc Bom 
Jlotiro, UuO SO dando no Cli~O presento Ines f!Oil· 
dit:õos na nuscncin àa cnmn1'n, o qnnnllo eslo, 
portanto, ainrln so niio IIIUllil'ustúra r·elutiva· 
mente no ministcrio, fos>cm qn:ws ros>rJIII ns 
opiniões oxhibirlas pelos t]eputndos :rnter•ior·· 
monto :'1 forrnnçiio do gubirwlc, qnanrlo, canso· 
quonlcmento, ainda ni10 tinhn ll!ll'idn entro o 
ramo tom/Jorm·io do poclcr lt•gi:-lnti\'0 n o go· 
vorno nrmrnm eonllicto, que tor·n:rsso impi'IJS• 
cindivol o tll'gfmlo fni't'l'·~o dt)Snptmrc~t~CI', ni10 
podin sogni'Hmonto, ~em contJ•nt.lizcr-~o. :won
solhnr n· rlissoln~iio da cnnrnra, n"lrnnlln-so, 
como feliwrentc se :rchnvn, o Imporia om plen:r 
Jlll1. intcrnn o oxternn, c ui'1o eo!'l'endo a~ in~.ai
tuioõus 11enlrum r·i~co rlirmlo do qn:rl n RIIIVa\'''" 
OXÍA'ÍSSil ·O liSO do UIIIO I!ICdicln CX.ll'IIOI'dinarin O 
do llli llllllll'f!Zfl, qllO :-;!) dCVCI'ÍO St!l' üllllJI'OI{Utlu 
nn f11ltn nllsnlntn rlos meios or·rtirr:ll'io~. 

Disso 11111is o mosnro consellwiro do cst:rrln 
fjtlf! ouvira com totln n utlollt'úO os mtdh•os 
oxpostos enmlrmvnvol fr•nnquol.n pulo presirlr•11tn 
do con~olho, po1• si o om nome d.11 :.rnllin!'lt3, o 
niio podia dlJixur· do cloelnr·lrr' iflllJ :rs l'lll.Ões 
ulll•gndns niio o dnrnover·nm tln colll'ie'iio unr 
quo csluvu, Jllhn dos JrrillciJ,ios rJuc Ira viu tido u 

honrn rlc oxpondor·, o tinlrn sompr·o snslontarlo, 
no toc:rnto no nssn11rptn, JII'Íiwip:rlmonto l'11lt:rndo 
tão po1wo tPmpo para :1 rt•unii'~n lln enmnrn elos 
d"pnrnrlos 'l'udo quanto resnlt:rvn rln uxposir:ITo 
do prcsillentc dn consulho nfio in nlüm d:r sus
poiln, que tinha o minjstm·io, du nno o!Jlor 
:qwio <ln mnioJ'in dn cnrnurn, do qnnl pr,•cilmvn, 
porqno, sonrlo m·~onti"imn n nccos~irlnde rle 
omittir· pnpcl-mocdn sob a prnprin respon~nbi· 
Jiri:Hin, o tendo do podir 11"1' isso um /Jill do 
inrlnnrnirlnde, n"o lrnvi:r do solir.:ital-o dn nma 
enmnrn ondu Jli'Oflominnm :wn~ ndvorJ<:nrios po
liticas. Dm•n-:.:o, pois, ~in111lo~nlentc snppo:oiçfio 
on nntns conjl'ctl'lrn, ílO. qnu n r.nmnrn, f(tHmdo 
J'Ctmidn, nog-nl'itt seu npoio no ministorio: maS, 
no mnrln rio p<'n<nr·, j:'r mnnifnstnrln, di•llc con
sPlhciro dn ostnflo, nno se pndin rognlnrmcnto 
drssolvor" cnm:rr:r elos dr•pnt:rrlos cm qundrn 
orllinaJ•in, nem IHll' prcsnmpr.üos, :rincln ns mnis 
bem fnnrl:lllns, rJunnto m:ris • p111' mérn dl'scon
nnn~;n ou conj,~ctnrn, SIITI!~o no contt•nrio, como 
iii uxpuzel'n, inclispPnsnvol n dornonsiJ'twão 
'rr·nncn <ln f:rltn do apoio pelo provn ro:rl • d" 
votnf.~ão. 

Por· ontr·o lnrlo, noer·csr:onton rJne lamcnt:rvu 
quo o ministcrio rlesislisse do intnnto, r•m que 
ostnl'll, segundo cli<so o pro~idontc rio conselho, 
dr• poopo1· ir cnm:rrn oxisterrto n muclnnr:n do 
systcma elcilor·nl, nutrindo DSJII'l'nrwu de" qno 
nmiJOs os pnrlidos p0litiens cho~nsserú n uccôrrlo 
cm rdor·nr:1 rlo tnnto importnncin, sondo lovnrlo 
a ossn llHHlnn1.:n, om seu modo do ponsnr, poln 
Jli'Os:.:fio !la nrgencin oxtl'Olll:l soh1·e qno so viu 
colloendo de cmitlir JWJICI·mocdn >Oill poder 
csperat' pdn ronni5o du ns~omhJ,~n gcrnl. 

Do mos mo urorln que nos collo~ns qnc o prc
cctlcram, n5n pnr·ccc, n nllc con~olhciro do 
oslnrlo, snlllcionto o motivo nlln~udo, pOI'flllC, 
sondo rcncs ns circnmstnncins qno o for~mn n 
lanr;nr rn:io dr•sse moin oxtr·omo o illcgnl, o go
verno não dovin hositm· cm · n!'Õsnmir n rospon
snbilldnclu do neto, e, nssuminclo-u, era isto 
mnis nmn rnl.iio pnr·n niío pr·opor· a dissolnçiio 
dil eamnr·a rlos deputados, o antes apressar n 
renniiio dolln. 

llnr·lhe-in isto emejo ]lnl'n dnr contas :í nação 
do sou procodor o melhor mnnifost:rr, fr·nncn o 
mintwinstiiiiCntc, ns l't1zõcs fJlW o nrrnsturnm n 
ln! rlclilror·n~iío, exi:,rnHln do sua Jonlrlntlo o p:rtr·io· 
ti:.;mo fll.lO uno l'l'Ctl:ISSSI~ llinntc tln g'l'I\VÍSSÍIHU 
:·fl~JlOil~IIIJilidrHII' tiO nllHlidn tão CXlt'llOI'ÕÍilHI'Íí1 O 
Jll'efnrisso :uwilnl' lwlm.; as C:llllSefpH•lwins resul· 
tantos. com tnnto qno snlvusso eompt•omissos 
solonnws, om cujo Uol o Jrrompto rlescmponllo 
ncll/1\'nm·sn inlorcssndns a hont'll o n Lliguiilmlo 
rio IBIJIOI'iO, 

Con1o olle con~!~llwiJ'O do Of'tnclo cslavn con
YPtWillo clt! IJLln e:1sos tlo~tn OJ'dem, que tão in· 
tt•ir:ttiiOlllt~ :o;u nchavnm ligwlns no que llHYin do 
ma i~ ~ag-rado JW toennt1~ nu c~J·otlitn puldi1~o, niio 
dovinlll j:llllllis sr.t• cnnsi!lt~rwlos 110 lPI't'onn clus 
qno~tiios tlo Jtal'lido, lll!lS l'ifll du inlero~su gOJ·ul, 
nutria IH'lll l'níHlndn esptn'allt.'ll elo qno, -nintln 
Sl•ntln l'OIIIJIO~ta a lll/IÍOl'ill du CUIIWI'II li os Uopu
latlos dt! :llh'OJ'SIIrins dn nnvn si1u:u;l1o polilien, 
nüo /oiPJ'Ín l't•eunulo au g0\'1'1'110 o /Jill do indem
nidudP !JIIO tivo~su dn pPdiJ', ~oiJJ'l'ludu mn~LJ'an
do que 110 ll<o rl11 murlidu lr:rYi:r Jll'ocorlrrlo com 
touo o cl'ilürio o umuior prulleuciu, limitullllo-sc 
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n cmissiio do pnpcl·mocrln no rcstrlctnmcntc no· 
eessnrio; ou nJllcs indisponsnvol. 
·E, :-;i o conlrnrio nt·oulcr.·cssr!, isto é, si n 

mniol'iu, proc•·dt~JHio com JJI:tllilbstn iujustit;a, se 
deixnsso fiJTIIst.nJ' por IIIORCJUiHIJo interesso elo 
]JIII'lido, torin o mini.<tm·io 110 menos 11 niio po· 
rJuenu vuntn~em do, pela tliscussito, justiflenNC 
pornnto n nncuo, ulém elo renliwr·so , dodo 
nquello fncto, o coso eouslitnciounl do eonsnllu, 
jiOI' m••io do dissoltwiio elo comnrn. Ahi, sim, 
prosoguiu o Viscoudé de Bom llctiro, a fJlWstiio 
Jlcarin colloendn no vol'llnrloiro terreno coustitu· 
ciomrl, como succedorin tnmllem si o gnhincto, 
nproscntnndo-so ir cnmnra, fosse Jogo. recr,!Jido 
pnr elln com um voto snlcmne ri e desconllnn•:n, 
como so fez com o ministcrio de 18ü8. Assim 
onuncinndo·sn, niio fazia mais do que cumpr·ir 
o dever do lctrldndc, :tO qual hn de sompl'e stt· 
borelinur qu:tesquer oulrus consitlcrn~i'it•s; pois, 
cm boro pcrtont•n ú opiniiio politica que est1i l'óra 
do poder, não hesitava comtudo om .conceJ•dar· 
nu necessidade da cmissiio do pupol·moedu 
com us rosulvas constantes do sou voto, o porque 
niio tinhn a menor duvida do l'runcumento tio· 
clnrnJ• que, si occupusse um Jugnr nos conselhos 
du cort·,n, em rJu:tlfJUCI' occ:tsii•o cm fJUO, por in· 
fe!icir!udo, ns cireumstanei:ts do thesouro fos
sem tr.o criticas, qnaes us que de!ineOtl o presi· 
donte do conselho, o si portanto se viS>e collo· 
cudo na dtu·n o imprcscindivul nuccssid:rdo de 
snltnr por cimn da lei pmn suhfnl', peln cmissüo 
do pupel·moedn, nn falia ubsolntu do outJ'O meio 
pralicuvcl, e por tal fónnn que niio podesse 
ngunrdnr n renniflo dn nsS!!llllJiéa gorai, lnnç:1rin 
mão sem duvidtr deste meio, do CJUIII n!iás nüo 
crn nmigo, o (fllO J'nconhecin.~eJ' perig-oso; mns 
niio proporia stl pol'i;so a dissoluçiio du cam:II'.'J, 
niio estando olla reullidn: cspernrin pela sua 
reunião, exporin sem rosorvus seu proccdoJ', 
pcdir·ia o IJill do indcJJJJJid:lr!o, c só so dirigiria, 
com o devido respeito, uo podOI' mudorndo1·, so· 
licitando suu inlervcn~üo conslilucionuJ, si e! lu 
ncgusse npoio no ministe1·io, ou os meios de que 
os to cnrcccf;sO pnrn poder goveJ•nnr. 

Disse nindn o mesmo cun;olheiro do estndo 
quo sontin tnrnlll!m que o ministerio inswsso por 
estu IÍJCtlida, não só jiOJ'fJU<', jlcdindo·n qunsi nn 
vospern dn rounii1D das cnmarus, cxpunlln-so n 
commcn 1:1 rio:-; desngTnd uvei:-:, ('lll pl'ü:-illllldo-lho 
intcn~õo~, que, csLnVII c.ort~, n~o or;1m renes, 
JlOJ'Üill CJ 110 1100 .<C OUillll'lll'lll ~I uppttreCCS>Cm, 
mns igu:tlmente porque pcnlel'ia ~ssim n ?OCII· 
sifio d() oxpt•rinrontnr si ~r·a Jlossivol reniiZoJ'.n 
rcfol'lno oloitornl por IICCLJI'tiO de umhos os pnrll· 
dos, o, 0111 ~un opiuiuo, bn:-tnrin que o mini~tol'io 
couso:; nisso quo 11 dcerotll(''"' dtr J•cfomwbi!Junde 
do respcetiV11 :n·tig-o dn cunstituiçi10 fosso votmln 
JlOJ' es,o nccrlrrlo pnrn tt·r-se dudo um gnrndo 
rm<so, pois tornni'·SII·hill muis 1'11cil o muis !Jo· 
nollcn li oxocnruo do novo sy,temu, o, Djll'O· 
voitunrlo o cnsojo, p<'dia liconr;n Jll~l'n decl111'lll' 
fJU~, Jnnnifostllntlo tu i scntinroJ~to, 1111~ orn sns· 
pollo, porqtHi, como cro sulrulo, nno estnvn 
disposto 11 voliiJ' poln c!oir;iro directo. vi~lo 
COIIIO, por llllliS filiO lenir:r jJOIISlldO e rellt!r,llt!O 
TIOS l'IIZÜCS II!JegmJ./IS Plll SPU fllYt)l', 11ÜO l1Sl11Vll 
com tudo ninda convencido dm~ v:,nla~.wn~ ilesso 
~ysLomu do oteit:õt~s. 110 eoulrnrio, rceciuYII df1 
mud11nçn inconvonlcnto do grnndo moutn, como 

em ensejo opportuno teró do demonstrar, ln' 
convenientes 11 cuJo respeito f11z os mo is sinceros 
votos. pn1·n en:;annr-so. 

Em IIS.,umptos t!Lostn orrlom, porém, nfio sa· 
criflcnrú nunca os intorossos publicas n qunlqucr 
melindre de nmor IJJ'OjlJ'io. B como esteja con· 
voncido do que nrcnoJ•cs serlum os mo los que 
rccoi:tvn, maiores a fnrr;n mornl o n focilidadc 
de cxoouc:io da reforma, si os mniorlns de nm· 
bos os pnrtidos, por seus logitimos rcpresentnn· 
tes, concordassem na conveniencia doi ln, o bn· 
lrilitnssern por comrnum assentimento n cnmara 
futuro n substituir o syslemn cloitornl, compor· 
tilhando, umn o outro opinião· politico, u ros· 
J>OIIsahilidado pernnle n nnçiío das consequoncias 
des;o neto, sentiria ver perdida vnntngcm de tão 
:;rondo monto. 

Assim exposto sen parecer, concluiu que, já 
por cohe1·encio de prineipios, jú por niío nchor 
opportuna a medido, não podia nconselhol·a á 
COI'ÔD. • 

Antes, porém, do ter Sua Mn~cstade o lmpe· 
rodOJ' d:rdo n polnvro no conselheiro de estado 
JmJnediQto, o Visconde do Bom llntiro pediu o 
obteve vcnin parn cvitur cm tempo umo omissão 
que i:t escapando em seu ·parecer, o qu~J ora 
comornentn nos procedentes na mnteria, aos 
.quncs r"feriu·so o illuslrndo conselheiro que 
fnllon cm primeiro lu~nr. •Pela sua parte, disse 
o Visconde do Bom Retiro, qno, fuzende n re· 
scnl111 dns dissoluções que tem hnvi io no Brnzil, 
rcc,rdavn·so, no momento, dus de 18112, iS""• 
!Sü~. 1~68 o 187i, e observava r1ue em no· 
'nilunra deixou do dnr·só a ci1·cumstnncia de 
terem sido decreto das nn prosonçn das cumaras, 
c upt'ts votuçiio deslns, com cxcepçiio das de 18"2 
o l~ü:l. Em nmlws ostus, porém, procurou-se 
justiflcnr o neto da dissoluç:,u, ou, polo menos 
uttenuul-n, ullognndo-sc, quanto 11 primeira, os• 
movimontus revolucional'ios annunciados em 
du:ts inrportnnles pJ•ovincins, o, quNnlo Ji se· 
gundn, ncllm··so pendente' o que se chamou 
questiio ingleza, c rocoiarem-sc inconvenientes 
du fnltn du r.enrormid:tde do vistos entre o mi· 
nistcrio c a cnmaru dos dc~utndos, C)lle na olei· 
•;i•o da moso o das comm1s~õcs pnncipncs não 
se linhn mostrado fovoravcl no que desejava o 
governo. 

Umn destas tlissoluçües cfi'ectuou·sc no rogi· 
men consm·vodor, e outra no rr.gimen libero!; 
mas a verdodo ó quo ombns foram ncoimndns 

lroiz rosJll'ct_ivo JIOI'fido em opposi~fio d~ disso· 
tll:ues prü\~ws. . 

!'ola suo pnrto, confossnvn que, embora niío 
losse nindn homem politico militnntc, não lhe 
pareceu bon a raziio, quo so nllegou, derivada 
dos vidas qno havinm in•Juinndo 11 oloiçfio dn 
cnmnrn do !8!2, nem n cm quo so fundou a da 
Cllllllrrn do 18ü~, mns roconhocou CJUO, quer uma 
qual' oulrn, tinham, como já dissorn, purn ao 
nrcuos nttomwl·t,, ns ciJ·ctunstoncias nnormaos 
do lnljlorio. As oull•us todns foJ•nm.consoqucn· 
ci~,. de votnçücs dns cnmnrns, e por isso, tnos 
preoctlontos nflo SOI'Virüo, cm seu conceito, pura 
o cnso aclnnl. • 

O const•llwiro .losó Podro Dins <lo Cnrvalho 
cn1necuu mo>lrnndo qnnntn diJllculdndo sonlla 
om d11r .um voto sobt·o assumpto do tanto lm· 
jlOI'lllllCJO. 



ANNAE5 DO SENADO 

• Disse que rceonhoeín com os íllustrntlos con
sclhch·os qno o pt•eccclcrilll1 que mnís eunve
nicnto tot•ta si!lo que o tninistc•río, ao tomnt' 
conta 1n úlrec1;Jiu dos nrgoeíns do "stn1lo, nno 
pOdBndO espei'OI' d!i COIUIII'O dOS lÍOJllltnt!OS O 
apoio noc•ess11río, pt·opuzessc logo 11 suo elíó>Oiu· 
ÇÕO, pOÍS qu~ lhe p~n:ccin IIÍIO dOVCI' C<J~OI'III' o'SSO 
mesu111 medtun poltL!cn, o rel'nrmn elotlot·ul pot• 
meio d11 votnçi10 dit·eetn, cmiJOt'll npnílllill pot· 
ambos as opinilios politic11s domín11ntcs no pníz. 

E, pois que os nobres conselheiros, qno comlin· 
tom o díssolu•:fio dn cnmnrn por ínopporlunn n 
olln não se opporimn si 11 cnmnt'n nog-11;so o sou 
voto no ministcrío por um neto moníl'••sto, eon
clemnom o medido por inopportunn, cllo come· 
lhoiro occupur·so·hn do questiío d11 opportuní· 
dndo. 

Sem querer reproduzir os nrA"umon los oxpos· 
lOs pelo Sr. Víscuodo do Abneté que l'nllnu e<m 
primeiro lognt·, entende qno os prec1•tlen1cs de· 
m••nstrnm ~.ue n dissolução do c11mnra tom sido 
docrotndn fétt·n do caso de conflict" onlrc 11 

camnrn o o minístorío e de noga!'lio de stw con
finn<:a nos ngontcs elo poder oxrcuti,•o. 

O oxentplo do :!86:1, qnontlo n cnmnr11 ncnhnvn 
do dil'igit· umn monsn~om 110 tht·onn, Sl'nl hos· 
tílíd:odo 110 ~overno; o do 1811!1, qunndo n Clltnllt'n 
estava udíado; o tinha run·•donotlo no nu no nn
toceúcnte depois dn •·l'~IIUIStt\llin do novo minís· 
torio; o de 181>2, qu:melo n cnmorn nenhum neto 
haví.1 pro•.icndn, país que nem u .. ertn hnvin ~ido 
oíndn a ossem~len geral, pt·ovnm que o simples 
rncto do não espet'lll' o ministo1·ío apoio na co· 
mnt·o basto parn tloterm:nal-o n pr••pôt• a suo 
dissolução, o removem tod11 n duvtdn quanto :i 
oppot·tunídndo da medido soliciludu pelo tnir.is· 
leria. . . 

SI o'te, a princi11io, nutriu a esporntlt)n !l~ po· 
dor olcnntjnl' lln camorn n1~tual n dccrct:u;ao da 
rofortiiO eleilOI'UI, OU fOSSe p11r llli!ill 110 netO ÍO• 
gislntívo ordin11rín, ~n pot· nwio do rllfor1nn 
con~títucíonal, o tnlvoz o sou 1losejo sn renlí· 
za~o:su, si não occul'J'C!:.su IIO\'n fncto llo provi~fun
cinr-se soiJI'C os meios de ltnhílítut•" tlwsouro n 
sntisruzt~r ns ~OUK compi'CJmissos un~ontl•ioi, H:;;ta 
círcumstnncia veiu mullnt• intoirUIIIlll!te n ruco 
dn quor.tfio 

Ou o mínistrrio nppnlle pnt·n n cn11t11rn nOm do 
obtot· delln os meios not·ess t•ios pnr11 nqu••llo 
J1111, ou, apet·f~ lo pelas oircumstnncins, tenho de 
re~orror a modídns extt·nordtiiUt'ins, o SP.in Oii!'Í• 
gndo n pedi!· um lii/l do i11domnidadn, não pódo 
cont11r com o npoio em lfllllltfUOt' dcsws ltypo
theses, Rl'm tttlO, o:tpt•ímitlllo-so pot o~tll m'ot!o, 
ollo conselltett'O con~ídllt'c nom de levo oJTomtlitl~ 
n dígnldnde dn e"uwt•o, nem o p11tt·iotismo de 
seus momltt•os , Jl•lr~no nu nossn f1'•rmu de ~n
vorno tues netos p1·nvum Sl'tlltllntn n falt:o do con
llnnçn nos quo poHiout o ltltn ele executtll' as lllil· 
did11s, o nfin 11 clcne~uçüo dollns, Jogo !JUO se t•o,. 
tnbciQça n ro:tUonçn pu ln mut1:1nçu do Jlossoul do 
govet•no. 

Orn, ·dosdo ·quo o minístorio Jtonsn que 11fin 
Oll!IO!lli'UI'Il .paio IIII CIIII!Orll, O t! OfÍC O juiz clllll· 
p~f~Dt11 parll III'OÍIII!' O•ln clt·cumstlltt<·in, o pro. 

rJÕI: o 1lis·oluçiiu duquollo 1'1111111 tio pod w le~i~
ntivo, c.!l"enudo 11 e{ucsttio, c"m" l'·z o St·. 

pl'BSÍdOIIIIl dO COIIH~fhn, Clltl'•' USS" O lO 1(1111 SUÍI• 
ciln du cOl'Ôn, ou n sua retimdu, e li~ cousclhuiro 

niio JlÓoill pt'<'Scintlit• desta ponto, nn.tes rJ oJio 
~UO detUI'IIIÍIIII O ·'"ll VOlt1 n i'IIVOI' !ln dt"OillÇIIO, 
pot'C]IIo o eunlrnrío Ílll]llll'laria o du retirada do 
111 i 11 i stet•in, . 

Pe1 tcncondo 1i opínífio politícn que cllc ropt'!J· 
Sl'lltn, oatt•o niio pótle soro seu voto, nem Jll'OS· 
cindir dust11 quost:io, eomo .iú ilzcrnm os íllustt·o~ 
consclhcit•os que hn ponco o prco·etlct·nm. 

'!.'onda 110 nltintn se,siio do cuns1•llto do oslndo 
sido do pot·oct•l' favot'IIVCI ti omís,üo do pnpel· 
mo"d" dcHtrn dos limilt•s c eum IIS conrli1;ões 
Clt!lS!OIIfCS IÍO SCII Vlllll, j:f !fl!C de IIGVO >0 ti'UtOU 
1ie>tc ns>umpto, pede vrnin llnt'n repetir. q~to 
nem dcse,in qun o q.,n/ltllln ultrapasse o lcrntlc 
ín1licne!o, nem a emissão se f:u•n nlclm rins noecs· 
si dado~ lli':,!Cnt.es dn tflo;o;onro · u j:im;\is {lal'll os 
ans ~ne un imp1'ens11 tem sido lndienrlos, como 
nmortíznção !lu ltilhotos e 1lo upoliccs·; antes, no 
I'Onlt'nrín, pou:-:n qut! ncnhnnw dc;o;lns fontes dava 
sut· o:-;trlll!!CHJn, nem nindn n dos t'Jllllrcstimns cx
lct·nus, logfJ uua cllns-puss:lm cotu.:ot•t•or pnt'n 
t•oduzit• u qwtt1t11m do nova cmíss:io, o mais de· 
pt·c~:-:n t•ntt·nr-so nõ rogttltOn lo~nJ. 

Cotwlu••, portnntn, :i vi~tn dc;tns considot·a· 
•;illls, rlnndo o smt volo 11 fnvor dn dissolllt;ào da 
cnntnrn do:; dt•pulndo.-. • 

O I'OII>olht•il'•l de Lnlllni'O disso: • Em vis ln 
dn oxpo<i""o f<1itn pelo Exm. Sr. pro<itlcnle tlo 
t•onsolln "tlc mi11i~l1'11S o das t•nzutlS oxposlns 

ltelus Exms. St·s. Yí~courle do AlnllHó o couso· 
heíro de e<tnilo 1(11•' me pt•eccdcu, voto acon· 

sclhnnrlo n c\íssnltll;iio da Cllll\nrn dos d"putndos.• 
O l'íscnnilo'' do llu111 llntit·n, lontlo olllido li· 

ccnçn do S. M. o Itllperador, 11ísso, em t'I:SJlOsta 
no eonsolheiro tio estado .losô l'cdr·o Dtns de 
Cnrnlfllo quo, •Com t•ffeito, !ôle e:--quccut·n, eitnndo 
us 1!issoluo:líes hlll'tdas 110 llt•azil, o do llllllO do 

B'o\1, que n~ ronlitlade foirn det:t'eta!la nn Ottsen· 
da 1111 entnnt•n rios 1ieputudos; tnns que convi· 
nl111 uot:ll' 11 uo, 11lém do se aohnt' o gnvot·un em 
luta c111ll 11 t•ovo~lut,lliO tle l'crunmlmco, hnvio já 
a cnHHII'n do' do•pnlutlos se fll'lllllli10tado bem 
clurnmcnle coutt'" n politicn do ~11hínoto do 
enti10, fnzu11d0 passnr pnr :;trnnJo rnninrin, nos 
11ltimos 1!111~ do sos>:io do IH4~, umn ot·tlom do 
din urotívudn, sil{nilicanllo c!:u·a o lL'I'ffiillllnte .. 
monte t·ectt:-:n.tlu :,puiu 1\!) tninisteJ'io. Que csto 
l'mít:it•a-so nu vot•r!adu, como disse o conselheiro 
do O>tllllo Vi>COIIÚII de AIIOCI~, n atliui·ll, ll"O 
tunelo qttot·ít.lo Íl'ÍOfl'O 110 cxtromo tln elissolu•:üo, 
JlOI'ÓIIl <ji!O dt•pojs 11 I'CSOÍVI'I'Il fll'{ns Oii'CUIII• 
st1111l\Ías mulindt·osns em qno so uchou o llt'llzil, 
ern consoquoncin ún rcvolut.làu n que so rert.1t·in. 

Cniiiiiii!IIVII, pai~. n dizut• I(UU notthum desses 
Jlrecodt•nto•s .-er·vín fillt'a o caso 0111 lfllll nos 
uchlllllns, visto cslnnnos l'lll plu11n puz interna 
o ~~xwrnu, r, n:io to!' n cntnnr·n 11ilUfn !W manifüS· 
Indo oii\1\Ítll "sol.,tl!!li'I!HllltC JIOI' meio do votn· 
çi\ot IJIIIIII'll o minístot·io. • · 

Os consulhtoít'"' llías 1lo Cnrvnlho o Viscondes 
úu Abnci1Í o do llom flotít•o llzornm níntln OÍA'll· 
mns oilsct·v:wücs J'í.llnlivnmonto lis llfH'!!CÍtmlios 
qnn hnvinm 'f'dtn ~OIH'e ns oecnsiiios om "cJUC 
Iom ft11Yiofo IJiSSIIÍIIÇfill ti~ CIIIIIIII'IIS elos tli!pUtU• 
IÍIIS 110 111'111-ÍÍ, O (\l!jtJS llXCIIIflÍOS tillftlllll I'Í!Udtl, 

A..:.:oitn oxpot~tlfdos u:-1 I'OSfWI'.Li\'ns (llll'l'COI'OS 
pnt• tudo~ os s1•is consulhoiros de t•stado lti'I!SO!l• 
toR, lf!l!lfo li!'IHISIJIIIOdo a lfissnfLH,ltio os conso
llwirus \'iscotHio tl11 AIHlcló, Diuo do Cur,·alho o 
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do Lnmoro, o volndo cm sonlido contrnrio os 
Viscondes do 1\io Bronco, Jnguary o llc Bom 
!lo tiro: 

Sun Mn~cstndo o Impororlol' dOll pnt• Onrln n 
coufot•curJiu lis ~ liot'I<S r1i1 liU'do, o eu, Viscoudo 
de Bom l\ctiru, mcmiH'O c sccrclurio do consc· 
lho <lo estado, fiz lai'J'ot• estn nctu, fJU(J son'1 
nssignndn por mim o pulos. conselheit·os do os· 
tndo que cstivcrom Jll'oscntos.-l'iscour/a do Bom 
Retiro .-l'iscondo do Abaetó .-l'isc•mda cl" Rio 
Bt•anco.-Visconde do Ja.rJuw·y.-Jo.<d l'••<l!'o Dias 
rlc Carvalho.-Joaqnim lluymundo do Lrmtal'C, • 

Ar.TA DkCONI'EilENCIA DE 28 DE I'EVJmEtnO DE.l880 

• No dio vinte o oito de Fevereiro do n1mo 
do n11scimcnlo do Nosso Senhor .losns Chl'isto 
de mil oitocentos c oilcntn, nu Imperial (.!uint:l 
<ln Dõn Vista, boirro do S. Cht•istovuo, dostn 
cidade do l\io de .loneiro, r·ouniu-so :'o uma hora 
dn tarde o conselho de Estado, soiJ n prcsi· 
<lcnéiu do muito alio o muito porlct·oso Senhor• 
Dom Podi'O Segundo, Impm•nrJoz· Constitucionul 
o Defensor Pc1'Jwtuo do lli'uzil, cst11ndo pt·c· 
scn tes os conselheiro; ao· llstado, Visconde uo 
Abao\tú, Vi~condc do Hio Bo·anco, Visconde do 
Murililw, Visconde do Jn~unry, .José Pedro Dias 
de Cnrvnlho, VisconJo de Bum Bulil'O, Pauli no 
Josi\ Sonr·es de Souza, Jer•onvmo .Josrí 'l'oixcirn 
Junior, Jonquim nuymundo ilo l.nmnre, Dono· 
vr.nuto Augusto do Mngnlhuos 'rnqucs e José 
Cnetnno do Andrade ·Pinto, faltando por ou· 
formo o Visconde do Nicthcroy. 

Estiveram lambem presentes os Ministr·os o 
Secretarias de gstudo, dos Negocias dn Agri· 
cultura, Commcrcio o Obra.< Publicn.<, Presi· 
dente do Conselho do ~linislros Jufoo J.ins Vicir·a 
Cnnsans:io do Sinimln\, do Imporia, Fmncisco 
Mnrin Sodr·ó Percim, do Jnsli.,a, LnfnV<!tto \\o· 
dt·igucs Pm·uint, dn Fozondn, :\JJ'onso.CeJ.so do 
Assis Figueirotlo, do E~LI'nn~cii'OS, Antonio 
Moreira de llan·os, iln Guerra Joilo Lnstosn dn 
Cunhn Purannguú c <ln Murinhn, João Fcrroirn uo Moura. -

Sun Ma~ostado o TmtlCrn<lor declnron abot•tn 
n confet·oncin, c o !'rosidento do Conselho do 
Mini~tros, pedindo vcnia 110 mesmo Augusto 
Scnhot·, fez a seguinte cxposiçf1o : 

Sonhnt·, como ó sollido, porque j:í om outro 
occasiuo rlcsto mesmo log11r coube-me o dovor· 
do doclurnt', O JninisltJI'iO U fJUC tenho n honra 
de presidir orgnuizou-so com o fim espccíal de 
propor o prornovot• o rcfor'llla elrJitorQI ]leio 
systcrno rlo um gl'nn, po·ece<londo " rofol'lnn 
d:o Constitni~õo; c, no intuito do obtm· 11 ron· 
lizn~iío dosto prngl'nmmn, onvidon lodos os 
csfo1·~~os n seu nJcnneo, COIHioguintlo VOI' JUl~:-:nr 
o re>poclii'O JH'ojocto pot· qnusi unnnimidotle 
nn cornnl'n dos Si'S. doputnrlos. E' lnm!Jom 
sn!Jirlo quo, indo . osso pr·ojocto pnrn o Sonndo, 
depois de dcnwrndo estudo rins commis.,i'íús, foi 
fJllllSi in limino t•ojoilmlo, som que lho l'osse 
('ui ln rmondn oll!.:'Uillll, 11i10 O!Jt'tnn tu u:o; ~o] ici t;H'Õil~ 
rio mini.<torio, o, o 'I"'' 11111is r\, som rpw" oló 
llcu~se cll11't1 o ntenntllllllu o motivo lln l'ujoiçiío, 
cumn sedu p~u·n dt•so,ÍIIl', J~m vi~ta da vot:u.~fio 
rio St~nntlll, CIHIIJH'in no ministorio acoitar tuua 
rlns duns solll('i:ios: ott sua retit·adn, ouncon· 
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solhnr o immodlntn rJissoluçiío dn Cnmaro, como 
cstnvn promeditudo; preforiu, poróm, ndoptnr 
HIIHI tot·c,.Jr·n, recurso apcnns dilatorlo, mos que 
tinha por si duns consirloroçõos do alta impor· 
tnnda, dofercneiu Jlflt'n com o Sonndo, c ns 
circumstnncins econotnicns com quo lutnvnm, 
por cousn do sêccn, nlgumns provincins do 
norte, Assim ó rJno, rojoitndo o pt·ojecto cm i~ 
do Novombt·o, foi por d'ecreto do din immodinto 
ndiur!n n scssõo do co1·po legislativo pnra o dia 
W do Abri I do corrot~til nnno, . 

Appruximando-so, porem, o termo do adia· 
monto, o tendo molliornrlo o estado dnquollas 
Jn'ovincias, surge do novo o questão no ponto 
em quo a dniXOll 11 votn~õo do sonudo. 

A rctil·nda· do ministcrio, politicnmontc fol· 
Jundo, nfio mo poroco convcnionto, Representa 
ollo uma idén rp1o tom por si n maioria ria 
Naçiio, sem distincçiio do partidos; porque 
umbos, por seus mais nutorizndos·or~5os, íle· 
clarnm que n ndoptum como meio indisponsnvel 
puro so rosta!Jolccor n !Jon prnticn do systcma 
1'C]Ircsontnlivo. Deixar som opportunn soluçiio 
essa aspira"iío nncionnl é crenr sérios dHUcul· 
do !los, niio "só porque fnní surgil• rlesconfinnças 
contrn a siuceridndo dos poderes publicos, como 
porque scrvir:í do pretexto a protcnçues exago
rudas. 1'nl conselho não rlnrci á Corõa, Outro 
recurso n5o vejo sonuo ctrcctuar-so o nppcllo ú 
Nnçiio por meio da dissolução. 

Esto neto do modo algum importa falta de 
conlianr·o na camnro dos doputado3, da qual, 
com reéonhocimcnto confesso, tem o ministcrio 
rccobirlo as mais docirlidas o constantes provas 
de 11dhesão, · 

Mns é quo, cm visto dos factos occorrirlos, e ú 
luz dos principias rio direito publico conslitu· 
cionnl, cu não descubro dcscnlaco mais ndequndo 
:\ unturo~n ela questiio, Mnnifc,;ta.se sobre ns· 
sumpto de maior aleance divorgencia entre 
dons ramos do mesmo porlcr. A cnmarn dos de· 
pntndos, com pt·óvio nccôrdo dn cortlo, adopto 
nmo motlitla roclnmnda pela Nnçüo, o quo moti· 
vn a oxistoncin do unln sitnuciio politicnJ o se .. 
u:odo a rejeita, som dignar-se no menos corri· 
gil-a ou modiOcnl·n. g> potente o conOicto, 
Quem o rosol\•crú? Outro não vejo senão o 
por!er do qual siío nmbos dolcgados. E como 
ouvir essa sentcnco Onnl? AJlpellnndo pnrn ns 
mnns, JlOr meio riu dissolução. A nossa Cou
stituiriio ó n uniea quo, ct·eondo umo camnru 
vitnlicin, limitou o numero do ~cus membros, 
cullocanclo-n om snos doliboraçuos ncímo do acçuo 
do qunlquor poder, 

Si, como om ouu·as nnçlios, u corôn tivesse o 
diroilo do nltoror o uumot·o dos sonndoros, ó ela· 
1'0 quo es~o sol'ia o 11!vitro lombl'ado; mns, nn 
cnronriia desse 1'00\l!'So, outro niío vojo senão o 
aJlpcllo por moia da dissolnriío. 

Niio dosconhoço os inconvonie~llos que rosul· 
tnm rlu ompro~o dosso meio. Sob o ro~imon do 
um:o lei que .<o Jll'osln n tnntos abusos, o quo 
pulo soll mccnnismo defeituoso concorro parn 
Jll'ovocn1' e oxcitnr ns poixlies, [Jódo dizor-so 
qno, onu·o nós, oloi~'"o é nmn cnl:nnidndo, si nüo 
ú n Jll'oJlrin.dosut·rlem. 1~, infelir.monto, com u 
votação do s"nmlo o processo nllOJllurln pelo mi· 
uistorio oxigirú eloit:Uo~ relllltitlns, Po1 ceden· 
do u oonsidoroçi:ies dosto ortlom que ndmitti no 
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nnmcro das solurõos ÍIÍ indicndns n livpotliesn <I c 
nmn tercoirn. CÓn:-i~iirin. ostn ülllJwill!'~!w ;ren
mnra ncl\lill o p:·njocto p:·imilii'O Jllll'" sujcil:ll·n 
llo 110Vo n considcnJ~l~O 1\o scnn!ln, 1111 cgJH'rnncn 
llc flUI~ osto, melho!' nconsollwdo JIOio tcnqw, re~ 
considerasse n mntcrin o fl!'otmrn"n onlcntlct··so 
oom n cnmnt•n dos tlopntntfoq, Contrn o uso 
desse recurso só podcri• foyantnr·so nmn oh.i<'C· 
çüo, como rospoitosnmonto pontlet•oi n Vossa 
~Inge3luàe llllf!Cl'inl ; objcrc;üo. porém, fneil olo 
Y0111!1.!1'·50 emqnanto depcnllc~se súmcnte de 
minha pcsson, porrjuo nito :ulmillo cnso cm que 
cstn possn j1ínuus sPrvir de cmbnrnco no l'icrví~o 
publico. O modo· frnnco o fJOsilii'O com fJIIO me 
oxprcssoi perante ns canwrns, t]\latii\O inlOl'l'O· 
gatlo sobro o procCllimcnto !JUC tct'ill o uJinis· 
tel'io nn hypotlicso, que se vorillcon, do ser o 
p:·ojcl'lo re.Jcitado !lelo.sonodo, me inhobiliton 
pnrn fazer uso do oxpccl:onlo cxpo~lo. 

Si n inoonsislonci:: do opiniiio Jllítlo sm· tofc. 
rad:: cm um moro como neto tlc irrotloxiio, é, 
quando prnticatÍn por um homem da minha 
idnde, lcvitlndndo que o in\li_lhilitn pnrn qmll· 
quer COillii!Oltimenlo sériu, Vcclat'oi, porém, a 
Vossa l\lng-csln!l~ Imperial que, si meus co\lcgas, 
quo niío tinham igual mot:v·o, quíz.,ssom lt•ntar 
osso meio, rc~ignnrin cn de bom gTotlo o mini:-~
terio, sondo. pot• algum tlol\cs subslitnitlo na 
Jll'osidoncin tio cons"JJ:o. 

Sobre cstn nssumpto dignon-st) Vo~sn Mng-r.s
totle Impe:·inl onvi:· n opinii•o tio gahinctll, que 
foi nnnní:11e om doclnt'::t· :rno me ncomp::nh::· 
rimn nn rctirn<ln, allcnto a completa solidaria· 
dado do min istorio. 

Nostns c i rcnmslnncins, pois, j n\~uoi im pcl'ioso 
dever tlccln:·nr com totlo o l't'Sflcito, o lambem 
COO! tod:: a fl'illlt)UOW, fjllO, ~Cill O IIJIJW\Jo Ü IIII· 
çtio, o ministtwio ntlo JHJdo eontinunr, e, por
tanto solicitei do Vossa Mog-csladll llll[ll'rial o 
exercício da JH'OrognliYn f/UO Jlelo § li. u tlo :u·t. 
101 tln Constillli('iio tio Jmpct'io é co11foridn no 
Jlndor moderado:•, o pnrn lt!l IIm l\om·o Vo.<sn 
Mngos~ndo lmpcl'ial por bem ordenar n !li'Csentc
rouniüo do conselho tlo usl:11lO. 

Concluidn n oxpo~içilo, o Cílllgoheiro Viscon
tlo tle Abaeté disso quo, no raso do qno >o \i'n· 
tavu, fl:lreciu·IIJO <JUO n diswln~ila dn cnm:tl\1 
das clnputntlos nilo set•in unm medida !Jcm acon· 
soJhadu. 

Da oxnosiçüo fJllO acnllm•n tlo ser f<>iln pelo 
Sr. presidonto do conselho vin-so tjnn\ o mo· 
tivo e o llm da mctlitla. 

O motivo consistia f~m ter o scnndo rogcitndo 
nm proJecto Ue lo i, f!lle n emnar n ilus llnput.;u.los 
npprov:~rn e lhe onviúra nn ultimn se~~üo le;.ds
lntivn, doterminantlo que os elcitoJ't•s tk dt•pu· 
ltt~.Ios JHH'u a J.:esuinto lt·g·í~l~~tur·n l'onr~'rÍ!'l'icm 
u CRtcs, nas pro~urur.Ucs. CSJICciHI f:l('\111\n!\O Jr:tl'lr 
rorormnl'om certos i11·tigo~ da Cun:.otilrtit~iio, eom 
o 11m elo súrcm ti~ twmo:H•.iít·~ de dt•put:uJo.; u 
scntulores u tlns 1uemlrrus "dns ns~Prll!Jiúu:o; IP_I.d~· 
Jalivns provi:wiaos l'citns JHI!' o\t>içito tliJ't•eln; 
o nutro~ím por·u vottn•rnn nostufl doítõt)S o:-; qlw, 
sn]Jcndo ler u es~J't•YPJ', thrt!:'~tJJJ\, }lDJI IJClls rln 
rni?., cnpitn(ls, iJulu.;trin, L'OillllWI'cio 011 ow
lli'Ogo, n rontlu liquitla nnntud, tJII" J'ossu 1\xntlu 
nm lei, ntu1cu inJ'et·iot· n JflllllJ'O eentog mil réis 
(1:00,}000). 

O fim tln metlit!n rrn consnltoll' de novo n o pi· 
nmo dn puiz Jl:ll'a SilliCI'·SO, :-i l~l'll )11'0 Ott COl\trrt 
n l'l'i'lll'llln IH'OJI!lf.iln, c nsl"im in!luil· no Sl'lliHlo, 
qn" nito Ullixa:·ia lle aeoitnl-u, si n opiniiio se 
IIWllit't•stn:.;l'ic a fll\'01'. 

Tinhn a oh~Dl'\rar qno, !'Cg-nndo llw l)nrccin, o 
t::on:ulo l'tlg"tJiLoira n prujP<~lo lfn t~nmurn. dos de· 
JllllatloH, niío J!Ol'~Uo d:•ixnsso do Jllinsn:•, como 
e lia, IJUO o act,nal systt·mn de cluit-ito por dons 
p;raus cltWt'sso ~~··r suhsLitnrlo pelo dn olcidio di· 
t·ccto, mns por rlit'COJ'dar delln um nli;nmns · 
qnestlícs conJwxns, ou comeomilnntcs, como 
I!J'am, entre nutrus, n~o se límítnl' o pl'O· 
jet:IO :1 J'CCOO}H'CCl' n llCCOSi'Ífim\C -dfl 1'CfOI'nH11 

e nito l'0sui,·or a rJncstiio rontrovortitla tia in· 
lorv,nç5o tio st•mttlo o tio r•otler :nodorndor no 
lll!Hl:m~n 1.111 ndtlicito tln Conslitniçiio, 

El':l isto o rjuo se dcprohontlia tios dclmtos dns 
e!\111/ll'l\S lüf.\'ÍS ill!YGS C thi Ílll[ll'en:.;a, C O CJllO 
conslnl'n ao Jlltro<'er tle Jll de Oulultt•o tio 18i0, 
nJn·o~entnlln JIPI:ls eommis~ões rcunidns llo con· 
stiLUi~no e legi:-;Jn~ãu do ;:emulo. 

Sendo i>tu assim, linha po:· inntil n dissoltl· 
~·~o r~:n·n l'onsultru•-so a !\n~iHJ soiJI'C n nucct:si· 
dado da rofot·nw, 110 sontitlo do sct'L·~n feitas (JOl' 
cl1·íç:io dirccla ns nomc:u:õos de rloputt1dos e so .. 
nutlon~s c tlu memllro~ tlm; ns!'iemlJJéas lo;;isln· 
tivas lll'nVindac:.:, visto l'OlllO so JIL'fStltldin que 
tw:-;!n Jl:!i'lt.l o :;cmado u~n discurlinva do llCnsn .. 
nwnto dn cnnJHJ':J dns Clcputmlos. 

Quanto :'Is IJIW>ltll>S connl'xas, ou concomi· 
l:lntt~::, p~H·ocin ... Jilc 'JIIC~, pt~IH í:ld~iiO que se se .. 
g-uis:-:c ii clissulu~~úo, nfnl se poderia fOI'IIIUl' logo 
juizo ::cgnro n l't!~pcitu tln opiniflo IJUO Jll'ovnlc· 
eel'in na t•amarn novnmcute nloitnl c, neste caso', 
n c~m~uftn sel'in inciHenz. • 

::itínwnltl po:lllria snltcl'·SO r:c JWSt {acto qno o 
:'eu lH'nSiHnt·nto cslnvn iHll'irntuenlc de nc~Õ!'do 
com o llo \)ro,ieclo rer;eitncl~1 pclu l"I.HHldO, is lo é, 
si n 1111\'3 ClllllUl'fi rUfll'OUllZISSC ln\ tjUlli O lllCSlllO 
Jtroj.,do. 

l'nl·ccíil·lhP, cm primeiro lo~OI\ que n cnmnra 
novnmentc cleila, :'.i o f'Ur Hvroincnte, <:amo o 
uoverno devo, n ct·t·tnmento hn tio qucror quo 
~oia, n;io se contrmltll'li CJIII os simples rc1'or111ns 
itlciicndns no prnjr.eto re~·c~itru.lo flt'lll senado; hn 
dt\ Jll'dt!!u1or a ntlmissno dos ncnlholicos, o otl· 
tJ•as pnrvontnrn llc 111aint· o uwis f.\'l':t\'C alconcc, 
quo niío cstej:nn no cnso tlnrptollu. Com ÍlllJIUiso 
lliulo :'1 illt'•n llu l'cl'ol'nws coH~Iitucionne:;, é isto 
O que :-iC dUVl! l'CIWI\1' 1 ti O IJilC C.lllCHLi.l! :-iCI' ll!UÍtO 
pcJ·igostJ, nvau~·mHio-~o assim tmrn um fntnro 
catln yez mni~ t\mwnnhcl'iilo. 

) 1:ti'Ct:ia·lhü, CJ\1 St'!jlllldO (0~111', fJUC 11 lliSSO• 
ltwiío tia can:n:·n elos clt•pulnc\os nito JJl'n no cnso 
vrC~on to n 111 1\H::in eon:o;t iltwionn\1\c rcsol ver u mn 
qncslfto, nito da muuarn cum o HIÍ!Iisterio, qno 
nli:is ~cmprc :tpoion, nwt·cconlltt-lhu Lodn n 
1:uullnn~n, 111n;; cnt1·n c~ \lo o o sultatlo, 

Cn:n t>ff,•ito, qn:wtlo o SPllndo 011\0lltlU um 
rn·ojül!lO do lt•i da t•nmnt·a dos dDfllJln:los, o ostn 
11f111 ~!Jlj)\'OVa 11:- t!II\CIIdi!S 011 hddit:i'io . .;, 0\l 'lÚCC• 
nl'l'S•I, t~ l.ttdn\'Ín fl t!UinHI'a l't'CU:'Hllll' julga IJIII! O 
pl'tt,ÍI'!~IO 1! \'nn!;tjtl~O, !ln O J'tll~lll':-ill :i l't~UilioiO i.lns 
duus cntlllll'l!~, pal'n nnllns dbwntit'·t'U o vnltll'• 
st• a mrilel'in, :-llg·uiJuln~!'n o cpw flw dolilwrut\o; 
ü OShl I'!~CI\1'~0 S!~I'Ú St'IIIJII'O Oflll'H7., Si 11 Cl\111111'0 1 

li IJllUIII fui l'üflllUl'ida 11 l'UUtliao, l!~ll {ltÜl!JI' 1'0• 
ens:tl·:t, como ern opiniiío :lollo conso\110iro (lo 
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cslndo. Mns no coso Jll'rscntc, o projecto n1io f,li 
ontcndnflo, foi rcgcítndo, o Jtnrn L'stt~ C:J!)O n 
Couslil1li1;:io u;io otliJI'cco snfuo:io nkumu !'O· 
guiar. Si nl:;ntnn con\'Íessc, não scrin u disso
fur:üo do nmn cntnnl'n quo ~0111pro o~tt•vo du nc
côrdo com o g·ovm·no, nws nl'oi'Ot'flHl do sonnclo, 
ou 1101· meio du renllv:~çfio p:ll'ciul c porioilil:n 
dos mcmhi'OS 11110 o cumpoc111, ou 1lcixnndo ollo 
do Iili' um Vlllo n~solntu so!JI•o os prnjoctns do 
cnt.nnl'll dos 1leputuúos, IHIIS npLHUIS su~pnnsivo, 
como é o do poder llllldetnll01', límitanúo·so oo 
OSJIIIÇO do duns Jcgís(nLtli'IIS IJUü SC liCg'llÍl'tlnl 
iHJllld!a rrno tiver O(lLJI'OI':IIlo o (li'Ojccto, si ollng 
t01'JJni'Olll snccessivumcnto a nprcscntnl·o nos 
mesmos termos. 

A di;solnrflo, pois, 1lu nctnnl cnmnrn dos llo
lllliados, :dcm do niín sn1·, no cnso tio CJtlO se 
Lt'nln, nrnn medida rc~ufm· c con~titudnnnl, n~o 
fal'ti, !H\ opi11iüo dcllt~ r.ongcJh~·iro Uu t~Rtmlo, 
com qno o sonnúo mudo tic rcsnlill'iío, nindn.r\no 
n cnmnl'n nornnHlllln clufta I'U!II'Oduzn, tal qun , o 
pruj~cto rog-citntlo iH1 ullimn ses~ão Jog·is!:ttiva; 
jlOJ'fiUO, $()1J([O e/ln cleít:l pelo IDU>LllO S)',(CIIW 
vicioso du que foi 11í~snlvidn, :ts snnti tlulibr.ra· 
·çõe:; 11~0 tcriio pnrn com o sonndo 111aiOt' forçn o 
mflucnciu. . 

E>lú prrsumlillo tlu rJno so!Jrotntlo o sonn1lo 
não ccUer:í n:t questão rclutivn :'t inlcrvtmção do 
potior modm·ndot· o úullu scuutlo na nmdunt·n, 
ou ndtfi~~i10 :i Constituiefio. 

A' vista tlHS consitl''l'tn;ões quo havia oxposlo, 
o sou vuto ora contrnt·io ;i tfis~ofne:io. 

O consclhuiro Ybcontlo do Ilio Branco deu o 
seguinte yolo: 

• Scnhor.-En sou 1los que entendem n clnu
suln conslituciotud, l'OI~tti·,rn :í db~nlnç:io dn ea~ 
marn dos tlcput:ufos .. cm scntíllo nmí~ cxlcusivo. 
Pura mim, n phrn:-;c - snlv:~~~ito tlo E:;lmlo-nüo 
fJUer dizer ~ômenLo Jlél'igo imminentc o grnvis· 
simo, signíficn tnmiJom qllílifJUer enwt'gcncín 
que nmcaco n inth.lrwndcnein 1 o ocrnilibrio () n 
harmonia tlus 110del'cs politicas, 

Como f[Uill', lJorém, qnc ~" ontcnt!a essa fa
cultlado tio potlol' moderador, o seu OXOI'Cieio 
u5u pútlo ilci:ral' Jo :~c r l:on::ido:·ado como provi
llcnr:ía oxtraonHunrin, oxccpeionnr, ,·rn qtw nfío 
so llevu !unem· tu ii o sem mal i vos tio ontem sn
liCt'iOI' o ao WC:'L·no tullliJO Ílll(llH'iosos, e, ou
trosim, .sem tJUD so,iuw Jwm pl'lWi.stus suas con-
scqucncias pl'OVnvei~. . 

Ut•a, pl'!o quo nos dolllnt•on, hn poucos 1\l· 
slnntes o 81·. prcniu.•uto docon;elho de lllinisti'OS, 
n tlis:-;nlu~·iío que OL'a se cog·itn lelll pOt' ennsn o 
VOtO do SC1l:1UO COIIII'a O 1'1'1\ÍeelO de ro[úi'JIIU 
cunslitueiunal, o o :-;eullrn ú cnn~ultaL' :IIH\1 uovu 
cOrpo uh~iLtJr:ll a t'CSJIOilo dos:on itnJIOI'lontn qno~ .. 
tuo politica. ~las, JIOI' o;ll! modo, ,1(1(1>1'-se-hn 
uma soluç:io constitu1·iounl tia dilllllultlutlu? 
E no onli'Otunto 11iío suJl'J'cl'lio g'l'BIILlcs inlCl'OSSL':; 
nncionm!:-;? 

E' (HII'a mim inllnhil:lYCl quo ii llOYn.cnmnrn, 
oluiln tio rno~mu tnmlo o :-;oh o:; nwsmus tnllu:\u:-;, 
vir:~ et!lllil'llllll' o !JIW tli~se n enlllai'H aelual; o 
1\ITU Ó ii1:ilO (11'1'~\llllil' l[llllll SCil:H\O, e111li1n C\ll'IO 
osp:~vn tio tompo, n suhr~ mah~t·in tfn~ ~l'nYo, 
tnulle tle Jl:tt'IH~m· o ~t\ euultli'li\U l'Otll ~~~ tdea~ tln 
I!Uilllll'a u du p;niJiuutt', n tpt:d nenhuma lllmlill· 
C!lt_"{HJ (li'Oil\t'tllt Ulll Sll/l tii\'~l'g't.lll!;iU 1!0\H tHllll'Jill 
l'UIIJO tlu liOtlUt' log·islativu. 

EspOI'lll'·sO·ho fJUO oscnndo, nnto n insistcncin 
1lo g-HIJiuctu, ~1pui:ulo por· umn novu cnrnnrn, 
'"'da tio SUIIS convicçücs, voto poJo receio da 
I'CfUI'IllU COm fJUC Clll tiiCS OlllOl'!(l'lJCiiiS SÓOIIl 
lllllt'nt;",I·O, i:o~to tj, f~llo no SUU dOVCI', fJUO é 
vo\111' segundo n sun conscienciu, o tendo cm 
vista n missiTo IJUC lho incumbo n CGnstituicfio 
do lmpcriu? • 

Nem é tlccoro'o ndmitlir somclhnnto hypo
lllt'sc, nem a futura cnnwrn to ria mais nutori
tlade m01·a! ilo r[uo n J1rosonlo, pnrn quo do sua 
inllupncin pudesse rosultnr !fio lnmontovol fro
fJtli!Zn tia JHll'IO da cnmarn vitalicin, 

Lo~o, parl'co-mc ovidonto IJUC o meio proposto 
niio é solnç1io constitnc\onal tio dcsnccurdo que 
se dotl entro o senado o n cnmnt·a tcmporarin, 
ou antes cnti'O aquollo c o gabinete. 

Encnrnndo . ngorn n fJtlostiio por oulrn face, 
per~ unto a todos os quo ohsorvnrn ntlontnmonlo 
os nMsos l'uetos sol'ines, si n lnvourn, o com
mercio, a hy~i~no puhliea, a instruccão publica, 
O :tdmiuistJ'ntfio g't\fnl, O SO!Ji'Clll!10 n dn fnzcndo, 
n~o o;tno (lr1Jindo providencias ur~cntc~. que 
vnlorão cm sons cfl'eitos immedintos muito mais 
do fJUO as vnntngons JlOliticas fJUO se possam co
lhei', nos pl'imcii'OS VJlllos, Jl<~ pt·ojoctuda reformo 
cloitOI':il, dado que esln vonlia n ser algum din 
\i1o olncaz como tlosojnmos? 

l'or urn concurso do circumslancius inoviln
vei,, do cinco nnnos n osln parlo ns sessões da 
nss,.mhh'•a gorai t1\m sido sepnmdns por longos 
intol'l'tlllos: om1871i reuniu-se no ·mo7. do Do
zemhro, por cnusn da rof11rmn eleitoral do anno 
nnlorior, cm 1878 foi cspnçudt\ para o mesmo 
mo;: tlu Dezl'lllbi'O, em cnnscqnoncia dn mutlançn 
politica opet'IHln cm Jnnoil·o d~sso unno. Si 
:q;orn houvesse novn solução, torinmos novo cs .. 
Jl"~amonto, c nquellus nccossil!ndcs puillicns, 
que agnnnlum u pro~ imo rouniiio dos logisln
dorcs, llcnriom ndiutlns com dotrimonlo do im-
portantes interesso' do Imporia. . 

U:', pois, meu parecer quo n proposta disso
lu,•io da camurn não sorü moll1dn ncortodu, ou 
se 'u considct·o sob o ponto do visto tio sua constiy 
tucionnlitlndo, ou om rclu~ão .ics eom•onioncins 
llllillkus. 

l'er.o lkot\lln n Vossa Mugostndo pura ncct·os
conttú· wai~ · tlnns o!Jsoi'Vit~·Ues, moti\,udas polo 
qno onvi ao illustrudo conselheiro quo mo [ll'O· 
codou, . 

Estou ncosltllnntlo n ver que os roformntloros 
nt•tlcnlos, o :'is l'ozcs nlé os tlcfonsorcs do cloi~õcs 
nnnullall:ts tmlo scn:nlo, ron~om logo com nln· 
qne~ ú tll'g'nníztlt'ÜO eon:;litucionnl dcssn cnwnrn; 
IIIIIS.l'li\I~Oil·mO gl'allliC SO\'!li'CZU (j\10 O illU.Sti'DdO 
cnusolheii'O, quo ucnbnvn to mnnifostnr rocolos 
S0\11'11 IIS intr.n!Os do UIIID ClllllDI'U Com podel'OS 
pspccines, nlluilisso tnm~em ú rol'ormn lio so
undo, uo r11tc mo l11ll'OCL'll, como um Yordndoit•o 
111clhornmonto cm nossas nctuuos condi~lios 110· 
litieas. 

A nno ndmitlil'·so fJllC o sonndo ]'osso pensar 
llii'CI'>Illllüllte tio ~OVOI'JlO O Ull miiÍOI'ia (]IJ COJlllll'O 
tclliJIOl'nt'iu, nom mcsn1o em mnlorin como n do 
llll" so tJ'nltl pt·osonlolllonto, "ntiio furo, com 
e irei lo, couvon10 11 to uiio só I'Ofurmul-o, mns uindu 
ali\ :wnbur com esse om!Jill'U~o do uma sog-untln 
Cllllllli'U, 
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A vcrdutlo, porém, é que, ntó hoje, os mnlos ou cnmat'll dos dcpntnllos, convclll consnltnr 11 
do puiz niío lt!lll provindo elo ~onado, o situ dos uul':io por meio tln rscnlha !lo novos l'I'JII'CS<.'Il· 
erros dos governos o de algtwws tlissollt\üos de tntitcs, nllm do conhet•ct··so n vcrdudoit·n opinião 
canwras. • Jlllhlicn : !Insta intclligotwia tWo provu IJ,U!ISÍ 

o consolhoit•o Visconde do ~lill'ilibn foi 1Jo voto todns ~s tlissolnru<$ utó ngorn fnttns. Amrlu 
l Jw cot·en <lo rlon~ nnno~. o ministct•io tlo ii do 

contrario d dissoluçiio, nc OJttnndo como st•ns os Jnneiro rcconndo achnr·sn em d<•succôrdo com 
argumentos dos consolheit·os do ostado que o 11 cnm::rn fJilll então funccionnvu, Jli'OJ!Or. n 
procederam c OJlinarnram nessa sentido, · d o conselheiro Visconde do Jnguary enunciou Vossn Mngestndo Imperial a sun rotn:n n, ou n 
sen voto dosto moilo: <li~snlnrão. Vossn Magcs!Ddo lm)lül'lltl honvo 

por lwÍn ouvi r o pnt•ecor· dCI consellio de osl~~o 
•AConstituir.iío,sa!Jin como é,não po<lin deixar pler•o 80111•0 esta nssumpto,. 0 no;;a occn.swo 

do Jli'OVCt• omcúzmcnto :í snn est:tbilidndll, to r· doi 0 meu voto 11 rnvnr da ú1s1olnoun, Jlúl qno 
nando dependente sua reforma do tletida ex- cslnVII convcnllido ctc 11110 o· miÍ1istorio niio 
per!cncin c m.ndm·a rclloxlio, .o_ o fez do mo~o pnde!'ia cnermtrat' nn cnnwt·~ ~ npoio qno 1.110 
muttoconvcntcnto palas iltspostçues dos :trts. l1l> Cl'll inl1ispens11 vcl par11 ndmtntstrar os nogoeJOs 
0 8n°~1c1•1o.11ttll~o5r'tnt'dado com taos dis]lnsirücs.·, a ea· Jltl~<liens. A consulta J'oil:t·:Í Naçffo d<;u Olil !'C· 

v • suHndo 11 camnro. :H·tunl, que tom :q1c·mdo ~ go .. 
mura dos deputados udoptotl o onviott ao sotwdo vot·no.com toda n úcúic:u;lio ; c 6 de prosnmn·-so 
o projecto do rcformn dos at·ts. 00, \11,\12 u 03. qno nssinl eontim\c, QuHl é pois o lllt~JVO q~o 

!'ara ser lei c pro<luziJ• os seus c/l'oitus, or:t pódo justiOenr acttlltlmcnte n di>Soln~ao,? Nao 
imlispcnsnvcl o conscntimcnlo do senudo o a 0 PXi"o a snlva,iío do !Cstado : não se da nnla· 
snnc"uo do Imperador; o senado negou·lfte o g-onislno 0111.1•0 :i can1111·a 0 0 ministot•io, que !IIO· 
seu cOnsenti meu to, seguindo~ tlt! certo, os lliC!la- l'oco n ennnn1w11 elo vossn Mn~o~lntlo Impcr1nl. 
mos do snu con,cicnciu. A conscquencin disto é Na f:dtn dost1,8' dons rundnmcntos, d(1.se como 
qnc compctontemcnto uão foi t·cconhocidu n no· razfio a nccessidado rlo consn!t11 r do novo a Na· 
ceS>idade daquclln refúrmn, sn!Jsistindo como r.iio, p:u·n que esta 11ecida si a reformn rla Con
fornm Jll'ú!llll)I(ULlDS fiS disposições fJUC, 110 stituimio llfirll ,, c]oj1·ão dos SCllS !'CJli'CSOntnntcs 
entender de uma só camnru, devwm ser refur- deve ser a que Jli'OJÍOz 0 ministerio, 0 foi ,J!Ola 
madus. E' um f elo de todo o ponto regular. can<nl'll dos <lcpntudos ndoptarln c pelo senado 

Niío pódo c111Jor ao scnndo n ceusnrn do haYcr t•egeitndn, 0 nos mcm1os ou. cm outros 101'}11?_5· 
provocado um conllicto quando nson da all!'i· 0 untngouismo, portnnlo, da-so entro a OflllliUO 
bniçiío conslitncionnl que lho compete; nem da cnmara e a do senado. 
poln Constiluieiio, que conferin o puder legis· 
Jativo n dnas ênmor11s com a snn<;ào do Itupe· Pnrn t'c>oil•ct• este ca~o a Constitni~íio nenhum 
radar, pódo haver de suo dcliflot·nçiio ontt·o meio u/Toreco; e ontrelanlo tí preciso dur·lhc 
recurso quo não seja o do rouoyar-sc o pt•o: soluçiío. 
jecto em ontra scssao. O pretondrllo •tppcl/o 11 Di.<solvidn n cmnorn nctnul, o oleiln navn soJJ 
Naçiio por meio dn dissoln~iio dn canJUJ':J dos os. auspicias do actual minislol'io, é do pt:csn
dcputndos, como douu·ina, c, no mon ontcnrlcr nlii'·So que o! ln venhn cotn ns mesma> <ltspos 
uma nbcrrur;ão das normas conslitncionnos e sil'ões, o noslc caso, on Jlt'opüo n reforma no
dos princípios fnnthtmontucs de U0%0 systcma tnesmos lermos, on modillcn·os, on nn~:mentn·os, 
Jlolilico; e como facto é nm expediente incllcal. dndnrlo-se nwi,; ou monos ús opiniões mnni· 
o inconveniente. fostadas no senado o nn fii'OJlrin camnra. 

Nint:ruem acreditaril tw vet·dudo da mnnifes- Nn primcirn hypolhcso, ó do cr11Nc que o 
tnçiio Un vontade ntfcionol am umn clcit:ãll fuiln scnntlo rogníto ígunJmonto n pmpnsiçiio, o os 
Jlor mna lei, bem onmal, condcnmad11 por lo· cansas ll•,ttrlio no mc>mo ost:ulo. Holirnr-.so·hn 
dos. O qno nppnrecerit slimontn ·~a voutaile do então o ministerio, on h:IYlmí no1•n di.<solu(•ilo? 
governo, ontidndo aliüs extranha nesta ilttJIOI'· Em t]ltnli/IIDJ' dos tmsos :ts consequcncias nffo 
lnnto 11smmpto, scgunilo o pen~amontn da t.:on- poJam ser prevístus com seg-urunon. 
slituiP1it., IJIIC pnrn stlf• refornw exigiu nma lín scgun<ln hypotheso, é rlo C:'JlOI'nr-so r)uo o 
pi'OJlOsiçiio iniciada 11n cnnwra dos dcpuwdos, scnnllo, oiJI'IJJlllo colllll pmd<•ncia quo IIi e nron
snjeitn u detida rclloxlio antes de set· tliscn- sci!Hl evit!lr Jtllas c~tcrots, udmiltn n Jlropo~ição, 
tídu. tal qnnl. on lho fu~n ns rmendns fJllO n sua 

A uissoltwfio dn cumnrn dos dCJllllndos niio snbedoriu ll'o ncon>clltnr. Si, Jlllis, ncstn hypo
sorvirú senão pnrn incommoilat· o JlO\'o colll tllo<e, hu l'nndntltt fll'•llw!Jilidn<lo do rjno as 00 • 
umn noyn clcicfto, nlém do m:ds, inopportunn 111111·ns clie~ncm llnnlmcntc a um nr.etll'l o,JlDJ'IIllO 
nus provincins do norto, Jlngcllnllas lt!lldn /<ela nlio tontul·o, reuov:<ntlo 11:1 IH'OSimr< sossiio 
sccca. lo[.dsltlti•af n IHosmn mnterin com ~~~ lllOdiOcrwlíos 

O men voto ó cnntru a dissolução. • qno 11 cxpot•iotwin posstt t<•r nconso\Jlllrlo o :ido· 
O conselheiro losl' Pollro Dius lle f:arvrlho, Jtlnndo 11 opiui:io qnc pns;n l'ül<llil' o mniot· nll· 

ohtldn u intpcrial vou ln, ]Oll o sc:;uinto YOIO : mero de sulf'rn~ios? Em rJUO:;t!io ctosl:t ot•tl/!111 
, Senhor.-:\ Constiluieüo do Imtwt•io, I'Olll'o· nii" der c linYÚJ' cnpriclio; o fillll'iotísmo neon· 

rindo no pot.ler modurrdoi· o dírmlo õe di~~olver :"uiha 1/lll! :JS opiniões individuaüs c1~dum ;',!(da 
n cnmnrn dos <li!JH!Iullus, lil1llton-o todnvin aos lllllinrill Jllil'll IJUO se I'Ollsiga o I<OJII 11110 se Jli'O· 
casos ont IJ<!O o <•xigu· n snlV111;ito do Es1:11lo, sumo uciJ:tt• nu llltH!:ttli;/1 III'OJln<tn. Si ns opi· 
art. 101 § Ü." Nu (Jrntica, porúut, tl!lll·so un· j niües tli\'ni'JJ.CIIt qunulo no llll~iu do elwg:u·-so a. 
londido qno, haYondo nntnguuismo l!Utre u um r~sullullo, uito IJOI'Cumos n csput'llll('ll do 1/llU 
opiniiio du Corõn, I'CJH'csoutudo pelo ministurio u maioria niJrucc o IJllD fitr m:tis rn~oavol, om-
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hora um ou outro insista em sustentar o quo 
nuo fúr ;cguído peJO ffiiiÍOI' nUffiiii'O, 

PtJn~antlo nssím, o meu voto niio pt\do sor 
fnvornvel ú díssolu~iio, c ínelíno-me u índícnl' 
como moia do suhh· dns clíllif:uldntlos JH'o>ontus 
quo, reunida n r.nmnrn, proponha Plln de novo 
u reformo com as modílicn<·i'íes Otl umplínc·i'ícs 
quo a oxpol'ienda o" díscussiio acunsoli<UJ' eÓmo 
ns mnís proprías pura reunir o t!ndor numero 
do su!TI'Ilg"ÍIIS. 

Acredito que o scnndo, uiio tondomaís roziío 
de ímpn~nnr o projecto remettido peln <:nmnl'n, 
ou o adoptnrt• íntoírnmonte, ou lho fa1·il ns 
emcndns fJUO n sun snlwdoriu aconselhnl'. Neste 
cnso, ou n canwrn DJ1pl'OVHI'i'l tacs cmetulas, ou~ 
não se confOI'IIHIIHio eom ollns, podiní n fusiio, 
o o sonndo em quustiio de tal ord••m n<•o l'llCU· 
sai'IÍ o meio <JUO a Constíluíçiio oll'o1·ece pa1·n os 
casos do divorgcncin entro as cnmnrns, e o !'C· 
sultndo n nu! SCI'Íl que se doc1·oto· n reformn dn 
Constítní('fio pura o fim proposto. Ha um urgn· 
monto pura dosti'UÍI' c~tn opíní:io, fundado em 
que a calilnru nfio dnní o sou voto n outru IU'O· 
posifti•o <JUO nilD soja nos mcsnws termos da 
prínioírn, pa1·a nfio ilimínuír n sun fol'ftn moral 
o nfio ser nccusnda do proceder Jovíniwmento 
em nssumpto de tanta ATnvidmle. Esta ubjecçiio, 
porém, parece-mo infundada, 

Qunndo n nossa fúrma de governo exige o 
concurso dns duns cnmnr:•s pnrn n feitura do 
uma lei; qu:mdo udmítte f]tW cada umn dellas 
possa fuze1· emendas us du out1·a; quando 11:1 
prntícn vemos todos os dins <JUe se regoítnm ou 
modíllcnm ídéns votndus JlOI' grundo numero cm 
sentido dínmetralmonte oppnsto, JlOI'CJUO insistir 
nos tu questiio de.cohoroncín? . 

Posso estar em el'l'O ; t11ns 11 conscíencía me 
diz <JUO ]ll'imuiro so dovo tentm· o recu1'SO do 
nova pruposíqi•o com as nltei'U~iles CJUe llnl'e<'.CI'em 
rnzoaveís, 81 :linda assim o senado rcgeítnr a 
proposição dn outru cumn1·a, o que nüo ó does
perar, 11 medida dn dbsoluçfio póde ter cnllí· 
menta pnrn o nm do pronunciur-so a nnçiío 
cntr<J o voto dus duns uamaras, e si este fur 
favoravel á da cmnarn electivn, o senado hn de 
ceder, e, qunnt!o nõo oedn, n rusponsnbilídude 
dns oon~equunl'ins ~oril todn delle. 

l'enho cindo provus do <Jne sustento o mínis
lorío nctunl em seus :•c tos; mns niio posso o com· 
pnnhal-o na II11Jdidn PI'Oposta dn dissoluçno, som 
que se te.nto o meio indicado, o assim poço li· 
cenç11 pnrn duro meu voto no~ntívo. • 

O con,el huíro Visconde de 13om Retiro expüz 
o sou parecer <lo su:;uinto modo: 

• Senhor. -0 mett voto, nos tu nssumplo, ó con· 
soquoncín Jo~icn da opíníiío que, uontrn as vnn· 
tngons L~o JIJCcnnisucl:ls dn elei1;1io diJ'ectn, com 
relnçiío no IJI'Uzíl, hoí tido 11 honm elo ontuleím• 
om dívm•sns confe1'enríns do con~olho de IMndo 
sob n Augnslu Pl'csillt•ncinllo Vossn Mngestndu 
lm]le•·iul, o ospecínlmonto nu do 7 de Novomili'O 
de !878, cujn neta, [lllblíiJadn a roqní"i'·iio do 
senado, foi ilupre<>n o distJ•ilmída. Cnn;ervo n 
mosnn• opíuíií<J, SIJill quo toul~:~m po<lído delln 
domovui'·IIIO nem o telliJlO doeorrído, nem os 
os nl·gumentos dos i Ilustrados [li'Opug·nntlores dn 
rufol'llln. 

ll, embora cu tlova reucim· que estcjn om 
erro, nchuudo-mo, como pnroco que me ncho, 

quusi só, ncnto terreno, o tendo por ndvorsnríos 
tnntos JJOmons emínllntes, e entre elles distin· 
ctns cht•fes do nmbos os pnrtídos políticos, os 
qnnes consídornm n mudan~n do nctnul systemn 
cleítoml o moío mais emcnz de se conseguirem 
vur~mlell·ns oloí"i'íos o a ronlídndo_ do systemn 
representativo, 1Íom por isso ú menos profundo 
n t:onvicçfio em eonti'31'ÍO, quo ntó ugoh1 mnn· 
tenho. Ül'tl si ossím ó, si portanto nuo pude ainda' 
pe1·suudii·· me dos !Jonetlcios que do v e trnzer 
sonwllwnte rerormu, no tocrante ú suo ossencín 
o opportuní~nde; si contiuún a nctunl' .sobre 
lllÍIII o receio do que, a despeito do JlUI'O%a das 
íntenl'uos dos que n desejnm ver rcalízndn, olln 
lia de' ncnl'l'elal', no estado aclUIII do Drnzíl, se· 
rios inconvoníuntes pruticos; si chego aló a 
rucciu1· que dentl'o em nlg-um tempo venha a 
servil· du nrmu Jmrig-o:.;a ntJS mãos dos turbu .. 
lentos, uOm de porem om compo as massas 
menos rellectídas, instigando-os pelo Indo do 
int"l'essrH o!fondídos, em consequencio du pri· 
vaçiio i.le direitos políticos-de que tilm estudo' 
de posso desdo a fund:wfio do lmpurío-tiio avul· 
tudo numero de !JruiíiÓíros, <JUu hão de perder 
por Cl"St1 fut:to a categoria de cidad1io~ nctivos...!.ú, 
pura mim, fóm de duvidu que. faltaria 1Í lenldade 
do cnrgo o :'1s prescripções dn conscíencin e do 
p:IIJ'iotismo, no momento em que cancorresso 
com o metl voto n fuvor du dissolu<;iio du cn· 
mn1'a dos deputados, no intuito ou na osperoncn 
do congíl' morolmento o senado, e lova!-o o n1i· 
provnr muís promptumente OIJUíllo que .me pn· 
rur:e um mal, ombol'n eu poSsa, o deseje ostar 
enganado. 

A os tu eonsidernçi'io, derivado da .coherencin 
de princípios, de longo dutn por mim constan
temente JH'ofessndos, une-se outro de mnxímn 
íruportancía, de pol' si só sullluíonte .P~rn qno 
nüo possa· concordar na me<llda sohc1tarln do 
Vossa Mngestado Imperíul. '.L'ul é o m11u preoo· 
dento que com ella so íril ustubelecor, som apoio 
nu Gonstítuí~"o, o menos uíudu uu uuturcza do 
nosso systema de governo, o até so'm COI'teza do 
rmcucín pura aquelles que n desejam, como Ob· 
sorvnram os procedentes conselheiros. Com 
quanto reconheça <rue o illustre presidente 
do conselho, depois das solemnes duclnruçi'ícs 
[JOI' elle reítus em nomo tio guilinete, perunte 
ambas as cnmnrns legislntívns, n~o tinha outro 
reruedio, consei'VIllltlo-se no poder, seniio dnr 
este passo, como hrUI'OSn demonstraçiio dn leul· 
dado de stJ!l Clll'nctel', ú qunl sou o [H'ímeíro a 
render a duvida homonugum,, niio posso, uo 
me,mo tempo, deixar de lnmontur que se tivesse 
cullocmlo em ln! conjunuturn, porqno vejo na 
medídr• ]ll'upostn menos exnctu interpl·etn('iio 
dn Constítni<;iio e, como disso, um precedente 
do qunl podem provir suríos ínconvonientos. 
Si ror 11tloptadn, llcni'·SO· hn<l'orn uvunte onten· 
d<•ndo IJUO se deve consídorm· con!lícto roul ou· 
tro ns duns canHII'ns Jegíslatívns, o cnso d<J sal· 
vnçíio publiun, uom n consoquontrJ dissolução dn 
cnmnl'll tios tleputntlos, o simples facto do senndo 
t•eg·l'itat' in timiuu uma JH'Oposi,:ão tln cumnrn 
tOIIlllOrlli'Íil, SL'llljll'O que O OS>UillJltO i'ul' julgadO 
do grnndo ÍlllJlOI'tuncín. g, COlHO níio me puroçn 
<JUO os autores tlu Constituíç1ío, outo1·g·nntlo no 
Jlotler motleratlol'llnlln ]H'erogutivn do dissolver 
n camuru dos deputndos, t(vosscm tido cm mente 

, 
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ostn hypoLhcsc, niio mo julgo nutorizndo pnt·n 
COUCOt'l'Ot' COI\l O \110\l V O lO O III rnVOt' t!ll UOLlLI'inn 
conLJ'Ilt'in, aconselhnndo n dissoln~fio. M;iut 
pcnsnndu, runrlO•IIIO Jllll'n isso Dili fJLlO n ConsLi· 
tui~~fio, conrorindo ti cndn umn dtiS camnl'llS n 
nmpli~simn nttribuioão, niio só do omoluinl\ mns 
liimbcm de ro~eitnr comp!olntuenLe qlwlqtiúl' 
projecto ou proposiçiio dn outrn, :tindn qu:111do 
JII'OVonicnlo do Jli'OJlO'tn do podPJ' executivo, 
quiz segurnmcnte que nem untn lei se cnu;Li • 
tuis;e ;em o inteiro ocetlrdo do mnlJos os rnmos 
do J10der legoi;Jn•ivo, pelo qne loc:t ú utilidudo 
dn medida, Foi du certo Jlltl'll este IIm qno de11· 
lhes plonn libcrdude no caso de rogoiçfio lotai. 
no pnsso qne, na hypotheso de emmHins, que 
implicilomento rn1. · pre;umit' conconloucin nn 
convonióncin dn idCn cnl'dcnl, cst;tbulm!eU a rt!ll· 
nião rlns duos cnmnrus cmnssemblún geJ'ttl, como 
meio de rosu!l•eL'·so o quostiio. Concodondo tito 
amplo !iilot•r!ode, qu:mLo á uLilidndo dos pro,ie· 
elos, tovc a Constittli\·no 11or IIm, cm meu modo 
de vensnr I dcixnr :1 cníln tllll/1 dns CDIIHll'HS n 
mntor independcncin, s~mpro quo qnal.11tlel' 
de! las ontcndcsso cm sun •·on~ciencin que tlcvia 
rogciLnr totalmcnLo a mcdilln appt•ovadn pela 
outra. Orn, nfio me put'oco que se posso nog'ar 
que o lntiludc <lo~su indepcndtJncia, ns;egurndn 
pela Constiluiefio, hn de solfrct• resLt'ict'i>o t·cln· 
tivnuwnlc la cilmm·n viwlicitl, deslle que llqno 
flrmndo o 11rincipio do ser lt dissnluçito da cu· 
mar<t temperaria o moia de corlnr as tlifficnlda· 
des para ser convortitlu cm lei qualquct· pro· 
posit;llo que a ~amam dos deputados tiverjul~u· 
tio de l(runllc impot·tanciu, ou da rJLHtl o governo 
tenha rei Lo r]LleSlÜO do ga!Jinelo, 1\nltio O SCIWt!O, 
attenta a prutlt•ncia que lho devo ser sempre 
carncleristica, pódo ser mnitas vezes coagido a 
adopt:n• 011 a cmcntlut• Jlrejt•cto~, contra a sno 
convic<;iio, só para c vila L' n dissoluçiio do cnmuro 
dos doputntlos o os males que, orrlinut'inmonte, 
lho sUo inlwrentcs. E isto sem duvida ni>o •Iniz, 
twm podia qtll'l'OI', o JogisltttlOJ' constitninto. 
llasLn considot'lii'·Se que, nu espaço do mais rio 
meio scculo do systorna costitue•onal, nem uma 
só voz tem enu·c nós npparcciuo a idóa tlo ncon· 
sclh:n··~o :i Cortin tentar senwlhnnto meio de 
oonseguir-~c o nocõt•tlo dos canwrns; isto ti - o 
appe!Jo it Nnt,fio - pnra mnnirostat· n >na I'On • 
Ludo. Entt·otánto, temos lido exemplo de muitos 
projectos do lei da m:tior trnsceHtlonda n fJLW o 
sonmlo não tom podido rlnr o son nssonLi· 
monto; o ate rlo divcrgencins ]li'OJ'nmlns no 
motlo do onlendt•J'·SO u CunstiLnit'itn, corno n que 
se dou com n in Llligenciu lln urt. ül. l:;lo (ll'fl\'11 n 
gcrult•onvicl'ão do qno, por mnis impnrtnnln qnrl 
sojn o as~um.pLo so!Jrc o qunl Yel'"' o desn•:eilrrlo 
tlns rluns cnntot·os, o rcmcdio não ú, nem JH'Illo 
SOl', :1 Ui~sollll'~o dn t·nluurn do~ Uuputnilo:;, o 11 
rn1.ão ú Lct··so'eonstrmtemtntLe recnnhccitlo qno, 
a!'ót'll us cuso' tlo snlvnoito pn!Jiien no suntido 
restl'iclo llll pnln\'l'a, li10 nwlin1l!'Osn pi'üi'OI!H· 
Livn >Ó deve sot• usudn, como itHill t!isso um dos 
const•llwiros quo J'nlhn·am rmtcs do mitn, nos 
CI\SOS Clll f]UO O miniSLi!l'iO, Jtúl' J'a!llt tio hJtlliO til\ 
cnnwrn, 111nis imnwtliuL,InHmto I'OJil'O~onta·nto do 
povo, su uclw tllhtt!Jili:atlo (\11 Jli'Oencltül' suas 
J'un,~ões com vunLugem rio Jlslmlo, JlOI'IJLLO cn· 
lfio 11 Cot·tlu, ri vislu do~ mnles que Jltttlcnt pro
vil• da l'llta 1!0 hurmonin dos ltOderos polillcus, 

interpretando n vonlntlo nncional c npt•ociuntlo 
n; cit·cnmsLnncins rlo momento, 011 .domilln o 
mitti•tot'i" c o sn!Jstltno pot· outt·o qt:o lllltl'Cho 
do nceôl'do c:un n nwiot'Jll dnquoll~·~ en111ura, ott 
di!':-oolvo-o, n1iú pnl'il resolve~· i.lollnitiwuncnto a 
crise o ct·crn· sitLUu:üe~ JlOiiticus n son IIIL!I'O nt•hi· 
trio, mus sim pnrn oonsn!Lttl' rt i'in•.'"o, fJ uo ú 
fJLLillll Clll ullimn nnnlyso tluvu docir.lit' n questão 
mnnil'osLntHlo n snn vonL11do por uwio tln clei('ito. 
Nns hypoLitoses, portim, .:amo oslll, tliVI'rso (,o 
cnminho n soguit·-se. A J'OIH'Oduct·fio t.lo pro
jecto Ln! o 'Jlln!, OU modiJ!cnun na.c:tlll:tl'll onuu 
toi inici:1d11.; on nn~ ftne ~;o lho .'illco!.lurom
no\·ns tliscussõos com o 11m do esclttrut.:et• muis 
O lllalei'ÍU e \H'OClll'lll' COHVUIH:Ol' O SUlliUlO, Ú 
tntlo IJIHtttlo dentro Lios limites I!OllsLiLueionaos 
é licito fazer-se. A Nar;.:io devo ccllltlnJ· cm suns 
ropresentanlo:'l, qno sfio seu~ tlulog-mlos. mos 
sou1 11111ndnto imperativo, salvo o tliroito tlo niio 
roelogcr os qno uãtl cort·osponllorum i1 snn con
Jinnca. Pnrn qno ello mnnifusto li snr1 opinião 
na t'ormnçfio 'lo qunlquot• lei, nffo dupun!lo llO 
qno o seu pl'imeit·o ropro;cntnnLo dissolvn n 
catu:trn dos dopntarlos [llll'lt consullnl·tt, As 
reuniões JH•lilicas dontJ'u ditS J'.'IÍtiS lcgaes, :~s 
gnzolas e OllLJ'os orgfios do JlllLiicitlnLlo, sito os 
cauocs por ando su devo J';tzOt' sentir a oplniiío 
n:wional. · 

Q Jlt'ocedentc r1ue rosnltar:\ dn meditln JH'O· 
posta Li!rn ninda Cll!ltra si o pt•csLar-so a com· 
montarios dn mtLnt·ew dnqnollus, rlnu cnmpt'O 
evitn1· >cm pro que ú possil'cl. Jln t" poJo mo· 
nos sm· illlOt'JII'olndo como meio tle int[llll' eoac· 
ção no stmndo, Jll'incipnlmenlo qunutlu so diz c 
proclnmn nté nu pnrlamunlo, o qunudo os pro· 
prios llll'lllbros do potlet• uxccnLivo tüttl rnnis tle 
uma vez tloclot·ndo qne- ua consLnncin do 
nctnnl sy:;tt>ma cluitorul as camitl'its tilio, cm gc· 
rui, reitLu'rt tlo govct•no 1 

Ao O:\ posto IICCI'üSCO f]UO 1150 me JlnrCCO liotU 
urthitln 11 cln;MIIcn\·•1o do- conllieto- no qno 
oe_eoJ'J'eu como JH'ojr;clo dn rofot•mn c!oiLrmll. 
Nao.IJn, nem pótlc ltnvut• confliclo, quundu cnLia 
uma dns camarns. enmo jú roi judiuiosilmonto 
ponde!'ndo, Jll'occdn como cntcnd'u 110 exct•dcio 
tio utLri!Jni•.:ões em que siio intluponrlontes
llllla IIPJt!'OVII~Hjo O OUli'tt l'Og'cilantJO Ulll Jll'OjO· 
etu tlo lei, l•ot o quo rtconluccLL. Houve t:t!La 
tlo ncc,\t•tln Ontre t'Jias- hypoLhuse rti'OVit<ltl liU 
ConsliLuiçfio, o pnt·n cujn re;t!iznç5o dotL·Ihes 
sa!Jittlnonto n moiot• li!Jortlntlu, a bom dos into· 
l'c~:;os _puiJiicus. A olevndu impol'lunein dn rnn
torin mio tuidD mullnl' n nntnrew tlo l'ltclo. ~l,nl 
t'OIItlit:tio, nssim COI nO ;c drí tJIIl nm \ll'toj uclo de 
l'cl'onnn eon~tittwionnl, ptítlo lignt·-sc t:tnth.:nt, 
o conrot·mo n qmtlidndo dntts:-;umpto, :tinlln com 
mnio1' fol'~a, so!Jt•ctullo um t:OJ'L,·ts uil·cuutslnn
cias, n umn rl'fot'lll:l judil'illl'iu, :t ~dg-nu111 lei tlo 
rot:l'llllllllonlo 011 dn t:onscl'iJH;fio ntililtu·, 11 nl· 
g-um g't'llllth.l p\11110 1\n:IIICOÍI'O, ti II'IUilos US."llnl• 
ptn~, nntllm, tiO gTII!Hio :llemwo, l~ ú JlOI' i..;:o;o 
quo 1dnda m:d!'ol rot·eiutlo pt•ecullunlo, ((1.111, uma 
vez uduplltdo ng-Ot':t, n lnp.'il:,•t lw tlo c.·;tcudor dt~
pois ~iqt.t•·llt•s OIIIJ'us en~us, si ~o th.•t'tlnl h~·pot.ho· 
sl!s sttutlltHUtt•s, Bufilnr,·t qno u Cltllllll'lt do~ depn· 
tuflns o o g'llVt~t·no julgw•ut 11 mutlhla Llo gnualo 
lllllllln o attí do iutot'üs:;n villd. 

N:io J)ussn, pois, t\ vi .. tu do t\llll tt•nho litlll n 
honra u oxptk, ~tcousdlw!''a tlissulu~iio, ~ 
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O conselhoil•o Pnulino Jostl Soares uo Souza 
disse: 

•30n\ioi'.-Ponso,com os lionl'nUos consolhoiros 
filiO 1110 prucmiOI'filll, soro." Rl'IIVCS os ineonvo
nionlos úe no cnso presento oXCI'cilar Vos>n 
Mugeslnlio ltnpcl'ial 11 nllribuiç"o conforirln ao 
poucr modcrmlor poJo n1'L, 101 §;;,o dn Consti
tuí~fio. 

Pouco uii'Oi nn oxprcssiio de meu voto, quo se 
npoin nos funrlomcnlos .i!i ouvido~, o princiJlnl
m"nlo nos 'lllC o Sr. V1sconelll elo Dom Retiro 
nc~!Jn de oxpilr com a costu1nndn pl'ollciuncin. 

Por mnis c1uc I'OIIicln, nffo posso IIJIJII'<:hcndet' 
r:omo lor;icn c constitucinnnlnwntu se ndnplo n 
modirln Jli'D[losla no conlliclo que ont sun ex
posír;ITo o Sr. prcsitlcnto dll conselho de miuisl!·os 
tlerdiii'OU ter-se rln!lo entro o scnoelo c n cnuwrn 
elos dcpntndos. No cnso sujeito ao exumo do 
consolflo, a camnro dos doput;,dos csui ele 11Ccõrdu 
com o ntini~tm•io, ndoptuu o projecto do reformn 
conslilucionnl sobre a olci~ilo 'dircctu, que é o 
motivo dn clífficulrlutlo. Si, no cunccitu do mí
nisterio, clla oxpripw o voto nacional o si o 
secunda ero seus planos políticos, é natuml que 
desejo vcl-n rcolcilo,A úissolnçfio trar:i, r,ortanto, 
os inconvenientes do umn cleí~:io innt1l. 

O fundamonlo da pr<IJIOStn úc dissoluçiTo é, 
JIOrrim, nii<t tCI' o -senado ndopt:nlo umn jlropo
sit~iiO dn enmnru,_ npoin~n pelo ministurio. Foi, 
}10.ís, do scuudo, o niio da cnmurn, que o mínís~. 
tel'io S<J dos~:ontontou, o, si con\l'n esta pede o 
r.ori'Octivo d1,1 dissoluçiío, ri pnrn netunr, niiu sei 
porém clfn,·Ltva c leg-ulmonto JlOI' rtno m"'lo, 
sobre 11CJLLOlio. O cfl'llito rio neto du poder modo· 
rnriol' tlopcndoi·JI do nccõrdo do scnndo: niio tem 
o cnt·acler cocrcili v o dos o c tos do poder rlo que 
cmnnn. 

O Sr. Visconde do Rio Drnnco, que é, como 
confossou, tios que cnlcnclcm com mais lnlilurlo 
n nllrilmi,f<o rlu al'l. 101 §ii," dn r:unslituit'üo, 
dcelni'OU comtndo cstnl' cstu hypothose, em seu 
csclurccido juizo, füra do olcnuco do qunlquet• 
nmplín~;io, por ser mnnifostumonto infensn á 
intcnwiio do Jogi~lt,dOI'. E, em-vordude, Sonho1', 
\ltii'CC·O evidentemente OJIJlOr•su Ú I'IIZÜO O t\ 
nutlll'ü?.n das cotlsns o emprego do umn medida, 
exoopcional, como n do tlllD se ll'utn, qunnelo o 
oxilo il ineOI'IO qunnlo no senado, nüo tlú outro 
l'osnltmlo ronl seniio o do clogci'·SO nmn novn 
cnuiiii'U, qno sobl'e o ponto cm qnesliiu se d1•scjn 
que vonso como u que se C(UCI' dissolver o quo 
vonlw fuwr o musn10 qno o~ltl foz. . . _ 

O sonoclo oppoz-so n r,oformn 1ln Con>lllutono 
JlOI'Il doei'Cllll'-;o n clci,i\o di1·r.cta : fosso CJlllll 
fosso o motivo do son voto, o que não imporln 
Jlal'a u Clllosliio llu direito, o certo é c1uo o seu 

· JII'Ocodim"nlo foi pol·feitamunlu lo~nl o dovc ser 
tlt!o eon10 11 eXIll'Ossiio tln convicçi•o, qunl s~ 
nccontnoll nn consciencin llo sons mc1nb1'0S. 

Si ~ois, o voto da'(uello ca1uura cuntrtlrin o 
- minfstorio, n tul conlrnriodutlo não lta qne 

]11'11\'0I', A dolihet•açiío elo sonn<lo t•'m rio jli'O· 
Vllli!CIII', jlOI'IJUO tÍ lllllll clns SlliiS J'<lllll(CJ!Ides 
constittH~iatwus J'CigL•itnr us proposições dn cutuuru 
ilns doputndos, 'll!•ltHlo n~si'." ~ ':nlondo 0111 sn11 
saltcdol'in. 8', Jllll>', 11 Conslt\UIÇIID <1110 mnnltím 
IICIIIelio YOlO 80111 resll'ic~IIO O SCIII COI'l'OOtivos, 
t•omo quol' n nwsmn Const1tui~"o, 

• 

Sorln closconhoccr n mlssílo dn ser;undn en
mora ncsto nossa fórmn de governo ostrnnhor-Jhe 
conll'lll'iedlldes, como esto que se <lUCI' corrigir, 
JIDis que tl cllo conccbicl11 no systomn cl11s insli
tui~ões, jú COIIIO fOI'r;u COnCUI'l'Cnlo, jú CD UIO O 
r:lemento de JIPncloraçno o t•csistoncia. A ncgaciio 
d.o~>sontimento por pnrt~ do senado n umn pt·opo
slçao dn cnm11ra dos depulndns ó som duvido o 
r:xorc:icià puro o simples do nttribulçiio do mesmo 
scnndo; tiío comploln o perfeita qunnclo so troto 
do uma lei de podcros pnrn o roformn da Consti
tuiçrio, como dn dispenso do prop11rotorios porn 
umn matriculo de cstudunto. Pronuncilllldo-se, 
como ll!n pnrt•ce mclhn1', sobre qualquer medida 
S\!Jo!ta li sun cloli!Jeroçilo, uso o sonndo do seu 
direito, ctlmpro o seu dever, niín póclo provocar 
conllicto, como demonstrou o Sr. Visconde de 
Jagnnry. . 

O concurso .elo sono do nn !locrotnçiTo dn lei é 
sempre o a Lodo o tampo rigoro~amonle impres
cindivol: à su11 rel!l!SI< niío se póde dar forçada· 
mente o cnrncler d~ veto suspensivo, N1io lia 
lei sc1~1 c1uo ollo a vote: póde, rortanto, regeitnr 
os pl'oJcctos tia cnmnru dos doputnclos, como 
esta os tlollc senado, umn, duns, Ires e mais ve
zos, sompro nu Ol'bitn constitucional. Si o cxer
cicio do suas nttl'ibuiçuos ó um direito perfeito 
o inconcusso do senndo, som recurso o sem 
cort·ectivo, n mnnifcstnçfio do setl voto ó um 
dever imprcscriplivol, cm cujo cumprimento 
niio !'llCObo suggestões do OUti'Os (•Odores, ostra· 
nlws ú suo consciencin, mns unicamente obedece 
nos dictomos da convicção o 1\s inspira~õos do 
putriotbmo. Si em um momento dado resiste a 
esto ou áquolle reclumo cln opinii10, r.emeclio 
legal não hu nn Constituição, o quo fez hoje 
d1zer o SI', Visconde de Ahacló CJUC, no coso de 
querer· se n todo li'Dnso obviat· n contl'al'iedade 
nctunl, n medida ocrin, não a elissolU\'ão do ca· 
1nnrn elos elnputndos, mas n reforma do senndo. 

PAreco·IIIC, Senhor, permitia-me Vossa Mu· 
gcstnde llllllDriul dizei-o com todo .a franqueza, 
porohc-mo quo n modldn proposta pura solver o 
supposto con!Jícto é que poderá levantar um 
conlliclo roul, politicomenlc inconveniente, re
pu~nnnlo à iudolo de nnssn fórtnn elo governo, 
tno niTiscudn, que pódo dnr-so hYJJOthese cm 
c1uo num n ela 1\t<·iclnclo elas instituições, nem o 
1uai< uhnlisutlo crilcrio fucullem á ~ahedorin do 
Vossa lllugostudc Imperial umo soluçlio consti
lucionul. 

Vou dizor om pot1cas palavras o que se mo 
nflgurn. 

Untln n dissoluouo o cnvindn pcln novo cnmnra 
no sonndo n mesma proposi\'iio, il por ostr• appro
\'otln ou rcgt•itnrlo, Si npprovnda,. uineln que pulo 
mais espontonon ntlhosuo dnquelln cnmnru, nttri· 
buir-so-ho o voto inlmodinlnmento contradilorio 
rio s••nn!lo li hHimll\'iio do outt•o poder, a quo se 
clirri n1io tcl' a COI'ngom do oppot· u sun convicçiío, 
nbutonrlo-se nss1m no conceito publico os cretli· 
tos de llr1nezn c lndoponeloncia do um corporn
~fio l1io ~rnvu o irnpot·tanto, j1\ po1· sua Mlurozo, 
ju 11lilo vulot' dos homens llDltlicos quu a com· 
pomn, e onrrnquocendo-so por cssn qucbl'n de 
r,m;n mo1'nl. d1J morlo qno ni1o possn all't•rçccr n 
Vossn Magostaclo Impcl'inl o 11onto do npo1o ne
cossnl'lo, si, como IJrinclpnl mnntoneúor dn 
or<!om constitucionnl, doiln em qualquer emor; 
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gcncin vior n rrccl~nr no intcrc~so da cstnbili· 
dnJo dns lnstltull;t,cs. O senado ó, Scnlior, nn 
conccp,;,o do nosso rel!imon politico, o Jll'imoi· 
ro nnteinurnl da J'Cnlczn o o ~cu iiiiiiiOllinlo nll· 
xilinr nn defesa dns instituições jurndns. 

Si, convencido 1lc quo mio dovc ln)<o ceder 
de sun opiniiio (e (lódo Jlnrn isto concorre~• o 
constr:mgimcnto dn advcrtcncin do outro po1lfll') 
ou, fortnlecido po1· hcm ou mnl inspirndn rene
xiio, 11ersislir o sonndo no seu voto nnteríol't n 
dissolu~;,o proposta, nlém de lllcg:d, tor•í sido 
iuefilcnzJcom o necrose imo do umn contingcncin, 
CJUO Vossn Mngt•slndo lmJWI inl llovo n todo a 
custo prevenir: a de VCI' frustrado o exorcicio 
de uma das mais ÍJll(JOJ'lnntcs prorognlivns dn 
Corôa o CXJlOSln a fJUCill'n de for~n moral n nulo· 
rídudo su!Jcrm!~· flUO n Constitni,iio lho conferiu 
o quo n Na~~:10 quor ver cm suas nu!!·u:;tns 
miios sempre pro:~ligiosn c illesn. Nest1~ cnso 
será preciso ou rocunr, conro~sntlo o OI'I'I'O 
c licnutlo o scnnrlo sobrnncoiro, ou ter,; do l'e
produzír·se o oxercício da prerogntivn aló quo 
o senado, mornlmento coacto, nnloponlm ,., 1'011· 
vic1•fio a )11'1Hlcncia. Em lodo o CIISO lCI'Ú soll'l'iJio 
o pÍ·cstí~JO d11 Cnrun, nuo por oxor!Jilnncia de 
outro podor político, ou por inopinadas eme1'· 
gencias, mns pelo exurc1cio rognlnJ', consl\iCn· 
cioso o previsto das allrJbUi('lies do nm 1]os 
ramos de outro podar ílHiciJCndcnlc. ·E, si o 
scnnílo :linda insistir, como nãn ha sohwilo de 
rlircíto pela Con:Hitnit:iio, o conníclo s<imonlo de 
faelo podCI'JÍ ser solvi tio, hypothese esta quo niio 
sou chamado a eonsi<lernr, o r.linnlo dn qual mo 
fnz parar o re~peito quo devo nos 'cntimontos 
constitueíonacs do Vos~n Mngeslndo lmpm·inl, 

Vou concluir conlil'miiiHio as pulavrns com 
que o Sr. Visconde do Bom HctiJ·o ng·o1·n mesmo, 
antes do mim, oncOJ'I'Oll o seu illust!'lldo paJ·ccor. 
Dízin o ílluslrc C<msl'ilioiro quo, infenso ,; ele· 
r~5o tlirectn, o1·a log-ico, i111pugnando umn mo 
iíidn que se dostina a encJt1111111illl·n, m11s 11110 
oppür-sc-hi11 do mesmo m11do, 11indv fiii\IIHlo 
scctnrio dn rct'ol'mn, purn nfio ticnr nns no:-~sns 
praticas do govorno o CmJH'ego tlo meio ox· 
ccpciunul·da dissolnçfto cm um caso pnra rJuo· n 
Con8!.itui~üo niio o nulnr!zn. 

Fui dos <JUC pt·omovcr11m entro ntís n cloit;fio 
díroctn," llzqnanlo pude para lOI'tllll·n acoítn 
nn 011inião: dosl\jo vl'\-n rlcel·etada com ns con· 
vcnicnto~ clnu:-:nlns í:ensitnl'ins como um !los 
meios do o!Jvinr :i JIOI'Vt•rsiio dos netnnc:-; co~
\umcs polít.ícos. Hoputo Ul'f(Onlt•s ossn l'ufr,rmn, 
o, qnaullo mio tl1i esta o desojndn oil'tJito, pn
gnnrin JIOI' nnt1·ns uwllhlns t1~ntlontes n J'enwLihw 
um estado de cnusus que dcsabonn n nossa <ldn· 
cução polítícn e !'!wgn IHesmo n dopôr contrn a 
civílisat:õo tio Ur·nzíl. Jü estamos no. ponto drJ 
l!esílal' o hrnnorn quo so JII'IJZII anto n Jllslo temor 
do nns oloiçõos \'cr macuJnr, niio jti suus vesles, 
mas O Si!U Clll'liClOI' 11\0I'Ili, 

A oloh;no di1·octn fi para mim o ponto do 11111'· 
lídu nu pelo monos n Jli'Ímoirn lcnlalívn nu cx
ocnçiio de unt Jlluno politico quo !ISSO~ UI'" pu ln 
rottliúado da I'OJII'osontnoiio • vm·tludo do l'l!gJ. 
mon constítncíonnl. l'ols 1111111, Senhor, si o 
rH'to da tli:-;~oluçiio p!:Hlu ndianlnl', quo, u mau 
VOI', ntl';lZ!I, li ileet'Oia~iiO cfpf'SII J'Hfnt·llla, Ulltl'l! O 
inconvl\níonlo do viJI·n aíndu Ut!JJJOI'tlllu o ns 
g1·nvos contingoncins do nmn dlssolu~iio dn cn· 

ma1'n dos dcpntn~los, como meio do congir o 
SOillll]O 1111 OXIli'Cilliu do SUIIS lllll'iilllÍI;Ões COllSti• 
tucionaos, jnlgo JH'el'erivol, cunsintn .. mo Vossn 
Mn~ostado 'Inqwrínl dízui·O, proJ'eríi'Ín sem dn· 
virln espal'lll' mnis um pouco o tmdamento rln 
idiln llOl' 11\le mo tonho empenhado n ver provo· 
endo pelo uso dn JII'OI'Og'ntivn !lliJlOI'inl \uo nn•ls· 
cll(lo c"nllícto entre os poderes elo Estndo. 

Tenho dllllo o mon voto.• 
O eonsollwíro .Jcronynw .Josó Toixeirn Jnnior 

ponderou llliO os n1·gumontos jiJ expostos pelos 
!llnstrndiiS consolheiJ·oo quo o prcccderu'n1, do· 
monslrnndo o inconslitueionnlidnde o inc!llcacin 
da diS>olnçiío iln cmnnrn dos doputllrlos, dis· 
ponsnm·O de nlongnr n dcclaraçfio do seu voto. 
O nrt. 101 ~ ü." dn Constituição puliticn dolmpcrio 
niio nutorizn n dissoln~Uo dn cnmnl'O tmupornria 
.limHi.o '1/DS Cltsos em que o t'Xi(Jlr a salva!:tTo do 
:E:.<ta!lo. Os precedentes comprohcndcrnm nn· 
qncllos ensos os conllíclos un cnmnra lompornria 
com os mínisterios .. Mns ó ovidonte que o mo· 
til• o nllc~ado paio Sr. presidrmlo do conselho, 
Jlnrn pedir essn medida extrnorilinnrin n1i0 póde 
sm· rOilllll'chunrlítlo no coso 11rovisto pelo urtigo 
conslitucionnl, nem na íntelligencin estnilclo· 
Cidn pelos Jli'OI:CcluntCS, pnrf[UO nem ll Ul'll'On• 
cin da refonnn oloítorn é tnl fJUO importo 
n snll'nçiio do Estado, nem houve coullícto ai· 
,~.rum entro n cnmnrn tc1npornriu o o mini:;turio. 
O scnnilo rogoilou o Jlrnjeeto du rofOI'mn eleito· 
ral, pOI'f!UO nl~umns tlns eondi1;Ü!!S quo ncom .. 
llanhnrnJu nqnclln reforma pnroccrnm inconve· 
nícntt•s e íuopportunns n alguns dos me1nbros 
dn cnmnru vitulícíu. O voto do sono do, \Jortunto, 
não exprimiu n l'l'jeiçiJO da idt'n capltn -ciciplo 
tll1'ectn-, mns npcnns dívergcnciu uo modo por 
r1ue so Jll't~tcndou reulíz:i(·a. DíVl\J'Sos foram os 
motivos rln volnt•iio do senado A Jll'iVnçi'o dos 
díroitos rutliticos, illliiOsla 110s nnnlplwllotns, pn· 
rcccu n nlgnns membros dníJliC!Ia c:tllllll'n.ser 
idóa pol'igo~n pn1·n ns in:~tituiçõeSIHltJ•ins,~ JlOt'qua 
11 •ulupt;illl do 1111 medida ÍIIIJIOI'lurin IH'ivnr rio 
nrn tlírcito constítucionnl n grnnde li111ÍOI'Ía da 
li'n~ão. A mosmn oxclusiio JlUI'n os aclltholicos, 
qu:mdo stJ proclnmn n necossídnrlo dn fll'tmde 
nnlUI'nlizn~üo e CJllniHlo so promotto n indopcn· 
dtmdn .tios pndercs lCIIIJlOI'nl o ospil'itunl pare
ceu 11 oniJ•ns nllnu1onlo ínconveníento. A oxelu· 
siio dn Corou o do sonudo na elnbort~çiio ulterior 
tln l'l\frll'mn con<lílncíonul, ntrí sua llnul doere· 
t:H;iio, fui tnmllem cuusn tlclorminutiva do voto 
da camnra vitulícín conu·n o rol'o1'ido pl'Ojllcto, 
Acert!SCO f}UC o~~n YOL!11;iiu nt1o tuvu t'UI'ncter pnr
titlaJ'io, llOl'IJUO Ji!Jornes O conSIJJ'VDdOI'eS SO t:OU· 
l'undiJ·nm rogc1tnnuo o Jli'Ojccto, couro confun
rlidos o>tiJO os partitlu1·ios rln oli!i,ão tliroclu, 

li'eslns círcnutslnnoius, 11 Nal'iio niio pótlo ser 
consnltarln clllcnzmento, pornn" niio pódo pro· 
Ulmcint'·se suiJJ•o ossns cond1~1íos tio dut11iho 
con<i}lllnrlas no projecto, nem vni tlecirli!· do 
conlliclo nlgnm onli'O u cnmnrn tcmpornrín o o 
mini;lerlo, pOI'llllU 11 C\1111111'11 Ó UUIIIIÍmOII!IllltO 
compnstu tlu co-roii~·ionnl'ios dn nctuul sítunçfio 
politica, o nlú o ulti1110 11101111'1110 p1·ustou no mi· 
11istorin o JIIIIÍS deeitlido upnio, 

Finllilllolllu, 11 dissul11çan dn cnmnrn n~o ro· 
solvo ns Oltj"cci'íos do so11ado, porqno n ranovn· 
t;iiu tio p1·ojoto rn~oiltulo Jluln cnmut•n vllulicin 
ni'io obrígn a suu ntlopçfio. 
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Pensn, pois, o refr•rido conselheiro qne pura 
obtor-so n adOI!Çiio da clcíçijo tlirecta, pro;;rnm· 
mn do ministorio, sorin snfficlenle nltor·ar· nlgu
mns das condições d" proj•·cto primitivo, porque 
dosle modo nngariarin o voto da muiorin do se· 
nndo, sutisfnzundo 11 alguns dos membros dn· 
quulln cnmurn, rtue por l'Sin motivo votnrnm 
cou trn e projecto. · 

Qunnto :i objecção que n osto alvitro OJlllUZCrn 
o Sr·. presidenta do conselho, declurnndo <1110 
ollo se nchnvn imJJOs~ibilitnoo do ~IJresuntnl' ou
tro projecto sobro tal assumpto, purqrw, ,.ttentas 
ns suas duclnrnções om nmbas ns camlll'll<, jul· 
gavn niin poder modificar" sun opiniiio nnter·ior· 
sem inhnbilitnr-se par·a a dir·ecçào rios negoc•os 
publicas, niio pnrcce pro•·eduntu_semulhnntc nr· 
guruento pnr:t impossibilitar• um moia r.oncilin· 
torio consuntnneo cnm a inrlole do SISI•JIIIa 
repro~entntivo, como é, sem duvi<hr, o indicado. 
Porqunnto, si o nobro presidente du cons<'lho 
entt•nde niio poder :tdoplar II<IU"IJ" :.Jvitr·e em 
con~equencia de suas declaracões unter•ores nn 
tribuna ~al'iamr'nlnr, mio se segue que rlevn o;s., 
alvitr·o sr•r condemnado-só por·qu•• um eslndistrr 
impossibilitou-se do udoplal·o, pois entro os 
proprios co-religionnrios do noliro prr:sirlente do 
consr·lllo se enr·ontrnria quem ••: in<:umbi~se 
dessa tarefa. Allegnr· a impnssibiinde de um mi· 
nistro para determinar a nec.,ssirlrrdo do um11 
medida tüo extraordinnria c oxcepciomrl, comn 
ri a dissolur;üo ria cauwra dos deputados, n"o pn· 
reco consenlaneo com as condições d•J sy;tema 
roprcsentntivo. A reformn clcitorul niío 6, nem 
pódc ser, umn quostün pessoal. E' uma qur:stão 
nacional, de cuja soiuçii•J foi iJwum!Jirlo" pnr·· 
tido liberal, o fez nssumpto car•itnl do l''·ogr·am· 
mn da actual siturrçiro. Desde quo J'OII iZJli'·SO a 
reforma prometlidn, pouco impor·t11 :i causa pn· 
blicn que seja <•lia realizudu peln nohre pr•esi· 
dento do conselho ou pelos seus co-reii~io· 

·narios. 
A estas considoracões accresco a ciJ'ctunstnncia 

rle ler o minislerro 11 Jli'Clenr;iio de consultar• n 
nncão mediante um systemn elertor·nl rpre os 
prÓpr·ios ii1inistros llOUrlemnrrram na tr·ibuua 
pnrl:<mentar, demonstrando que ai<Ji de cll•ições, 
actuuJmento em vigor·, obst;rvu :i mauifestuciio 
dn vonrade n:rciounl, o que n l'mudu o n violnn· 
cia oram o~ car·acterislicos de todas as elci~ues 
molrlndus por rJsse syslemn. E, pois, corno se 
tll'etondo recorrer• n osso mr.smo sysrema para 
consultar nna~üo sobre uma quesliio em tluo, 
mesmo •ob um regímen oloitorni menos dofi· 
ciente, rlifficil sel'in conhecer n vonlarle uncinnai 
so!Jro os drvorsus divergencias f(UO motivaram n 
rejeiç«o do projecto ? 

Resumindo, por tanto, os argumentos a11re· 
sentados, concluo opinando eontrn 11 tlissoluçiío 
dn enmarn dos deputados, niio só porque o mo· 
tivo aJiega<lo pnr·n a!'Ou~ellwr se mel h:rn tu medida 
pnrece·lhe inconstillJCionnl. como por•que o ~eu 
elfeito é inoffir.az par•a o IIm que se prolonde 
obter, assim como é injnstiOcnvoln nocossidnrlo 
desse recurso extr•aurdinurio, filtO domorrrrá 
muito mais n llecr·etur;iio dn cieir;iio t!ir·eetn do 
1111e rlmnor·nrla a opr·esonln"fio de um outro Jli'D· 
jt!clo rlevitlnmenlo alterado "em alguns dos JlOntos 
conteslndos. • 

V, IV 

O conselheiro do Lnmnr·o exprimiu-se deste 
modo : 

• Senhor.-Comqunnto acate comu mui auto· 
rizndn a opiniüo m:rnil'cstndn pelos illuslrndos 
conslllheiros de estado que me precederam sobre 
n questrio de que se trata, niio posso todavia 
dar··lhc 111011 assonlimento, c notes entendo rtue 
no ponto a que chefl'OU a questão dn reforma 
oieirornl o nppello a naçiio é umn necossirlnde 
indoclinnvel. ' 

Desde que o senado entendeu em sua sa· 
hedoriu rejeitar· ln limine o projecto dessa 
reforma enviado 1wlu camara lcmpornrin, adiou 
assim indelinidamenlc uma .aspiração, pódo-sc 
dizm· nocional, por·que nua ri alia sri do partido 
liberal, mns lambem de uma !Jon parte do par· 
t11io conservador; e, portanto não vejo outro 
!'Ccur·so legai n oppõr nQ acto da camarn vila· 
Jici11 senão o appcllo á na~iio, o d'nhi como con· 
~equcucin natnral a dissolução da actual cnmara 
tcmpnraria e a convocoçiio de uma outro que 
ro•· onsidere o projcr:to qnu fõra rejeitado. · 

Nestas idéas, pois, julgo uconsclhuvcl a disso· 
Juçiro du cnmarr• actual, c voto por· essa medida. • 

O conselheiro José Caetano de 1\ndrade Pinto 
disse : 

•Senhor.-..1.' pnr·io minha opinião individual 
n ruspeito da reforma eleitoral, vou dar meu 
parecer sobre a consulta que Vosso Mngestade 
Im pel'iai digna-se de fuzer ao conselho de cs· 
tnrlo, 

Quando ultimamcntn foi ouvido o conselho 
de estudo sobre a convocação extrnordinnrin da 
as~enriJJéa geral legislativa para occnpar-se da 
rerur·mn eloitoral, ett tive a honr·a de dizer que 
u r·el'r1rma eieilornl, constituindo o ponto lll'inci· 
pai rlo (II'Ogrmnma politico do ministcrio desde 
sua organização; como irltin vencedora na opiniiio 
publica e l'llclamnda por chores proeminentes de · 
amlws us partidos, não admittin procrnstinn~iio, 
e quo ur·giu sun r·esolução pelo senado, a cuja 
dclibornr;:io achava-se suhmcttido o ~rojecto 
remcttido pela cnmarn dos deputados. ~ra umn 
f!U"stito l'ilnl pnr·u o ministcrio, e de magno nl· 
cnncc politico, que não pediu Ocar suspensa. 
Couvocnda extraorliinnl'iamente a asscmbléa, o 
senarln r·ejeitou absolutnmenle o projeclo da 
cn mara, sem IJUor·cr· emcndnl·o. Simples 
como orn o lli'Ojecto, consistindo em decla· 
r·ar a necessidade dn reforma constitucional, 
que stí podia ser l'eita 11ela legislatura seguinte 
com poderes es1teciues, nquella repulsa pe· 
rcruptorin slgnillcnvn IJUO o senado não reco· 
nhecin a necessirlade dn reforma. Assim o 
declnrat•um expressamente alguns sonndor·es 
liur·:•nle os debutes, e outra niio póde sor· a in· 
tnrtm•tnçiio dos votos silenciosos dn muiorin. 
D'nhi o conilicto IJarlnmentru·-ministerinl: de 
um11 parle, n grande maioria da' camaru dos de· 
pulados c o minisler•io promovendo o pugnando 
1wln rofor·ma eleilorui como uma asvlrnçiio 
uncionnl, e, de OUl!'a pm•r.e, a nurioriu dos se· 
nndorcs ·impugnundo·n. por• não julgnl·n uma 
necessidade demonstrada, nmndurccidn no os· 
JllritrJ publico, curln uma dns pnr·res jnl:;nndo 
cm sua conscioncin e pntriolismo interpretnr 
melhor as iduns o vontade du nnçiío, do que siío 
deicgaçõos. E' umn siluaviio extrnordinnrlu, 
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som precedente nos no"os 1111noes politicas, e 
frlt·n de provisiio no llllllllllli<mn dn.sy~tcmn <'C· 
pro::onwtJvn, com um scn:Hlo cun:Otltmtlo como 
o do lli'azil. Qunl o soiU<;ii"? Niro vt•,io uutl'a 
seniin :r fJUO é indicndn Jit'ln pt•opr•in car"" do 
coullkto-n consultn dn nnçiio pnr·n rpte mnni· 
foste seu Juizo o rlr·s••jo<. U bem do !'>to< lo, rJllc 
depondo e<soncinlrnente dn hnt·monia dus JIO· 
deJ'cs políticos, nssim o o~igc. 

Si n cnnwrn novamente eleita, nnim:H)n dr;ls 
lllO"'ffi:\S idén~, l'i1Jll'Ud!IZÍI' O Jli'Hji!CLII do l'üi'OI'Itlll 
eloitornl, o senado. nerordo coru 11 ~nu nlissfin o 
guindo po1· snn snhotlnria e prwlencin, nüo mais 
lhe rt·cusarú scn n:-;..:,•ntimcnto; !'Í, poJ'I!m, n 
novn cnm:11·n rur de diV'er:;o pen,.nr, uiio JH'upori'l 
n reforma, c ficarir ju,tillcndo o :reet•to dn voto 
nrg:~tivo do senadn. l~m qnnlqu.·J' llns Cfl!'it1s, 
re:-otnlwli•Cer·su-hn n harmonin dn~ duns t'lllll:n·ns, 
do U"CÔI'dO COIII a VOulllde []u llnçno, fJUO Ó SU· 
prema t! ~OIIOI'llnil, t!OIIlprOVIIIIdq·:.;U IIHIÍS lllllll 
vez n tlxt·clleni'Í:I Ue no~sus inslitnições. 

Mnu voto ó, portanto, pela rli·soln~lio. • 
O const•lhPirtl B~nevenuto Auguslo de ~lnno. 

Jhiios Taqrws dlll'i.:rou ~uo niro neompnnhat iu nos 
consolhciros que o prcet!dt'l'i.llll nn:-\ l'nJ.ÕC~ qne 
Uernm cnnLru a dis~o!UI.'IiO dn eumnrn nctuul. 
Nfio cubi:t no tempo, nom em sun mcmot'lll, 
consitlct·ar todas essas t·nzões. Dirin sncoinln· 
mente como compt·ehondia a questno. O pnnto 
qno ~e dovin exmninnr pnt'tl l't!SO\Vt~l·a t! ~i o 
lJem dn l~stnlln. oxi~in t1 di::soluc5o. A dbpo:o:it·5o 
Ct)ll:\litucional era nmpln, ~~, nutol'iznuclo r.:-:ta 
merlidn sempre fJUO cunvict·, não contém ourrn 
re>tt·icçiio. 

A impoi·tnncin da projectncla reforma cloitOI'al 
é reconhecirla. O Sr. consolhoiro Sout·os tlu 
SouJ.n n tlescrevcu, corno CtJlliVi'I!Cndo a I'OStílU· 
rnçno do g-ovorno t·ept•esentati~o. O nhnlo pro· 
duzido em toda a nar;iio Jl<lia discnssiro tia t•ere
rida rilronna ó muito g"t'muf,•, o couvcm pót'·lho 
termo; nõo pó~e continuar a irlla allct'La, sem 
fim, neste ponto. 

As cnmurns log-islntivns n5o che~wrnm a um 
acetrrdo quanto ú roJ'ormn; o senado l't•jeiLOll o 
projecto da cnmnra tcJmpot•at·in, fJUc l'econ!leci:r 
a necessiaode da t'efot·ma. Acima das cumat·as 
estú 11 nnc;ilo: sejt1 ostt1 cotlsultarln: A nova cn
mnl'll, eleita por este <llolivo esperllnl, devll e~
primil' n opini:io nacilllltll n respeito da quostao 
quo determina a dissoluçõo, o n iclr'•a qtw Pl'e. 
vnlecn1' nfio poderá rnzouvolmonte tleixut• do ser 
respeitada. 

Diz-se que niio ha conflic!IO otlll'o as dnos en
moras, pni; o senado usotl de sou direi!«, rejei
tan.Jo o projecto do rerorma rp10 lhe rui onvindo, 
e nno usut'Jrou nttribuiç;"ro dn c:unn1'n dos tlopn· 
todos, No sentido jurídico ou forense, nno ha 
conllicto, couto n1io ha om outt·os casos do dis
soluç:io. Si a cnrnarn nogo no ministt•rto os 
meios do governat·, usa du seu direito; niio hn 
conllicto Jli'Oprinmentu dito: hn collis:ío n quo a 
dissoltwuo Jlüe turma. PresentemcutrJ o di· 
ver:;encin ou collixno niio ó enu·o u c:cmorn rl o 
ministerio, mos entt•e as duns cnmnrns. A con
stitui~iio nno limito n dissuluçtio oo pt·imen•o 
coso. .Si o divot•gcmcia dns duas cnmiH'ns nfio 
pet•ndtto quo sn faça o uom, é JlrorJisn qun lwja 
remedi o. Orttro ulle nno vcl n niro sot' a disso! ur;liu. 
A medidn niio irú coagir o senaúo n proceder 

t:ontrn n ~nn intalligoncin, mns <hlVO ~n (!OnO;'r am 
suu prudencia; o s.•uucln r<JsoJv,.,·t\ ~~clave l'~sistir 
ir opintno utuillt'csturln pela novn cnmat••: n per· 
tin1wln ii~ vnzos püo Hill portgn ~~~ mulhm·.t~S in· 
sLJLUi~~Uns. Si n 1110 lida u;·,o I! elllnuz m!SIB cnso, 
tumbn111 mio !olel-o-in, si o sonnd.o prott'llllossc • 
derl'ibnr o minist.,rio, neganrlo·lhfl oltstiunrlo
menlo o~ muios dn goVI'l'Onl', Sun prwlmwin, 
e ~ô t!lln, o ucon~elhnr?, l\Jns nincln tJUt) u cn· 
IIHII'n t\stivo ... :o;o du nccôrdo com o sonnt1o pnrn 
i.lerJ'ibnl' um gnUinnte, nem por Í!'iSO doi:wria tl.o 
sur cu!Jit..la 11 dissu\li~:io, 

As t•nzões JH'ndnzidns contr:r n di;solr:çiio ttlm 
JlOUcn vuloJ•, cm sun opiniiH1, Silo cnntrndJctol'ins 
nm.rs cout outl':ts r,u d<'slncadns O SJ', Vi"'ondc 
d" Almctü pondf!rou cpte o >CH.nclo não reJoi'li1ra 
o prhjf!ctn lia cunnwn pot• duvidnr do sun eon· 
vcnietu:in, mns por tlnns motivos pnncípaus. O 
JII'Í111eim Jl«l'qun o projec·to limitttva os porlcre! 
tln l'tlnlflt'll IJUII lÍVf!SSO de· fuzer a I'CfOI'IUA; O SO· 
gnndo pm'tJLW uf10 n:ool'ognruvu n inler·ven1;iio do 
~onudo nn ndtiJ1~iiD rlnl•Ji du rol'ot'IIHl. O pt·~moiro 
morivo uõo Levo mctior impOi'l.nncia na rliscussão. 
f~om cll'dlo, a lilllit:u;:in. dus pudores dn CHmnrn 
t•erununrlttt·a nece>sn•·Jaml,nle ha de llor-so, 
luuiúl' ou menot·, conformo n motcrin frir mais 
ou nwnos comJrlo~n. O segundo lll«Livo vinha 
fól'a de lo~at'. porqno n:io sB trnt;JVa do nm:1 lei 
elo intel't<retnç:io rln Constituic;iio, <JUe seria lei 
tlis!inC\11 e n:Jn foi prnposta, S1~ di:-:~e IJUI! ll llH!'" 
clirla sct•ic :rincla inuiTienz, porque cl uo CI'OI' fJUe 
o senrulo o a novn e:11n!li.'a {10t'sistnm nns me:~mns 
opiniões. Mm; ohser•vn fJllC ntio é rnrn dnrcm-so, 
dentro do pouco tempo, gt•undos mudHil\'0" na 
opinião dns cu mnrns lcgisln ti \rns. Som is·o nüo 
scrin passivei o ~OVCI'no t•cpr••sontnllvo.AIIullc·se 
a outros meios de chugnrom a Ul\1 nccõrdo a ca .. 
mnt'n "o senado. Apontou-se n emenda lltt pro
jucto como um meio pai'/\ conse~uit··so este ro· 
sullndn; mas o s.,nado não HdmilLÍil omendos, c 
t•ejfliton um projecto sullsLitntivo fJllO fui apre· 
sentado. Si outras merlidns illlJIOi'lnnlos ficmn 
sem nnclnmonto, n mesmo snccedo om todos as 
dis:-toluçiies. Tnmb1!Ul nüo pódo pro\rnJocor n 
consid~·I'H~!ão <le rJUC n e\ei~fao n:iü oxprimir(l n 
vou tudo nucionnt. A eleiçiro é n !Jnso do svs
temn con<titncionnl, e, si n eleiçiTo niio ri n ÔX· 
prt•:;;s;io d(lSSll. \'UIILHdC, Dittla CXJJI'iffif) j 110111 Cfi• 
marn, nem sunnclo t1im vn!Oi' nlgmn, O qncl diz 
nno implicu mondnto imperativo, que niio com
prehcnde. 

Por estas razües, vota peln dissolu('iio. • 
O conselheiro Visconde elo Rio Branco, JIO· 

dindo veni~ a Sua Mngestncle o lmpot•udot•, 
·disse: 

• Pol'miltn-mo Vo~sa Mugestnde Imperial que 
Oll c·1nteste nlgnmo~ proj10siçõus enuncin<las 

lJOios dous consulhciros <JlW fnllnrnm em ultimo 
o::-n1·, . 

Niio ó exncr.o que o pen~nmonto do mnioriu do 
senado n~n llcasse !Jem mnnireslnclo qunnto no 
projec!lo do, rol'urmn constitucional purn cho· 
gnt·mos ,., eluiçuo directa. A maioriu da< com
missões elo SliUntlo, o pócle rliwr·SO que n elo so
nudo, uno rui contrnt•in Ir Ideia dn olet~l\0 dit·ecta. 
·Uns n quorum ou ntlmittcm melliuntc rorormo 
tln Constituição, outt•ns entendem quo pó de ser 
o convem quo soju dccrotudu por lei orclinurin. \ 
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Julgn Jlorlor nmrmnr que n mniorin elo se· 
nndo sustenta o di1·oito deste. n intCI'Vil', 
bem como n COI't'on, 1111 d••crotn~i•o do f)twlquor 
rofOI'IIIO dn lei fundnmentnJ, O IJUd para OSSO 
mniol'in niio foi, u1•m SOI'IÍ indillm·cnte o cuar· 
ctnr-se 11 iniciativn IJIIO n Constituiçfio deixou í1 
cnmarn rorn poderes cspcc1i1es, IJllnnlo 1ís bnzes 
dn UJtOI'IlÇ:IO propuStll nn lllO:\nlll lei fUUdlllUIIO• 
lnl. A m:oiorin do senndn nf•o ncoitu o Jli'CCO· 
dcnt11 de JB:l'!.scnfio como um rncto con>nm· 
mndo, o tnmh••m se clemonstrnu qu11 o projecto 
do go• erno, lirniU!ndo ns porlol·es dn fntur11 cn· 
mnra, uom uo m~nos cingfu-sd óquel!c proce-
dente. . 

AJI<'gon·sc que hn conflir.to ·politico, c que 
m·ge snlvci·O, porque u olo'çfio dileclu ó umu 
ardenlo nSJliru~~no tweional, Hpontnn(lo-sc o ~c
nud~t ~~o mo o unico o uíio ndmi~..:iv~l ombnt·nço. 
Estns hléns Jov:.r·nos·hi•o muito lrm~e .. 

Quandn SQ.tenlou onll'IJ nós n reformo dn cloi· 
çiio dircdn? l~ml8G8 iniciou ·Se na comn"ra tom: 
pornria o prim1dro projecto, IIUO não tovo :on1lo· 
nwnlo, JWIB dissolução do gniJinelo do iü do 
Julio de 1808. · 

Em i8i5 ini<:iou-so a necessldndo da 1'0· 
for111J consti l!wioual ; e só em 187\l se a Jll'escn · 
tou o projecto, IJUO nua morecen o assentiu10nto. 
do senudo. 

No lnglntcrrn quanto t~mpo pleiteou o pnr· 
tido lib,rtol ;wlu reformn eleitornl, que só voiu a 
realizuNe em !83~? Como, pois, dizei'· Se que 
o divorgencin do senado ni•o pôdo ser tolorndn, 
e que 1\ fJI'O<:iso vcucel·n pelo meio oxtraordi· 
nnrio do umn dissolnçiio da curnar·u lt~lnpornrin ~ 
E os que nssim cncnJ'Cf'61ll n urgoncin dessn ro· 
forma o n sun nct•ituçiio pelo povo bmziJ,iro 
podeul dizer-nos IJUO o novn CiiiiWrn,.eloltn pelo 
})rocesso nctuHl, scri'1 n· vordutleirn CXJ.H'ossão dn 
vontatle nn~;ionnl' E' Jcvnr u 11cdío muito Jung-e 
o isto é tunto nwis nolavol qunnto se Jll'ctcnde 
no IIII'SlllO tempo IJUe, sem lllllll reforma rudical, 
as olei~Ucs no Bra:dl senio em sun mnioria, o 
voto, pnrn nfio dizer n dosignnç:1o do govt~J'no. 

N;io quiz111'a IIJll"ecinr o compromi<so qu" o 
SI'. presidente do cnnsl'll!o do minislros d,z 
tomúru pe1·onto as Cllll!al'as, esJll'rnwlo dos luzes 
o pall'iotismo de S. Ex. m"lhO!' alvitre dop.->is 
do l'ellcctil' >Obi'O o qne so tem ponrlenulu UIJtti 
contra o plano dn dissolução da cnmal'n, 

E' fnzor pesar domnsinrlo nn llnlan\'a politicn 
uma declnl'lll'ÜO ministel'inl, antucijladn, (jllllndo 
uinguem podin JI~CVet' as circumstnneins om 
que actnnlmonto nos nchumos. Si o gniJinete 
des"ja o presumo quo o 'onn<lo mudo d" pnrcctll', 
cube lnmbom nos S1·s. minist1·os dn1· OXOinplo de 
Jlrudonciu o nlmogno·ilo, nã11 invo,:nnrlo pnrn 
neto rio tnntn monto umn mnl entendido coho· 
roncin. 

Noto que, nn opinirro <los que /1ensnm como o 
gnbiMto, n~sto negocio du rc ormn eleitoral 
toG!os tõm nndndo hum o qul'rem nnrlnr aindn 
melhor. m~nos o srnndn, que ~ó tom pnnsn1lo e 
)lrOI'Odi<lo mnl. I~' un1n OJillli:io esta muito 110n· 
toslavel, o qno do corto SCI'IÍ muito contesladn., 
• O conselheiro José Caetano do Andrade Pinto 
sustentou o sou voto, dlzenuu o sogltiute : 

• Senhor.- Pnt·eeou n~ illuslrado conselheiro 

Viseonde do Hio ll1•nnco bnvor umn r..onsurn no 
sonndn no modo JIÓI' que aprecio! n votnç1)o do 
me, mo subro o p1·ojocto da reforma elolloral. 
Noio llz censura ulgumn; pelo contrnrio, cu 
disso que o snnn1lo tinha nogndo sou consenti· 
monto ao projo•cto da outrn cnÍl!u rn porque não 
;ul;:nvu n rel'ormn uma nocess1dndo reclnrnnda 
JWin nu1;ao, dn rncsmn l'tírmu quo a l'ornurtl dos 
deputados n inichiru convoncidu.dc suu necossi· 
dadn, · 

Ambo• o~ -rumos dn poder logislntivo só tive· 
1'11111 r.:n vist:. n opiniiio publico; o conllielo Jli'O· 
cl'llon elo in11•rerntn:om ~iv"rsnmonte as idé11s e 
dns"jos dn 1111mw, o por i.'so é que 3 consulta 
deot11 mo pnréce o meio de resolvcl·o. • 

O conselh,iro Bt•nuvnnuto Augusto do Ma· 
galhiirs 'l'11ques, olll<lndo tnmbHm 3 permissão de 
Sna Ma~r.stndo o ImJicrndor, d"clal'l•u que • niío 
fõrn IJem ouvido u quo ollo disso. N:io deu por 
pou1:o valias" em si n quost1io d11 coopornç1lo do 
se nu do no lei da l'oformn, mos julgou n ;n •teria 
Jli'OJH'ia de outro Jll'lljecto, que nilo sou presentou 
o ussim drsl,eadn a question, tt·atnndo·se do que 
se discutin. Quanto 11 obj1•C1;ão do que o pro· . 
jl'oto limitava os poderes da futuro camarn, iu· 
sisto 11Úe 11 limitaç;io di'IWDde da nuiUI'Cza da 
mat0\'111, o nlé da rodnc,tio, 6 qual nfio u pOs·· 
sivel t1·açnr regras~ 'l'l'ntn·se da reforma do nc· 
tua! systcmn do elei~õcs, reconhecido por de· 
foituosu; c, si isto é lllOtivo porn IJUe niio se 
fu~1u a reforma, a mesmn rnziio prej udicn todos 
os netos das camnms clcilns pOl' esse systemu. 

. Nt•sso cuso., cllns nudn I'OPI'esentnm, e assim ar· 
ruiiln·se o governo rcprosontativo enti'O nós. 

. Niio p1íde concnl'dal' cm sem,.Jhanto do.utrinn. 
A IJilestiio, portnnto, no sen entender, é s1 o bem 
do Estado exi~:e n dissolução. Pondorn-se·lh~ 
que 11 Constiluiçiio diz-no C11so em que.o ox!gir 
n salvação do Estndo. Responde qu~, Pl'nl!cn· 
mente, é o mesmo. Nuncu foi dissolvidn a cn· 
mn1·n pnrn pl'Opriamento solvor-se o Estndo. O 
b~m do Est:odu é bostante, é tudo, c om nenhum 
cn'o foi muis dueidido.• 

'l'cMo nindn nl~uns conselheiros feito ligeiras 
o!Jscrv:lf~úcs, explic:mdo ulgurnns do suns eX· 
pros>üo>", ~no Mngestnde o Imperador deu 110r 
linda n conferencio ás 3 horos.lla tardo. E eu, 
Viscon1le do n .. m Retiro, membro o secr~turio 
do eouselho de estudo, nz luVt'ul' esta neto, que 
depois do arpi'OVadn, serti nssignnlia p01' mim 6 
pelos eonsc l!cil'<:os prr~<onles,...,. Viscmulo de Bom 
Retiro.- VIsconde de Abaeté.- Viscmulc ele .lfu. 
1·itiba.- Vi.<comlo de Jaquary .- Paulino José 
Snl/l'eS de Sou:a.-Jo•·onynioJnsé Teiw•i1·aJunior. 
-JO•IIJ1!i>r• Rayn1undo do LCIIllai'O,- José Cae· 
trtno da Andrml" Pinto.- Joii,J Lustosa da Cunha 
PumnagiJ(i,- l'iscmule ela Prados.- l'iscoucle do 
J!io. Brauco. - José P1•dro Dias de Carvalho. 

Conft•ro.- i.• oirectorin da secrctarin de 
estudo dos no~:ocios do Imporia om 26 do Julho 
do 1880.- O director, Jllmwl Jesuh1o F"l'l'eira •• 

Lendo estes documentos, niio é proposito do 
Ol'lldor sujoitnl·os ú detida annlyso; qu1z apenas 
l"ecordnl·os no nobre presidente do conselho, pot·· 
'lua nellos se encontram rnzüos vnllosns, que 
, ovam sOl' considera <las no caso sujeito á apre· 
ciaciio do S. Ex., de immodiatn proposta do 
disso i uçüo dn camara dos Srs. deputados, si filr 
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osto anno votndn n reformn olcilo!'nl nprosontndo 
pelo mini~tol'io. · 

A opiniiio do orndor ó conhocidn; mnis do 
uma ycz n tem manifestado; foi contrnrin á 
dissolnçiio !ln cnmarn dos dnputodos cm Abril 
de 1.878, pois que !Jcrdeu ontfio o caracter de 
m~ditla politico, nc quirindo o do simples m~
didn n!lministmtivn, nlto,·nda assim n o;soncin 
da medido lln dissolu\'fio un cnmam uos do· 
pulados. 

Tombem é conhceida, a opiniiTo do orador 
quanto à rocus~ elo pode~· mnllnrnllOI' solire n 
proposta feita poJo mmistm·io 1i do Janoii'O par:• 
sognndn dissolução da comaJ'n. No>to momento, 
pois, uilo 11'01 senão motivo tlal'a applnnilir-so, 
por se havei' pronnnciado do modo que hojo 
vti aJieiado polns rnzõos magistralmente np1·eson· 
tmlas por seus honrados momi.lros fJUO t!lm as-
sento no conselho do ost!li!O. · 

Espora o orado!' quo, quando o nou!'O pro;i
dontc do ceusolho SI! digml' tom111' cm consi
dcrnçfio ostns obsOI'VII~ucs, Jli'Murü ig-unlmenLe 
n sun nttençiie pnl'n as razões Jll'oduwlns solJ!'O 
o ponto cm ~ucstõo nns I!Onsultns que ncnbam 
do sor LJ'nzidas ·no conhecimento do sonn1ln, e 
quo 1!0 corto sorno lidas Ul'irl:nnento po•le pnlz. 

DoYin talvez o orador limit.nr·so n este JIOIIIO 
J)tll'n niTo envolver com quc~tiio tão gJ'lWú 
ont1'a~ que o si1o menos, comqunnto n nnturN~n 
dns di:-;cu::o:-;õcs o n nllscrv-itllcin elo r,•gimcnlo tlns 
cnnwrns foreom nlgumns vozes o~ oJ•:uloi'C~, 
fJUnndo 1/'ntnm do qucstiios de in1portnncin gcrnl, 
n cunsiclornr outrns, por cstat·cm pJ·n~cripln:-; 
as vozes qun n c:nln Ol'ndO!' é pormitt1do oc<'n· 
Jlfll' n l!'i!Junn, c JlOI'fJilC nem sompi'O se pó lo 
discntil' os nssnmptos qno tum caract!!rpolitieo. 

EntJ'clilnto niio trnt:trü o OJ'mlol', ncstn oeen
siiTo, dos :lssumptos Jli'OPI'illlllcnto I'Ointivos uo 
mini~tcrio dn gucrl'il; mns J1ellir:'t nindn 11 ntlon· 
tão do nob1'0 Jll'llsillcnto 110 conselho pnl'll qucs· 
lÕOS do Cili'UClCI' Ílllúl'IIIICÍOIIlll, fJllC pnl't 1C!O tlO· 
verem oecupnr scrinrncnle n nLLcn~~iia Uo go
YCJ'no. 

A Jll'illloirn dossns questões ó n qne so rcfo1'o 
a nccnsnçucs foitn-; no governo do llrnzil JlOI' to· 
lera r que o cx-prosidonte dn l'fJ]lllhlicn Ol'iont:ol 
so preparo n~ rn·ovinci11 do 1\io G1·:nule do Sul 
Jlara ruvuluciourll' nquellii ropnblicn. 

O p1·o~idouto da l'CJlllblicn oriental, no onccr· 
rn1' nltimamonte os ll·abnlilos das C/1/lllll'a~. 
mnnifeslOU·SO muito f:tVOI'/IVclrncnto i1 polilim1 
leal rJUO o Jll·nziltcm seguido cm rolne.ioo:ífJUOllc 
J'stu!lo. O p!'csidontc do congresso, ré.<JIDndendo 
~o Jll'esid~.•nto 1ln ropublicn, manirestuu·sc tnnl· 
!JOnl no nwsmo sentido. Mns 1la capital rln ro· 
publicn Ol'iOitlal, tln cidndo do MontoYi!leo, so 
csci'OI'O qno o OX·PI'OSirlrmtu LnlOJ'I'C tom 0111 
Jugunrno o sou rJnllrlol·gi>nornl, que d'alli pnr· 
tom stws ordens, c qno so tl'abalhn nctivu01cntn 
pnrn a proxima campanha. 

O nobre ministro dos nogecios ost!'nngoiros 
disso nn Clllll/11'/l dos tloputmlos quo r;onstitUI' 
ponto cssoncinl dn politieu 1lu g:dJinotu :l~ tio 
Mnrço nfio intoi'Vir 11 i:OVorno do Jll'nzil nns 
qu•Jstuo•s internos do g,tndo Oriontnl, dn repu· 
hlico Argonlinn ou do quolrJIIOr out1·o p11iz. 
(Apoiados.) O nobre prcshlo·nte do consolhu 
ostimorrí tor occn>ifin do contustnr o .i uizo fJlll' 
for011Ull muitos oriontnes acorcu dn Jo\ornnein 

do ::rovo1'no Jllll'O com os plnnos ambiciosos nttri· 
hnidos uo cX·Jli'Osidonto fJUO so nchn no provin· 
cin do llio G!·nnrlc do Sul, dizoudo·so qno com o 
flm do Jlrepurm• uma invnsno o rovolucionnr 
nqnollo l'stndu. 

Outro ponto do politicn inlornncional n rospnito 
do qual o m·nrlor tombem dosojnrin info1·muçüos, 
11 o qn11 r!nnslo d11 Patrilt, jornnl fJUc se 
pnhlicu o1n Montovidéo, am o numero do ~5 do 
Julh" ullimo : 

• !111 di11s, snhiu do 13uonos-Ayi'OS pnrn Muto 
Gros;o o O<CIIills o vnpOI' moi'CIIntc Rio Apa., dn 
compnuldn iii'IIZilnirn subvoncionndn poJo go
verno, r'0/11/IJnlldarJo peJo offil'iaJ do 11111/'inhn, O 
L" ll'nrntc Sr. Gart;ãn. Che~tnl!o o Goya, po· 
vnuçiio u pnucns Jeg-uus do Cot'rionles, n que 
ÍWI'LDIH:I~, qw111t10 c~tn\'lt Jnnçitndo forro, nhnrdou 
um e~eah!l' rln cnnllonoil·n de guorr:t m·gcntinn 
PtrratiiÍ, alli funoleudn, truzonolo um officinl 
d:oquo•ll" n111'iO qno ~n!Jiu o bo1·do c intimon no 
L"llt~nlP Gurç~n, que lho Pntro:.rn~sn !ros indivi
duos,!lopntadn~ d" Corriontos, om lluonns·A)'I'OS, 
e dnsafl'odns u ,\v.,ll:llloda." quo tinlllllll tn01ndo. 
c pa~o JIU~!"tll.l'OIIl nté mnis ndinnto. n~·~pondondo, 
cnmo dt~Vin. o tenente G·1rçfio, que n~o pndin 
ub!'ignr n !'nhit• tio vupo1' pn··~:lgf~iros <~om bi· 
I hntns nt•l l~o,·ril'ntes, o !JUO só nc<so lognl' ó quo 
ns requi>it:odos cnvallwiros Jll'otenrlinm dr.~001· 
IHII'o'll/', uo ()llfl l'l'Jllicon o olllcinl nrgontino, 
nmmlç:mdo.n com violcnci:1.:1 o m·rnrn;; o qnc 
niio intillli1l1m uo l'mnmnndnnl.o. 

' lllltirnnrlo·so o r.nthusinstn :alcpto de Avol· 
lanl'dn, volton rl'nhi a minutos eom dons t!sca· 
lere~ ·rormirlnvelmonto oqnipn1los o tripoltHlos 
po1· ~1'1\JHle numero de mnrinheil'ols, qno, inva
dinrlo O VlljiOr ilJ'IIZiio:iro pO!' ]10\llbOI'dO C f'Sti• 
!Jor·,lo, tlrrehnlnl'nm :'1 forçu os tJ'OS u~~putndos. 

• lmmoolintnmonle o i." tonentn 81·. G:n·çiío, 
qno o.,tnvn f:ll'duuo de olllcinl rla ormndn impc· 
l'inl, Jli'Otestou eonlrn scme!lwnto ucto c PI'O· 
curou eom•enientumenlo o/J~tar iÍ consmnma1·ão 
do toio ntroz nttentndo: fui dehnldo, pois' os 
Ul'g'l!ntiUO'i JOVlll'lllll IJI'(!SOS OS trcs CllVIIihOil'OS 
conlindos :i nolll!'nlidndo do vopor hrnzileiro. 

• A tripola~~~o o pus:·Wg'l)il'os ns:;igruu-nm o 
Jll'OLm.;to, IJIIC 1lo\rcr:l SOl' ontrcgno no ministro 
!Jrnzilnii'O J'csi1lente 0111 Buonos·A)'I'os. 

• N:io se t.rori1 "'~nocitlo o qno ncontocen, 1oiniln 
nno hn muito tempo, o l'oi quo un1 pas,ng·oiro 
(j,. UOI\lO N, \lÍ\'11/'ü)ll, IICCUSU!]Il do toll' Jli'OillO· 
viLl11 urnn rc\voln~ãu l.'lll Cnl'l'i~ntf!S, tomou JHI~
:-:n~,:·pm crn ASt'UiiiJlt'~O a IIOI'dO do Yi1J101' IJI'uzi· 
loii'O Cuyabá, dn mesmn cOIIIJIIIIlhin, commnn· 
dado o11l1io pdn Lu tt•IJIIlllO J~r·no:-:tn Sf•ixus, q no 
IWtu:dnll!nto o.<t:i no VIIJ!Ill' donominndo Jlio de 
Junril•o. 

• A IIi oho~ndo, o 1-(0I'CI'IlD nrgentinoqniznl'I'O· 
hntnl'·lho o p_nss11~eiro lliVIli'Oin, o f]tllll o com
mnnd:onto So1xn~ l'ocnsou l!llli'O~·nl' pOI'()no trn
zin pn~sngem pn; . .:'ll Jllll'll MontO\'idéo. O go\'01'110 
du lluonos·Ayr••s "'nndou l'unue11r dons navios 
do A'llCI'I'/1 110 Indo do Cuyabâ, [101'11 nuo llcixni·O 
snhir tJ o!JI'ig:d·o :í ont1·u:.:n pudidn. 

• O !!OIIIIIliiiHlunto I'IJC!Bmrlll o Jlodiu nuxilio it 
lugn,;i'o !Jrnziloil'll 0111 llnt•nos AVI'o' o esln foz 
SIJ~Ui1' 1 JIOI' I!OinllllllliCII~IiO tlliO).(I:Ojlhicn, d'll[jUi 
Jllll'll uqnollu porto, dons nuv\os llo g-norJ'Il; si 
tmm nus lomiH'IImo~, [OI'I\01 11 ennilonoiraJJe/-
11/unte IJ O OllCOUI'IlÇIIllO afariz O lJrU'I'OS, 0 gO• 
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vorno argentino tonao .noliclns aostns medians, 
entiio tornou ntrits o d'cu rnssngom no Cuyabá, 
que trouxa o pussngoiro ntó aqui. • 

Sobro estes fnctos o governo devo ter rocln· 
mnao l,nformnçlios que nnturnlmonto julgnrit 
oonvomonto trazer no conhecimento do sonuao, 
no guo nliós não parece huvor nenhum incon • 
vcnwnto, 

O Sn. Art'ONSO CELso:- Mos é bom nttondor 
:ís auas oircumstnncins: navio mercante nos 
aguos ao republico. Alóm disso procm·nvunJoSo 
criminosos da republico. 

' O Sn. ConnEIA diz que niio ndinntn nenhum 
juizo sobro o facto e penso que o nobro sena· 
dor por Minns Gornos não aovorin talvez, com 
tantu nntocoaoncio, manifestar opinião fovorovcl 
no neto da nutoridode argentino, penetrando no 
paquete nncionnl commandaclo por um official 
do mnrinho o quo goza de certos privilegios. O 
que desejo ó ouvir· os pnlovrns quo o governo 
entcndot· que devo profct•ir sobro o nssumpto. 

1'rutondo-so ullimnmonte no scnndo do um 
aviso expedido pelo nobre ministro do imporia 
nccroa da npurnçuo do votos pnrn mombt·os da 
comora municipal da côrte, o nobt·e presidente 
do conselho declarou immodinlnmonto quo o 
governo ia examinar a mntorin, o oflectivamonte 
retmiu os seus collegas cm conferoncin no pt'O· 
Jll'io dia 30 de Julho cm fJUO furu publicado o 
avisn em questão. 

O Sn. SATIAIVA (presicle11te elo conselho) :-Era 
mesmo din lle courorcncin. 

O Sn. ConnmA obset·vn quo fncilitou·so assim 
a reuniiio qno o no!Jro presidenta do conselho 
fJUOI'ia,,, 

Pelo C(Uo se pódo ·jnlgnt·, o nobre presidente 
do conselho manifestou se1t pm·ocer contt·n o 
tnl aviso, o o nobre ministro do impot·io, com 
dooilidndc quo niio serli o orador quem oxtrnnho, 
conrormon-sc com a opiniiio l!o nobre pt·osi· 
dento do conselho, c nua hesitou om expedir 
novo nviso com dotn do ao do .Julho declarando 
som cll'cito o do 27 pu!Jiicndo no din ao. 

Desde que om ussumillO dossu ordem o mi· 
nistro do imporia cstabclocOlt dotHrinn mnis 
quo contcstnvol, o som· nudionoin do chefe do 
gnbi.note, não podin oslr11nhru• fluo o nobre 
presidente do conselho, no ter conhecimento 
do facto, in>tnsse pelu suo revogução. A me· 
didu cru nrgonto, o aviso de 27 do mez pns· 
soda devia sot' executado no din 31, o o no· 
bre miuisu·o do impot·io, conhecendo no dia 

-30 ú noite que seus collogns, c lll'inciplll· 
monte o nobre presidente do conselho, niio 
concot•dnvllm com· 11 doutrina consugt•a<Jn .no 
selt aviso, aindu que continuasse a tot• opi· 
niiio diversa, pormnn~condu nu que lll'imoirn· 
monto mnnifostilro, dovia oxpcdu· o sogundo 
uviso, pela urguncin dus circllllStuncios, 

Si so obstinnsso n11 sun opinilio o rocus11sso 
firmar um novo aviso nmnullnlorio do pri· 
moiro, o nobre lll'Oiitlonto do conselho toria do, 
alta noite, tratm· da· substitui1;iio do Solt cal· 
logn do imporia. 

lias, si nttl nhi o nobre ministro do imporia 
procedeu com louvnyol obneguçno, nilo se pudo 

npplicnr a mosmn f11vornvol 11procioção ú .1un 
ulterior porrnanenci~ no goilinete. 

As oxplionçõos que S. Ex. de11 na com oro 
dos doputndos no sossiio du hontom mnis con· 
firmam osso juizo; o nobre ministro do imporia 
cl(sse qno huvia resolvido uma qnost1io ndmi· 
ntstrnttvn de IIOcôrdo com o let por1\m que 
lev11ntando·so depois o qucstiio ncllt'cu dou!: 
C11n1:o politico do. medida, entendera dovor 
dnixor do parte n solu~1io que h11viu dado ntten· 
d11ndo sómcntc 1\ scroniti11do dos resolu~õos 
ndministt'lllivns. · 

Si niio foi um erro que praticou o nobre mi· 
nistro do'impot•io com o sóu aviso do 27 de Julho 
flUO lOgO ,tui'C ,de rJeo!nrnr SOm ell'eito, O menos 
·que se pudo dtzor ó que S. Ex. ·,·ommettou uma 
impt·udoncia, Ora, ns possons que "e nchnm na 
posil;iio do nobre ministt·n, qunurlo I:OIIImetletn 
imprudoncias semolhnntos, julgnm·so qunsi 
sC111pro. obr1gndus no ·rtos p11ssos 'JilO S. J~x. 
se OSfJUtvnu de dnr, o que Sll espOJ'IIVn fossem 
d~dos pelo nobra m)nisti'O do impet•io. A S. t~x. 
su restava um muto JIUI'II expiar 11 sun imprtt· 
dencia, o esse meio niio fui otupt•egadu por 
S. l~x. 

O nobre presidente do conselho tomou n ro· 
solnciio <lo reclnmar contra a oxocuçiio dn aviso 
do 27 do .Tttlho, porrruu nüo JlOdin consentir que 
se pozosso 0111 dltVidn a politicn, quo S; Ex. t"nl 
proclnmndo om face do pniz, de n:~o intervcnoüo 
no pleito eleitoral. O nobre presidu!llo do con· 
sollto pt·oeodeu rognlnrmcntc, conul na su n 
posi1;iío ni10 podin deixnt· de l'ozot·, desde que, 
ou tinhn do sullordinnt'·Se no neto do sou cdl· 
lega, neto ryuo niio appt·ovilrn, 011 linhn de sus· 
tontnr opintiio m:ds em nceôt·do r.om n politica 
do gnbinete o que nlln11! pt•ovnluciJU, 

l'rontle-se, pot•ém, com nstn questüo um tolo· 
~rllllllll/1 do pt·esirlootu da p1·ovinci11 do Rio 
Gt•atHln do Sul, fltn<lutlo cm outro do nubt'O mi· 
nistt•o dn justiça, o fjUC tnmbcnt tem o onrnctcr 
ciO intOI'VOIIÇiiO, dn IDOSiilll fÓI'Illll ljUO O tinhn O 
aviso do noiH'o ministt·o l!o impul'io dil•igido nv 
presidente dn cnnwt·n munieipnl tln côrte. 

O tolugt•nmmn expedido eMt:tnmonto no din 
da oluí~l1o tj o :-;cguinte ( lJ) : 

• Pronml:;niln o jHlblicadn n lei n. 1251, ro· 
putn-se oxtincta n comnrcn do ~lnqninú, o 11ão 
pódo V. S. continuai' n l'unccionllt', Assim 
d~clnt·a o t~lcgyontnlll do hoje l!o·Exm, Sr. rui· 
ntstro d!' JU~l!çn que mo ot·tlonn lho fnçn ostn 
communw:1çno . • 

Este lelegt·nmmll foi ncompanhado 1lns so· 
guintes consitlot·nçües que o OJ'ndot' submette ü 
npt·ocinção tio nobre prosidonto do conselho (lOL: 
• 'l'inh11 11 :tssomblén provincial de· oombinuçao 
com o prcsid~nto p11r:1 ir&utiliznt• o juiz do di· 
roi to, que ern conset·vndol', f::ito possnr umn lei 
nnnex11udo 11 comurcu do Mnqnin" um tet·mo rln 
do Jlio dos Sinos, d11ndo·lh': ost11 tlenominnçiio. 
Aquelln orn do 2." ontt•nncin o e.• tu do L" Com 
o ouu·o tOI'IllO 't!ost11, S. l'rnncist'o !le l'nul11 do· 
Cimo do Sot'l'n, unido 11 umu l'rog-uol.i11 insil(ni· 
tlcnntc doS. Lllopoldo, quo elevllt'llllltí villn do 
Snntn Christinn, Ozerlltn umu novo cDilliii'CII, a 
que deram o nomo destn twvn villn. 

•1'odo o Jlm de tiio inr.onvouieuto nnnoxn~fio 
ot·o romo\'Ol' da comnt·cn de Mnquiné o juiz· do 
direito, Dr. Pnulino Chnvu;, que ó consen•ndor. 
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A cloldio bntin ü poi·tn, e os liboJ'Ioos quo qnorinm 
mosti'III' o po1for de quo di<pLtllhnm 11nra i Iludir 
o JlOVO, e cum~eru:el-o a vulm· com cllcs, oxi
girnm do fli'O<idonto n pron'ptn rolirndu tio juiz 
soh pena do niHllltlonnl'om a cleiç:io, J~sle, quo 
não podia f,zor uhJ'II po1' si, loiOBI'II)lhou ao mi· 
nistro ola jostio;n, de quom ohtllVO, no mosmo 
diu 1. 0 du cui'rento {dia do llleiç;io) loh'J.(l'UIIIIIlll 
!JUO foi "nviml" no mos mo diu 110 ju1z de di roi to; 
d~clui'IIJHin.lho !JIW,, estnndo pl'nniulgu'l" e pu· 
btlcuda li IPI t)llt~ ext10guu n c0uuu·ca d11 Muquiuó 
não pooliu lllle eOIIJinuur a f'nlleci.lllllr. ' 

• l'ódo l111VCt' itlll·r''en~:lio mnis UlJ'Ocl.a c posi
tiv:, na cleiçiio ! Quo ur~1n1Cin llllvin 1'111 li1l 
ordem, riu': nijo pudesse vir cm uviso ou porto ria 
]lCio O:OITeio? 

• g• que o corroi o só chPgaria a~ ni rtepois da 
elni~~fin, o o govorno qnBrin larwnr n huutl.m du 
renwç;io do jniz de direito nó din me.<mo dn 
eleit;iín, pot·a ttcoroçonr O$ :-oens co-religionorios, 
lfUO 11ind11 IISSilll f'OI'IIm Vi'DCiolos, 

• Si o S"Vernn- nlio saci'illcussc a justiça á 
politil'a, )IIII' corto que manterí" em sua 
comarci1 o juiz de direito, vislo que dcllu nlio 
tinha ~ido do:smon,IJruda por1;Jio ul~umn do 
tcrt·ltOriO, ilntes o hnvinm ;mg-mentndo com fl 
11111\oxn,üo de um termo da outrn comarcn. Si 
ellu tinh;. sido clus.<illcnrln rle 2.• enti'IIncia, 
tond11 •ó r\ous torr;us, com nwis J'uzão lendo tros, 
com qu~ con~ldornvelment" fui angmenl11do 
o sc•u tt•rrí~ol'io; m·n, existindo jú um juiz c.le 
2.• entranc1a, a elle Jovia conlillltor a ser con·. 
fcridn 11 jlll'isilie,.üo. 

• N1i11 lonrlo assim PI'ocediolo o govo•rno, c 
ao conii'UI'io tendo IIJli'OVditudo o ensejo paJ•n 
retirnl-o d'nli, no din mesmo em qne se eo111e~avu 
n Jlrocodül' ú eloiçüo, é fól'll do dllvida quo 11"0 
s,·, se in~pir·n no espirita t1:1 intolul·au,:i;' parti· 
rlaria, como intoJ'VOiLt com sua auloJ•ídade na 
ClCIÇiiO, • 

Aiudn 'IUIIIHln pos'o soiTI'ül' I'Oillillcn,ão al~um. 
ponto da o.tjoo;ioão que acnltn do ler, em lodo 
caso !Iom de pol um ponto ilnpnrlante da quo>tüo, 
som fullnr ja no facto do de~:wpnrtJCet• n co .. 
rrwz·cn dH 2." on!l':wcin o nlio ii Ue J.n 

0 Sn. Sn,VIIlll~ MAIITINS :-A do 2.• foi CX· 
tínciU. 

O Sn. CormEJ~ :-Esse ponto imporlautc é o 
hni'CJ' o nulll'e minist1·o 1111 ju~tiçn OXIWdido o 
tolegram111a no pl'llpl'io din da eloiçi10, lO logram· 
mu ljllu rui immetloaturneuto communicndu pulo 
pi'<!Siolenlo dn III'OI'incill uo juiz de direito, em 
OUII'II d11 IIIOSillll dlllll, 

0 Sn, SrLVEIIIA MAIITINS: - Gurnnto ou, o 
h o i do mostr·nr. 

O Su, Cow1~rA:- nrns ussogura-se-lho quo 
uimlu nssinr toJ·um vencidos. . 

0 Sn, Sn,V~IIIA MAUTINS:-Eu foi o lli'O!Cctor 
dcsso jui.z; fui ou quo fiz com quo fos~õ.pnrn hí, 
~om,o p;ode declur·ur o no~ru ex-mllllstro da~ 
JUStJÇII.,, 

O Sn, L.J.FAYETTE:-E' exacto. 
O Sn. S!LV;:rn.~ ~IAnTINs:- .• , pnrn ello niio 

mmTor em Sorocnbn; parn satisfnzol-o <1 pnrn 
daJ'•SO·Iho o logm•, foi u comnrcn olovndn á 2;• 
entrnucia. 

u Sn. CnnRErA diz quo nindn v6 da dccln
J'nl:oo do nobre senador J•olo 1\io Graudo quo se 
nflo ullonduu tHnto ú conveniencin do serVIÇO pu· 
!Jiicu na clnss!Ucaçüo dn comurcn, como a con-
veuiencia do juiz. . 

0 Hn, SII,VI!IIIA.li!AUTINS:-N;io SO atteudou 110 
juiz, foi no sorvi~o publico. 

O Sn. ConnEJA aiz que o nobro sonndor ox
Jli'O~sou-se do modo quo se podin julgur o con· 
tr:~r10. 

0 Sn. Su,Y~Ill.\ MAIITINS;-Eilo CSIIIVU em CO• 
mnrcn dt! ~. 11 CllLI'nncía, pediu l'üOlll~iiO o n110 
podia ir para es~a que podia sor do 2.' ontran· 
c ia c quo foi como tal clussi li cada. 

O Su, ConmM:-Podia ser· n;sim clnssirtcndu 
quando tinha dous termos o ugorn quo SC' lhe 
acrescentou outro, passa ·u ser do lll'imei J'U ? 

0 Sn, SrLVEIHA ~IAnTrNs:-Foi S\\p[ll'illlidn. 
O Sn. ConiiEU:-Foi supprimida em ~oneficio 

de comarca de 1.' ontrunciu. 
0 Sn. SILVIUUA b!AltTrNS:-Mas CSSU tinha juiz 

do direito. 
O Sn. ConnEIA :-Havia naquello territorio 

uma comarca de 2.• cntrnncin, o procodinicnto 
explicado n~ora pelo nobi'e sanador roi ruzer 
d<!sapfllll'ecer t1necessidudc ulli dJ uma comarca 
de 2.• ontrnncia; mns, si n comarca do Mnquiné 
foi pl'imitivamente julgada om condiçlies de sor 
du 2.• cntrnncia. 1111da tc'm occorridu depois quo 
modilloploa sitnnçiio para ju,tifienr que desça 
do o•uteg .. rin. 

V ui o or11dor informar• no nobJ'C presidonle do 
conselho que, pm·communictwüo que recebeu da 
pruvin1:iu qu" S. Ex. di:,:nuinouLo rcprosontn, 
n nssembll!a provincial votou no pl'ojocto do loi 
de or\•nmonto impostos do im1111rtn~ao contra os 
qunes roclnmum ns JlCSSOiiS que se lho dirigi rum. 
Ui1.om ollns que o projecto não cstí1 cm ultima 
discussiio c que nindn ó tempo do B"OVorno im· 
pcriul fnzoJ' ro<puitni' a toJ'nlinnnto disposi~lio do 
;\elo Addicioliul que pi'Ohibo 1\s assembléns pro
vi nciues logislarom sobro diJ•cítos de illlpOl'lnçilo, 
impedindo, si ú reul o fncto, quo ossa disposição 
oxprossn sejn oll'endidu. 

O que so lho diz ó o seguinte (lê) : 

A eii'CUIIlSlUUCill de ter sído 11 )li'I1Virlencia lO· 
mndu por telogrnllllllll,no din da ololçiio, n;io pólio 
CSCIIpOI' ii. PCI'gpicncia do UlliJI'O 11residonto do 
consol ho, truu 110 uviso do noliro minisli'O do 
illl!llll'io viu um cuso do illlorvont;iio, S. Ex. 
nfio pódo deixai' rio VOJ' algomn cousa de seme· 
lhnnto uo proeodimunto qno tovo o sou nohi'O 
collo~u ministro du justi\•11, cm rel111;üo ú ex· 
tinc1,'1lo da t:omarca do Maquiné, cxnctamontc 
no dia da ol.•io;tlu, dirigiudo· se no rospoctivo 
juiz do diroito. 

o Sn. SILvr•IfiA MAH'r·.Ns:-A oloiçlio nua tem 
nnd11 com isso. 

O Sn. CommrA:- Nilo pódo garnntiJ' tudo que 
se lhe diz, 

• A usso111blolu Jll'OVincinl, no projecto do or· 
(•amonto nimln om discussiio, lunçou on<~rosns 
contri~ui~uos sobro genoros do impoJ•tução. O 
eommor·c1o desta cidndo reprosonlou po1· lnlor· 
modio dn ussociuçílo oommorciulao poder logis· 
latívo da provincía, o em todo caso espera que o 
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govarno d~ ns precisns providoncins pnrn que n 
administração niio sunccionc \fio illogui dispo· 
siçtio., 

0 Sn. LEÃO VEI.LOSO!- Que imposto é? 
O Sn. ConnBIA nilo tem informuç:io nenhumn 

alóm dn que constn dn comm11uit:uçilo t(Uu 
ncobn dtl ler o rm que so 1'11Z rcforoncm n uma 
roprusentiiÇiiO tia nssocin~lio c"mnwr<'inl du 
Bahi11, dn t(UO niio tuvo cópia. Etllr·otnnto está 
pcr,uudidn do quo, si o fneto que lho rofol't•m 
o cnntro o qual pro•.estou 11 "'soeinçito couun,r: 
cial, ü vor·dudo•irn, o noiH'O prcsidouto do cOII>e· 
lho n:io duixnr•it do tnmnr [li'OVideniJÍIIS pnrqnnn 
dispo>içiiu do Acto Addicionol nssim oO'on•lldn t\ 
tor1~1innn~o: o; nssom.hlüns provinci,nos niio po· 
dorao log-~<lor sobi'O 1111postos do rmpOI'tnçito. 
E' o que dispõe o a1·t. 1~. 

Como tlisso om print:ipio, o Ol'ndor limitll·sli 
nestn occasii10 n nssumptos d!!p:~ndenl,!s do 
informa~ão do governo o não reftJI'flll tAs ao 
ministerio da guer·1·a, com cnj11 odministi'IH'iio 
c~peciulmente se oc,upnr~ f{UUIHlo pel" sogÚn· 
da vez usar do pulavru. 

. O Sr·. Sm·aivn (p!•csitlmte do conselho) 
·. diZ fJUe, tendo o nobre 8Cnndor pelo Parun:i 

trglndo apenus de uogocios políticos, deixundo 
do pa1·te os os;ump:os militul·es, ó pm· ossa l'nzúo 
ch11tuudo :í t1·ibunn em vez do vir a el111 a hon· 
rndo ministro dn guOri'n. Procm'ai'Ú sntisl'iiZnr 
a S. Ex. a m11is resUIIIidarnento quo lhe fui' 
possível, respondendo enlretuuto a cada nm Utls 
assumptos do que se occupou, c que suo vn· 
riados. 

Dissoluçiio da camara: ucscjn saber o nobre 
senador si no coso de pass11r a l'ofor·mn clei, 
tarai a governo dissolveru a camurn. Em primei· 
ro logar·;dir:\ na nobre scnudor· quo é irnposs:vel 
destle j:'l nnnuncwr o f{UO o goVCI'IIO pretende 
fazer d'aqui a·seis, sele ou oito mezes. Niia snhe 
si passará n refornw, e, si passm·, o govel'no niio 
pódJ rewlver sabronss11mpto tão gruvo,sern ouvir 
o uonsolho de Estado o sem quo om conselho do 
ministros so discuta n q uo::.tão. Como,pois, adian· 
tar desde j:i o qtto ali:is oito sa pódc sabor? 

O Sn. ConnErA:- Enliio a osso respeito o ga· 
vorno n:io tem aindn opiniiio. 

O Sn. SAnAlV.\ {prt•sülonto da consetho):-Ncm 
pó de ter, 

O Sn. LEÃO YELLOsa:- Os acontecimentos ó 
que hila do determinar n opiniüo da governo. 

O Sn, SAnA IVA (preside~ltfl elo conselho) re· 
_ cordnndo ns palnvras do nobre sonndor pelo 

Paran1i: •llnvois do dizer desde Jil si disso i· 
vereis n cnmnrn, porque jli dissestes quo nilo a 
dissolveríeis si votasse cantrn a reformo elei· 
tornl,• ncrosconta que siio diJTorentos ns onusns 
do um11 e do outrn dissaluç:io. Como costumn 
dor· somjli'O 11 rnziio de quo fnz, diz que nilo lho 
ora passiVai dissolver n oamn1·n libel'al, que va· 
tn>so contrn n rofOI'IllD oloitornl, por niio poder o 
arndor tor mnis interesso por essa refo1·mn do 
fJ.UO n munnr11, que ó roprcsontnnte do um por· 
trda, que n pediu dur·nnto 10 annos. [.<so impor· 
tnrin o mesmo quo doclnrnr o presidenta do con· 
solha saber ma1s do que o pnl'titlo liberal, que· 

rondo COIJSn diverso do que oilo f[Uizern nos lO 
nnuos. 

Pol'tllnto, !'li n cnmnl'a votn~so con Lrn n J•uformn, 
como min~<tro o or:ulo1· torin Jllllulu eonvenllitlo 
quo não tinha intOI'(lrotnolu bem a seu penso· 
menta ... 

UM Sn. SE:IAnan:-E o ro,ponsnbilidndo ern 
tOdll dn Cltlllllrll. 

0 Sn. SAHAIVA(p1Wid''llli'tiO COIW!l/10) tliz que 11 
msponsn!Jilirladu ern todn f!<•lln tl o or'rHior dos-. 
(ll•dir-<e-ia do I(OVI'rno c:om rnui~1 hnnrn. Mns 
onteuder·quo elln rlovin nce1t:u· n rofol'lllll, ro· 
c·orrer· no pmlcr modtn'tHior· pnl'u dnr ao govnrno 
m.dos (1111'11 u dissolver, sorm cousn fó1'n tle 
propositn. O ornrlor niio r''nnncinu 110 ciil'•!ito do 
di~~oiV·'I' n cnmnrn, 011 podii'n sun di:-:soiLw;io; o 
quu nptm:ts disso foi que nnqnello caso ,;unca 
potliria n dissolw;:io, · 

Q11c<liio Lntoi'I'!'·-QLtor o nn.IH'O senador• TJUOO 
goVtli'IIO lho expl1quo o qno Jaz Ln tom• vista 
que o seu procetlilllt'lllo tem sitio jti ccn~ura110 
pcl11 imtii'On>a do Est:ttln Orit•ntol. 

S. Ex. rculmcnttl respondeu u si rnesmo 
quando disso que o prosi1lenttl dllquella repu: 
hlica jul '" carreeto o (JI'tlf!Odimento do Brnzil e 
OCS(O CIISO O efog-in, Ü (li'Csirlento {fO COnrrressO 
!ICOOl(l:tllilll O (li'OSidronte dn I'O(IIIhlica n.;'jlliZO 
quo faz a. rcsplliLO do PI'Ocouimonto do govema 
do ill'!l7.d, c o nohr·e seno:lo1·, desattcntlerido a 
isso, dú importnncin uo f(IIO diz a imprerna. Niio 
acha o ormlor que S. Ex. assim procedo pru· 
dontemeoto. 

O Sn. CfmnEr,\:-:0 que desejo é ctuoY. Ex. 
diga quo nlli niio hu conspira,ão eonu·u a repu· 
blicn oriental. • 

O Sn. SARAIVA {p1'esid1'nlo elo con.•olho) Ob· 
ser·va que, destltl fjUO o prosidonlo do E>tado 
uriontnl o o da se.u con~rosso entond~m que a 
gavel'llo urnzilciro proeede perfoitomente .IJcm, 
n"o hn mnis nudu n dizer. 

Si Lalorre conspir·asse no Brazil contrn a 
republica Ol'iontul, seguramente o AOVerno 
dnquclle pni~ j:\ teria solicitado alguma provi· 
!lencio do goyerno brnzileiro; no menos· quo o 
ruternnsse.~!as, enlflunnto estiver conténte com 
O I(OVUI'IlO UO Jli'IIZÍ , CJ'Ô tJUO O UtJiJJ'~ SeUIIUUl' 
nilo tom ·o direito de iulramettor-so nossa 
questão, 

. O Sn. ConnEIA :-Niio tl intromottor-mo; v. Ex. 
niio aprecia bem us minhas palavras. . 

O Sn. SAIIAIVA (presidente elo. consellw):-Do 
levantat• a questilo. 
. O Sn. Conrmr,\ :-Desejo qno V • .Ex. tr•anquil· 

liso o E8tado Oricnlul com os noticias que tom 
lido. , ' 
·o :3n.SAn,\lVA (pro.<itlr'nto elo conselho) diz quo a 

Est11da 01·iontnl ostr\ tr'oiHjtlillisnclo P"lo d1plo· 
ma ln brn~iloira, que rocellou lllslrucçilus do go· 
Vei'DO, 

l'risão !los dt!]JIItados crn'l'l'ntinos.-=l'odo li· 
concn no nobre senador• pul'lt muis tnrdo t1·atar 
desta q nos til o. 

O Sn. ConnEIA:-Si o nohro ministro niia ostlÍ 
prepurndo para clln pudo ficar pura mais tardo. 
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O Sn. SAnAIVA 11wesidrnto do COIISallio) diz quo 
n"o tem infor·n1Brõos compl.,tas, n"o houve con· 
sclho do minist,·os,o é n1uterin tfio grave que não 
ó possivol dai' sobro l'ila um pnrceer de momento. 

0 Sn. ConnP.IA :-Mas o flOVCI'DO esiiÍ attento 
sobre esso puntn' 

O Sn. SAil.IIV.&. (p•·osiclant~ dn collsalho):- Cor· 
lamente; ~ob•e to~os os pontos internncionnes. 

,1 viso do dia ~7 revogado pelo dn din ~0.
Não hn nndn mnis ~imples do <lUO esta CJUCstão. 

O Sn. ConnEr.t..-V. Ex. <is vezes acha cer· 
tas simplicldudes, c1uo vilo causando estranheza. 

0 Su. ~AI\AIVA (11l'Osidmtte do COIIS•lfto) nfio 
comprcheude a inq,ortuncia quo se tem dado 

a isto. 
O Sn. ConrmiA:-Si V. Ex. estivesse no cnso 

do ministro du impcrio, havia de achar alguma 
r-ousu digna tio retJnro. 

O Sn. SARAIVA (PI'I'sidentedo conselho) observa 
que o S1·. ministro do imperio, como sempre, 
procedeu c:0111 isun~üo nesta mutel'in. 

ô Sn. ConnEIA:_..: Quaia ver V. Ex. na po· 
siçiio du ministro do illlllerio. 

0 Sn. SAMIVA (p!'eSido11tC tfo COIISClfiO) diz quo 
faria O mO>IOO. , 

0 Sn. IUNQUEIICA:-Niio fazia. 
O Sn CuRIII~IA :-V. Ex. niio havia tle con

l'or•mur-so l'ucilmente com a situuçuo em que ficou 
o seu collega. 

O Sn. SAnAIVA (p,·e.•idente do consul/w) diz que 
nico se conior1110il nem deixou de se conformar. 
O nssumjltn ilnbii!OII·SO o subiu M(llDIIn decisiia, 
que foi tumbem UJ!!Jrovndn Jllllo nobre ministro 
dn impcrio; niio saho si fnllou em printeir·o 
lagar, nem "que disse. Nas conl'erencins do mi· 
nistrus não lln tncliygraphos pura tomnr notas. 

O Sn. Comti~IA :- V. Ex. nico podiu deixar do 
dizer isso mesmo. 

O Sn. I'AilANA.au.\ :- S"o conjecturas. 
o Sn. Coolli\EIA :- Niio é rn·coiso adiyinhur 

{mra dizer isto. 
O Sn. SAn,\ IV.\ (pl'esident'' dn r.nn..el/10) vai dizer 

o 11ue houve. O ministro do imp11rio, consullado 
pelu t"'"sidcnw du calllat·n, estonclon ás eleições 
mun1cipues u doutl'inu que se nchnvu íl' cstnbe· 
locidu em rclnçtio ú II(JUI'açiio tios collegios oloi
tOI'IIcs, is1o é, dcclal'Oll qJe niio devia tomnr 
parto cm U(Jurnçõus o interesMHio, o quo sem 
duvidn c\ um lll'inci11io muito siio. 

0 Sn. PAIIANAGUÁ :-Universal. 
O Sn. Cannt>cA :- A!ns nunca so considerou o 

vcret,dot•, c1uo apura os votos, como interessado. 
O Sn. SAI\oltVA (}ll'eside11to do conselho) respondo 

ser Isso outrn quustlio. Os interessados na a pu· 
ru~iio d:os olo1çü"s rcclnmnrnm pot· diversos 
modos. Foram nu minlstl·o do ilnpcr·io o llzor·nm 
considcrn~õcs snili'O a difficuldnde dn oxoctw5o 
do nvi~o, out1·ns censurnram·n'o peln imprensn. 
Um senador, muilo lllnsLt·tido, fez nlgnmns consi· 
dernçõus SlliJI'O a dilllcul<lnde de sun exccuçilo. 
Outros, um pouco mais opposicionistas, qulzot•nm 
em:crgnt· no fncto duseJo do inter·vir o governo 

· nas ololçõos da eõt·te. Os minisli'OS ruunirum·sc, 

tomaram em considornçüo tudo isso, acharam 
I{Ue realmente n aviso ttnhn difficuldndes pra· 
Llcas e resolveram que niío se innovasse nnda, 
regulasse o que jti estava cm cxccu~ão. Não 
bQ nada mais sitnplos. 

O Sn. Conn~tA:- V. Ex. resolveu isto, mas 
no dia 27 do Julho niio se tinha visto nada. 

O Sn. SAnAIVA (pl'esidente do conselho) ••• c 
o ministro do impcrio, pela maneira por quo 
procedeu, eommotteu algum neto censuravel ? 
Si a opposil'iío quizcr quo o governo sustente 
sempre OS seus netos, ainda quando acho rnziío 
nas observações qtto lho suo feitas, onde se 
irli parar ? 

A dout.rinn do primeiro aviso era n melhor, 
mns, rcconheeendo·se que difficuldadns praticas 
se davam, niio quiz o governo innovar em 
m~tcria desta ordem. · 

O Sn. JuNQURln.t : - A doutrina do 27 ou 
era verdadeira ou não ; si era, davia permane· 
cor; si não era, devia ser revogada. Mas n dou· 
trinn nilo era verdadeira. 

O Sn. SAHA!VA.{Jit'<'Sidellte doconsellto):- Era 
verdadeira, porque ningucm deve tomar parte 
nos negocias que lhe interessam. · 

O Sn. NuNES GoNÇ~LVES : - Ninguem é juiz 
em causa propria. 

O Sn. SARAIVA (pi·esidanto do vonselho) nota que 
poderão ccnsurnt· o mmisterio, mas hão de fazer· 
lhe a justiça de crer que o governo não tom 
cuprichos. O nobre ministro do imper•io pro· 
cedollmuito bom. A suo opiniilo foi a dos seus 
collogas. Todos reconheceram quo havia dilll· 
culduúe de exccuçuo, c eJJe foi um dos que VO· 
to11 a favor· do aviso de 30. 

O Sn. Conn~rA :-Mas porc1ue niío se reco· 
nhece11 isso mesmo no dia 27 'I 

O Su. S,tRAIVA (presidente do conselh&) porque 
u mntcria não l'oru estudada como o for depois. 

Quantos vozes o nobre senador como governo 
tem tomado 11ma decisão sem pt•cvet· as objecções 
que se flOdem l'nzcr contra alia, reconsiderando 
depois seu neto? Sorú ruzoavcl, sorri justo que, 
uclwndo·sc g uo um acto aliús bom, ó i nexo· 
quivcl cm c.crta época, em certa occnsião, se niío 
reconsidere ou não se mundo ndint• ? 

O Su. S.utAIVA (lll'osidenta do consal11o) podo 
licença pnrn pussur adianto, pois acha que osL'\ 
Onda o incidente. 

'!'clcgr·ummn do ministro dn justif'n. O nobre 
sanador hn do pot·mittir que o órndor deixe 
osso nssumpto pnt•a ser considerado pelo pro· 
prio ministt·o da justiM , . C[ue liio bem so 
tem defendido da todas' as censuras, quo lho 
tilm sido foi tas; nuo quer oxpõr· u sua cnttsn n 
ser mal ucfomlidn qunudo o pódo ser muito bem 
por cllo. Doixnrú, llOI'tnnto, e~so porto do dis· 
curso tio nol11'0 senador pnra ser t•ospour!itlo 
mais turdo pelo sou nobre collegn. 

O Sn. CmutEIA :-Esse neto niio póde mais 
ser nullil11;ntlo porque niio cslú no cnso do nviso 
do mlnistm·io do imporia; ti um l'ucto con· 
summndo. \ 
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O Sn, SARAIV~ (prnsidcn.to do cmmlfto) púdo 
dizer no nolrro senndor que, qunndo o nob!o 
ministro do justiça expediu o tolegrnmmn, noo 
se lernbravn rtue orn dln do oloiçiin, 

Qunm tem procedido como o nobre ministro 
dn. justi~n. q:1em tem procedido como todos ~s 
mmrstros, nua querendo tomnr parto. em elo_l
çõos, ~ ntó dosngrmlnndo nos sons nmigos, J!IIO 
expodtn cet•tnmente um tolegrnmmn no sentido 
n que a Iludiu o noJJre sonarlor. Niio so póde 
negnr 111 ministorton virtude do não tor tomndo 
n menor pnrLo nn oloiçiio .•. 

Os Sns, PAR.INAGUÁ, LEÃO VELLOSO E OUTilOS : 
-Apoillr!O. 

O Sn. SAnAtVA (Pl'r•sidnnta. do· conselho) :
E si ha ni"UCill que est••ja satisfeito com esto 
pror•o•limcnÍo, devem m· os amigos do nobre 
senador polo Pnrnmí. 

O Sn. ConnEI,\ :-Porque ? 
O Sn. SARAIVA (Jlresidanta do consalfto) :

Porque r.lles têm lucrndo com i.sso, pois o go-. 
vorno não Lom d:~do 110s seus amrgos .os recursos 
que os governistns tôm tido em todos os tempos. 

O Sn. ConmttA:- Os minisu·os qtíe têm _presi· 
dido eleições quo ngrarloçam a doclnrnçuo do 
nobre presiuente do conset h o. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do consol~o) d!z 
quo quanto no ncLual governo hn_ um~ rnz~o mats 
pnrn quo assim proceda, elle deverrn serscve· 
rament .. censurado si, tratnndo-so de uma nlto
raçuo radical do processo eleitoral, niTo fiZOiSO 
os mnior"s esforços parn acnbnt' com as candi· 
daturns officiaes, o tudo quanto pnreçn interven
ção do governo cm oleiçlio, 

o·sn. ConnmiA:- Nua era preciso isso; a sua 
opinião proprin é que não hnjn intervenção. 

O Sn, SA.n,\tVA (PI'<•sirlento do conselho) sem· 
·pro pensou assim, o portnnto niio porliu procedo r 

ilo outro modo. Mas o nobre senador hn de re· 
conhecer que na nctunlidnde devin cumprir 
mnis rigorosamente osso dever. . 

O que tem diio nos presidentas é quo si clles 
intervierem em uleiçiio, são mnis opposicionistns 
do que o é o nobre senador, porque rnzem 
mnis lll11l no governo do que S. Ex. póde fnzor, 
npeznr do occupnr n tribunn touos os dins. E fu· 
zem·lho mais mui, porque lhe oO'undom n honr.!l• 
isto é, porque fnzom pussnr o governo por nua 
cumprir o que promcue. 

O Sn, ConnErA:- V. Ex. snbe que sou incn· 
pnz do otrender a sun hOnro. · 

O Sn. SARAIVA (lmsidonto do consellto) diz quo o 
nobre senador pe o Parnntí nüo o comprehendou. 
Estú dizendo que neste ponto os presidentas fn· 
zem no govet·no um mnl mnior·do que o nobt•e 
senndor, quo todos os dias dt't no governo combate 
em regro. · 

0 Sn, LEÃO VELLOSO :-Prejudicam n força 
mornl do governo. 

O Sn, ConnEtA :- V. Ex. não iem desgostado 
do combate. 

O Sn. SA.nAtVA (presidenta do conselho):- Cor
tamento, porque ilt't·me o prnzor do vencer sem
pre o nobre senador. 

v. IV 

O Sn. Conn&u.:- Ern impossivel vencer um 
bntnlhador dn ordem de V. Ex. 

O Sn. SARAIVA (pl'esidentc do conselho) diz que 
o nobrc,sHnndor deve ficnr satisfeito do set· veil· 
cido; porque, qunndo S. Ex. occusn o governo, 
o que quer? Quer mostrnr qne o governo pro· 
cede mal ; o quando o orndot• o venr.e o que se 
prova T Que o governo pt·ocedeu bem. 

O Sn. J,EÃO VELLOso:- E a cnusn publica 
lucra. 

· O Sn. SA.llAIVA (presidente do consellto) :-O no· 
bro senndor devo desejar que o governo do seu 
pniz pror.edn sempre bem, niio deve qu~rer 
quo elle não so pussu defender. E' nosto sentido 
fJUO rnllou. 

Impostos do importnçiio, lnn~ados pelo prosi· 
do nem do Bailio. · 

A respeito dessn ques!Uo pede no nol!re senn· 
dor que o auxilie. 'l'odos os governos têm dito
nos presidentes que tenham o maior cuídndo nn 
snncr.iio de lois crenndo impostc.s do importnr;iio. 
Mns "ns provincias têm lon9ndo. esses imposto~ 
tua encnpotadnmente, quo o pntz se nchn qunst 
que om um estado lnslimoso n osso respeito; 
isto ó,hn como que vinte Estados estrnngeiros em 
rolnçi10 n impostos. Umus provincias impõem 
sobre gencros do outras, e vico-versn. Do ma· 
Mira quo, si o corpo legisllilivo niio tomar umn 
IH'ovidencia n esse respeito, o mnl não se cxlin· 
guirá. 

o Sn. ConnEtA :-.Já o Sr. Visconde do Jequi; 
tinhonha dizia que se tornariam precisos trntn· 
dos de província n provrncin •. 
'O Sn. SARAIVA (presidente do conselho) pe.:· 

guntn sl póde o governo levnntnr essa questoo 
com as nssembléas provincinos T Nüo; olln ,deve 
ser rcsolvzdn pelo parlamento. . 

Nn camnrn dos deputndos hn muitos repre· 
senloçõos o o proprio governo ns têm mnndndo 
para lú, pois nlg.uns netos do nssombl~ns pro':in· 
cines nesse sentrdo parecem do Cacto mconsutu· 
cionaos. O sonndo mesmo tem, segunuo crê, 
nll(umos dcssns questões sujeitos no sou oxnme. 

Portnn to, o que o nobre senador dovin fuzer o 
o que lh~ pede que fnçn ó chnmnr n otwnçi•o da 
respectiva commtssilo do senado pnra esse ponto, 
pnra que clln formule nm projecto so~re n con· 
stituc10nnlidode ou inconslitncionnlidnde dessas 
leis. O nobre senador t'nrti um grnnle serviço. 
O governo não póde decidir o nogocro sem o 
auxilio do corpo le:;:islntivo, nesse ponto quasi · 
que estti desnrmndo ; nfio ú competente · pnra 
dizer si os impostos silo ou niio conslitucionnos. 

Crô quo tem satisfeito n lo~as ns interpcllnções 
do noure senador, e pedo·lhe perdão si disse 
nlgumn cousn quo lhe desogrndnsse. 

O S11. ConUEtA :- Não, senhor. 

'o Sr. Viaconde de Pelota& (mi· 
11istro da uuerra) :- O nobre senador polo Pn· , 
rnnti dosejn saber si o governo nceilu os urtigas 
nddilivos; o governo niio se oppõe, ellcs oO'o· 
recom occnsiiio pnrn mnis lnt•gn discussão, e não 
hn nisto Inconveniente ulgum. Croio que tenho 
sntisCeito o nobre ~.onndor. . 8 
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Findo o dobnto, ficou oncol'rndn a discussão 
por fnlln do nume1·o purn votnr-so. 

Soguin·so n discussiío do nrL. 2, 0 

O Sr. Correia tliz ejuo como nu 3." 
discussiío dn 11ropostn pódo IrntnNo dn ndmini· 
strnçiío militnr, uma vez declarado pulo nobro 
mimstro da guorru quo o governo nceita ns 
ememlns uprosontndns peln nobro commissiío elo 
mnrinhn c guorr:1, rcsorvm·ú pnrn ossn discussfio 
:1s considm•:~ç1ios que hoje pretcndin ap1·osontur 
ú aprccinçüo do nobre ministro. Limitnr-sc-:i 
por osso motivo n tratar do um ponto, pnra o 
e\ual so pútle colher alglllna vantagem, si for 
i osdo jli considornllo pelo noiJro ministro ; o 
vem a ser o fJ ue on tendo com n sogurunr.n dn 
província quo tom n honra do roiH'Osentur: 

Nn occasi:io lln discussüo da proposta da lixa
ciío do Torças do mn1· jti trntou, pelo que dizia 
rospoito :iquello ministorio, de assumpto, qtlo·ro
putn muito importante, qual ú o de tornar com
pletamente gnrnutida a frontoirn da proviucin 
do l'nrnnú. 

Quer tumtJom agora pedir a attou~üo do nobre 
mini>tro da guerrn para a porto de sou re
lutaria cm quo u·ntn uns colonins o presidias 
militares rcl'ol·imlo-so ospecialmcnto liO> trn
lJulhos da commissão nomeada pam estudar 
o as>tiiOJllO, composta dos S1•s. Dcauropairo 
nolwn, Bnriio de Caruart\ c bi'igadeiro honorario 
Couto Magalhães. 

Em tres provincins frOI)Ieirns deseja a com
mi>Süo quo so crêum as sete colonias militares, 
tl'C> no l'nrau:i, duas em Mt•ltl Grosso, o duns no 
Amazonas. 

Entretanto o nolH'e minist1·o nüo se entendeu 
com a commi»iío da eamarn dos Srs. deputnllos 
para se lw!Jilitar n tomar a medida, com quo 
alias concorda. 

Não sn!Jo si S. Ex. reservn osLo "ssmnpto 
;Jara a lei do orçamento. 

0 Sn. VISCONill~ DE l'lii.O'I'AS (m!lliSII'O drt guorm); 
-E' mais untura!. 

O Sn. ConnElA por sua parto, como dis.;., 
rcserl'ando os assumptos da administruçiio lln 
guerra pnru :J,n tliscussiio, entendeu cntl'olnnto 
que niio dcvin dcixnr onccl'I'Ul' n 2. 11 sem lrntnt· 
da ma teria que, si ú imJJOrtanto para n provinr:in 
do Paranzi, tem um interesse g-orul quo o nobi'O 
ministro reconhece o do que M1 testemunho no 
s~u rolntorio. 

E' pura osso interesso g~ral quo entendeu 
dcyor, qunlr]uer quo soja o esforrm que agorn 
!!10 custo, solicilnr jii a nltonç'tio do noll1'c 
ministro. 

Vil ejuo, depois elo tanto trnbnlbo, do tan
tos passos \Jnl'a se chagar a combinar, om ma
terin do co onins militares, o !Jue mais convem 
no Estudo, COI'l'o-so o r:sco do vill' cnhir 0111 
esquecimento as idóns d11 commissiio que por ar· 
dom do governo estudou o nssumpto. 

Nos sessões nntorio,·os jl1 insislitL p11rn eJuc 
niio so dcixnsso do Indo o trabalho lliClllnbi
do á commissfio ; ronov11mm·so ns autorizações 
paru quo se podosso trotar da rnnteria. A :L." 
chagou a sou termo som ~uo se tivesse ndiun-

. todo quulquer cous11. cm tuo melindroso ponto. 
llú!JOVOll·SO a nutonzn~uo., 

A~ora, que os trabalhos do quo o governo no
cossilnva para formar o seu juizo sob1'0 tua 
~I'IIVO ponto, ejuc ontonrle com 11 segurança rlns 
fronteiras, nchnm-so concluidos; nuo so devo 
Oll)fll' com iJHliJforcuçn pai'li ossos li'nbulhos, 
d~iXIIll~o pnsSIII' o tempo som ejue alguma pro
VJdencw so tomo. 

Como o nobre ministro so dignou doclurnr 
eJUO CSJ1CI'II poder li'atnr oJJJcnzmcnto !ln mntOI'ia 
por occasiüo da rliscussão do orçnmonto da guor· 
ra, limita·so o Ol'ndor:is obsOI'Vnt•1ios etuo tom 
feito; cham11ndo 11 utton~üo do nobro minisli'O 
pura esse ponto, pois julga que rl lliscussiío 
urgonlo. 

Findo o dobnto, ficou a discussão cncol'l'ndu 
pelo mosmo motivo. 

Entl·uram succossivnmonte cm discussão Oô 
nrts. 3, 0 , 1.~:. 0 , r;,o, Q,n, 7. o o S.n ndditivos da 
outro cumnr11. 

Fic.ou cncerrndn a discussiTo pelo mesmo mo
tivo. 

Findo a hora, o Sr. Prosidento deu !131'11 ordem 
do dia~ as muterius já designadas, a snhe1·: 

3." discussiio rln pi'Oposiçiio da cnmm·~ elos de
putados, u. M !lo corrente nnno, nutorizan<lo o 
govcl'no n vonclcr uo coneossionnrio da e~trndn 
do forro projr.ctlltla cutrePIJiltnlelphin, orn ~linns 
Gcraes,o t.:uravollas, na 13nhin, seis kilumetros dt: 
terras doyo!utns do cndu Indu dn rof<'l'itla es
trndn. 

2." dita l\n proposi,iio n. 17 do COI'!'enfo 
anuo, nutor1znndo o g·oyo,·no a r.oncodor JUIH· 
laçfio no conselheiro Dr. !•rancisco de l'aula 
Dnptistn. 

2." lli ln do 11rojccto rln senado, lo li'n A, 
do corrente :nmo, nutm·iznudo o guvoruo pnru 
nomear um cheCo !le policia cspccinl llo fiio S. 
Fruncisco. 

2." dita dn proposicão du camarn dos S1·~. do
putntlos n. 27\l, do ·187\1, rlechu·undo eJUC D. Lou
rirmu Hosn Cumliua 1\iguoira Duarte de Dnun· 
mond tem dil·eito ao meio solrlo rlo posto de 
coronel, quo percebia seu llnado mnrido o hri· 
gadoil•o reformado Gnspnr de Menezes Vuscon
collos de Drummoml. 

1.' di ln do projecto do scnndo, letl'n I, do1 
18701 dcclaranrlo. quo as pons~es concodillns por 
sorvu;os rel~vnntos nos soi'Vtdr!l'cs do Estndo, 
em suu v ido, nua se suspendem. 

Con!.inuuouo !ln 2.• discussiTo, acli11da, dn JII'O· 
posi~ITo 11'. .u;~ .• do 1870, uutOI'iZIIiúlo o govomo 
u concodm• Llil'orsns vuntiii(Cns :i umprczn do 
nrrusumento do morro do Senado L' ntorros do 
pantnnos. 

2." tlitn do projecto (n1·ti~o mlditivo do pro
jecto do lei do urçnmon to plli'n o exerci cio de 
1877-!878, sop11rnllo pnru formar projoeto dis
tlnctn) autorizando o governo piii'U coucodor 
trnnsportl's gmtnitos, nn ostrudu do forro IJ. 
Pedro II, no mnterinl fixo o rod11nto dostin11do t\s 
oslr11dns do forro em r:onstl'llCI;ITo. 

2." ditn dns Jll'Oposil;ilos dn cnmnrn dos Srs. 
dojmtndos : 

\ 
) 
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N. 162, do i87!J, auto:•izando o governo para 
mandar rovor as contns do Augusto Gomos-Mon· 
corvo, nn qualidade de herdeiro e succossor'do 
sou pni Fruncisco Gomos Moncorvo; 

N. 207, do mesmo anuo, concedendo n D. Cnr· 
·lotu Luizn Augusta Tnvnrcs, repnrtidnmonto 
com sun irmfi, o monloplo deixado por sou ir· 
miio, o-i.' tenente dn nrmndn Ignncio Eugenio 
TliVIll'OS; 

N. 10, do corrente :mno, dcclnrundo que devo 
·sm· sunccionndn a rcsoluciio da nssemblén lcgis· 
Jutiva dn provincin do S. Puulo, do L• de Abril 
do 187ti. 
Accresc~ndo : 
2.• discussiio das Jll'OilOsicücs··da cnmnrn dos 

deputados do corrente anno: 
N. :J~. uutoriznndo o governo a conceder 

liccncn no desombnrgndor Pedro Camello Pessoa. 
N. ú8, idem ao Dr. Alfonso Octaviano Pinto 

Guimnriios, secretario da juntn commcrcial do 
Delúm, no Pnrú. 

N. ti, declarando quo cstú no caso do ser 
san~cionado o projecto da nsscmblóa provinciai 
do Ilio do Janeiro, pelo qual foi autorizuda a 
concessiio do melhoramento de reforma ao 
i.• sargento Arnaldo Luiz Zigna. 

Levanto u-so a scssiio ás 3 horas o 1. !Já. da 
tardo. · 

5G.• SESSÃO 

Em 4 de AgoMto de 1880 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE J.\GUAnY 

SUlll\IARIO.-Onmm 110 ou .. -Fixacito dns forcas do tomt 
para o anno lluancuil·o tlo :1881 n ff\g2, Votnniio.-Vontln 
ilo tOI'l'Uii dovolnt!Uino coucouionnrio tla ostriu!a tio Corro· 
projoctada outro l'l1ihulolphin, um Minas Guraos, o Carn.
vollus, ntl D:lhia. Votaç!io um 3,n tliscnssiio,-Juhilnciio 
do con&olhoiro Dr. Fraucisco do Paula Uaptlstn. Ap· 
provacão om 2,n ilir~cuaafio. Di:iponsa do lntorsllelo.
Croac:lo tlo umn clrcumseripcão Jlollclnl cm S. !o'ran· 
chco, Dlscnrao, omontla o a·oquol'imonto do Sa•, Fornnndos 
dt~ Cunlm. Jli11cua·so tio Sr. DanLna (mlnbtro da jtutiçn). 
}'ico. projndicatlo o roquol'imonto JlOr fnlln do muuoro 
parn votar•lln. Bncorrnmonto tl:l dbcuss!To do n1·t. t.o do 
proj acto, Dbcu~siio tlo tlrt. 2,o Di~ curso do Sr. Corroin, 

A's H horas dn. mnnhii foz-se n chamada, e 
achnrnm·se presentes 22 Sr·s. senadores, a saber: 
Visconde do Jngunry, Uariio do Mnmanguapo, 
Godoy, Cruz Machado, Viscnndo de Abneté, 
Paos de ~!ondonçn, Dnriio do Cotegipo, Visconde 
do ~ruriliba, Dariio dn Lnguno, Junqueil·n, Leiio 
Volloso, Pnrnnnguá, SilveiJ'a Lobo, Chicharro, 
Correia, Jnguoribo, Cunho o Figueiredo, Dnrros 
Dorroto, Visconde do Nicthoroy, 'fcixeirn Junior, 
Diniz o Dnriio do Mnroim. 

Deixnrnm do comparecer, com cousa pnrtici· 
poda, os Srs. Uchôo Caynlcanli, Octaviano, Si· 
nimbt\ o Visconde do Rio Branco. 

O Sn. 3.• SECliE'rAillO, servindo do t,•, doclorou 
CJUO niio hnvin OX[Jodionto. . 

, 
· 1'ondo compurr.cido mais os Srs. Lnfnyotte, 
Lcitiio da Cunha, Visconde do Dom lloliro, JosJ! 
llonlfacio, Anliío, Sorniva, Visconde do Pelotas, 
Luiz r:nrlos e Dias do Carvalho, o Sr. Presidente 
abrin a sessão. 

Leu-se a nela do sossiio ontocodento,e, niio ha· 
vendo quem sobre ella fizesse ohsorvncuos, dou· 
se por approvnda. · 

Compareceram depois do aberta a sossiio os 
Srs. Vwirn da Silvn.Mcndos do Almeida, Ribeiro 
do Luz, Doriio de Pirupumo, Fausto de Aguiar, 
Diogo Velho, Jorro Alfredo, Darão do Souza 
Queiroz, Don tas, Conde do Dnepondy, Chrisliano 
Ottoni, Fernandes rln Cunha, Cnrriio, Silveira 
do Motto, Alfonso Celso, Nunes Gonçalves c 
Silveira Mnrtins. 

ORDEM DO DIA 

FIX.lQÃO DAS FORÇAS DE TERRA 

Procedendo-se o votuçiio da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto do ler pela 
cnmarn dos Srs. dcputados,llxnndo ns forças do 
torra pora o anno flnanceiro de I.SBI.-1882, foi 
upprovndo o art. L" com a emenda dn outra 
camara no § 3. • 

Foi i~unlmento opprovado o nrt. 2.• cnm 
seus pnrngr•nphos. 

Posto a votos o ar\. 3.• ndditivo da outra ca· 
mnra foi npprovndo, salvn n emenda da com· 
missiio e bem assim n emenda .. 

Foi igualmente npprovnda a emenda suppres· 
siva da commissiio no art. '•;• ndditivo o para·. 
grnphos da outra camara. 

Posto a votos o aJ't, IJ." ndditivo da outra cn
marn, foi approvado.-

Foi igualmente approvado o nrt. 6.• additivo 
dn outra camnrn, salva a emenda da commlssão 
c bem assim n emenda. 

Posta a yotos a omenrla suppressiva dn com. 
missiio no art. 7.• ndditivo da outra eamara, foi 
npprovadn. 

Foi finalmente approvndn a omondn SUJlJlres· 
siva da commissiio no m·t. S.• odditivo dn 
outra cumuJ'O, e adoptada o Jll'Oposla assim 
emendada para pnssnr á 3.• discussão. 

VENDA Dll TEilnAS 

Entrou em 3. • discussão c foi som debate 
approv~du pnrn ser 1\irigidn á snncçiio lmperinl 
a proposiçfio dn cmnarn dos Sr·s. deputados 
n. H do corrente anuo, autorizando o governo 
n vender no conccssionorio dn ostrnda do forro 
projectada entro Phi!adelphia, em Minas Gcraes, 
c Cnrnvollns, nn Dahin, seis kilomotros do terras 
devolutas do cada Indo dn referida estrada. 

IUOILAÇ,\0 

Seguiu-se n ~.· discussiio o foi approvudn pnra 
passar ú 3.• a proposição dn mesma cnmnrn 
n. 17 do cor:·onto auno, nutoriznndo o governo 
n conceder juhiln~iio no conselheiro Dr. Frnu· 
cisco do Paula Dnptista. 
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A ro~norimento vorbnl do Sr. Vioil•n do Silva 
foi ct'isponsudo o inler~licio pm·n u dito diseussfio. 

CIIEAÇÃO D~ UMA ClllCTJltSCIIIPÇÃO POLICIAL EM 
S, IlllANCISCO 

Continuou n 2.• discnssiio do nrt. 1.' do pro· 
jecto do sonndo lett·a A do cot•t•outo onuo, ou to· 
rizondo o g•Jvot·no o nonwat· um chofo do policia 
ospeciul do !\ia S. Jlruncisco. 

O So•. Fco·nnndc,. da Cnnhn niio 
so tlJll'essnu n pedi!' n palnvrn, JIOI'~IlO c~per·nvn 
quo o nnhre ministro dn justiço desse algumns 
cxplknçõo:; cm rolnt~5o no qne ponder:nrnm os_ 
nob1·es smwdoi'CS pelo Ceai'!Í o Pnrtmn sobm o 
projecto o principulmonto QUanto !Í emondn 
nproscntadn )leio digno st•nador por Penwm· 
buco. 

Ubse1·vando, porém, hositnçiio o parlando ser 
encerrada u discuss•a. niio tem o orndor remedin 
stmf1o, om cumpr·ímento do de,rer l'ígol'11go, oc
CUJmr nnltencfio dos seus collng-ns o imporlunnl-os 
p,or :i/guns momentos, sondo o mnis breve pos· 
SIVO/, 

Quando fnliou nesta assumpto, nn occosifio om 
quu so tl'ntou do snu ndinmonto, eonsignon 
muito cspocinlmente suo opinião conti'O a mn· 
torin do Jll'ojoeto totnl o nhsolnlllmente fallan!lo, 
Hoje qne se nchn o mes1110 projecto em di>cussiio, 
cumpi'O rJuo mnis oxplicitnmonto consigne ns 
razões do sun opposir;"o, que é rndical. 

O projecto vwla a um tempo niio só os prin· 
cipios organicos do direito protico, mas os do 
nossa orgnniz:tç~o JlOiitica o constitucional. 

Contraria lombcm o üllimdo os principias or· 
ganicos dn ju1·idirçuo criminal, dn constituiçüo 
noruwl des>as jUI·isdicr;õcs p•r~ o cfl'oilo dose· 
jndo de mois seguranço o repressiio prompta o 
emcaz dos dolictos. 

E' dcmnis inuti/ e prejudicial, 6 dctrimonlosa 
:\ causo publico o sourotudo nüo tom mais op·. 
portunidudo, 

Vai·so portanto fuzOI' uma ultornr;iio profunda 
nn legisl:u:üo do puiz sem necessidudc nlgumo. 

A Constituiçuo é expresso o formal 0111 mais do 
um parn~1·apho do nrt. :179, bom como em 
outros o1·tigos a rospúito do constituiçuo do po· 
dor judiciaria em repeli ii• ossos jurisdicções os· 
llOcinos o oxtrnordinnrins. E neste ponto não foz 
a nossu Constituição rn:lis do que sc~uir a lição 
dos publicistas e o direito orgunizauo nns con· 
stituições dos povos civilizados. N"o ha umR só 
quo mio proscreva formal monte Ines jurisdicçiles 
exu·aordmarias o ospocioos, mnximo, em motoria 
penal, quo de todns as ospccios do logislaçüo, 6 
a quo devo ser OI'gnnizado com mais philosophio 
do dii'Oito peno/, com mois justiço o mnis rcs· 
peito i1s gomntios individtwes o ti constituiçfio 
ilns J'unc,ilos dos autoridades crirninnes. 

Uesdo n COnstituiçiio froncezo do i79:l O SUO· 
cossivomento pelo oortn outorgndo om :1814, 
pelo de 18~0. pelo republicano do 1848, e pelo 
ultimo eonstitulção froncozn do :1875, ossos Jn· 
risdic,õos oxtrnordinorias o oxcepcionoes em 
mo todo peno! forom condcmnndas e proscrip· 
tos. 

Conso~uintomonto o projecto nttontn contrn 
umn gn1·nntia fundnmontnl do ltltoln juridico. 

Nlio so u·ntn, o qno nliús o orndo1• · comlll'O· 
bonde, os pu/Jiicistos ensinnm, ns constitUi1•ilos 
crmso~1·nm, do necossidnde de juiws cspcCIItes, 
privntivos, lonrlontos :i constitui,üo do umn 
osphai'O j nrisdiccionnl. om rnoto~io' cspecinl, em 
que so oxi~em conhecimentos tnm/Jom pnrtictL· 
Jures, om quo 11 ,instiçn dove nssumir nmo fór· 
mn tnmbcm p~l·ticulol' de jurisdiC(llin, pnro quo 
su torno l'lfectiVa o pronq1to. 

1'rnln-sc do CI'Onr umn jurisdicçiio proprin· 
ml!nlo cspocinl em moterio penal Jll'ivntiva. 
Consoi'Vn-sr. o direito commnm opplicovol :iro· 
prossiío dosdelictos, mas crcu·so umo jurisrlic,iio 
cspocinl o exti·nordinmia para um chefrl do j10· 
lil'ia ir eXJJI'"CI' em cortn znn11 ou circmnscri· 
p1:iio torriloriol, dosmcmlmmdo termos o co· 
marcas do diff,.rcntes Jll'ovincias e snjoitnnrlo-ns 
:1 jnl'isdicçfio dessa chefe de policin nilo depôn· 
dento, nn l'órmn dn nossn or··nnizn~fio geral, 
politico o ndministrntil·o, do.< )Wosidontes dns 
I'Ospoclivos provincius, mas constituindo onti· 
dndo singnlnJ', sepn1·nrln dn jnrisdie1:iio dus pro
sidencin~, cxcopofio feitn dn dn Bnhin .. o com 
certas nttri/Jui,uos ospecincs o oxtrnordinni'ius n 
pretexto do um:J flgur:1du necossidodc pnblicn. 
N1>Stn ponto pódo·se arguir o projecto rio incnn· 
stitucionul: niio é só monto i!IJ•gnl, niio 1\ fómento 
dofoituoso, prejndicinl, perigoso, nnom:rlo ou 
incnnA'I'twntc, porquu todus o~sas accepçõcs o 
gu:J/ilicatões lho eubem ; mos violn tum/iam 
p1·incipios Ol'gnnicos constitucionnos, porrJUO 
crêa umo jnrisdio~ão, niio só ospor:i:rl, como 
extr~ordinorin, cstnheleoondo um juiz para 
julgur fnctos ocoorridos, quo pertencem jti no 
dominio do pussndo, 

Um tal juiz pnrn julgar po,çt {ar.tmn-importo 
uma viola~uo nhm·tu dos pl'incipios do direito 
publico o do· conslitucionol, poi·~unnto n !ai é 
muito cloro c diz quo ningucm p<ldo ser punido, 
soniio em virtude de !ai ante1•ia1' o na forma por 
el/a ostnbelecidn. Não é passivai prosoindir-sa 
om hypothoso nlgumo dostu gornntia real o po· 
sitiva conferida JIOr um arti~o organico. 

Sube-so, nu historia de direito, o quo são os 
juizos docommissão. Porom sempre uma oxce· 
pção rins rcg1·as judicinrius em todos os povos; 
suspeitos sempre de adio, prevenidos, poroines, 
JlOhlico~, incopnzes da obsorvnncin plenn e real 
dns go1·ontius estntuidos no direito nncionol poro 
o descobrimento du vordade,opurnção dos factos, 
verillcn~ão dos possoos o cortozn dos dolin~uentes 
para tornaram cfl'octiva o expressão penal em 
toda o lati tudo, quo se d~sojn o requor. 

Admiro até quo o projecto vonho do nobro 
ministro do justiço, ospirito libero!, nberto o 
todos os franquezas, o sejn esposado por liberaes 
tão distinctos, quondo n essoncio dos principias 
que regam n escol o, quando o ·oxcollonoio tio ro· 
gimen libero/ é-proscrever no logislur;ão, nn 
politico, sempro om todos os tampos-ossos 
crençõos nnormnes. 

O espirita, o tondoncio do todos os Iogisloçuos 
modernos, do todo n codiflcoçfio europtltl on uma· 
rionno tl no sentido do condornnoi', proscrever 
toas medidos. Não recorrer!\ u nutoridodo dos 
r;rondou mostres do prooosso, dos grnndos pu· 
blicistns. Bojo nlio ó mnls questão no mundo 
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sciontiOco quo a corlinr.nçãn ó o quo sntisrnz om 
mntorin penal, porque créa um torto hnrmonico, 
crôn juristlicções, o~tnboleco ~nrnntins e dú todos 
os recursos, não só no poder civil, como nos 
accu<n<los, do que se não pódo nunca nbr.ir mfio, 
o de que o!lcs tnnto cnrtJcem como n sociodndo, 
JlOrque o uir·cito é i!(Unl c, cm mntcrin ponnl, 
nndn devo ser perrn1ttido nn Estudo ou ó socic
dndn, que devo sOl' l'ecusndo no nccusndo, no 
supposto delinquente, omqunnto nfio so npurnm 
as Jli'Oins, llJio so verillcn n culJln, nfio so npplicu 
n Jll~nn. 

O projecto ostrí, pois, condomnado pelos prin
cipio; da scicncin, dos pub!icistus, do direito 
constitncionnl, positivo o patl'io, 

Deixnnilo estns considcrnçuosprcliminnrcs pnrn 
não tumnr tempo o porque nao vom ·o orndo1· 
dizt'l' nadn quo possa csclnreccr o juizo de seus 
collc~as, que podem todos ser seus mosti'OS, o 
oncarnndu o projt!clo cm si, nas suas disposiçilcs, 
vô-so quo ubcrrn do Acto Addicionnl o da loi do 
3 de Otu.u i.lro rio :!83:1, qnc crcou os presidentes 
do provincin ; do tndn :1 nossn !egisln~i1o cri· 
mina!, que constilnilt o orgnnizou· n jurisdicçito 
criminnl nus p1·ovincias, centrnlisnndu-n cm um 
choro de policin nn parte policial, distl'ibuindo-a 
pelos dolegndos c sulldelo~ados locar.•s; etc, pum 
se chegnr ti certeza u·tl VCI'Clt1do, pronunciar~ se 
o delinquente, jul~nl·o e upplicnr n rep1•imonda, 
si crime houver, mns o!Jscryrmdo-su todns ns 
gnrnntias dn doresn. 

O Jll'ojeclo divido n zona do S. Francisco por
teneente a cinco provincins, cm umu fracção 
pertenconto n tres e su!Jmette n circumscripçiio 
;urisdiccionnl dostus n um chofo do policia cspo
cinl com j urisdicçfio em todn nquclln região, com 
a sin)(nlnr nnomnlia de só ficar dcpondento dn 
prosidcncin dn pt·ovincin dn Bnhin, 

O orndor dcmoru-se no desenvolvi monto das 
rnzilcs, quo dcmonstrum todos os inconvenientes 
de semclhnnte mildidu por qualquer Indo quo 
se n considero, tt•nzendo grnnde conrusão o, por
ventura. cm· certos cnsos, no prnticn invoncivel 
difficuldndc de execu\'uo. 

Acct·osco que pnrn essn nutoridnde novn, n 
que so drt tiío hrl'gn osphora do ncçüo c i1 qual se 
confin tnnto, nem no monos so ex1~0m os predi
cados da lei nntiga, isto ó, os de serem os cho· 
!es de policia tirados d'ontro os magistrados, 
guo já tenham conhecimento o pratica dos ne
gocias judiciarias . 

Esse chefe de policia que o projecto crên 
pódo Ror, como qunlquor nutro, um simples 
JUiz municipal, um simples bacharel ; do sorte 
que pódo ir um moço inoxporiontc, sem profun
do conhecimento do direito criminal o dn juris· 
dicçüo criminal, som oxpcrioncin prnticn das 
cousas, sem conhocimonto dos homens, das suus 
paixões o interesses, que perturbam o perver
tam n ncçüo dn justiça publica. 

E demais, em l'nce du logislnçüo vigente, esse 
choro do policin oncontrnrú embaraços rrequon· 
tos 1is suns decisiloR, contrastes mesmo com es
tas, de que resultarú pni'a olle perda da força 
mornl e do Jirestigio, de que aliás tonto carece. 

O projecto prosuppõo que so realizam nn zona 
territorlnl do S. l•'rnncisco nlgnmns dns tros 
hypothosos provistas no nrt. 60 do regulamento 
n, 120 do 31 de Janeiro de :!81,2, porque, fórn 

dessas cusos oxeopcionnes, n lei do 1871 cassou 
n rnculqnrlo dos chores de polici~ pn1·n procr.de
r~m o JUI.gnre1n nos crimes communs. Diz o 
cnndo nrllgo : 

• O_govorno ou os presidentes das provincins 
podcruo ordon!1r quo os clwfos de policia se pns
som tempo1'nrmmente pnrn um outi'O termo ou 
co~nrr:n da provincia, qunndo seja nhi necos
SIII'III n snn .prc;onçn, ou porque a Sl!!fllranprt o 
trmi~Juillirlarle publicct se ache !t,mvem•nitfl compro
motttrln; ou porq11e se tMIIU atil commottidn uty1tm 
011 a,tutws cl'itnf!S ri• tal ,qrcwirlado, e rl1!est•do s 
rlf' cu:cum.<~ancws tao.<, q11o requeiram uma inves
l!yaçao num c.<m·upulosa, activa, imparcial e in • 
tefli,qcnte; 011, (inalm••utc, pol'qtte se nchr•m CIIVOl· 
V1das nos ncout•citn••utos que occnrt·cm pessoas 
cr~jo poderio e p1·epotencía toli1a a m•crr.fla l'fiJUlM 
e livrarias jltstipt.< 1J 1 to!1ar, • · 

Eis os Ires hypothcsos da lei; vorificnm-se 
cflns nas artuaos c1rcumstnncins pura motivar n 
merlit!n excepcionul CJUO so dis~ute? I'onsn o 
orador quo não. 

Examinando os ultimes acontecimentos da 
Jnnun1•in, bom. corno os de Chique-Chique o 
Mucnhuilns, Yll·so que não hn rundumcnto Jlnrn 
exigir medidas oxtruordinnrins, sendo que sobre 
os l'nctos quo nlli se deram ns nutoridudcs já 
devem ter dudo as providencias que o cnso 
promptumr•nttJ exigia, Si é1·imos fornm, infeliz
nwnte, perpetrados, niío se segue d'ahi quo bnjn 
ruzüo JWru dizer-se, nn·actunlidnde, gruvPmente 
conq~romcttidn ·a segurança o trunquil!irludc 
publwn. Niío se voriflcu, pois, n primeira hypo-
thcso. -

Qunnto li segundo, podor-so-hin tnlvoz npplicnr 
no saque dn cidnde dn .fnnuurin; mas os pro
cessos jrí devem ostnr instnul·:rdos o seguindo os 
seus lermos,. 9 que se. segua niío depende do 
chefe do polimo espocwl, mas das autoridades 
que tenham do pronunciur c julgar, 

Não so verillcn a terceira hypothese em ne-. 
nhum dos termos do S. Francisco, e muito 
menos nu cidade da Jnnunrin, sendo que nesta 
concordam quusi todos quo o facto niio foi de 
nnturozn po!iticn.Não ha, portanto, potentados , 
que tolhnm n livro ncçiio da justiça. Onde, pois, 
o rundnmcnto pnrn u medida excepcional do 
projecto f 
· Fnctns unnlogos, si niío identicos, nos quo se 

têm dado nns locnlidndos em questão, deram-se 
igualmente no norte, nas provincins assolados 
poln silccn, e em zona vastíssima : ontrel!tnto 
ninA'uom lembrou entiio que convinha ndoptnr 
medidos do oxcop~üo, 

O orador na modidn cxccpcionul do projecto 
vê uma inutilidude nppnrntosn, uma vordnaeirn 
~latacoarla, segundo a OXJlressão vulgar ; mas 
mutilidnde que bn do ser mui dispendiosa nos 
corres pu!Jlicoq, o oxercorit \Jorniciosa inlluoncin 
sobre o espirita publico, noculnndo-lhe des
crença e di!Snnimo, quando nOna! reconhocor·se 
que os r9sullndos nã~ correspondam no nppnrnto 
dns med1dns cxcepc10nues. · 

Si n rnzüo cnrdenl do p1•ojocto é, como se tem 
dito por pnrto do governo, o ostndo da conlln· 
grnçiio tlnB regiões do S. Francisco, n circum
scripçiio jurisdiccionnl do projecto só dovôrn 
abranger Jlrocisnmente nquolles municipfos a co-
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marcas ondo houvossem sido commcLtidos de· 
ploravois excessos. Em vez disso o fl'OVerno, 
dando como razão a contiguidade, inclum varias 
termos não in restados. 

Attendendo i• reclamação dos honrados sena· 
dores por Pernambuco, o nobre rnini>tro da 
justira concordou cm que fossem exceptuados 
os teÍ'mos de Pctrollnn o Boa Vista, om Per· 
nambuco. 

O orador reclama a mesma exclusão para os 
tres termos que compoem n comarca do Joazeiro: 
C~pim Grosso, Joazeiro o Sento Sé, onde nbso· 
Iutamcnto não tem sido perLurbadn do modo 
notavol a ordem publica, o que pela distancia 
cm que llcam das localidades infestadas não 
devoro ser comprehendidas na circumscripção 
quo para estas pretende estabelecer o nobre 
ministJ'O da justiça. No sentido da exclusão 
desses tres termos o orador declara quo apro· 
sontari• uma emondn. 

Não é de medidas cxcopcionacs do gcncro 
das quo pro pile o nobre mmistro fJUe carece n 
comarca do Joazeiro o, em geral, a região do S. 
Francisco. O or11dor desejaria que o nobre 
ministro, Olho da Bahia e muando estremecida· 
menLe a suo provincin, tratasse antes do, por 
meio do providencias de ordem diversa, promo· 
ver o IIi facilidade do communicoções, o com ella 
a [H'Osperidade ngricola e commorcial e o ro· 
sultllnto molhornment1l dos costumes. 

Creia o nobre ministro da justiço, como libe· 
rol que é, na força da idéo, o no emcacin do 
direito commum, nos beneficies da justir.n tam· 
bem commum, unica, uniforme para ·todo o 
Imperio. 

U projecto"cm discussfio, tendo contra si todos 
os inconvenientes por muitas vezes apontados, 
hoje em dia tem mais o da inopportunidadc. Por 
isso o orador concluirá as suas ponderações cn· 
vianda lt mesa um requerimento de adiamento. 
(Muito btm, muito bt.m.) 

Foi lida, apoiada c posta om discussão com o 
projecto a seguinte 

Emenda ao art. L• do p1·ojecto A ele 1880 

• Os termos de Sento Sé, Capim Grosso e Joa
zeiro, pertencentes á comarca do Janeiro, na 
provincia da llnhia, fienm cxcluidos da circum· 
scripção jurisdiccion:!l do chefe .de policia espo· 
cial, crendo para o RIO S. Fmnc•sco. 

Em 3 de Agosto de 1880.- S. R.-J. J. Fer· 
nancles da Cunha. • 

Foi lambem lido, apoiado e posto cm discus· 
siio com o projecto o seguinte 

Reque1·imenlo 

• Requeiro o adiamento da discussfio do pro
jecto A deste anuo, até que o govo•·no informo 
si ha, ou nfio, novo motivo de perturboçfio dn 
paz o do segurança local do S. l~rnncisco.-J. 
J, Fernandes ela Cttnlta. • 

O Sr. Cor1•ein DIJ;ervo que o nobre 
senador que acabn do falia r dcsejn que n dis· 
cussão do projecto scjn adiada até mformm· o 

governo si hn receio de cruo IJS termos com
proheudidos no art. L" se acham em circum. 
stancins cxtrnordinarias pelo que respeita á 
tranquillidado publica c !Í segurança mdivi· 
dual. 

Em verdade esta declaraçiio por pnrte do 
governo é necessaria ; o projecto incorre em 
um defeito copito!: trata-se do tomar medidas 
especioes para serem observadas em relação a 
factos passadcs: mas esses factos não podem 
mais ficar sujeitos á jurisdlcção nova crendo no 
projecto. 

Os processos instaurados devem ter tido an· 
damento c achar-se concluidos. Nüo se trata, 
pois, de legislar pnra o passado. 

O Sn. JAGuAnmE:- Apoiado, ·e si assim não 
é, as autoridades tilm estado dormindo a muito 
tempo. 

O Sn. ConnEIA diz que, si assim se entender, 
será nccessario exigir do ·nobre ministro da 
justiça informação porque não têm as autori· 
dados cumprido o seu dever na execução dos 
leis vigentes .. 

Si so tratn de legislar para o futuro, duas 
objecções acodem immediatamente. 

L', que receios ha quanto a esse futuro ' E' 
exactamente o IJUe deseja saber o nobre senador 
pela llahia, que acaba de pt•opor o adiamento. 

2 .•, como nesse caso se reduz a duração 
du lei a curto prazo? Pois serú exactamente 
nesse curto ]Jrazo que se praticarão os actos 
que se receiam, ou vem esta lei de excepção 
acobertada com. a declarn,iio de que vigorará 
por pouco tempo, e entretanto ha tenção de ter· 
nal·a uma medida definitiva~ 

0 Sn. DANTAS (miniSli'O da jmtiça) :- Por· 
que definitiva? 

O Sn. ConnEIA rlir. que o nobre ministro 
esteve ausente do recinto, c por isso niio ntlen· 
deu ao rociocinio .•. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Por 
poucos minutos, o por objecto de serviço pu· 
blico. 

O Sn. ConnEI,\ diz que, fosse por que motivo 
fosso, o nobre ministro não ouviu o raciocínio 
que o orador acnba de fazer. Os poucos mi nulos 
dn ausencio, ali:is justificada, do nobre miniotro 
bastavam para que S. Ex. não ouvisse ler ore· 
qucrimento de adiamento do nobre senador 
pelo Bahio, o para nüo tomar parto no discussão, 
porque competia a S. Ex. e niio ao orador oc· 
cupar agora a tribuna. 

U honrado senador pela Bahia desoja saber 
si o governo tom receios de circumsloncios 
oxtraordinarins nos termos indicados no art. t.• 
c ao governo competia di?.er o que occorro 
a este respeito, O orador ó forçado a aceitar o 
adiamento proposto, porque ... , 

O Sn. DAN'rAs (ministl·o daj11stiça):-E'rodi· 
caimento contra. 

O Sn. Conn •~IA.. . • uiio pó de entender que 
o projocto offorecido pelo nobre ministro da 
justiça om L• de Junho deste anno tenha por 
llm providenciar sobro fnctos occorrldos antes da 
sun ~prosontaçilo, o nfio vll demonstrado que 
pura o futuro haja receio de circumstuncios ex· 
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' traordinarias oxactamonto nos termos indicados 

no art. i.' Realmonto umn uns singularidades 
do projecto ó precisar os localidados em fJUO 
ns circumstnncios oxtrnordinarins tonhnm do 
so dar I 

O Sn. DANTAS (111i11istro ela Justiçcl) :-Em 
circumstnncias ordmarins mesmo a idéa do um 
outro chol'o do policia naquolln região não ó 
cousa pnrn ropoJlir-se. 

O Sn. ConnerA diz quo ossn ó outra questão. 
Essa providencio foi pr·ejudicndn oxaotamonte 
po!o projecto om discussiTo. 

O Sn. DAN"rAS ( n1inistro da JurtiJ:a ):- Como ? 
O Sn. Conn~u. diz quo não so trnton do mcrlida 

geral, tratou-se do uma medida de oxcopção.,. 
O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Ao 

contrnrio, este pr·ojccto ú melhor: ensniavn-so 
a modida, o si o.corpo log-islativo jnlgnsso nccr
tado, podia tornai-a definitiva. 

O Sn. Conmm. diz rjue é opposto ao projecto, 
o cada diu quo decorr·e, cada argumento novo 
cJUO·se produz, nugmentam a convicção cm quo 
so acha, quanto :í insufficiencia da medida, para 
nfio dizer n ]lol'turhaclio que olla pólio trazei' na 
adminisll'nção da justiça. 

o sn. D.IN'l"AS (minist•·o da justiça):- Qual 
JlOrtm·haçfio I Figttrnm ilypothosos todns cnsuis· 
ticns que podm·incn alrcctnr· toda c qualquer pro· 
vidoncin, mesmo cm ci1·cumstnncias Ol'clinnrins. 

.O Sn. CO!lllEIA absorva que as circumstnn
cius cxtrnordinnrins rclnlivamonto â tranquilli· 
dnde publica o 1í segm·ançn individual, !unto 
podem dai'· se nos tm·mos indicados no art .. L• 
do projQclo, antro os fJUnos níio fJUOrcm os se
nadores do Pernambuco vtlr flgnrnr· nenhum dn 
sua provincin, com toda n raziio, o entre os 
r1unes, tam!Jom com muita raziio, não qnel' o 
nobl'o senador pala Dnhia r1uo flgul'om os dn 
comarca do Jonzoii'O; essus circumstnncias ox
trnordinarius, ropoto o Ol'lldor, tanto podam dnr· 
se nos termos indicados como cm qunosquer 
outros do Impel'io. 

O Sn. D.1.NTAS (ministro dajustiçrt):-V. Ex. 
pal'cce tcl'·so esquecido de tudo quanto ·so tem 
iludo naquollos loguros I 

O Sn. Commu pandora quo não so pódo dizer 
cJUO esta região da Dnhin estí• fatal monto condom· 
nada ú triste doclaraçlio do quo alli se vivo no 
rcgimen do crime. Si doplol'av.ois circumstan· 
r.ias podam dar-so no futm·o nossos termos 
UJlOntndos no paiz comonqnellos em qne.o cr•imo 
so abriga, dosgl'ar,ndam;mto podem dur-so Iam· 
bem om outros do qunosqnor provin1:ins do lm· 
poria, Bntrotanto, a providencia solicilndn ó 
sómcnte pnl'n aquolla l'egiiio I 

O orador nfío póílo crer quo o senado acoito 
uma medida do oxcopçiio, fundada em nmn con· 
sidor·ncíio uo ordem geral. Nuo so ueu ainda, 
om todo oslo longo dobnto, nmn ra?.fio convin· 
conto para quo so protonua osta!Jolucor um ro· 
gimon oxcopcional súmOillo parn dous muni· 
cipios dn Jli'Ovinciu tlo Minas Gor·nes o alguns tia 
Duhia. 

Clrcumstnncias oxtraordlnarlns - alloga-so 
sempre... Mas quem púde dizer que toes cir· 

cumstancius hiio do se dar sómento nossa ro
giiio? 

A tomar-se uma provldoncia, devia-se esta· 
bolecor uma medido geral, uppllcuvel a todos os 
municipios cm que se dessem circumstnncins 
que justificassem o uso da disposiçüo ospccinl. 

Existem nn Jogislnção do pniz diversos dispo
siçilos espociacs, por exemplo, para as comarcas 
fronteiras; mas oh i niio so designam toas o taes 
comnl'cns · proscrevem-se providencias goracs 
para todas as· que so achnrom ~m. id~nqcas c ii'· 
cumstnncins em qualquer provmcw lrmrtrophe. 
Esta obvia considerncüo n1i,o foi attcndida no pro· 
jacto ..•• 

O Sn. PDESIDENTE observo quo o quo está cm 
discussão não ó o projecto, mns sim o adia· 
monto. 

O Sn. ConnErA doclal'a niTo podei' discutir o 
requerimento som mostrai' fJl\O ns disposi~ões do 
projecto oxigem o adiamento pl'oposto ; por sun 
natureza niTo hn discussiio mais ampla quo a do • 
um adiamento, que joga com todo o projecto. 

O ol'ador julga nüo tei'·SO at'astado do ns· 
sumpto, mostrando cjuo mos siio us diSfJOsiçõos 
do projecto que prcci.so.so tor~a ndinl-o p~ra so 
pedirem no govemo mlormn~uos neccssul'rns. 

Entrotnnto, como j:í teve a honra do sentar-se 
cm umQ cadeira igual ú do honl'ndo pr•osiuonto 
do senado, dir·lgindo os trabalhos da outra cu· 
muro, não ha observação á qual seja mais son
sivcl do que n do estai' fórn do ordem, o niio 
quor·ontlo, nom por suspcitu, incorrer nellu, dá 
por coucluidas ns obsorvnçilos que encotúm. 

o IS1•. Dnntns (ministi'O tlct jastil:a) :
Sr, presidonto, parece-me ter· j:í dito o r[uo mo 
cumpria sobro os motivos quo dolet•minnl'nm n 
apros~nta1;ão do>te projoct~. Já fiz a histol'ia do 
que o ]ll'ceedou. Procurare r convencer o sen:1do, 
com informnr.ilos oiDciaes, do que esta metlida 
só tem por: nm dur :írJuollas rogiüos uma 
autoridade ·~oliciul mais graduada que, concen
trando om sr maior sommn de uttr·i!Hri~iles, possa 
nscnlisnr molhar ns outz·us autarzdndcs suba!· 
tel'llns, fuzondo-se acompanhar poln foron no
cossnria, o de mãos dados com as nutor·idndos 
judiciul'ias, quo continuam n sei' as mosmns, som 
nen humn nltol':wiio. 

Fol~o do informar no senado r1no, dos pontos 
onda ó conhecida a apl'csontnçfio do projecto, so 
mo tem oscripto' que o seu acolhimento foi o 
melhor passivei ... 

O Sn. JoÃo ALFnEoo dú um aparto, 
0 Sn, DANTAS (ministl'D da juslif.ct):-Eu J'ú 

expliquei a rnzfio por ljllO Don· Vis ln tinha si o 
comprehoudida no proJecto. ' 

0 Sn, FEllNANDES DA CUNHA: -E O Joazoiro? 
O Sn. DANTAS (millistl·o de! justij:a):- D'nlii 

mo consta quo se ospcrn que uma autoridade 
bom oscolhida, rovostrda das nttr•ibuiçilos quo o 
projoclo lho canforo, nnxlliodn por um vapor 
guo navegue o I\io S. Francisco o pol' umn 
!orça crondn o escrnpulosamonte composto do 
possons conhoceuorns dessas localidades, om 
snmmn, tudo qunnto ostú no projecto, qunndo 
fôr· convertido om loi, dnrr\ oxcollontos rcsul· 
tadns. 
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'l'nmbom de Minns-Geraos tivo igunos com· 
munica~ües, que moRti'Oi n nlquns dos mous 
honJ'IIdos col!og11S, o pelas qunes se vil quo a 
medidn Jnmbcm nlli tem sido bem acoitn. 

Niio desejo mnis discutir, porque qnnnto podia 
dizer osl1i dilo .•• Os nobres senadores duo no 
projecto um carnctcr que ello niío tom, nem 
pódc to r. Os perigos que os nobres senadores 
suppocm podem igualmente dar·so pclns pro· 
pr1as lois vigentes: tnes são os conOJctos entro 
autoridade,;, a m•i escolha do pessonl o outros 
inconvenientes conjol'turados pelos honrndos 
senadores. Nfio vejo nisso objecções, que possam 
destruil· n virtutlc do projecto. Então diga· 
mos • nadu se fial:a. • 

O !JUe se quiz foi crenr uma autoridade poli· 
cinl, muis um chefe do polilíia. 

O Sn. JAGUARJDB:- E si os p1·ocossos jú esti· 
verem Coitos ? 

O Hn. DANTAS (ministi'O da justiça):- As leis 
actuacs previnem tudo isso. • 

O Sn. JAGUAIIIDE :-O chefe do policia não 
om mais quo fnzor. 

0 Sn. DANTAS (ministro da jU$ti[a):- Em 
primeiro lugnr, n medida tinha o tem um cn· 
ractor do urgcncia ; !JUnnlo maior domm·a so 
der, maior mui so fnni no pensamento, rrue do· 
terminou o projecto. E, cm segundo lL gar, 
desde quo no projecto não se revogn a lugislat;ão 
actual para dar ao chofe do policia a faculdade 
de avo,·ar n si o conhecimento dA factos, de que 
j•í lonhnm tomado <:onhccimonto as autoridades 
preoxistuntes1 niio hu que perguntar si o ~hora 
de policia chnmarÍI a si o conhecimento de factos, 
sobre os qunes as antoridudcs preexistentes já 
tenham providenciado. Siio hypothcsos todas 
tfio fl'raluitns, pcrmitta-sc-me dizer, Ião cam· 
isticns, que n&u hn trabalho humano, que pu· 
desse satiSfazer a todas ollas. 

Todos esses pcri~os, <l exacto, di~amos com 
franqueza, com lealdade, na discussiio podem 
ser fJJ'ovistos; mns podom sor- pmvistos Lunto 
cm rolaçiio a esta mudido, corno em J•oloçiio n 
qualquoJ' outra do curncter ardina rio; .os dele· 
gados o subdelcgauus ucluaes podem mcorrer 
ncssus mesmas l'ultas, que se receia que o novo 
chefe de policia commotta. 

O Sn, NuNEs GoNçALVES:- E com a diJTerençn 
do que não inspira tantu confiança. 

O Sn. DANTAS (ministro da justi~a) :-Tom-se 
lembrado mais do umu voz o roctmo de que 
o chefe de policia de quulquer dessas províncias 
v:i no lagar; lembra-se ·isso com insistonCJa ; 
mM, ó exactamente para obviar a esto incon· 
venicnte quo o projecto roi apresentado; porque, 
desde a primoil'n voz que ra!lel, disso ao senado 
que não era regular querer que os chefes do 
Jlolicin do Minas o dn Dnhin estivessem con
slnntemcnto a mudar sun rcsidencia pnra aquel· 
los pontos, com Ill'Ojuizo do sorvt\'O pn!Jiico, 
com prejulzo do outras questões que reclnmnm 
sua presença nas capitnes dessas provincias. 
Tive occusião do reeon hccer isto qun ndo o chefe 
de polícia da Dnhiu, auscnlllndo·so da cnpilnl, 
domorou·se cerco do seis mezes no Lermo de 
Mocnhúhns, o sor·viço publico solfrou ... 

O Sn. JuNQU&IUA :- Duplnmenlo. 
O Sn. DANTAS (min,',çlro dajustica) :-•.. du· 

plnmonto (Ao S1·. Jun'lueira) Scú duplnmenlo 
niio é igual no meu, bem o sei. .. (Riso.) 

Tom-so ato Icmbrnclo um con:orosso do nulo· 
ridacle~ policinos, que serin formado do chefe 
de policJH do Minas, do dn Bnhin, c talvez do do 
['crnnmbuco ; seria isso 1 Mas como? 

Esta idéa do crcaçiio do mnís um choro de 
policia niin <l nova. PoJ·vonturn, com o Cnrligo 
do Processo, os juizes do direito nfio ernm os 
chefes de policia nas suns rospectivns comnrcas1 
Como. se uescobl·om n::oro tantos perigos na 
crcação do mnis um chefe de policin? 

O Sn. JAGUAnm&:-Ahi Cl'll outra cousa: li· 
nhn m uma j urisdicçiio tra,ada. 

O Sn. DANTAS (mmistro tlo jruti~a) :-Ahi orn 
pcior: ern o juiz do dir11ito, autoridndn judi· 
ciarin, reunindo cm si a autoridade policial. 

Si VV. E Ex. quizesscm mudar o nome deste 
chefe do policin, eu acoitnrin, porque mo pnreco 
que é isso o quo os está intimidando. Chamem· 
no, si quizerom. dologndo grndundo ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO : - Pacillcndor. 
O Sn. DANTAs(ministro da.justir.a):- Pncíll· 

carlor, ,,orquo em verdade o ser1a, ou missio· 
nnriu da paz, dn oJ•dom o dn liberdade. 

Niio posso dizer mnis. Em todo casó estou 
snlisteito ; já consegui muito, porque, si osln 
provirlencin não fosso lembrndu pelo governo, 
dados novos aconte<'imontos, se pergtlntnria : 
Porque niio pedistes nl;.:um rcCUJ'SO? Pedindo 
esse recurso, niio fechei n porta a que outro 
viesse substituil·o por iniciativa dos honrados 
senadores. 

Provoquei este meio, mas doclnroi franca
monte : si este niio fóJ' bom, venha outro que 
valha tanto ou muis e o governo ndoptal·o-ha 
por sua pnrte. 

O sennrlo so recordnró de que, desde o~ pri· 
moiros dias do pros<'nto sessão com n impressão 
vivn dos ncontocimonlos tl'isles das localidades 
do Minas e dn B h ia, todos pediam providencias; 
pnrocin quo aqucllas populações ornm esqueci· 
das dos podeJ'es do Estudo pnl'll sómcnte serem 
lomhrnrlns qunnrlo se tratava do fazer soldados 
ou de cobrar impostos •.. 
. O Sn •. JAGUAIIIDE:- E fuzor deputados o se
nadores tambom. 
· O Sn. DAli'TAs (ministro da justiça) :-Pela 
minha parto nilo tenho concoiTido Jlnl'n rsso. 

Essa improssüo passou; ngorn é qunsi Leme·. 
ridndo dizer· que o estudo alli uão o bom ; mns 
si vierem novos acontecimentos, novas dcs· 
grncns; si esses hnndos quo continuam ar·· 
mudos o apj~Jrecondo em d·iversos pontos, nmen· 
çarem commettor novos altenlndos ou si o~ llfn· 
ticarem; si n uutoJ•idndo hoje frnca pn1'a J'opol· 
Iil-us, pura IH'ondcl·os, Jl81'a julgai-os, cunti· 
nunr ta miJem fraco o~ impunidade, como ~nbeis, 
arma com mais força o criminoso; si tudo isso 
reproduzir-se, slns sconos rio snquo, do ussassi· 
nato, do vnndnllsmo continuarem, pergunto ou, 
havoriÍ t• mesmo tlirello do perguntai' sevoru· 
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monto no governo porrJUO 
prossiio 1\o Cl'Í mo? 

não assegura a rc- so deram nnquollas locnlidados so podem tombem 
dar em outras, ó cloro que o projecto ú fundn
meutalmonto inadmissível. Niio ó possivol acreditar que om todos. aquoJ

los pontos sejam intot•ossadns na. contmuoçuo 
dessa estado tlo cousas as nutol'Hlados, n uma 
das qunos ainrln hn pouco, ouvi honrar com so.u 
ospiriLo do justiça o nobre senntlor. pelo llohw 
meu amigo ; pois bom, essas atllOfHlndes t.or.las 
hiio do ser nccusndos, porr11to o crtmo cont1~ún 
ousado, visto como a impunidade ú un! tomvol 
incitamento ú porpetrnçno do_ n?vos rruncs I 

Pelo monos, r)UO]fJUCI' rjUC SCJO a SOl'tO l'OSC[· 
vnda no projecto, o governo por suo parto n~o 
descuidou-se do, com n contimtnçiío das prov!· 
doncios QUO n Icgislnçiío actual faculta, pedir 
mo is os te recurso, 

Eu niio vejo nisto uma lei de o~copçiio .•. 
O Sn. LAl'AHTTB:- E' umn loi especial. 
O Sn. DANTAs (ministro dajltstit:a):- Exacta

mente. Ahi ha uma suiHlivis1io nponns da ntllo
ridndo. Mns, dado QUe fosso uma lei de excepção, 
as círcumstoncios cspecinos cm que se acham 
arJucllns loco !idades, podem aconselhar os ta ox
ccpciio. 

O Sn. L.wAYETTE:- O estado de cousas ali i 
ainda continúa tmormal. 
_O Sn. DANTAS (ministro da iltsli;-n),:- .As leis 

suo fcitns para provar do romcd10 ns Clrcmn
stancias mais ou monos graves. Elias so hiio do 
aduptnr n seus fins. Si com as autoridades or
dinarius a lei vigente niio é sufficiente, niio 
podemos esporar tudo, nem podemos deixar· de 
cronr outra ntllorid~do, invostinuo-n do mais 
força, do mais prestigio, de mais 1'0C~I'SOS p~ra 
dosem penhor o nm, que outros nno tem poiltdo 
1lcsemponhar. 

O honrado scnodor pela Dohin pergunta si o 
governo rocein novos ucontocimcntos? Como 
responder a isto ? 

0 Sn. FEaNANDES DA CurnrA:- Pergunto si O 
governo recebeu communicocües, que fnçum ro-
ceiar novos porturbaçüos. • 

O Sn. DAN'rAs (ministro ela justíçe1 ): -Por 
agora niio. Mos quem subo o que póilo ostnr se 
possando n esta hOril nnQucllos Jogares? 'l'ivo 
do presidente de Goyaz duns communicaçüos, 
uma do 7 o outro de 8 do Jt!lho, cm que se refere 
a ossos nogocios do Minns c lluhin, c di7. que o 
mal jtl so estava communicnndo t\q nolln pro
víncia, o que o obrigou n mnndur estacionar em 
corta Ioc;ilillado um dostucnmonlo. 

O Su. Coan&rA:-E~tou certo que V. Ex. vai 
mandor uma emenda estendendo n m01lidu do 
projecto a Goya~. 

O Sq. DANTAS (ministro dajustiça):-Isso prova 
dc_mms. 

O Sn. ConnEu.:-E' o defeito do medidos 
assim resolvidos. 

O Sn. 0,\NTAS (ministi'D dnjuslifa):-ScJ·ó, 
quando muito, defeito dos lois nctuacs. Esto 
projecto aindn niTo pódc responder pelos factos 
que se tOm dado. 

O Sn. Conn~rA : - O /1rojocto oncnra fnotos 
occorridos cm um os loco iii ades c consnr,:rn dispo· 
slcilos oxtrnordinorins. Ora, si os l'nclos que 

v. IV 

O Sn. I'ANTAS (ministi'O da justiça): -0 que 
ou digo ó que, por um concurso do circumstnn· 
ciHs, os localidades, . n rJue mo estou referindo, 
foram-se collocondo fóra da lei, digamos assim, 
o ns autoridades llcorom espavoridos, vendo que 
o commondont~ do destacamento orn dcr1·otnilo, 
o que Dnndos do snlloodot·os infoswvam uma ci· 
dado da província do Minas, o mais Jlorosconte, 
quo foi· assim saqueada, qunsi destruido. 

O s'n. JAauAntm~:- O commandnnto fugiu. 
O Sn. DANTAs (minist1•o da justiça):- São 

factos communs os tos? 

O Sn. CoimBrA:-E quem nssogura a V. Ex. :.· 
que ossos bandos do snl!oadores nfio invadirão 
quocsquer ontrns rcgiiles, não comprohcndidns 
no projecto? 

O Sn. AFFONso CEr.so:- Em outras regiões 
não so onccntrnm os mesmos clomon tos para 
esses bandos de mnlfcitot·os. 

O Sn. Conn&IA:-Em todo o caso siio factos 
que se ,Podem dar cm. qualrjuer pn~~c c que se 
fJUOr sumontc prcvo01r om uma reg1uo. 

O Sn. DANTAs (minlstro ela. justiçn) :- Aqui 
mesmo se tem flito: porque não pede mais outro 
choro do policia para Minas? 

O Sn. FEnNANDEs D,\ CuNHA:- Isto ú urna 
objccçiío derivada da propriu lei : si se quer a 
justiça ti porta do ciiludlio, si so quo1· pre· 
l'onir ossos acontccimontos, quanto maior ftlr a 
subdivisão da circumscrlpçuo territorial, tanto 
melhor. , 

O Sn. D.l.NTAS ( mi11istro rlajusticct ): -Pois, 
emendem nosso sentido. Toda1•la niio pode
mos crcur muitos chefes de policin ]Jor muitas 
rnzüos rruo acodem u lodos, sendo n primeira o 
augmcnto da despeza. Sondo assim, cirmun
screver-nos-hcmos aos pontos, que mnis immc· 
diatomonto soll'rem, o que podem remedia ox
traordinario. 

O Sa. JAGUAnrnE:- 'V. Ex. nuo disse nnda 
sobre a emenda do nobre senadot· pela !labia 
sobre o Junzeiro, Sento Só c Capim Grosso. 

O Sn. DAN'!' AS (ministro da justiça) : - Niío 
posso concordar. Acho convenionto, creundo· 

·se o chefe de policia, dur-lhc cssns circum
scrip<'ües torritot·ioes. As rnzüos do meu coi
lega ino porccem infundndns. 

O Sa. JAGUAnrnE : - Ellc argumenta com a 
cxclttsiio dus comarcas de PornnmDttco. 

O Sn. DAN1'As ( lilinlstt·o rla }llstipa ):-Pare· 
co-mo que dn mcdidn só bens nos poderiam 
]ll'OYÍr, 

Por este nwtivo, Sr. presidente, som ir ndinn
Le, pot•quc ú deRnoccssal'io, insisto nu opinião 
que tenho cmittido sobro o projecto. 

O Sn. ConnErA:- V. Ex. combateu magnifl· 
cumonto bom o projecto, c justificou o adia· 
mento de modo osplondldo. 

9 
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O Sn. llANT.\~ ( m,.n,.sti'O llrt jusUça) :-V. Ex. 
julgn·o assim ? Pois n~o foi esta n minha in· 
tonçiío. 

O Sn. Connr;JA:- Foi o juizo que aqui formn· 
mos. 

O Sn. llAN'l'AS (minÚII'o da justJ/:a):- V. Ex. 
est:i inqwnilento. 

O Sn. ConnmA:-Disculiu hem llOI'a jnstiflcar 
_ n opposi~fio, E:\poz rnzõ(~S goraos pnrn,snStonlnr 
mcduln o.<pecinl pnrn unw rogíiío sémen lo. 

0 Sn. AFFONSO CgLsO :- Niío foi isso que 
disse. 

0 Su. ConnmA:- Oh i si disso I 
·O Sn. DANTAS (ministi'O dttjnsli!:a):-Prometto 

nfln cnrTi~ir o mott discurso. Dtscuti npenns o 
ndinmonto. 

Jlinuo o debato, tlcou projutlicndo o rcrJueri· 
monto pu r failn de trrrmero para votnt··so c con· 
linuott a discussão do nrl. 1." 

N:io lrnven<lu mais quem pedisse a rrnlnvrn, 
nem nunroro para votar, ficou encerrada n dis· 
cussiío. · 

Seguin-se a discussão do nrt. 2.o 

O St·. Cot•t•cin come"n lendo o : nrt. 2." 
<lo projecto, que é o seguinte": . ' 

• Art. 2.• Aos juizos do <liroilo, 1imnicipacs 
e pr·omotores nomeados pam a circumscrip~~o 
indicaria no arl. L" so poderil clovar n rosflO· 
c! iva nj ndn do custo com a fJnnnlin de !tOO;), 
nlérn do mnximo Jixnuo nas respectivas lnlwllns, 
c tnnto n olles, como ao clrofc do policin, serfio 
considorndos relovantcs os scrYit'DS IJllO pro· 
slar·em d tll'nnlo n' circumslnncias cxtt•aordinarins 
tlc quu tratn o orl. ~.· • 

Terminando n leitnrn, diz rjuc a primeira 
11nr1o d11 nr·tigo deixa naturalmonto a duvida 
-si n disposi~iío ri tompornrin ou permanente. 

O projor;to diz que serir sómcnto oxoctlladn o 
sun ilJ,;a principal, omrJtwnto a juizo do go· 
vcl'llo durarem ns circumslnncins cxlrnordinn· 
ri.as. Portanto, o disposto no artigo cm discussfio 
é p:rr·n srJ applicar sómcnlo cmr]nnnto durarem 
cssns cit•ctlnrstnncins, on,d:rndo-so ns razões fJUe 
justillcnm a mcilidn, devo a disposiçfio oxocu· 
t:rr-so em fJIInlqum· tempo? E om IJUC 11údo in· 
1lnii'J pnl'n tJUO o:-; juizos uotncudosJmrn a regirio 
do q uo so truta rccolmm maior aju n do custo, 
o !'neto de ostnr ou nfio os~n rogiüo declt~rndn 
pelo ~ovc•rno em circumslnncins exlraordina· 
riu~ 1 'l'ail•oz que drrr•anto o tempo em quo ossn 
Jll'trl'irioncin oxodJitnnlo, ossn meditln tle oxco· 
p1•ito teulw do vi:,roJ'lll', ni10 su J'nt~n I!onlnunn 
uôuwíu:Uo tlns indit!ndus uo nrt. 2, 0 , o OJltão tor~ 
nn·so cunrplolarncnte inulil e inupplicuvcl n dis· 
pnsit'litJ 'i uo nollo su contém. 

llno!Jro ministro lln justi('n uno ]1ódo justiO· 
c:rr :r urudidu soniio pelus dintr:uldnt os do trnns· 

· pni'IO rlns :rulor·id:r<los judicinrins nomomlns; 
m:rs eosns llilllculdarlt~s nl<o diminuem por niío 
su nch:rr'rJrn Iaos Jognros em circumstanci:rs 
oxtr·nor·d i nnrins. · 

r.nrno, 1rois, in<Jino S. l~x. no projecto, rJUO n 
cndn Jlnsso suseitu ns muioros r]ncstüos, umu 

metlidn f]lle serirr justincnvcl purn se nrloptnr 
como providencia uur11dom·n? 

Siso pnssnr dn purlo rol:rtil•u li rlospozn, com· 
prchenditlu no art. 2.", parn arJuolln rJUO trata 
dos sot'l'rr.os relov:rntes, enliío nintla o urtigo ncn 
mn is su je"i to a o!Jsor·vnçiies. 

.Julgai- l'DiOVIIlltCS OS SOI'Vi('DS é COUSII fJUO COill· 
pelo ao podar executivo, rJue Jlr'tdo remm10rnl·os 
com honras Oll tel·os om altonçiio pai':! rrlli'O· 
voilnr do modo convonionlo os l'nnccionarios 
quo prostmcm os scrVi(!OS rlislinctos. 

Mas nadn disso ti m:rlorin de lei, nem pódu ser 
inclnido no artigo do um projecto de oxeopt;iio. 

Trnla-so unicamente rio dm· imporl:rncia n 
esses servi~os, c niio é nocossnrio 11U0 assim so 
doclure em lei. 

!;so é dn conrpctoncin <lo gover·uo. Jlns· 
tal'in quo ollo tlcclar•nsso entcnrlcl·o assim o 
proccrlor do conformidndo com osw opiniiio. 

Qunntlo muito !Jnslnvn rJUO tlisscssc nos prusi· 
rlonles das proYiuc.ias rJU9 os servioos prcslarlos 
nosssa rogriio sorwm trdos pelo g·orcrno nn 
m:rior considcmçfio c reJlUI<Hlos .JlO·r cllo rele· 
v:rntos. 

O Sn . .!Aauo~nrnE:- Porque não ·se quulillcam 
d~ lll':,SIIlO modo os sorvi~os tias :ml.flritladcs lfUO 
ln CSI:ro? 

O Sn. ConmtA: - E mnis aintl:r : para que 
dcclnrnr que scrvitos, que tnnlo podem dnr-so 
nn rcgitio indicada no pr·ojcclo, como orn rpral· 
quer outra pnr·to do Jmpor·io, c que vrlm n ser 
itloulicos, llcnm em comli~õos desrgnncs? O pro· 
jeclo n cntln inslunlc, n cndn pnltwrn1 mais oxigc 
que so· ou~a umn com missão, rjuo ·consi<lorc o 
seu loâo atiormnl o injusliOeaYe . Não !tu dispo· 
sidio, niio hn pnrnfP'Dtl!lo, niio lw nr·ligo IJtW 
niio suscito duvidtrs as m:ris fnndndns c pro· 
ccdt•ntcs, que deYrnlll ser considct•adas m:rdnrn· 
mente por uma commissão do senado. O pro· 
jcclo, r]UO r! n primcirn morlidn olfcrccidn pelo 
clwnceJ!cr do lmpcr·io, cansn o pczm· <lo ufi'o· 
rcccr om cada m•ligo tropc~os, <lifficuldmlos 
innumorns. 

O Sn. DAl''l'As (mi•íislru da jHsliça):- Aos 
olhos de V. Ex. 

O Sn. Conn&I.\ diz qur. niio é srí nos seus olhos, 
quo aliás Jan~al'lllll·SO so!Jro o Jli'Ojocto com boas 
disposicues. 

O Sn. DA~TAS (ministro tltt ,ius!ira) : - Não 
pntcco. ' 

O Sn. Cmtnr'IA :-Foram :rs pl'ovidonr:is uollo 
contidns, o o estudo rl11s nv,rlid11s propostns, quo 
o col!ocur·nrn n:r nccr:ssidndo do ompenlwr· todos 
os t:ens cst'or,·os JIHI'n IJUO o Jli'O,jt!eLo niío vingue, 
purn ~ue nfio"so ti('(:luru no p:riz quo Ira muuici· · 
pios J'uurrUOS plll':l U Cl'iiiiiJ O or.llr'OS IIUU, rprO llllS 
reclumum mcrlidns ospuci:ws o n outros hnsln a 
Io:.dslttt:fw vig-cnto. -

O Su. DAN'I',\~ (ministi'O tltr jus/ifrt):- Ahi 
cst:i V. Ex. drrndG i•rO]liH'~i'íos modouh:rs. 

O Su. ConuBIA niio csl:'r dnntlu fll'Opor·~uos 
modonhu~; ilesejn que S. E~;. tlign oru quo é 
c\uo o or·urlo1· dt'r uo projecto propnt·~õ~s mniores 
! O quo ollo li! III, fJIIIIIIIIO H iro ftrz rnars do qtlO 
aprusentur ousorv:r!,'ÜO~ snhl'o o que nellu so 
conltím, som n!lllu lho ncrusc,•trtrrr. 

'· '.', 
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O Sil. FEnN.\ND!~S o.\ CuNnA: -Os factos mo 
.i usliflcaruo; o nobro minisu·o da jusllr.n pó do 
estar 1:onvoncido disto. E' deplorava! IJÍJO nno 
so acrouito no direito commurn o so l'ocorrn a 
lois do excepção. 

O Sn. JAGUAIIIlll~:- Apoiado. 
O Sn.ConnEJA:-PorrJUO hn do osso projecto do 

excepção !ovar o ospir1to complicndoJ' o portur
llndor IJl!O o nnimn ntú no ponto do considerar 
ospociaos os sorvir.os rruo s1io prestados na J'egião 

-do S. Fr:mclsco, é ~no podem <ol-o iguulmento 
cm (JUtrn ~unlrruor, unicnmonto para toram ro· 
compensas .oxcopcionnos? 

0 Sn. FE11l!o\NDES o,\ CUNUA.:-Estimu!o para o 
ardor e ferVO I' JlOiilico dessas n\lloridados; hão 
do vor quo os juizos mnnicipaos ~uororiio logo 
ser juizos do direito. 

O Sn. DAN'l'.\.S (ministro da justica) :-E si lo· 
gitimarom n sua pi'Otenníio com â prcstacão do 
IJOllS SOI'VÍÇOS, melhor. • • 

O Sn. ConnEI.\ :-Mas servicos como os pros· 
!nuas nessa rcl(ifio, o quo suo Ílr.elarndos bons o 
rolovnntos, podem ignnlmonto sor prestados cm 
outros mnnrcipios cm idouticns circumstnncias, 
ou qtlo aindn ostlío nctunlmenlo cm condicões 
mnis exccpcionaos ilo quo alguns dos quo so 
nchnrn incluidos no projecto, o em que nunca 
se dornm circumstnncins oxlrnordinnrins. 

o Sn. JAGUAUinE: -Apoiado, o aló eorquo 
nossos outros municipios ns autoridades suo osli· 
mnlndns pelo simples eumprimonto do dever, 
sem csporan\n nossas promessas. 

O Sn. ConnErA :-Som iluvidn, que isso torna 
o sor•viço mais digno do romtmcrnçiio. 

O Sn. DAN'Us (ministro ela iustina):- Pois 
quem vai pnra um posto mais ilimcll, o ahi so 
distingue, nua morcco muis recompensa do quo 
outros? · 

O Sn. ConnerA replica" uo aparto do nobm 
ministro dizondo que essas recompensas davam 
sor decrotndns p~lo governo, quo o o compotonto 
para" concodol·as; a !ai o q110 pt'ltlo fnzor nesta 
mntorin ó rognlai' o disposto na ConstiLui~ão es
tnboleeondo rogt·ns gornes. Mas n disposição do 
art.igo ni!o tem essn curactor; não so trata do 
ostnliolecor rogras segundo as qnnes devam ser 
eonc~didns as honras, ti tu los o condocoraçucs ; 
mornmonto so diz qno ossos sorvioos soriío relo-

-vuntos, niio pala natureza dol!os; quo ú uo q_uo 
cUilliH'in attcndcr, mas om nttcnção á rog1iio 
cm quo são prestados. Serviços iguncs, do 
mosmn nattu•ozu, porúm JH'Ostndos om antros 
pontos quo níio u região do S. Jlranclsco, a !ti 
indicndu, niío suo con>iuerndos rolovuntos poJo 
projocto. Bis o IJllO n cndn pnsso so encontra nu 
medida proposta pelo nobre ministro da justiça. 

0 S11. FEIIN.\NnES D.\ CUNIIA.:-Esto incentivo 
é pernicioso, o hiio do ver quo todos hiio do ser 
processados a rovoliu, cm ausoncia. .. 

O Sn. Connmu, JH'osoguindo, diz que o pro· 
jacto consisto om dar .nttribuiçõos ospeciaos, níio 
ti nutorldndo policial, mus no choro do policia 
quo o governo nomear. 

0 Sn. F&nN,\NDES DA CUNU,\ :-E' apenas uma 
IM do lntimidução. 

O Sn. Conn&~,\ observa quo osso chefe niio pudo 
ostnr cm toda n purlo; si ostivor nn Jnnnnriu, o o 
facto oxtraordinnrio so dor no Joazoiro, <i muito 
mais di lUci! n ello do rrue no da capital da JH'Dvin· 
cln da Dnhin ncuilir com n sun presença, por·quo 
torá do percorrer nma distoncin immensn. 

· Tolhe-se, pois, a jm·isdicçiio do chel'o do po· 
Jicin mais proximo; por isso, com rnziio o nobre 
souador pela Dahin niio quer que o .Toazciro 
tlguro nossa lista do pr·oscriMuo. 

0 Sn. FERN,\NDES D,\ CUNII.\ : - Lista do pros· 
cripçüo que hn do se converter em or•mo poli· 
tica. 

O Sn. ConnmA diz quo nua se diio nttribuiçõos 
ú autoridade policial quando ns circumstnncias 
são oxtraordinarins, diio-so a um f11nccionario 
determinado, quo vai levmulo eornsigo as nttri· 
buicõcs novas; ando ollo estiver, nhi estará 
nrm"udn a mnchinn; desde quo so rotira••,cossará I 
O subdolegndo fica tal rJual ora antas. 

O Sn. J.\GUAUIUE :-Apenas dú-sc mais dinhoiJ'O · 
aos promotoras c juizes municipacs novamente 
nomeados. 

O Sn. Connrnu diz rrno o artigo ú injustiflcnvol, 
o aló mal redigido. Si os SCI'Viços forom prestados 
pur autoridade quo jú o;teja nomeada, IfUO jú Já 
so acho, u nutur·ezn delles varia ; a 11utoridade 
quo niío tovo maior ajuda do custo, rruo não. foi 
novamente nomeodn, que lú c.<tú, essa nua mo
roce que se lhe ~ppliquem ns dis12,osiçõos r1no se 
dizem nocossnrws pnrn as que suo novamen to 
nomeadas. . . 

O Su. JAGUAUIDE:-Ha ainda uma medida 
odiosa: os do Jogados os tão fórn desse qnndro. 

0 Sn. FEilNAIWES DA CUNIIA:-Esscs niio CU• 
rocem do necosso. 

O Sn. JJ.GU,\UIDE :-Mas carecerão do dinheiro 
c do honra. 

0 Sn. FERNANDES llA CUNIIA. :-Os juizes mu· 
nicipaos querem ser juizes de direito. . 

O Sn. Conn&r,\ absorva que os apartas j nstiUi:am 
a proposicão quo vai anunciar: os serviços quo 
poJo projo"cto so consido1·am t•clcvantos, sú o do· 
vem ser si se tratar do certa ordem "do funccio• 
no rios, chefe do policio, jniz<.s ile direito, juizos 
mnnicipnos O'lli'Omotores; si forem pr·ostndos 
por outra outoridouo, embora da. mosmn natu
reza, niio entram na categor·ia do rolovantos. 
'l'ambe1n si ossos serviços forem Jlrcstndos por 
autoridades qno já ostejum no Ioga r, não serão 
considerados relevantes, o niio duJ•iio Jogar ús 
romuneraçilos que n Constituição ostaboloco. Do 
sorte quo, ató so cerceia inconstitucionnlmonte 
n proroguti'l:a quo tem urn podo•· politico . do 
Estado. 

l'rosogulndo om sua ordem do ldéas, o ros• 
pondondo a alguns npartos, diz quo si u dig• 
posiyiio não ó para animar, para ostlmulnt•, ou· 
tão u iuutil : si entram na regra geral ossos 
serviços, não lia nocossidado da medida do 
projecto. 

E' um dllommn do que não h a escapa r : ou 
ossos sorvii(.Os davam ser suJeitos no principio 
gorai, c autuo niio ha necosstundo da modil!n ox· 
copclonal contida no urt. 2.•, ou a mudidn é 
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Uücossnrin, o cntiío excluo os quo niio estão 
nolln compl'O]JOlltlidos. 

O Sn. FmlNAII'n~s n,, CuNHA:- E' nnimnr um 
zolo nrdonto quo pudo tornar-se phm·isnico. 

O Sn. CO!mi~IA diz que o projecto, si li vosso do 
sornnnlysado l'ól'll dn u·ibuun, prostnrinnssumpto 
JlUJ'a um Inr~:o commontnrio; cndn disposifliío 
Jcynnh dUYidas, C duvidas proccdonlos ; mns, 
como so ostú tratando do nrt. ~.·, limitnr-se-hn n 
cllo. 

No comct•o dn discussão do projecto honYo 
um neto do sonndo, qno nito pótlo np]ilnudir, sojn· 
lho pcJ'millido tlizul-o, tal foi n rosoluçiio uo 
oxeluil-o, por oxccpç5o, do oxnmo do uma 
commissiio. Orn, o projecto é todo ollo umn 
oxcüpriio, jú nn sun mntorin,. j:~ 11or tO!' sido dis· 
pemado do oxnmo dn cnnHnJssuo dn cnsu. 

1'rnt:~·so do tlospczns com n njutln tlo custo 
nos juizes do dirüito, municipnos c promotores 
}mblicos nomeados; mns lJnst:Jrit incluir n dos· 
pozn no projocto pa1·n rtno olln so faça? O nobro 
ministro ncnutolou n cxoouç5o dessa sun medida 
no orçamento qno ncnbu do sor votado nn 
cnmnm dos doputndos, ou yiJ·:í uprcsontnr no 
sunado umn omondn nugmcntnndo n vcrbn dn 
dcspczn? Não deveria o projecto começar n sol' 
discutido na cnmnru, desde quo o nobre ministro 
]li'otondlu nugmontar n despcza ]lublica ? 

O Sn . .1.\r.uAnrnE:-Apoindo, importn cm nu· 
~llloillo do imposto, cuja iniciuth'n dovo yir 
do h't. 

O Sn. ConnmA diz CJUO,enlrolanto,rtnnndo nindn 
se discuto o projecto, já a cnmara discutiu o 
votou o orçamento da justiça, sem ter em con· 
sidcmç5o essa despeza. 

Ainda mais: j1í que o nolH'<l ministro onten· 
deu dOI'cr incluir no proJecto ns dcspczas, fn· 
dozon cspocinl monr.iío rins nj 11dns do custo nos 
juizos do direito, inunicipaos o promotores, 
como nfio acautelou tamhom n dcspczn com o 
vapor Presicle!lte Dcwtas ? 

0 Sn. FEnN,\1\'DES DA CUNHA: -E com OS 
pcdostms. 

O Sn. ConnEIA pergunta porque nfio compre· 
hcndcu tnmbom n uospoza com as 100 praças quo 
mmuln crenr ? 

O Sn. FEnNANDEi DA CuNHA :- E com a se· 
crutnria especial. · 

O Sn. ConnEIA nota !JUO dossns 100 prnçns'tnm· 
bem niio quiz o nollro ministro queflzossemençiío 
o Jlrojccto do flxnr.fio do forças, quando ó corto 
guo S. Ex. dcclnrôu no senado quo oms ]irnçns 
iam sor romunorndns poJo Estudo, quo nüo ti· 
nhnm caracter do força policial; mas no mesmo 
tempo cstnboloco quo o chefe de policia, pnrn 
usar dosse meio, quo ó assim de naturczn gorai, 
h11 do ir podirliconça no presidente da Bnhia. 
·E' um projecto cheio do complicnçíles o do 

duvidns. 
Paroco CJUe o nohro ministru, om vez do qtlC· 

ror quo o sonodo d~libornsso sobre umn motorin 
simples, trntou do reunir complicnçílos pnro dif· 
flcultar o discussfio o n rosoluçfio, 

.E' uma forçn gcrnl, quo niio cntrn nu clnsso 
d11S 11raças do oxorcito, quo se chamn Corça do po· 
dostres, som dcclurnçüo de qunl soja o soldo; com 

ns vantngons dns prncas do oxorcito, sem so 
dizer si siio ns CJUO so nbonnm nos voluntnrlos ou 
:'ts prnt'ns do prot,som so dizoJ' tnmbem si a foJ'ÇO 
dovo ser organizada com Yoluntnrios, si por 
meio do rocl'l!tmncnto, ou si tom do so executor 
n lo i do sortoio,quo tontas difficulllndcs cncon trou 
dn parto do nobJ'O ministro da j usliçn,qunndo cm 
OJlJIOsiçfio, o que Jli'O\'ocou nu !labia sconas ns 
mais lnstimnvois. 

O Sn. DANTAS (ministl'O da justicn):- Eu Y 
Eu pi'OCtlrci npplacnl-ns, posso doélarnl·o om 
honra minhn. 

O Sn. ComuM o fJUo.diz é quo n loi pro· 
vor.ou nn provincia dn lluhin sconns lastima· 
Yois ... 

O Sn. JUNQUEmA:- Houve opposiçüo pos· 
thumn, depois do um nnno dn publicação da 
lei. 

O Sn. ConneJA subo que o nobre ministro 
so achou cm•oil'iuo nessas pcrturtmcõos, mns do 
certo, como sempre, om bom sentido. · 

0.811. DANTAS (ministro dajustiç1.):- E con· 
so~ui applncar cssus dosordcn;, dig·o om ngl'll· 
docimonto ú populnçiío dn llahia. Mereci nossa 
occnsiiio n maior provu do connança quo um ho· 
mcm pudo ter dos sons concidadãos. 

O Sn. ConnEJA pergunta : ossos pedestres por · 
quem serão commnndndos? E o commnnrlontc 
tor:'t vnntng-cn~ pocuninrins c.-~pccincs? E' occa .. 
sião de lrntur disso ; cntretnnto nndn so diz. 

Parece no OJ'odor quo so cst{t quosi inutil· 
m9ntc esforçando puro domonslrnr o que ostá 
na conscicncin de todos, quo o projecto ó propn· 
rndo, n5o pnra rocilitnl' n dccisiio, mas com a in· 
tcnçiio do suscitar complicaçílos. 

0 Sn. FEnN.\NDES DA CUNHA:-E parn SO gns• 
tnr uns quinhentos ou mil contos do réis. 

O Sn. DA('(T,\S (ministro à:!justipa):-Ora I , 
O Sn. Conn~rA diz quo ns :LOO praças de pc

dilstrcs, fórn dn lei de flxnçiio do for,;ns, são 
Jlngas pcloEstndo, sem declnrneiio do modo como 
o pngnmcnto do soldo so faró; pois qno so diz 
sómcntc-Ynntagens do oxorcito-phrase que 
nnda explicn, quo nüo sntisCaz, quo niio • ó 
completo. · 

O Sn. DANTAs (minist1·o da justita):-Explicn 
tudo. 

O Sn. ConnEIA notn quo hn do pois n dcpendon • 
cin do presidente do provincin do Bania Jlara o 
chefe de policia organiznr essa Corça, niio se 
dizendo nada nem sobro n sua organiznçiio, nom 
sobre o sou commnndo. 

O Sn. DANTAS (ministro ela justica) : - Isso 
scrin proprio para o regulamento. • 

O Sn. ConnEIJ. :- Dospezn nilo il objecto do 
regulamento. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Bastn 
dizer quo os vencimentos siio os de tropn de 
linhn. 

O Sn. CoRnEIA YÔ que a donominnçiio ó dc
podestre>,-o quo ú tambom uovidndo nn Iegis· 
lnçiio militnr do Brazil, 

A necessidade de licença do presidente da 
Bahin pnru o ehofe do policia Ol'[l'nnlzar a força 
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faria suppor quo se trntnvn do umu fomo Jll'O· 
vincinl; mos, como n"o é a província riuo cor
rogo com o dospozo, segue-se quo oindo nisso 
hn oxcopçfio I 

Quanto no v opor, si nõo so t1·oto do Ptesi1lento 
Drmtas, mos dn construccfio de um para servir 
nus oguns do S. Francisco, ontão longos dias 
tilm do dtlror ossnl cil·cumstnncias oxtrnordino· 
rins. E no novo vopor !levo dar-so o no mo do 
GonsollfoiJ'O Dan tas, para recordo I' quo u suo· 

.constnlCI;iío so efl'octuou sondo ministi'O o hon· 
rudo consolhoiro Dautns; assim corno o 011tro so 
donom inou Prt!sil/onto Dantr~o~, pa1·n com memorar 
os brillwntos SOI'Viços rJne S. Bx. prustotl na 
odministrnção dnquolla província durante a 
guc1'rn, cm qno a ii lustro primogonitn do Cabrof 
repre>cnton o papo! que della so esporava em 
tiio tl'istes conjuuctlli'US. 

Niío l'ollarú mais no P1·esidonto Dantas, pois 
quo so trato do um vapor novo. 

O Sn. DA:\''rAs (minist,·o tlajustiçrt) :-..Ennão 
fnllei om vapor novo. 

O Srt. ComtEIA :-Si urro se traLn dll construir 
um vapor novo par:~ esse fim especial, outão o 
que tom do SCI'VÍI' é o Presidenta Dan tas, 

Do que estit expondo so colligo quo no pro
jocLo lw dttviàas soill'c dnvidas, o que ainda 
dcmonsu·u u nocoEsidndo do exumo dtl uma 
comml~s;;o qne nttondn ao con.j nncto do pl'Ojocto, 
o, nuxiliudu poJo nobre min1sLro, trn:;n oxpli · 
co~ücs que sntisfnçam. 

O ornilor doscuJpn o projecto ; porque o nobre 
ministro du justicn declarou hoje qno o rodi~iu 
debaixo ilu proocêupnçües qno o aJlliginm, o lo
vudo poJa urgoncia ; sucrillcou o ocerto :í rnpido 
uprcsenlnçiío·do quo roputuvn medida indisponsn· 
vel. 

Si o nobre ministro tivesse concor·dado cm 
que o Jlrojocto fosso n uma commissão, logo 
quo se nprosontou esta idéa pela primeira vez, 
quanto so teria adiantado I O nobre ministro 
poderia querer quo se nomeasse uma comrnissão 
cspcciul; poderio propor nJgumn consu quo jl' 1

• 

gasso proprin paru adiantar o trt~bulho ;_mas S. 
Ex. antes quiz quo n d1scussuo cmnmhasso 
oxca]lcionnJmontc. 

Ao nobre ministro parocou qno o nrt. 2.•, 
sondo simples, niio provocaria duvidas ; mas 
o orador niio ost:í do proposito procurando dn
vidus puro as trazer no conhecimento do scnaúo . 
Ellns siío naturulmonto suggoridns pela s.implos 
lcitnrn do urtigo. 

MM, proparndo o vapor com os recursos do 
Estudo pura fnzor o serviço que a lei ostuboleco, 
quando fui' docJornuu a Ioi som offeito, o quo 
se furit du suo tl'ipoJn~iio, paga polos cofres go
roes, o pu,·a alli onviauu por ordem do governo? 

O projecto traz incubadas varias dospozas, 
ulúm das IJllO estiio oxprossnmonto marcadas. 
Deseja o o1•ador sober si ollas continuuriio do· 
pois que n lei fôr declnrnllo sem offoito l'olo go· 
vemo, o quesorá outro nuormalidado do pro· 
jecto. 

E a dospozn com os 100 podo>ti'Os, dosdo quo 
fazem parto dn força pnb!icu do Jmporio, a !JUO] 
dos mlnistorios Jlcart\ po1·toncondo? Estnrt\ osso 
força sujcitn no du guorrn ou ao dnjustlçn? Pnsso
snromos i1 ter nu força militm·umn llllrto dopon· 

dente elo ministorio dn justiça ? Quorcr-se-ha 
o.;tnbolacor uma distincçiio, dividindo-se o 
for,;n ele guerrn cm duus cutogoriui, umo do 
forç:~ propt•inmonto militar, sujeito sómen te a 
scrvito cssoncialrnonto militar, outru que possa 
ser tlistrnhidu om se1•vi~o policial ? 

Quol·crtl o nobre ministro da jnstiçn, pensun· 
do no futuro, prepnr11r o soluçiio de umn qnes· 
tão ~uo tanto tem agitado o purJnmenlo,-si o 
for9n do exercito dovo sor distrnhilln cm SCI'Viço 
policiuJ ? 

Essa forço do 100 p1•nçns, com n donominnçãú. 
do podestros, de lJllO u·ota o projecto, tem do 
formm• n oscoltn do chofo do policia especiHI, 0•1 
a gum·ua do honra desse funecionnrio. Tem do 
durnr ntú que o govemp docJnrll som cJToi!o o loi, 
po1s que ossn docJarn1;uo nnssn n sor n!LrlbUição 
sun. Dovla sor comprohondida nu propostn rJt!O 
fixou _ns forros de torrn, IJOjo npprovndn em 
2.• discussão. Podo, pois, no nobre ministro 
rJue quando osso projecto entrur em~-· dis- · 
cussiío, façn incJnir nolle a for,a rJne quor 
crcar, cm!Jorn se trato do J'utnro oxorcicio 
do 1880-1881; porqnnnto a lei sú poderú tnm· 
bom ser oxecutudu ness" tempo. Lei do ur"on
cin qno so tem do cxocntnl' um nnno depois do 
votada I lllns ó 11 consequcncia do projecto; por· 
que so tom do propnrnr um vapor, organizar n 
torça de pedestres, nomear officiaes, um escri· 
vão, um o!llciul do justiça o tudo o mais que 
forma a cnuda do uovo chofo do policia. 

·Ainda mnis : o nobre ministro declarou hoje 
que_ tem de. fuzor um ror:uJamonto pn1·n a cxo· 
cu~uo du le1, regulamento cm que ostubeJccorá 
o modo do organizar-se a forçu uo pedestres. Isto 
exclue a urgencia. Mns tum bom S. Ex. propôz o 
PI'Ojecto no L" de Junho, e Iom deixado qno clle 
nindn ostojn om 2.• discussão no mez de Agosto ... 

O qne so pretendo nuo·ú tan~o uma lei de excep· 
çiio; o seu verdadeiro no.nc ó -lei do doscnJpa. 
Quer-se desculpa por niío so ter cumpr1do 
n logisJaçiio quo é sufficicnto e efficoz paro 11 ro· 
prossiio dos crimes. QuOr-so jnslificnr o J!Dssndo 
cm que se niio ·trotou do desempenhar, corno 
cumpriu, os devores da udministrnciio superior. 
Quor-so justificar o presente, dizendo-se, quando 
so repetirem sconus lastimosas, que não se vo· 
tou n lei do excopçiio pedida velo governo. . 

Q~1er-so nindn preparnr o futuro dizendo, si os 
mesmos factos so reproduzirem, que foi por não 
ter sido votaria poJo poder Jogislativo a medida 
oxcopclonal que o governo solicitou. E' uma loi 
de desculpa o escusa pura os cnsos mnls fl'l'nvos, 
om qno so ncha envolvida n responsabilidade do 
ndmmistruçi•o superior do Estado I 

Nenhuma incumboncia tom o governo moior 
do quo a de mnntor n trunquillidode publicn e o 
scguranço individual, oom o roprossuo officaz o 
promptn dos crimes quo se commottnm, o nindn 
mais promjllll si ollos silo nuduzmonte praticados,. 
como nqnollcs que tllm sido \l•uzidos no conho· 
cimento do·senndo. 

Porque so tem o orador constnntomonto op
posto a essa medida do excopçfio o de desculpa? 
Porque nuo pódo ndmlttir quo so diga cm face 
·do pnlz o do ostrangoiro quo o Drazl! se ucba om 
tu os condições do alrnzo om sua lcgisJaçiio cri· 
minnl quo, quando so diío circumsloncias ex· 
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traordinnrins cm ~unlquor Jmrto do ImtlOrio, 
pelo quo respeito :i prnticn o c:•imcs, lm no· 
ces~idndc do recorrer-se no poder Jogislntivo, 
pnrn votar modldns novas, o que, cmquanto 
ossns m,od!dns niío so votam, o cri mo niio póilo 
SOl' l'OjlrU!lldO, 

O Sn. DANTAS (ministro tln justica,):-1!]' um 
ooneurso do circumstancins quo fnÍnlwento tem 
crondo uma sitna~iio nnormnl nnquollos pontos 
dislnntes dns capitnes. 

O Sn. ConnmA:-Porr]uo ó muito antí~o o 
abuso, pol·quo de muito tempo as leis tünl os· 
tudo som oxccuçiio nnquolln região, uão so 
segue que ellus sejam ínofficnzes. Ainda niio so 
provotl rJUC so oxcct:t:~·nm ns disposi\'uos vigen· 
tes com todn a cxact1dno, e quo so descobriram 
Jactwns que, quando descobertas fossem, devo· 
rínm motivn_r um projecto om rJUO so cstnbalo· 
cessem mcd:dns goraos rJuo so applicassom cm 
todos os casos, e não sómcntc om uma rogiiio de· 
terminada ilo Imporia. Si as lois actuaas trazem 
algnm cmhnJ•aço á prompta repressão dos 
crimes, essa· falta, fJUC o orador não reconhece, 
doverin motivar uma disposi,iío gero! pnra toda 
n parte onde n!ei criminal davôssc ser axecutndn. 
. 0 Sn. DANTAS (111i11iSti'D da j:tstiça): -Não Ó 
ISSO. 

0 Sn. LEITÃO DE CUNHA: -A lei basta para 
reprimir revoluções c rohel!iucs; niio hasta parn 
a situa~iío actua! I 

OS~. CommrA:- Quo silun\'iío ó essa no S. 
F_ranc1sco, para_ so rcclamara!n medidos ospo· 
cwcs? hn scdl\'ao ? lia rebe!IJão 1 o que ha? 

O Sn. DANTAs (ministro r/ajustiça.): -lia ola· 
mantos accumulados. 

O Sn. ConUEtA:- Ha criminosos audazes que 
ousum nJfrontnr as autoridades· ha criminosos 
audazes que pnssolnm impunamonto pelns loca
lidades e quo não têm cnco.ntrndo a repressão 
quu devia .sor íncxoravcl com alies. ' 

As nuto!'ldadas,como o juiz do direito do Ul'Ubú 
o dologuqo .do policia de Janunria, v<lm dizer 
que os erimmosos passeiam :í vist~ das autorida· 
dosoq~o nill:Unsdo~ quo saquearam a cidndeiln 
Jnnunna cstuo pubiJCamanto com tabernas a lojas 
abortus. E ó pnrn quo isso se não dtl quo se vai 
nomear nm chcfo do policia aspccinl,quo aponns 
pólio ~UO}Jd~l' _no logur om cjuc os ta, porque 
a sun JUr!sdw~uo ó pessoal, o a! a não pódo exor
ccl-a scnao no ponto om quo so achar, exactn· 
mente aqucllo em cjuo monos nccossarin hu do 
ser, porque a cnutc a o n Jlrudancin dos bandos 
c~immosos furá com quo so rolirem no apro· 
xmtm··so o chofo do policia, quo assim llcm·:i 
sondo apcnns um perseguidor de sombras. 

,0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- Niio ncha 
nmguom. 

O ~u. ConnnrA:- E' umn nutoridndo com nm 
scrJUitO do pedestres, do O>crivão ilo oficial do 
j.ustiçn, qu~ vai annuncinndo: ~ Ahl vom n 
Jor9n; fug: vós outros quo rccoiardcs da autori· 
duual 

{! Sn. FEUNANDES ,DA CUNIIA:-E' O corregedor 
nnt1go com o estrcp1to dn dovnssa gemi. 

O Sn. ConnmA :-Diz fJllO ó· is~o o quo signi
Ocn o projecto com qno o nobre ministro tllm 
oceupndo n 11ttoneiío do sonmlo JIOI' tanto tempo. 

E' um prnjoctô fJUC não !'csisto :\ nnn lyso. 
. '' no!n·o minisli'O dn.Jnsfit:n, npoznr ilos seus 
talentos o tl:1 sun pronc:oncm untrllmnn, niío fnz 
soniio lndon1', niío onca1'n umn st\ das ohicCt!ões 
poln froute; trnln tio most1·nr quo esse ehci'Ú do 
policia ha do JII'Ostnr muitos sei'Viços, mns niio 
rol'utn o quo so diz conu·n n amcucin dos meios 
pa1·n isso propostos. 

O Sn. FimNANn~s nA CuNHA:- Hn do Jll'Cstnr 
~OI'Vif'OS tantos fJUantos bnslom pnrn sor no
mondo juiz da li iro i to. 

O Su. DANTAS (ministro ela j11stitx1) :-E si jti 
fui' ,juiz do cliroito? 

O Sn. CoiUtEIA:- Niio se trntn de modificar a 
Jagis!nção policial ; é Jli'Cciso tor isto cm consi
doraçiio; li'ntn-so simplosmcuto d~ crcar uma 
nutoridado com attrilmiçues proprins, ospa
cincs. 

Não ú umn ultcrnçiío na m·ganizuçiío judicial 
ou polioinl, que soja npplicnvol qunnilu circum
slnncia cxtl·nordinarin o exigir, qnor nn ro
giiío do S. Fl'nnclsco, CJUCI' na do 'l'ocnntins ou 
do Uruguny. Não ; niio foi diss'o f[UO cogitou o 
nobre ministro da justiçn. S. Ex. inwginou 
uma nntorídndo unica, rJue tom de passear cm 
uma extensiio tiio vasta como ó a comprchcudida 
no aPt. i.", com um soquito de pcdoslrcs, 'com 
uma sccrctnrin amhulnnto, um escrivão, um 
officinl do justiça, ailvertindo a .todos os crimi
nosos sujeitos ú sua acção que viio pura longa I 
Quando cllo chegai', no ponto cm qno estavam 
os criminosos, já estes estarão muito mais dis· 
tantos, a quando chagar no ponto ultimo da sua 
circnmscripção podcriio estar, como o nobre mi
nistro da justiçu o declarou, na provincia da 
Goyaz ; o cntiio S. Ex. virá propor immcdiutn
monto umn nova lei de excepção; 

O nobre ministro não cstabelccou uma me
dida pa1·n todos os casos scmolhanlos; não ncan
tclou no projecto a repressão do cri mo cm CJtWI· 
quer ponto do Imperio cm quo fosso 11rati· 
cndo. · 

Tombem o nobre ministro, nn proprin cir
cumscripção quo crcou no nl'l, 1. ", não dou 
uma organiznç:io pnrticulur ú anloridnilc pn· 
lícíal. 

E' EÓ o clwfo de policia quo tom nttrilmi,uos 
novas, os sous delt~gados ficam sicut erani ..• 
Com cllo vai a j11risdicção ospooiul dn llnl1ia 
para ~linus, ou desta para nqucllu, pois que n 
provincin ilo Pernambuco niio cst(t mais :mno· 
xada. 

l\oforindo-so ainda n Goyaz, diz que parte 
dossn provincin csttí tum bem lllllOolladn do ver-se 
aggrogndn, o por isso o nobro sênudor CJllO a 
representa tornou bom c!m·o cm um aparto r[uo 
alio foi o primeiro quo combntott osto projecto 
do oxcopçiío, esto projecto odioso. Assim o 
nobre senudor foi JH'evidonto, desconflnnilo f(UO 
a medida fosso cnpnz ila outrur li\ poln reg1iio 
goynun. 

0 Sn. FEUNANDI~S DA CUNIIA:-E O l'inuhy? 
O Sn. ConmM:-Si o no!Jro ministro d:1 jus

tiça se tivesse lembrado de incluir nn nova clr· 

' ., 
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cumscrip~fio cspccinl ulg-umu porto do provincin 
do Pinuhy, não snbo como S. Ex. dosignorin o 
governador do novo chefe rlc policio. 

Si nlgum territorio do Pinuhy, mesmo o do 
Pr·incipo Imporinl, que ostJi cru vcspcrns do ser 
dc~nnnexndo, fosso incluído nn circumscripçiTo, 
hnvin-so d1J roclr.mnr do nobre ministro dn jus· 
tiçn n dcclnrn(•fio uo !JUO o gOI'Crnndor do choro 
do policin, o porlnn!o do circumsr:ripçiTo policinl, 
não sorin o prosidonle dn llohio, -mos o do 
l'iouby_. 

.Jnlgn o orndor fJUO o nohro m:nistro do jns· 
tiçn em vez de fnzer osso maio-presidente, ln 
p_m·lilms infi<lelium, sujeito só no presidonlo dn 
llnhin, devi o cOntentar n to1los; c ontiío podcrin 
incl u!r lnmbem porto rlo Pinuhy nn ,itlrisdicção 
ospecrnl. 

Como cs!:í o projecto, si o ehefe do policia 
]lrnticnr nlgurn neto qne uxijn cor•rocção por 
JlOI'Ie do Jli'Osidonto rln provineiu, ou nn .Jnnun
rin, ou om S. Fr·nncisco, o prcsidontc rio lrinns 
hn de so ver nu noccssidude do mnndnr urn 
ofl]cio rlc Ouro Prelo:-. cidndo de S. SnlvodOI', 
o porlir no sou colloga quo olhe com honovolon
cia JlOI'a aqncliu parto do Imporio, 

O Sn. DAN1'AS (minisli'O ila ju.1tira) :-Officios 
que su fazem hoje; os JH'csidcntos nuxilium-sc 
IUUtUaUJOUtC. 

o Sn. Connm.\ diz f]UO niío para o nm de fJUO 
trntn. O chefe do policia ospociul chof(n com n 
SlW gunrda do honra ir província de Minns, 
ins!ullu-se no toi·mo de S. Francisco, onde 
nunca houve circumslancia oxlraordinnrin ai· 
gumn, o quo cst:\ inelnido no projecto, como 
estaria algum do l'nrnná, onrlo nem sequer sus· 
pcitn houvesse do <'ircnmstancin cxtr·nordinnrin; 
o, olhando d'ahi Jlnl'n os tnos hundns do crimino
sos, como so púdo ollrnr das cadeiras do senado, 
intrometto-so cm outra rJucstiio, c exorbita; 
o prosiclontc rio ~linns ostnr:í de miTos atados, 

gm summa, o projecto nada Jlrovidoncin. 
Em vez do' melhorar o serviço, nponas erün 
uma nu!oridado, dnndo·llre podares o nttl'ihui· 
çlíes possonos. Basta dizor-so n couso nssinl' para 
so vili' qne talvez o projecto, om vez do sor 
odiado, dovo sor dcclurado ftÍI'n do coso do cOJ!· 
seguir n 11JlJll'OYoç5o do senado. 

O Sn. FEUliANDES DA CuliUA :-Apoiado ; niío 
pó de SOl' ndoptudo. 

FicOtl a discussuo ntliadn pcln horn. 
O Sn. PllESJDE~TE deu parn ordem do dia ti: 
Votncfio do urt. i.' do projecto lotrn A, do 

corronlo llli[IO, nom.,uJHio· um chefe do policio 
ospocinl do 1\io S. Francisco. 

As ontrns rnnteJ•iusjli dosig-nndas, n saber: 
2." tliscusslio rlo Jll'ojoclo do sonurlo, lotrn A, 

tio COl'l'OUtO llllllO, llllllli'ÍZIIIH]O O ~OVOI'no par•o 
Jlomom· um chofo rlo JIO!icia of.JlCCial do Rio S. 
Francisco. 

2.' rliln dn proposir•ITo dn camurn dos Sr·s. do· 
Jllltntlos n. ~iU, tlt!t;l;l!'lrndo qno D. Lanriaua 
Hosu Cnndirln Hignoii•u Dnurlo do llmrnmund !cm 
dlroilo no melo soldo do posto do coronel, quo 
Jll'!'cohin seu l!nnrlo mnrillo, o lrri~arlriro rofor· 
mndn GasJlnl' do Uonczos Vnsconcollos do Drum· 
moud. 

i.' dita do projecto do senodo, letra I, do 
1870, declarando que os ponsuos concedidas por 
serviços rolovnntos nos servidores do Estado, 
em sua vida, n1ío so suspendem. 

Continuação da 2.• discussão, ndindo, do pro
posiQiio n. W~, do 1879, uutorizando o governo 
a concodor. diversas vantagens ti emprozn do 
arrnsnmento do morro do Sonndo o aterros do 
pantanos. 

2." dita do projecto (artigo additil'o do pr·o
jocto do -lei de or•cnmento pnra o OXOI'cicio do 
1877-1878, soparado pora formar projecto dis· 
tincto) nutorizondo o govci'DO para conccdor 
transportes gratuitos no estrada do ferro D. 
Pedro II no matorinl fixo o rodnnto destinado lis 
ostrndns do l'crro em conslrucçfio. 

2. • dita das proposiçlíes dn camnra dos Srs. do· 
putodos: 

N. 1ü2, de 1870, nutoriznndo o governo porn 
mnndnr rever ns contas do Augusto Gohres Mon
corvo, na qunlidado de herdeiro o succcssor do 
setl p1ti Frnncisco Gomes Moncorvo; 

N. 207, do mos mo nnno, concedendo n D. Cor· 
Jotn Luiza Augustu 1'nvni'CS, ropnrtidamonto 
com sun irmã, o montepio dcixudo por seu 
irmfio, o 1.• lenontc da armndn Ignncio Eugenio 
Tavares; 

N. 10, do corrente nnno, declarando que devo 
~er snnccionndn n r·csolucão dn assemblún logis
lalivn da provincin· i! os: Paulo, de 1.' de Abril 
do 187il. 

2." discussão dus proposições da camara dos 
rio pulados do corronto unno: · 

N. 34, autoriznmlo o governo a concoiler 
licença no dosombarg·odor Pedro Camollo Pessoa. 

N. ~8. idom no Dr. AITonso Octavi:mo Pinto 
Guirnnrflcs, secretario da juntn commercial do 
Belóm, no Purú. 

N. ti, dcclnrando que os lá no coso de ser 
sunccionado o projecto dn assomblúa provincial 
do 1\io de Janeiro, pelo qunl foi autorizada a 
concessão do mcllroramonto do reforma ao 1." 
sargento Arnaldo Luiz Zigna. 

Accrosconilo : 
i!.• discussão dn proposição pura a qnal VOD· 

ceu·so dispcnsn dointorsticio. 
Lovnnton·su n sessão ;\s 3 horas du tnrilo. 

ti7 .• SESSÃO 
Em 1:> de Ago>~to <lc l!iiSO 

FRESIDEKCIA DO Sll, VlSCOKDN DE JAGUAllY 

SUM~IAHJO.- Exr&nmNTc,- Dua~ f•I'O!lOslçõos tla curnnra 
tloK Srs. tiO(lUlaclos, sondo unm Hohro n lieonct~ do um 
olllJli'Og:nlo publico, o outra sohro clh•oltos do oxportncão 
pnra n hoi'Vn mn'o, tlodnt\llu nos IIIOI'Cntlo:~ lla guropn. 
-Eulll!Hlus sohi'O um C!'otllto oxlrnortlhuu·io ao mlnlstorlo 
tia ngricullum.-Paroeot• tln eonunlssiio tio nwrl11hn c 
gmll'l'l~. tio 11un:ulo ~ohro o tomJlo tio sot•vico tio cnpillio to
uonlcJ Nnpolun:o Joiío Dnptl~la LoYol. -Uodnccüo~: 11oha·o 
um CI'Dtlllo no miniMtul'io ti:~ ngt•lcnlturn. o n forca do mnr, 
para o OXDI'Cicio do HUU-18A2.-0tlDt:)l 110 01.\.,-Ct•onr.i'[o 
tlo uma cl!·cumllcl'ip~lno JlOIIclnl omS. l•'rancl~co.-Yolaé.ão 
o J'o.lolçiTo tia omotula t.lo St•, Fornatuloa tln Cunha.-0111· 
cnsz~tto do nt•l, ~.nt\o pro,locto, DIJ4CUt'IIOIIt\nli Sr!l. Cot•t•o\n. 
o l~ornnutluri tia Cuuha. lJ ~cur~o o omlltHia tlu St•, Sllvoit•a 
tln :\lotla, J~ncot·ramunto ela tlhcullsno. -IHa .. ualh'[o tio 
nrl. :I, o Dhcur~osclo~ Sr11, Cot•t•ola o l~llrtHUHio~ tln Cunha, 
A's ll horns dn mnnhü fez-so a chnmadn o 

nchnrnm-so prosonlos 28 Srs. sanadoras, a suiJCI': 
Visconde do J~Stlnl'y, Dins do Corvulho, Cruz Mu· 
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chado, Barão de Mamanguape, Godoy, Visconde
de Abaet~, Luiz Carlos, Correi~, Barão de Co
tegipe, Junqueirll, Paes de Mendllnça, Silveira
Lobll, José BOllifacio, Chichorro, Jaguarib', Vis
con,le de Muriliba, Visconde de Nictl1eroy,
Diniz, Aifun,o Celso, Barão de Pirapama, Ri
beiro da Luz, Leão Velloso, Larayette, Leitão da
Cunha, Visconde de Bom Reliro, Barão da La
guna, Paranaguá e João AJrredo.

Deix3l'arn de romparl;cer, com causa partici·
pada, os·Srs. Uchàa Ca valcanti, Barão de M rroim,
Barao de ::lOUZil Queiroz, Chl'i,tiarlO Utlolli, Diogo
Velho, Oclaviano, Silveira M;rrtin." Banos Bar
reto, Tpixeira Junior, SinlllllJú, Carrão, Cunha
e Figueiredo, Dantas eVisconde do Rio Brilnco.

O SR. 1, o SECRETARIO deu conta do seguinte

EXPEDIENTE

Oflicios:
Do ministerio do imperio, de 3 do corrente

mez, remeltendo cópi'l das aetas da eleiçiio de
eleitores e,peciaes effecluarla em Ol1tullro rio
anno passado na rr,'g lezia de Santa Cruz, da
provinria do Rio Grande do Sul.-A' cummis-
são de l'onstituiçiio. .

Do millislerio da justiça, de 30 do mAZ pro
xi 1110 passado, remettendo em sl)l ução ao rl0
senado de 20 do me,mo mez, cópia da consult1
da secção de j llstiça do con,el ho de estado
que ,erviu de base ao IIviso de 12 de Maio ulti
mo, decidindo não haver lei que prohiba ser
virp,m na mesma relação dous desembargadores
cunhados,

Do mesmo ministerio, de 2í do mesmo mez,
rem.'ttendo, eon fonne a requisição do senado de
13, cópias dos oflicios do juiz de direito da co
marca da Vietoria narrando os factos que ul
timamente oecorreram naqueUa comllrca.

A quem fez a reqL1isição.
Do mesmo ministerio, de 3 do corrente mez,

rem(~ttl;ndo dous exemplares da consolidaç.:ro do
processo criminal pe'o conselheiro Trist;io de
Alenl'ar Araripe e do processo civil pelo con
selheiro 'intonio JL!:'crl1im Rlbas.- Ao arr,hivo.

Do ministerio de-eslrangp,iros, dr igual data.
Temettendo o autogTlrp!1o sanccionndo da reso
lução da assembléll geral, autorizando o governo
a conceder ao 1.° omcial ria secretaria de es
trangeiros, Tholllaz Angelo do Amaral, um anno
de licença com o respectivo ordenado para tratar
de sua saude onde lhe convier.-Ao archivo o
autogrllpllo, communicanrlo-se á oL1tr[[ camara.

Do ministerio da fazenda, de 31 do mel pro
ximo findo, remettl'ndo em re,posta ao do se·
ll(ldo de 13 do mesmo mez, documentos rel:rti
vos a Ikenças e contratos celebrarios para des
cobrimento de valores que se suppõe entenados
no morro do Castello.

Do mesmo minister:o, e de igual data, infor
mando em resposta ao do senado de 5 de Julho
ultimo acerca da resolução que autoriza o go·
verno para conc.fldeí' a Americo de Castr'o ou á
empreza por eTle organizada, com o ,fim de
construir ca,as denominadas-Evoneas, Isençào
do imposto predial.

Do mesmo ministerio, e de igual data, remet
tendo em resposta ao do senado de 20 do mesmo

mez, copIa das in rorma(;ões prestadas pela
directoria geral da cOlll;,bilidarle acerca dos
quesitos Couslilntes do dito ol1lcio.

A quem fez a requisição. .
Tres do Lo secret.riu da c~mara dos Srs. de

putados, de 3 do corrente mel, remetlendo as
seguin~es

Proposições

< A assem b!éa geral n~sol ve :
< Art. L" E' o goverUtI autorizado a conceder

ao 1. oflicial da secl'et:ll'ia U'I:' nl:g.,dos estran
geiros, Lu;z Pereir,1 Sutlré Ju:JiUI'. uru annu de
Iil~ellL,'a com o re,ppctivo or.lenado p,lra tratar
de sua saude onde lhe convier.

« Al't. 2.° Revogam·se as disposições em con·
trario,

< Pa\,:o na camara dos (lepularlos em 3 de
Agos to üe 188:). - V sf'onde di' Prados - M Inoel
A/v·'s de AI' ujo.- Fm./lcIscO Pr seo de Souza
Pllraiso.- A' cummbs1ío de pensões e orile.
nados. >

< A assembléa gel'al resol\re:
« Art. L° Fi.'a iSolnla dos direitos de exporta

ção a l1erYa-matte destinada aos IlJercauos da
Europa e dos Esl.ado,:;-Uniilo'.

• Ar'L 2.° Revugam-se as disposições em lon
trario .

•p~ço da cn11l11r<l dos dpputaflos em 3 de Agosto
de 1830.- Viscoilde de P,·ados. -J!mwe/ .41vI's
de Araujo.- Francisco p, isclJ de Souza Pa'·aislJ.'
- A' commissiJo de emprezas priVilegiadas e
obras publicllS.
E'nq>das (eit1ls e ap/i/'ovarlas pela camara dlJs de

pnt,ldlJs á 7J?'ooosta do ,/lJverno q't" avl'i' um cI'e·
dito ext "a I/"din triO ao m; I/.'Stf,)"FI diZ arric ,/I li J'a
de 1 326 -1835470 nos f'x~reieios de 1880-1881
e 1881-1882 para emancip lçau das colonias do
Estadv.
, Acrl'scente-se no logar competente:
" A assem bléa gerid decreta:
• Art, 1° Em VPZ de 1.32li:4,8:Jp'~70 diga-se

- 1.3;)2: IJ,'l.JpI79, e ('.Ievando-.;e a 52:000.5 11 vl'riJa
relativa á ('ulon.ill rio As'wnguy lJara que a es
trada de Ja'illan:lllyva com dil'l'cção á Alltonina
passe pela culonia de A"sunguy; o nlilis cumo
na proposta.

• Art. 2. 0
( 'omo na proposta.)

< Paço da camara dos deputados em 3 de
Agllsto dA 1880. - Luiz i"e/ippe de S'lUza Lpão
2. vice pre,:;i(]l'nle.-M. Alvl's df A ajo, 1.~
,ecretario. - Tlioma.z P mWI'u di1 S UZ l H.azil
2. o secretario .•- A' comllli,~ãu de lirçamell tu:

Tendo comparecido mais os 81'S. senanores
Fausto de Aguiar e Saraiva, o Sr. Presidente
abriu II sessão.

Leu·se a acta da sessão antecedente e não
havendo qU'lm soiJre eUa tize~'e obser'va;'ões
deu-se por approvada.

Compnreceral11 depois de a!wrtn a ~essão os
Srs. Fernllndes da Cunhn, Vieira da Silva
N.lll1<;s Gonç;dvrs, Conde de Baependy, Antão;
Stl \'el ra da Motta, Mendes de Almeida c Vis
conde de Pelotas.
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Foi lido, posto cm discussão o approvndo o 
requerimento offot•ecido no seguinte. 

Parecei' 

1 Foi presento :1 commissiío do mnrinhn o 
~:uerrnn proposição dn cnmnrn dos Srs. deputa· 
dos, n. 231 do ü de Agosto do nnno possodo, que 
autorizo o governo n mnndnr contar no constru· 
ctor nnvnl o capitão tenente Nnpoloão .leão Bnp· 
lista Levei, como tempo do serviço JlUhlico 11nrn 
os élfeitos lcgaes, o tempo cm· que, nn Europa, 
nn qunlidndo do ponsionistn do Estndo, foi in· 
cumhido do flscalisor n constmcção dns frogatns 
D. Affonso o Jlma::onas. 

• A com missão, tendo oxnminndo todos os do· 
cnmontos nprcsontndtos pelo JlOticionnrio, é de 
parecer que ~cja ouvido. o governo pelo minis· 
teria dr. mnrmhn. 

, Snln dos com missões cm~ do Agosto do ISSO. 
-Muritibct.-Junqueim .-JJarão rl<t La,qwza.' 

Foram il:'unlmuntc lidos, postas cm discussão 
c opprovndns •. para ser remetlidas :i _ontrn cn· 
mnrn ns sogmntcs 

Redaçües 

Emendas, approvadas 11elo senado, ri Pl'OJlOStlt rio 
poder exec1tlivo, convertirln em 11rnjecto tle lei 
pelrt camal'a dos S1•s. deputados, e que a/n•o 11111 
cn•dito extrao1·rlina1'io rlc L 2go: ouo~ rlH mntc 
os exOI'Cicios tlc 1880-1~81 c 1881-1882 des· 
tiuaclo ri acqwisicão tio material e a obras nrt 
estrada do f'en·o' D. l'erlro II. 

• Substitunm-so os nrts. i." o 2.• pelos se· 
guintes: 

1 Art. i.' l"icn aborto no A'OI'orno pelo minis· 
teria dos nugocios da agricultnrn, commor~io e 
Obi'IIS llllillicns, um ct·cdito snpplomcntnr o 
extrnoi·dinnrio de t,Qa:OOOp, [lnrn sol' np[llicntlo 
durante o oxcrcicio de lSB0-1881, :'! ncrJttisiçãÓ 
do mn tcrinl o n o!Jrns nn estrfttla da ferro 
n. Pedro II, nn f,h·ma dn tuiJelln muwxn. 

, Art. 2.' A JH'osonto loi fal':í pnrte dn do 
orçamento do SllJlrndito oxoi·cir:io. e n despczn 
nntorizotln sorú feita pelos so!Jrns dn rer:oitn c n 
doflcioncln dostn po1· meio do oparn\·iics do cro· 
dilo. 

• 'fnbelln n quo se refere o art. 1.': 
i." Lo1•nntnnwnto do leito do 

rnmnl do Snntn Crnz, consoli· 
dnção dos córtos dn 2. • socç:io, 
constrncçüo du pontos e IJooil·os 
no mesmo rnmnl, no do S. 
Paulo o nn 3.• secção........ 300:0001j000 

2.' AcqnisiçiTo do locomotivas 
pnrn u mcsmn cstl·ndn........ !01i:0001j000 

'1'olnl............. ~01i:000 1)000 
Snln dns commis.~ilos'cm ü do Ag-osto de iSSO. 

-Visconde de 11om llotiro.-Pa11sto de A,quim· .• 
V, IV 

Emendas, app1·ovadas pelo senado, ri pl·oposta do 
porlcr executivo qu" fixa a /'ol'fa naval para o 
anno financeii'O de 1881-1882, e convcrt1tlct en1 
)11'oiecto d11 lei pela camara dos de1mtados, bc1n 
como as emendas {eit«s Jllla mesma camam. 
• Supprirna·so a emenda dn cnmnrn dos de· 

pulados no ot·t. 1.' dn proposta. 
• Supprimn-so igualmente ·u omonda suhslitU· 

tivn dn cnmnrn dos depu todos no § 1." do nrt. L' 
da proposta. 

• Substituo-se o nrt. ~.· (oddilivo) pelo se· 
guinte: 

• Art. ~.'Os imperines marinheiros que forem 
11roeetlentes uns companhias de aprendizes são 
obrigados o servir pelo tempo do !3 mmos, con· 
tntlos do pror.n :lc morinhoiro, ou de W da praça 
do grumete,' continuando a goznr dns vnntn· 
g9ns da lcgislti~iio cm vigor nrruollcs que ser· 
vu·cm além do tomJlo marcnrlo. 

• Estn rlisposi~ão é pcrmnnento o vigornrtí 
desde já. 

• Sola dns eommissõos cm :; do A~osto elo 
1880, - Visconrlu de lJom lleti!'D, - Fmtslo do 
Aguia1'. • 

OUDEM DO DIA 

CREAQÃO DE UliA CIUCUliSCRIPQÃO POLICIAL El! 
S, FRANCISCO 

Tcndo·se do proceder i< votação· do nrl. L• 
do projecto do senado lottt•a A do corrente anno, 
nntorizando o governo a nomear um chore de 
policio ospcciol do rio de S. Froncisco,o Sr. Cor· 
reia pediu CJUO rossem seporados o termo da .ln· 
nuaria o cidade do S. Francisco, dn proYincin 
do Miuns Gorncs. 

Foi npoindo o requerimento. 
Posto a votos, o art. 1.' do projecto foi nppro· 

vndo, salvos as emendas. 
Foi rPjeitudu a emendn do Sr. Fernandes da 

Cttuha o npprovado a do Sr. Cunho e Figuei· 
redo c outros Srs, senndoi·es. 

Posta o votos, a setloror.iío requerido pelo Sr. 
Cot·t·ein foi rojcitndn. • 

Continuou n discussão do ort. 2.' do pro· 
jecto. 

O St·. Col·•·cia tem todo o rnziio pnrn 
suppor que o projecto jt\ niío merece os IJons 
gTttços ilo goveruu; quo so cstu occupontlo u 
nllcnção do senado com n 2.' discussão desta 
assuntt•to- sem n proposito do 1~1'111' u cfl't.!ilo 
n medidn respectiva. 

Nüo se acllu presento o nobre ministro da 
justi~a. A ausencia do S. Ex. cm um11 ll11s ses· 
sues passndns wotivon a retirado ilo projecto dn 
discussiio. Niio snbo o orador si so doro pro· 
coilot· ugora do mesmo modo. Ao monos o que 
pcdin a logica u qno, tondo-sc suspBndido n dis· 
cussiío J!Or nrJtlOJin ruziio, ontro tonto so llzosso 
hoje. 

Em!Jorn funtlnmonlalmenln opposto no pro· 
jacto o ninila qno entondu quo 111tiln justiflcn n 
crcnção 1le umn nntoritlnile como essn tlo chefe 
do policio comnttrilmiçõos mernmouto possones, 

10 
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quo n Bcompnnhnm, quo nno pcrloneom 11 no· 
ulmmn c!Mso de l'nnuelonnr·io.<, qno n«o so ro· 
put11m noressnrins :-. lioll ndministrw;iio do ro· 
gimon gor•nl ; com rpumto sojn fundnm~ntnl· 
monte contr·nrio 11 um11 circum~cripr,•iro !IUlicinl, 
qtlO se cstonrlo por· Lrü~ III'OVincins, tlcnntlo on· 
tretBnto o choro do policrn sujeito nponns no pro· 
sidnHttl tlu mna: a dcspcit~ do tndn, n«o pro· 
wndu o or·ndor Jlrotclnr· 11 rli;cuss«o, nc11r reco r·· 
ror· 11 nenhum dos maios outorizndos paio 
regimento 111lm do quo o sonndo tenho mBis 
tempo p11ro r·csoll'er dollnitivnmonto. 

J,rmitii•SO 11 USIIr' do direito, que O mesmo r'O· 
"imento lho fncultll, poro indicnr os defeito; 
~npit11os, que se uotnnr no projecto; prow!lmdo 
11 s;irn, porque niio dcst•ja o ormlor·, no que dollo 
deponde, que s11in do corpornçiio tnn réspoi· 
wvel o!Jm, que considcr11 tno irnperfoit11 como 
osta. 

Suo innumct\1S 11s imporfci•;õo~, e por canse· 
11 uenein o IIOCO>sidado do retoques quando se 
aceite a idéa c11pitnl do pr·ojecl•l. E<t:i c li o entre· 
wnto qunsi no llnr tln 2." discussão som se ter 
onl'ido sequer· o parece:· illustrndo ua commis· 
slio competente tio >enndo. 

O artigo 11ue se uol.rutc oiTer·cco numcrosns 
duvidas, como cxpoz honlem. Outros no!Jros 
sonndoros prontuwipram-se no mesmo sentido 
e111 llpni'Los, contonuo o!Jjec~ões importante<. 
E quando SO tlevin espor:rr que ess,1S O!JjOC\'Ões 
foisom tomndns cm considorar.ão o rebatidas 
pelo ,,utor do projecto, quo ~c'oppor. 110 adin· 
n1cnto pllraouviNo a commissiio, o nobre mi· 
nistr·o nuo se achn presente e tom o scnndo tio 
doiiber·ar·, som quo ao menos so lhe demonstro 
que 11< r·azõos protluzidas nontr11 o :rrtigo cm 
discussilo nfio Jli'U\'nleccm. 

Nuo insistirn por sua parte no que hontom 
enunciou; limil:lr·so·hn 11 novas o!Jsorvu('õcs 
provocndas pelo 11rt. 2.• Ncnhum11 li!l, diz a 
constituiçfio, r"',do ser feita sem utilidade pu· 
blica; o no nrtigo cm discussno h11 um ptmto 
que niío sô é inutil, como, irwluido no projecto, 
lo\'lllltn ountostnr•fio J'unt111da em doutnna con· 
s tltucionnl. • 

E' pPla Constitniofin do pod~r oxccntil'o :r 
11ttribnio"o do conferir• titulos, honrns o con· 
decor:,,ões por· s1•rvi~os pr·cstados un Est:>ilo. 
Ca!Jo ,10 governo .1quilut:rr desses serviços IHII':J 
usnr de SLl!l !lrUI'O~utivn constitneionnl. 

Niio 1111, !Wis, nenhuma necessidade do in· 
cluir no projecto n pnrto, IJUU lê, r·olutiv:r fi 
ucvor•crn ser eon~id•m•dos ser•viuos relovnntos 
os que rorcmtn·estndos n:r t:ir·cuniseripçfio uov:> 
por tlotcrmin:>dos funecionul'ios. 

Mos. siso j nlg-n noressnri:r semellwnte docl:r· 
ruoiio, rwsso cnso corceiu-so :r nttrilmi~iio do 
poder· oxecntivo,ostnlwlcccudo·so quo niio possn 
o J.;"OV!.~rno consitlornt· t•el,~vuntos serviços süniio 
quan,!o fi loi o tiver ost:dJO!ocido. 

'fuos palnvrns do projecto s1io, pois, inUtPis, 
pOI'CJIW o J.rOVl•rno t1!1ll ui1o "'j o dil'eilo, mos u 
obrjgnt;iio du IIJit'~cinros SB,nit:o:; lll'esl.ndos, 

1\nrJ:r é lllllrS riiCIIII\'Onrcn!O do quo, üfll lllllll 
mcdidu rio notm·ozn li'nnsitol'iu, nuqmrl sondo· 
ptnm proviiloncins osp~cinPs, rpw p(>do o ~o· 
vornu ducilll'llr' que deixem do ter· oxccnçuo, 
incluir· nrnterin, que nfio ,,·,do st•r· dovirlnmentu 
discutidu o ost:rbcleci•lu son1io em uma loi cun· 

-

sign11ndo regras gerncs, fJUll o ·governo do v o 
oli~orvnr qu:mtlo tcnh11 do us:rr de sun prero· 
gntiva. 

Nuu eompcto no [lOder logisl11tivo deelnr·ar· que 
Ines e tnes ser·viços, rspeeinlmonto inilicndos, 
õiio rolovllntos. A nttrilrni~üo quo IIi o cn!Je seria 
rogulnr· por uma medida gornl n oxecur:iio do 
pr·eceito constitucionnl, doix11ndo no g-ovcr•no 11 
nprocinção, pois quo no poder executivo está 
conJ'or·idll n uttr·i!Jui:;iio do ooncoder honms, ti· 
tu los, eondecornçiics o pensões. 

O quo istn mostra é que, quorendo-so dar no 
projecto o cnrncter do mcdiiln urgonto, proce· 
rlori-so como si so cntcudcsso fJUe tnl urg-encin 
niio hnl'iu. Misturnrllm·so com disposições os· 
pecines outrns do grnvo nlenncc, quo cutundom 
com artigos comtitucionncs, o que niio pude 
passar no senndo sem moditudo e pi'Dfundo 
oxnmo. 

O que póde juslillcnr vir o no!Jro ministro da 
j usti(>U dcclnr:n· no pr·ojer:to e dn fórmn por• que 
o fez qno Ines o Ines sorvi(•os, slimente [ll'estndos 
por tncs o t.nos runcoionnl'ios, siro r·olevnntos e 
por· consc•g-1rillttJ dignos de recompensa? 

S. l~x. nfiu diz no m·t. 2." do sou projecto 
que os scrvi~os nollo iudicndos siío rclevnntos; 
lliz que su seriio considerar! os ridov:mte.; quando 
prnticndos por detiJrminados J'uneciomll'ios; islu 
é, Fó su declnrn l'or·lei r·olovnntes os servi\>Os do 
qun tr·ntn o ar·L, 2.", qu:.ndo !'orem Jll'ntionclos 
pelos juiws de direito, juizos municipnes o pro· 
motores nomeados [l:lr'u a circumscrrpçiio desi· 
gnndn no nr•t. 1.' Assim que, si Ines servi,os 
furem ur·ostnrlos pelos rJue j:'r lá so nchnm o 1Íiio 
tivcrnm nomonçiu) novn, essos não slio consf· 
dor·ndos r·olov:mtes. Nüo su nüo toriio elles os 
favores pecuninrios, imlic:~dos no projecto, 
como, seg-undo o artiA'o, niio lhes é ll[lplicavcl 
11 di~posi~iio quo fii\'OI'eco aos nov.rmonte uo· 
mo~ dos. 

Por•t:mto, nlem dns r:rzõos rpto provam qunnto 
a proprin doutrinn consn:;rn~n no :rrtigo ú su· 
jolln :-. contcstllçilo, nind11 peccn no que rospoita 
ü jnstiç11 rol:rtiv11, a quo todo o oid11dfio tem 
direito.· 

O procoilimcnto do gonmo, cm r·elaçiío 110 pro· 
jectn, ostt'l Hill pcrl'oitn contl':,ulicç:io com us pn
lnvrns JH'oforidas ao nprcscntul·o. Foi o pro· 
jecto oiTurocido o docl:rrnilo nr•gento no I." do 
Junho, c a urgoncia que se tem visto i! :rchlll'·So 
em discu!'siio o ut·t. 2.n 0111 di:1s ao Ag-osto I 
O quo ~o vê é qno o govorno como quu rejeit11 
sun propri:1 olm1, nenhum dos ·ministros vom 

llfiti'011itlllr ii CilllSLI) IJUO nlitis (Jfli'OCÍU lllOI'OCUl'• 
Ires todns os ouid;nlns I · 
O quo ter:., nccorrido parn motivar• este 11rrc· 

J'ecimonto do zelo por• parte do :.;-ovcr·no? 
Si devesse jnlg:rr· do necrto tlns jii'OViilencins, 

que tom o governo de pr•opõr, pe o qno nr.tn o 
orador nas rp1o jr'r propoz, cumprin·lhe c~t:ll' 
mnito pr·evonido contra ol!ns. 

li projecto tr.m o urer•ito 1h• onvolVfll' om cnm· 
plicnoõcs o IJIIO p11rccla sirnplus, e oscr'e\'or· III'· 
tigos't, pnrugrupht~s, c:rda um dos quues u!Jre 
ospn1;o n lnr•gos comrnontnrios. 

1~' urnn rnodidn juslillcnrln corn r·nzlius ilo 
or·flom gr.rnl, o ontrotunto 11ponus conr cllus so 
pr•o JIÕU lllllll pr'O\'i ~t!ncill OS[ll'C ln!: 11'11 III•Se do 
1'11ctos rJuc, sogundu n lii'OJH'ill dcol:rrn~iio do 
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no!Jrc ministi'O rln justir,m, podam dnr·-so cm 
rJunlqtlCr ponto do tcrrltorio hrnziloil•o, o todn· 
viu no projocto sómcnto so diz CJUO ns novos 
modidns npplicllm-se cm determinada rcgiiio. 

l\las, qnnmlo so ontrn nn aprocia~üo dos difTO· 
rentes municípios incluídos no clrcumscripçiTo, 
surgom immodintnmcnto contostnr'õos-ouvin· 
rlo-so docl11rnr ~no cm m11ilos rlci!Ü:;. nunca se 
dor11m ns ln'cs Clrcumslllncins oxtrnordinm·ln•
snppD<lns pelo lll'ojccto; o o uolll'8 ministro dn 
jnstir;n vem ncrcscontnr ninrln quo nn província 
do Goyaz dno·str tnmhom cil•cumstanci:rs cspc· 
cincs, irlentir:ns ós de que lrntn o projecto, o cn· 
trctnnto neste nõo inr.Iuc n JlDI'lO dnrJnclln pro· 
vincin, qnc diz nchnr-se 0111 toes conrlir,iies I 

Isto, cm verdade, nüo tem plnusibilidndc I 
E' o inconvenionto du so rJncral' resolver so· 

Jm) ussum{l~Os, que exigem disposiçlíos f.:'OI'ttes, 
pOI''JUO suo factos goruos, porque JtOtlcru rini'·Se 
nostn corno cmqunl~nOI' outra I'Ogilio-pOI' meio 
de murlidns, como ns de que se trntn, CJUO se 
rcfcrr•m n territorio determinado. 

Onde mandou ou dispoz n Constiluir;ITo isto? 
O ~ue ellu rJUOI' 6 riUU se cslnbelcçnm rcgTns 
np~licnvcis n todos os cnsos, occorl':tlll os !'netos, 
neste ou nnquolle t.•ri'ÍIOI'ÍO do Impol'io. 

Cil'llUmstnncins o~trucrrtin:rrins! Mns o IJUO 
o nob1'0 miuistro ninrtn não fez fui mostrnl' ~uo 
rcnlmonto tnos cirenmstnnei~s rlfirl·Sr nos mn· 
mcipios il\rlicndos; pelo r:ontrnrin, sn!Jo u orador 
quo om ll'llilos desses municípios nunc:r se do· 
ram ci!·cumstnncins oxll'ltOI'rlinnl'ins I g comturlo 
estão esses inclnidns no III'Ojccto. o não cst;in 
outros que o uoilrc ministro dajustir;njli sabe so 

· achnrn, !llrgul!ltrlo.; pelos ltnnrlos do criminosos, 
que provocaram- medidn especial. 

Está com)H'oltcnrlitlo no Jli'Ojecto o tor·rno do 
Macnlmbas. Pnrecc que foi os to urn rios que mais 
nctuarnm no nnimo do noui'O ministro pnrn 
!r presentar o mesmo p1·ojocto. Dcrnm-so nlli com 
otfoilo nttonl:lrios, rios qunes j1i o senado so oc· 
cupou nas ses>õos tle Abril rto corronte llllllO ; 
1nrrs IHH'mnncco c;so estado riiJ cousns? 

Os processos csliio feitos, pnr:r :r !li mnndou-so o 
chefe do policin interino da provincin, o Dr. ln· 
nocencio do Almoitlu, c!Icg-nr11m cgsrrs procegsos 
n son turma. ::-!i'to pórl!l o nobre minist:·o Jll'll· 
tcndm· mnis rJnc il Mncn!1uu:rs se IJSlcudn :rjnris
dicçiro do sou ci10J'o de polici:r cspcciui, poi'<JllO 
IICSlO lliOillC:ltO I'CCObC·SC IIII COSI\ 11111 leiO• 
f.r1'11111111a, no r1unl se rl,r.lnru quo o c:1pitiio l'ul'· 
phy1·io e sons comlllllthciros ftJI'IIlll IIUOilitll"· 
mente llbsoll·idns polo triliunlil do jury. 

'l'enrlo o Sr·. seundrH' Junqncir;r ituntlerarln, 
cm npnrLil rpw-n ;rbsolvir;i'to doii11111Sirn que 
l'orp!Iy1·io o seus compnnheii'OS tinhnm sido Jli'O• 
C•JSsnUos injustillllCIIl0-11 ornrlor, prust~guiJHln, 
o!Jscrl•n mnis CJlle por c:onscguinto ll<:ssos Jti'O• 
r:cssos uno tem 111nis lugn1· n n::,no du auto ri· 
dnrio e.<puci:rl crenrln no prujocto 0111 tliscus;fio. 

Somol!wntementc rlrJII111nStl'tt o r•r:rdm· quu na 
cirindo 1in Jnuunrili cossnl'lllll os moU1•os rio nn· 
tu1·ezn oxcopricm:il r:n111 qu<• so ltuscn jnsti!ICIII' IIS 
medidns oxll·nurrlinnrins propu.<tns ll<'lu nobro 
ministro dn justiço. O que rr•s!n, pois, como 
l'nzüo tio sor p11r11 ossos morlidn.<? Ao govrwno 
compotil•ln vu· der·ln1·nl·O, r•, como nftrr o fnz, 
pnror:o log-ir:o concluir qurr n:io tem l'tlminmonto 
solido n illén tio umn jul'istlit.'~iio cspcci11l, u CJUO 

não correspondo vantagem nlgumn, sendo nlli1s 
tontos o tiio considcrnveis os inconvenientes 
nssignalados. 

As medidas oxcepcionnes por sua mcsmn nn
tureza repug-nam ri índole do nosso systemn. 
Si o govo1·no tem notndo quo nn logislnçfiu cl'l· 
minnl do p1tiz hn luct.nns ou disposir:õos fmcns 
que o rll!ixom rlesm·lllndo punr n rcp"ressão do 
crime, Jli'Oponhn no podar legislutivo u soa mo
ditlcar,,lio, 11111s quo soja e~ta npplicnvot a todo o 
ponto do ImpCI'iO 0111 rJUO SO VOI'Ítll)llO a noces. 
fidnde elo empregul·n. Applicnr meios cspeciaes 
do repressão cm cortas Joc11lidndes, só porquo 
11hi se de1·nm fnr.tos quo om outros tnntos lo· 
gnres tom occorrido, rculmente nüo pnrecu nem 
rio justi\'11, nem do hom conselho. 

Em muitos pontos rio pniz tem sido seria· · 
menta pcrtu1·hada a L!'nnquillidnde llUblicn. No 
Jornal do Commercio do hojo 18-sc n noticia do 
quc.í pnr•n Pcrnnmbnco segnin um rios melhores 
nnvios da esrttwdrn n1rcinnnl, lev11nt!o u bo1·do 
umn numerosn !'orço de imperiucs tMrinhoiros. 
Niio é certnmouto porque alli sojnm normues o 
satisfnctorins as conrlir,õos dn tranquillirlntle pu· 
blicn, quo o presidonlo rln pi'OYincin requisitou 
esta for·r,,n. E, ncnso pretende o nob1·o ministro 

'rla justiça medirias seurolhnntos ns do projecto 
pnrn n ~apitnl dn provincin de Pr.·rnnmlmco ? 

l'onsn o orador que o 11rojccto foi enjoitnrio 
pelo honrado mimsli'O, sou autor. O honrado 
ministro niio fnz mnis caiH!d:il dc•lle, niio fO om
br.rnr;n com a sorte quo cllo possa ter, nem cura 
mnis rlo oppor argumentos ús objccr:lies que 
cllo suscita. Srí o nrt. ~.•, pnrn niio fnllar em 
outros, ti um formiguoirn do quosllios o ·du· 
virlns quo salteiam o-ospirito. O govorno, abnn· 
donnndo o patrocínio do prr1jccto, estú implid· 
tnmonte confessnndo que niio penso11 r:om a 
dovirln mnduroza nns medidas quo propoz. 

Convicto do abnnrlono do projecto, o Ol'ndcr 
dir por conrluidns ns suns observa~õos so!Jr•o o 
nrt. 2.n, rcscrvnndo-so ptll'n opportunnmenlc 
discutir o art. 3.0,i~tHilmontc insustentnvol como 
o IJUO so nchn crn discussüo. (M11ito bem.) 

~ S1•. Fca•n:nudcR {O fi ~unha cou
sidlll'n i11util o escus11do turlo qunnto hnjn n pon
derai' ;r rospcito rlo Jtl'ujcct.o em rtiscussiio, 
visto como n votn('~o·uo nrt. L" deixa bem con
cluir qu1tl hu de sm· n sorte dos restnnles arli· 
1:-os. 'l'orl:rvi11. como o fim 11 quo se 111'11poem os 
l'etlrosontnntcs da nnçiro não ri tnnto o oxilo dns 
votnçõcs como o cscl:tl·er:in:cnto rin Ollinifio pnl'· 
lnmontnt• o illliJiica, o ormlor ainda insiste nn 
tliscu:;siio. 

,\nlos der mnis sento quo rloro :rg-rnrlr·r:r·r, 0111 
numo dn~ populucücs tlo S. l~rnneiSco, os esi'Ol'· 
cos e s~crificíos 11110 nu irnpngna~iio do prnjecl,it 
trlm folto os honr111los sennrlúl'es pelo Pnrnnu, 
pelo Conrir o 1101' Gr:;y11z; o, cumprinrlo osso de
ver, entrn a111 111:rle1·in, chnm:rnd" ninrln n nllon· 
r:iio rio HllllldO jllll'n o enr:tt:lcr oxccpclunul dn 
inorlidn quu so r! isento. 

lln, r:lllll e!l'cito, m;tis do lltdo sccnlo rJU: pro· 
~rido o Bnrzil >Oil o regímen r:onstltuciounl. 
Durn n lo osso niio jiOCJlll'ilO 11 u mOI'O ri e ltllllOS 
\'ttl'lus ~etlielios ~" têm dn~o, u nl,q-umn~ tio cu .. 
l'fiCll'l' g-J•avo. gutt•ctnnto niw ~o tom tnJ'll/Hlo 
preciso l'nzet• cll'ectii'OS os recursos extremos 
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com qno n Constituiciio armou os poderes puhli· 
cos Jlnrn tlclmllnrorn n nnarchin. Si nssim tom 
acontoduo ntú hojo, como prctonuor-so ngot•n 
cronr· leis tio cxcOJ1ÇiiO pnrn a sufi'ocnçiio tlo 
crimes, quo ecrtamonto niio attingirüo ns pro· 
por<·ücs do umn reuolli:ío, o pnm cujo roprcssiio 
mnis que sualcicntos scr·inm os meios r.onsigna· 
dos nn Icgislnçiio vigcnto 1 

Pnr justificar ns medi uns do projocto pintn·so 
com ns mnis cnr·ro~ndns cures o ostndo uns opptt• 
lnrücs do Rio do S. Fr.mcisco, npr·osontnnuo-ns 
no'J1niz corno nrn ftico do infecçflo Jmr·n as lmcnli· 
dndcs vizinlws. Vni nisto muitn phnntnsin. r{ern 
n verdndo é osso, nem 11or conseguinte se torna 
mistm· o emprego do moias dictntorinos, que 
outros niio suo os do projecto, cnJn npprovnçiio 
unr:'t orig-em n umn lei inconstitucional, lei filha 
do colora c do porsoguiçiio. 

O Ol'atlot• mostra como um dos pr·incipncs cn· 
rnctercs tia lei tlovo ser n gonornlilindo, dosti· 
nnmlo-sc nutus a rcgc1' os fnctos futuros do que 
a ]mnir· os que jú occorroram. Orn, ao projecto 
fa ta osso cnrnctor csscnciul. A juristlic<;iio OS· 
pccinl nello crenua niio sorú tunn magistratura : 
scrú uma comrniss:io politica, o tonto mais }lO· 
ri::osu qtwnto Yai ser tlatla a um só indivitluo. 

Que g-rnudo contrnuicçlio niio se nota entro o 
princípios IiLerno> tio g·ovorno o tio pnrtiuo tlo
minanto o a pratica r]UO prolonuom iniciar cnm 
este pr·ojccto ! Nlio hn um sú poyo livro, tnnto 
na Enropa como nn Americn, cm que niio se 
ache proscripto, com.:. }Jcrigoso o anti·lilloral, 
o emprego tlo leis do excep~lio. E, ontrctnnto, 
ellns siio pr·opugnntlas pelo nctnnl gnbinoto o 
11elos honra•los senadoras fJUC o :tpoinm I O 
oJ·atlot· outouuc fJUO isso ú urna auorraçiio, um 
doelinio, nmn tlccatlorwia do lodns :1s IJOas o 
glor·iosa~ doutrinns tlo scculo, o, como consor
'·nJor aliás omtotlos os tempos, o sincernrnonto 
nffeieondo :is liblH'd,1dt!S cousignrulns no Jlncto 
funcinmentnl do lrnporio, u1io pótlo doix:tr· do, 
eom t<<dn n cnorg·ia tlo que tlispüo, com!Jntcr o 
]lrnjlJCtO cm dist:llSSiiO O fjUnOSf]UOl' Ollll'US JllO• 
didrts ria u.csma n:ttumr.a. 

Aqui !lo de que pr·incip:>Imonlo se cnreco pnrn 
o rc~ln!Jelecimento do onlem nns ro~iõos tio 
S. Frant:iseo tl n rccla, int~grn, impnrcinl tlis· 
trilmidio dn jnsliçn; nws jJorvontur·n Iom as 
ncl'.Cssíu·ins condi<;tics }lnrn tlistr•ilmil·n o juiz 
tlc cornmissfio Cl'entlo pelo projoclo? Ci!J•tn. 
mente ulio, JlOI'fJUO ollo jú Yni pnrn :til i contam i· 
uodo pcln politica, lrn do SOl' o;colhitlo poln J10· 
litica, :-:crú l'!1pl'csontnntc da !lOlilir.n. Em cil·
ctuustnnoins tnos,rotllt1.·so o 'Cll pnpcl no do um 
vor•dntloiro fnbt•icntlor do Jli'Occssos. 

Esse l10nwm, precedido pelo terror, não no· 
tlo!':'t, nindn quo o qneirn, npnrnr 11 verundo. Nos 
lnqucritos a que proceder niio irfio ucpílr ns 
tcstomunhns om l'nYor· tios intlicinuos, porrjne 
vs . .;ns, ;~metlront:ulas, trntnriio do esconUer-sa. As 
infor·nnu:lics minisu·mlns palas nutot·itlntlos po
lici:tcs sn!Jnltorrms serito oivnuns do CSJ1irito 
pnrtitlnrio. Que rortlnilo pútlo, pois, rcsultnr do 
scnwllwutos proce<sns, sem n menor ilsenliouniio 
do tninisterio publico, jHll'fJltu inl'olizmont/nn 
comnrcn tio S. Frnneist:o o ministorlo ltnblico ó 
gcntluwntc tloscm110llhnuo por· :•tljunctos do 

lirouwtot•, nomo:Hlos Jltlt' inllnenelu tlu politica 
octtl, o algum alt.i fJUnsl unulplwlwlos? 

O.tttrn fnco. n considerar no projecto soriu o 
mu:to quo vu1 custnr n sun oxecu~ao nus npor
tnuns circumstnncins flnanceir•:ts do Imporia, 
qnnnuo todo o mnximo cm ponho dos seus re
prosontnntes devilrn consistir na reorganização 
do exercito o da csqunurn nncionnl, J1nrn rJuc· o 
p:dz niio possa SOl' colhido de sorprosa pelos 
mimigos ex tornos. Contra osoos perigos é que 
devo precnvor-so o govorno, o nüo, tornando ~ 
nuvolll por .Tnno, contr•n us irnnginnrins sniJvor
süos qno suppõe nn rogi5o do S. Francisco. 

O partido IiiJoral niio devo, pela mcsmu for~n 
do sons principies, ntloptar ns 1tléns do projecto. 
Os consorvndorcs, Deis no OSJ1irito un Constitui-· 
çiio, condosccntlornm, ntó corto ponto, com fi! 
nspirn~ücs dos Iiuorncs, e fizeram nn logislat:iio 
tlo pniz retoques fJUO, pnrn melhor gnrnntir n 
liber~ndo, tlosnrmnrnm por vo1.os n nutoriundo. 
Siio ostns concossüos que os libernos querem 
ngor·n :mnullnr? · 

O ot·ndor longe ostti do fnzor injustiça tis uons 
intenções do governo, o, pelo contrario, reco
nlwcc o amor ít justirn do honrmlo prosiuonle 
do conselho, bem corno do neuro mintstro nutor 
do ]1rojocto; m:>s é rJUO, niio obstante os IJons 
tlosojos ~e SS. EEx., tues suo 11s motlidus con· 
signn~us uo projecto, fJUO ellns hiio de forçosa
monto 11roduzir \JOJ'niciosos eJTeilos, o, umu vez 
]Jroduzitlo o mn, não lwvorít mnis remedia 
possível o uo!Jaltlo clnrnnrlio as victimus. Dossn 
vcrdntlo devem convoncor-so os nobres minis· 
tros, a fjuorn sobeja prnticn do governo, dcstlo 
que clla tiin elurnmcnto so niilgurn no ut•ndot·, 
quo nunca foi governo. nem juiz, o que tão olo
Yadn itlén fúrmn uns difficuldactos da udruinistrn· 
ç1io o tlu rc;ponsn!Jilitlntlc inhorcnto ao sncol·docio 
fln mngisLI·ntut•n. 

Em rnpiuo rolrospocto sobr·o os aconteci
mentos IJllO moliV:1ram a nprosontnouo do pro-. 
joeto, o orador• rnostr·a que nenhum dcllcs 
'tlonuncin umn t~o Jl!'ofnnun pertur•hnçiio social 
quo jusliOqno a nuopçlio do meios uictntoriacs : 
o mds gTnYe tlo todos esses fnctns foi o snque 
tln citladc da .Jnnunrin ; mns nhi o priueipal 
cumplico dos mnlfoitoros foi n covm·din do mi
litnt· oncnl'!'cgndo do dofonuol·n o a pnsilnni· 
midndo dos Imhil:IJ!les dn mosrnn cidade. Entro· 
tunlo, ti o sn<JUO da Jununrin o motivo principal, 
soniio :mico, do Jll'ojaclo I O S. Francisco servo 
do npJJonllit:o, não ü uwis do fJUO um Ol'llnlo pat·n 
cnfcilar· a nol'tt circumscl'ipçfio IJOliciall 

u honrado miniitt·o tln jnstiçn nlio duvidou 
nccil::r n cmcnril> dos nobres scnntloros por 
Pcrnamlnwo, oxclnintlo tln circumst:ripçiio os 
tor·rnos un Pctrolinn o Boa Vista: nem !'ai isso 
favor, mns jnstiçn; J10l'f!Ue, porém, niio ndmilte 
n oxcluslio dos termos da com:Jt•c:• do Jonzoiro, 
ignulmonlo isentos do pct·tnrlloçues o ignnlrnonte 
remotos das locnlitlades em quo ellns su tlerum? 

O orntlor rcconheco r1ne se ocho isolutlo, 
nuucn tendo sltlo govomo, o, portanto, sem 
Jl!'Cstigio JlOiitieo i mio apoimlos); mns l~m!Jem 
!lÜO podo Jlllrn ll COlllfircll tlo SOU llfiSClnlOntO 
um fnvnr, porém npon11s a :unplinçiio dn justiça 
fJUO u outros l'oi cr.ncotlitlu. lln rigoro8n itlcn· 
tidntlo do circumst:mt:ins purn serem oxclultlos 
du novu t:ir·enmscr•ipcfio policlul, entre o; ter· 
mos llOl'llumlmcono~ uo l'ott·olinn o IJou Vista e 
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os tres termos do Joazoiro, Capim G1·osso o Sento 
Sé, rJliO conslittwm n comnrcn do Joazelro. Si 
fornul excluídos nqucllcs, tnmbcm estes o 
davam ser. 

Esln ó a convicçuo do orador ; nesta qncstiio 
tem por si ~ rnzfio, tom a justiça, o fundado na 
razão o na JUstica sómcnto cedo a Deus. (Muito 
bom J muito bem I) 

O Sr. Silveira dn 1\lotta:- Sr. 
presidente, niio contnvn tomar parto neste do· 
Jwtc, posto que tive a l10nrn do SOl' o primoil'o 
que clll:clou a opposiçiio no projecto ; mas nu o 
tencionava continuar, porque tenho conscion· 
cin da dobilidndo dos meus recursos (ntio apoia· 
dos) o lambem pelo mau estado dn minhn saudo. 
Ha um mcz que com pczar niio tomo pnt·to nas 
discussões llosta casa. 

O Sn .. )uNQuianA:-.E com pézar do senado. 
(Apoiados.) 

0 Sn. SILVEIOA DA MOTTA:--Aindn hoje CSSCS 
motivos militam com mui la força; o tenho 
consr.icncia do que vou fazer um sacrincio ar· 
rnstado peln pulavra do nobre scnüdor pela 
Dahia que acniJOudo fnllnr. 

O; impulsos pnrn ontrnr nn discussiio oram 
muito fortes, mos cu cerlin :Is difficuldndos pos· 
sanes. O senado so ha do lr.mbrnr do que re
sisti á tenta~ão do tomar parto nas discussões 
do creditas do ministcrio <ln ngricullurn, npoznr 
rlc sér m"mbro da ~ommiss:io do areamento o 
hnvel' SUbSCrÍ[llO O Ileg'aÇfiO dOS reCUrSOS SO· 
Iicitotlos un extensão em que o foram. no
sisti, poi'qne jü mo achaya imJlOssi!Jilitodo pcln 
dooMn. 

Posto quo enfermo, como pnrtlcipci ha muito 
:i' mesa do senado, vim a esta cnsn, Sr. prcsidontc, 
porrJUO soubo que n commissüo qo oroamcnto, 
llo qno fuça parlo, trahalhnvn; o v1 quo poderia 
prcstur o meu concur;o a esse trulwlho impor· 
tunto som tomnr parlo no dehnlo. Mns du saln 
dns com missões a esto recinto vai pequeno os· 
pnr;o; do Iii c·uvi a voz do nol!ro scnnr!or pcln 
Dahia, c clla arrastou· me. Por 1sso c~pcro rJne, 
si o scnudo cnchorgnr ms 11oucns obserYal'uos 
qur: tenho do ofl'crcccr sobro o nrt. 2.• nl~:timn 
ue!Jilidndc, mo doscnlparir. Tenho umn tlividn 
n 11ngnr; cu me oxplieo. 

fui o primch·o orador nosln casa rJUO so oppoz 
no pt•ojoclo (apoiados) ; o com pezar; JlOI'qno o 
honrnilo ministro da justir;n tinhn·mo fr!tto n 
llnt•zn do consullur prrlvinmcuto sollt•o ello, om
born tlepois o npt·esontnsso mollillcado. E11 tinhn 
sollrns liO desejo do conucsr.cndor com o hon
rado ministt·o; mns,dosde que rcce!Ji o projecto 
primitivo, qno nua rl.o qtHJ esta cm discussiío, 
lli'OllllllCÍOÍ·lllO COilli'U 11 iden Cllllitnl da ,Ílll'iS· 
ilior;iín O>IJocial; o r.\ es•u ainda lJllC mo conserl'll 
ndvorso no projecto. 

Sonhot·os, o nt·t. 2." estalleloco nlgumns _dis· 
tiucçõcs qnnnto ao JH'uvlmeuto dos lognros do 
juizo,; do dil·eito, juizos muuicijmes o promo· 
tOI'cs, assim como nrospoito do condições roln· 
tivus no chefe do llOiicln,rJilo niío suo oxtomivas 
tis nomr.nções do onu•os mn:;lstrndos. Até nisto 
hn t'spccinlitlndo uns nomc:t~lios. 

A uossn mogisll·atm·n tom jmssndo om suo 
orguuiznçiio por nlgumns nltcraçües, nttonllollllo 

:is distancias dos lognros cm que os magistra
dos ·tum do funcoionnr. Assim ó quo so tem 
concedido nntngens nos mngistrndos guo vila 
funecionar nn província do Moto Grosso, quonto 
á antiguidade. 

Em nttonciío ils grnndcs distnncbs, o governo 
tom marcado njudas de custo o ossos mngistrn· 
dos tnmhcm, segundo ns distancias que têm 
a porcorror, pr.rn chegarem. aos seus termos, 
comarcas ou relações. 

Mas neste projecto esta!,elocc·so nlguma cousn 
mnis do r1uo osiÓ disposto pa1·n n goncrnlidado 
dos mngistrndos, que suo grntincaçõcs o ajudas 
do custo maiores o pnrn dislnncins menores do 
que ns quo sfio mnrcudns pnrn outros que siio 
m~ndullos parn lon~o. Portnnto, hn nisto Iam· 
!Jcm ospccinlidndo. 

Mas, senhores, esta niío é nindn o ponto prin
cipnl dn ospcciuliundc, que ó o dn jurisdicçuo. 

Estou cornprehondcndo, 81·. presidente (sojn 
di to cn tro parcnthcsis), qno não poderei estender· 
me muito ; assim não tlcs~nvolverci ns minhas 
rnzüos, nprcsontnndo·ns o mnis syntholicnmcnto 
que me fór passivo!. 

Penso, Sr. pmidcnto, quo o projecto niio ó 
senão umn disfarçada suspcnsiio do garantias 
para o Rio S. Frnncisr.o, 11orrJUO so redu~ a 
estnbclccor juizes o~Jlcciaes o do nomcaRiio 
immcdinln do governo, r.om dill'oronça do JU· 
risdicçiio. 

Assim poder:'o o chefe do policia omprognr n 
prisão prcventivn nos ctrsos doOnidos nn lei que 
reformou o nosso codigo o nu do 3 do Dezembro 
de 18U. 

ncstringindo·se nn loi ultima de 1871 os 
casos de prisão provcntivn, ngorn nlnrgam·se, 
rJuanuo se d:í no chcfo do policia o direito do 
lnnea1· mi1o desse maio. · 

o"rn, scnhoi·os, cu niío sei que noccssidndo o 
governo tem desta lei do susponsiio de gn~nntias 
pnrn o 11ío S. Frnncisco, porque no Imporia 
tem hnYitlo pcrtm·hn\•iio JlOrmnncnto uu ordem 
publicn cm muitos Jogares, o nunca o goYcrno 
toYo ncccssidudc do usnr do SUSJJOnsiio du gm·nn· 
tias disfar~ndn, corno ú cstn. Vejo, ve1'bi fJI'<tlia, 
quo ns JlCrturbaçõcs de l'ancllns o do .lacuhypo 
não prccisnrnm do que o cot·po lcgislntivo om 
nenhuma dns plwscs de situações diversas que 
nssislirum n esses J'nctos votnsse leis ospoeitiCs; 
nenhuma dessas situncuos, nem n libot·nl, nem 
a consot·vudorn, lnnçott miio do lei ospcoiul pam 
trnnqnillisnr Pnncl!ns o Jncuhypc. 

O Sn. Fm1~A~DES D,\ CulillA :- Ouricury o 
outros logilrcs. 

O Sn. SILYmR.\ DA ~IOTTA: -Os Dnlnius do 
Mnranhiio,rJUO vnl'l'ut•am qunsi todu a pl'ovincin, 
rJUO dornm Iogni' ntó cm Hlguns cnsos u sorcm 
IJlllllillcados do I'O!Jollíao ou do sodir.•ITo, o n 
serem onyiadas !'orças tln cupitnl do Imporia, 
qunndo al!i se dornm combates ú !'orça publica, 
o governo nnncn so l~miJI•ou do pt·opor loi 
cspcci:li por. cnus:r dos !lulalos, como niío se 
lomiJral\1101' cnusn do Jacuhypc, do Puncllus e 
do Ourlcnrv. . 

Ullimnmõnto, por r.nusn dn lei do censo, o 
norte do IlllJWl'lO so perturbou sorinmcn to; 
tnmbom a lei do pesos o medidas abnlon JIO· 
pulnçõL•s insonsntns qno osliio no pciOI' dos do· 
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clives rovolucionnrios, o da ignornncin elo ob· 
joctivo; e nnncn nenhum governo, nem liberal 
nem consorvndor, so lcmiH·ou de propor uma 
oxcopçlio nn lei. 

Entt·ctnnto foi osso o jn·incipio com qno mo 
oppuz logo no pt·ojcolo dizontlo no no!Jre mi· 
nisll·o da justi~a: • A Conslituiçfio da Imporia 
dispõe rtuo n lol ti igunl pnrn lmlos, quer proteja, 
quor castigue. • Si a lei do lli'Ocosso IJUO nós 
temos ti l't': on para tollo o 1mperio, eniüo o 
governo projlDnh:i nclln nmn nllcrnção, mas 
querer uma c i fr:wn pura todo o Impcrio o umn 
lei l'rll'lo pnrn ns populnçtíes dns mnrgcns do 
S. Francisco, não COUlJll'e!Jcndo. 

O Sn. Conn~L\ :-E não totlns. 
0 Sn. Sn.VJ~IUA DA MOTTA :-Essa Ú O VÍCiO CU· 

pitnl do projecto, tl o(J'cmlcr n Constitui(:ão do 
!ntpol'io, r1uo I)ÜO ~ueJ' ~uo hn,in duns leis po· 
nues o duns lo1s do pi'Dco;so rlivor~as segundo 
os povos o as circumstnticias c!cllc~. 

O Sn. Commr,\ :-Os factos alieg-ndos se podem 
dnr ncssn rogiiio, como em out1·ns. 

O Sn. SILVEJil.l. D.\ Mo'tTA :-.Til n1io fali o na 
importnnein elos fnclo.<, llOI'rtuo muilo m:tis 
impnt'lantos tem se dntlo nesses outros lagares 
que j:i citei c parn os trnnc1uillisnr não foi ne· 
ccssm·io lnn<;nr mão de moúicln cspecíul, 

Depois, Si•nhores, 011 não cnniJll'iJhondo CJI!O o 
illllstrnllo Sr. pNsi<lontu do conselho, filho da 
proyincia <ln lJnhin, conhece1lor das esscn1:in~.s 
circutustnncin< dos povos que hnhilnm nas 
mnn~on:; do S. Prnncisco, ptHié~:w jnl~ar que 
uo c~tndo actual Llas cousas llih]Uelles log-ares a 
legislncfio oxistentu 1í insufficionte. Aimln ngol':l 
acn!Jo do ler um tcle:;rnmma vindo de Macnhu· 
bos, nossa Züna do S. Francis~:o •.• 

O Sn. Fmt!I'ANDr.s DA Cu~:HA :- AIJsoiVii'ilo 
nnnnimo do jttry, logo lli'Decsso politico. 

Ü Sn. SI~VEJU,\ DA MOTTA:-., .eommunicnnclo 
que os inclividuos /'ronuncinllos pelos nconto· 
cimentos dcs1n locn idnde, indo no jnry, fornm 
unanimcm ente ttl,soiYidos. Ora, pot·gnn taroi,ossn 
jurisllic~ão espocinl do chefe de policia SiJrvirtí 
pnrn contrariar n decisDo do jury? Creio quo o 
~ovorno muito prudcntcmcuto podin nllt·ir m1io 
dl!sto projrcto, lJOriJUC ns eiJ•cnmstnncias do 1\io 
S. Francisco hoje nõo s"o as IJUO et·nm no llrin· 
cipio da st.~ss~o. dnntlo Jogar Ú:i g·r·nnUo~ l'ccln· 
moções que hou\'L\ '"uro o:< fnt:tos do l\io S. 
Frnnci>~:o, ns qunes o nn!JJ'O míni.<IJ'O 1111 justir.n 
respondeu nssrglll'lliHio que ltnvin do lomÍ•r 
rneJlidas qnu li'lllliJililliscm essns poYO:t\'lios, in· 
th.•IHmdenlo tlú nwio:; ospodao~. E, por is~oJ 
SOIIIii>I'CS, 111.10 CU ClllOIIIÍO IJUIJ O llOIJI'O presi· 
dente do oonsr:lhn, cujas intenr.õos nin~lii.'lil 
julga mnis purns J!n IJilO eu, do'via concot'l'ct' 
JIOI'Il salvnt' n >itunl'f•o deste projecto, fazendo-o 
relit'lll' 1ln tliscus>"o, desde quo rer:onhcco flUO 
as ciretunslnnc:ins tlossn provilll:io o dossns 110· 
vonr;õos pt·oximas n"o ,no ji• ns que inSJlÍI'nl'hlll 
o uulot' tlo projoetn n u!l'orocd·o, 

O Sn. ConnErA:-Pódll acJ'Cilltnr·SO quo o~sn ó 
n rcsolut•Jio do honr:tdo ltl'r·sitlenlo do consollto. 

0 Sn. SII.I'ElflA DA MOTT.\:-DOJlOÍS, senhores, 
nfio sef como um governo quo fuz Cuiisbtir n 
sun Jll'imoiJ a lliCilidn cm nmn roformn t•leltot'ttl, 
o dcsojn nssegurnr n lillcJ'(\ndu do roto, quer 

entregar moia duzia do povoações importantes 
dns margens do llio S. Francisco n um regímen 
especial, que j!t oqnipnrei o continúo a equiparar 
a uma suspensão ile garantias. 

0 Sn, FRilNJ.NDES DA CUNHA:- Apoiado. 
O Sn. Sn.vmmA DA Mon\:- E tenho do oiTo· 

roem· uma omondn p11rn que, llil cnso elo passar 
o Jlroji:cto, ostns povoa\:1ios llqucm intcrdictas 
para u eleição .•. 

O Sn. FEnNANDE~ nA CuNnA:.:... Muito bem. 
O Sn. JuNamnnA:-, Apoiatlo. 
O Sn. Srr.VEI11A DA 1\loTTA:-..• porque não 

ti pos,ivel pt·ocodcr a olei~i•o livro cm povoações 
que estão sujeitas no estado do sitio. 

O Sn. FEillUNDES nA Cl1NIIA:- Apoiado. 
O Su. Su.vEmA DA Mon·A:-Quundo so dis· 

cntir o ut·t. 3.' hei tlo oiTorcccr mnn omendn 
hypotlioticn: si pns;nr o projecto, ncrcscontc-so: 
flllO n:1s JlDVDIIt:õcs tlc Campo Lnrgo, ll:trrn do 
Hio Grande, Cnrinlwnho, o celebre l\io dos 
Eguns, Monto Alto, Ut'ubú, ~lncnlmbns, ChiqllC· 
Chiqnr., ncmnn~o, Jo:IZIJiro, 8tmln Sé u Cnpim 
Grosso, na pt·ovinein 1ln finhin, o Jnnnat•in e S. 
Fl':nH:isco, n•t do Minns Guru os, não possn haver 
eleições ..• 

O Sn. FEnN.\NDE> DA CuNnA:- Altoíndo, 
0 Sn. SII,\'ElllA JJA MOTTA;- , , , porque niío 

ú passive! coJJJpt•chcnuor-so fJUO ltnja clciciio 
Ihrl'l! cm uma situnç~o snjcitn no t'.!gimcn ês· 
pccial, o que está fót·u dn lei commum. 

O Sn. F1~l!XANOES o.\ CuxiCA:-Apoindo, 
O Sn. S:r.vErllA o.\ MoT'rA :-..• ondo se púdo 

prender cm mniot• nunlCiro de casos do que 
cm outrn quulquer lo~alitlado. 

Oro, senhores, JlOI' cstn rnzão cnten<lo r1ue o 
projecto nito cstú cm hurmonin com o prog-rnm· 
mn do gov~l'lln e eu não desejo flUO esse pro· 
grnmmn se fn!seo. ~lns n mctl'tla Yni fnlscal-o. 
E si o ~:ovoJ•no n"o qnizor <JnO o chefe diJ poli· 
cin uspecinllove na nlgiboit·u os repJ·osonmntos 
qne devem sot' desses I•lgnros, ha do cntno 
aceitar n minha emenda c prohihir que haja 
cleiçiio I:í. 

(I Si\. FER.\'AND~S DA CUNIIA:-.E' poior do que 
o /Jngo!lo dn S<!CCa, 

0 Sn. SILVWIA O.\ MOTTA:- Sr, lll'csiden· 
te, o 11u!Jro scnndot• pcln Jlnliin flUO tom n res
IIOUsniJilit!atlc do 1110 101' tt•nzido a os lo Jlobato,jú 
exuiJot·nntcm~ntc demon,;trou os IHH'i~~:s quo 
l'esultnm dn ntlo\J<;ão !losla .mctlidu pclu uxtonsão 
e pulo uso quo tJ ln podo Vil' n tct' npplicnndo-so 
u ouLl'OS cnsus. J~ OlL llct.:luro foi'HWimanto no 
gDVOI'IIO Cjl\0 tenho modo, '!ll0 si Jl<ISS/11' 11 )))ll• 
<lida IHII'a o llio S. FrnJWI.<co d'a'lui a pouco 
tempo o me~mo decreto rotn n uumcrn<'iio o 
dnttt quo hn do ter oll'orccot·ú onsojo l'nvPrÍ•vel a 
sut· ustonditla n tnuitas uutJ·us i•ovon~u,Js do 
fmpcrio. . 

O Sn. Ft~IINAlfnEs nA Cu~n.,:-Noste pniz, rm 
IJUO os prccodontcs o os factos consununndos 
constitumn lei. 

0 Sn. SII.VJ>InA DA MOTTA:-... O nté com uma 
vnntn~cm, o ú quo o IJOr[JO ~~~islutivo do tempos 
n cstn pnrto ttllll usadoiiC 11111 systcmn do logis· 
lm• tJUO o povo H fio entendo; ú po1' meio tlo nu· 
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mcrnrucs dos decretos: a lei numero tantos do 
tnl dr;tn O c:~ oxtcn~ivn u tal cousa, c o po1•o niio 
~uhc sobre quo se legisla, 

0 Sn, l~EIINANDES DA CUNIIA :-Apoiado, 
0 Sn. Su,VlliiiA DA MOT'l'A:-E' preciso sor 

doutor dn igr·cjn, 
0 Sn. [IEIINANDES DA CUNIIA :-E ato om lei de 

impostos. 
O S11. Sn.vmnA DA MnTTA:-Assim, csln lei 

llxcopcion:ll Jlora ns manrons 110 S. [lrancisco 
ncn ndoplndn JIOl'o muitos circumstnncins de 
pcr·tur!J:u;iio <ln Oi'rlcm publica, quu seja um 
pouco mais durarlour·n rm qunlqnor ponto do 
Impor•io, •ronho rl'ccio, Sr, prnsidcntc, de que 
ngorn por• qnnlqncr motivo muis complicndo q uc 
se oll'ori!ÇD mn alguma província o governo por;n 
logo uma li! i ospccinl. 

O Sn. ConnEJA :-E llqun pnrnlysndo emrtunnto 
não se reune o poder lcgi~lnti7o. 

o Sn. Sn.VETIIA DA MorTA:- sr. presidente, 
só nmn qne>tão de pl'incipio, como esta, me 
podia olmgnr n vir irnportunnr o senado com 
pnlnvras de cnrcrmo. 

Mns cu vejo ns cons11s do meu paiz liio mnl 
oncnminhntlns, niin direi qne estou dcsacoro· 
çondo, porque estn tcr·rn tem muito viço, mas 
tenho muito reecio das complica~õcs politicas 
qnc JlOtlem resultai' de se fazer uma invcrsuo 
nos pr·incipii'Js, c tno rundnmcntal como cstn, 
em que so vê uma siLnaçuo liberal nppcllar para 
meios, pnrn os qu11cs nuRcn a mais nrdunto 
situnçiío eonscrvndorn appcllou.,, 

0 Sn. FEnNANDilS DA CUNHA :-Apoiado. 
O Sn. Sr~vr.m.1 DA MotTA :-..• quando houve 

commuçlics no Impcrio, 

O Sn. ConnEIA :-Apoiado. 
O Sn. Sr~vr.rn.~ DA Mo-ru: - Entrelnnto, 

quando surgo umn nurorn do rei:cnoraçiio, 
quando na verdade d~spontam rundadas cspc
rnmns do um rcgimcn mais livro, vem o mi· 
nisti·o dn ju>tiçu c atira nssim no senado (nem 
no menos pl'incipion pela camnrn olcctivn Jlnrn. 
tomar o pulso), um projecto, o mnis ntrnzndo 
quo tlllt ndnrslerio conser·vudor podia apresen
tar .... 

O Sn. Fr~nNANUES DA CUNHA:- Apoindo. 
O S11. Sz~YEIM DA MoTTA:- ... o mais rctro

gr·:Hio, com idt'as do .}urisdicção cspccinl n que 
s,·, Lêm l'ecorrhlo os ministi'OS das monnrchlas 
qnusi docnhid11s.Qunndo vejo uma invcr·são dos
tas, mesrno no cstndo du tlosaniniO do meu cs
pir·ito 11 respeito dus consns jlllblico>, niio posso 
CDIIIO homem de principias doiXIII' do lirzor nl· 
gmn sncr·itlcio no monos par·n quo o pulllir:o snibn 
o o pniz l'uconllcçn que, si ncuso cstns situnl)lie:; 
movcdir;ns un nossa polilicn oxpiiclllll rttwntns 
incOn~.nnancins :'O pos:-;nm nchnr nn mnrciHI dos 
negocio.< politlcos, hn no menos at:uum que 
nc<>l! r!iluvlo ria consciuncins tem umn ur·ca do 
Nou Jllll'n SIIIVIII' IIIU principio, 

E'" IJIIO t•U IJUCI'(l, 

O Slt, FrmNANnFs D.l Cu:.m :-Sontinclln som
pro vigilnnlu tln Gouslit~içilo, honrn lho scjn 
rcitn I 

Ficou sobro a mesa, para ser tomailn om con· 
sidcraçiio opportunnmcnte, u seguinte 

Ememla additiv<l 
·Si pass~r o nrt. 3.' ncrcsccntc·se o seguinte: 
·Emqunnto ostivllr cm oxecuç5o n presente lei 

niío S<l pr·ocedcrt'• n eleição alguma nus pnrochias 
das cidades ou vi lias indicud~s no nrt. i.•- S. 
R.-,S ílveíra da ~fotttt, • 

Ficou oncerradn a discussão por fu!ta do nu-
mero para votnr·so. , 

Entrou crn discussiio o nrt. 3.• 
Foi lidn, npoinrlo e posto cm tliscu>são con

junctumenlc n r~mondn do Sr. Silveira dn Mottn. 

O Sr. COJ•rcin começo dizcnJo que 
rnz:io linha pnrn nffirmnr, qunndo discutiu o 
nrt. 2.•, cm prosençn do a!Jondono que do pro
jecto rcz o seu illu;;trado nutor, que era um 
projecto ongcilado. . 

O Sn. SARAIVA (presidente tlo conselho): -0 
nobre ministro da justi~n estrí doente. 

O Sn. Connr.IA diz quo cst:i prcsf'ntc o nobro. 
presidente do come lho. 

O Sn. S.IUAIVA (presidente do conselho):
Tcm·se discutido tanto I V. Ex, quer ~uc cu 
fnlle desncccssnriamentc ? Cndn um já formou 
seu juizo. 

O Sn. ConnEIA absorva que ainda S. Ex. não 
disse umn palavra sobre o projecto. 

O Sn. SAnAIVA (prc!•'rlento elo conselho) :-Nem 
preciso dizer; o Sr. ministro da justiça repre
senta o governo, 

O Sn. ConnEIA nota quo depois dns obserraçiles 
foitns pelos nobres senadores pela Dnhia e por 
Goynz que trouxeram(, discnssuo considerações 
do maior momento, o nobre prcsidcnLe do consc
lho,apcznr de chamado ao debate pelo il!ustro se
nador JlOr Goynz, entendeu dever deixar encer
rnr·se n discussuo do art. 2. •, sem umn pnlavrn 
de deresa, 

O Sn. SAUAIVA (presidente clo·colJScl/to):-Nüo 
crn PI'eciso. 

O Sn. ConnlliA diz que o nobre !?residente do 
conselho tem adoptado um certo tom desde· 
nhoso, ·que nlguma Vt'7. lhe hn de custar mnis 
caro do que de ordinario. 

O Sn. S.lllAIVA (presidente do conselho):-Niio 
duvido, mos t.onho ru>pondido sempre a tudo. 

O Sn. Connr.a observa ctuc niio respondeu 
absoluta monto o nudu; na discusslío sobre o 
Ul'l. ~." foram foilns consideruçõos de algum 
valor o o nobro presiuenLc do conselho nem 
h ontem nem hoje disso uma palnvrn, 

O Sn. SAn.\lVA (prcsiclcntl! do consrllto):- Hei 
de estar o ranar·totlos os din~, (junndo entendo 
que o senudo jú ostú esclarecido ? 

· 'l'enho o tliroito de rnllur quando entender 
que O devo ra?.el', 

O Sn, Conm~tA niio pretende contestar a 
S. Ex. o diroito que tem do cmlnrc.'rm·, mns está 
tnmbcm no seu uir·eiLo dizontlo f!UC nlío pódo 
dar JlOI' diiculidn uma ma teria, .• 
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O Sn. SAUAIVA (Jli'CSidcnto do conselho);- Hei 
do fnllnr quando quizer. 

O Sn. CennErA ... o considerar <lo nenhum 
\'alar ns observações que sobre olln foram feitas. 

O Sn. SAilAIVA (Jn·esírlanta do cnnsalfiD):-Oh 1 
pois não fallai' sobro umn mntorín é niio <lar 
valor :is considernçõas que rornm feitas Rohro 
o!ln? Níio ]10SS~ ra!lnr tanto quanto fnlln V. Ex. 

O Sn. ConnEI,\ n:ío quer que falia tanto 
quanto cllo falln, mas o nobre prosidoule do 
conselho não podia deixar do responder ús r.on
sidernçíles que foram npresentadns sobro o 
m·t. 2.o 

O Sn. SAMIVA (1n·asidento <!o cnnselho):-Já o 
Sr. Dnntns disso o que tinha do dizor. 

O Sn, ConnEIA diz quo fallon apenas contt•a 
o adiamento. 

O Sn. So~no~.rv,\ (JII'csidcntc tlo <:onsrlho) :
V. Ex. vota contra o projecto, que importa qno 
cu fnllo ou não~ 

O Sn. Conn~r., díz qnc .i :i o ::ovem o nclw 
que os senadores são impertinentes CJunndo 
querem snher 11orque clle não sustenta n sun 
obra. Espm·:t ll{:(OI'n vm· o que rliz o nohre pre
sidente :icat·ca dns abserva1ões que vni fnzer 
contra o nrt. 3. 0 

O Sn. S.\ nA!\' A (prcsilltm!c do consc!/io) :-Si 
entender que nfio devo r:,nar, não fallorei. 

O Sn. ConnmA diz que Jl<írlc S. Ex. ficar com 
esse direito do siloncio cm uma cnsn uo poria· 
monto, estando :\ frente dos negocias Jlublicos. 

O Sn. S.\llA!VA (Jli'Csidcnte elo conselho) :-Hei 
de fnllnr rtunnrlo entender CJUC devo. 

O Sn. ConnEiA ponrloro quo os ministt·os que 
nprcsentmn idéas no tmrlamonto devem snston· 
tnl·ns e não rejcitnl·ns, como tem sido rcjei· 
tndo c abunrlonndo o projecto. Lonvn Qntrotnnto 
o nobro presidente por tci·O abandonado. 

O Sn. SAnAr\'.\ (presidente do consollto):-Estí, 
ongnnnrJo, não nbonuonoi; o nolli'O nlinistro 
lln juslioa uorcndou-o pcrfeitnmente hontom. 

O Sn. ConnEro~:-0 nohro ministro dn juslica 
n;Lo disse umt• palavra sobro o art. 2.' • 

O Sn. S.\nAIVA (Jli'Csi<lonto do consc//io) :-Pois 
cnwo o scn:Hlo voto como entender. 

O Sn, ConnF.iA 1Jiz IJl!C do <JCrto que hn do votar· 
ora o que faltavn tnmbcrn, quo o noht·o prcsi: 
dento do comolho tlisscsso no scnndo CJUO votasso 
súmenlo como S. E~. qtlizesso. 

O SI\. ~.Ali:'!\' A ()ll'rsídentc do consollto):- O 
f:OVCJ'no Jll clisso o qno entende, o scnn<lo Jli'O· 
ccd:• como quizer. Nunca se discutiu tonto um 
IH'OJecto como esta. 

O Sn. Conn~tA diz rtuo tnml!om ainda niio 
se llJli'osonto.n um Jlrnjeclo que so pni·cr:c~so com 
o quo se discuto, tiio pouco consistente com 
n2cdidns trio pouco justillcaYoís, c com tllsposi
çues cxtrnvngantcs. 

, 0 811. S.\11_:111' A ()li'Csid<•Ji(U elo CDIISCl/tn) : - Ji1 
disso que nuo posso fullar lllnlo rJunnto fulln o 
no!Jro senadoi'. 

O Sn. ConnEIA observn CJttC os ministras, no sys
tomn constitucional, nuo poriam JlCdir nos votos 
o que lhas falta nu discussuo da força mornl. 

O SI\, SAIIAIV,, (111'CSi<lc1ilC tlo conselfto) :
Forca moral nüa a hei de ter com discussões 
suporfluas. 

O Sn. Conn~rA replica na aparte que o nobro 
Jireshlcnto do consolha não tom direito do 
qunliflcm• do su(Jcrfiuas as discussões do se
nado ; suporlltws I stlpornuo póde o orador 
dizer que é a projecto, 

O Sn, SAnAiVA (Jwcsi<lentc tlo consclito):- Su· 
perlluns da minlin pat·te. 

O Sn. Conn~rA diz que o nobre presidente ilo 
conselho tom n responsubilidndo do seu cargo. 

O Sn. S.\IWVA (p!'CSirlcntc do consc/flo):-V. E~. 
quer obrigar-me a fallnr. 

O Sn. ConnmA observa que S. E~. pódc fazei'. 
n respeito doart. 3." o que fez a rcspoíto do 2.•, 
mas não Jlóda dil'igir-sa uos senadores da maneira 
pot· que o tem feito hoje .. 
. Stlpcrflu~s ns. discussões I suporJluo é o pro· 
JCCto, o mn1s que suporfluo. 

Si o no!Jre JH'osidento uo conselho julgn·s~ 
com o direito uo votar sileuciosnmcnlo, niuda 
depois uns mais proccdontos o!Jjocções, fftl'n·o, 
flcn isso sob sun responsn!Jilidnde; mns o Oi:ndor 
tom o dever, uosdo rruc contesta n doutrina do 
projocto, de cxpur:lns rnzõcs cm que ~o funda, o 
JUStillcnt· o sC\1 voto. 

O Sn. SAilAIV.\ (pl'csidcntc do conselllo):-N1io 
lhe contesto osso direito. · 

O Sn. ConnRIA·: - Mns o no!Jre presidenta do 
conselho disse qua ern uma discussuo superllna. 

O Sn. SAnAIVA (lll'e,ç.'dento tlo conscllto):- SU· 
pcrJlua dn minhn pnrle. 

O Sn. CannEI.\:-Entlio scríi. 
O St\, FiwN.\l>DES D.\ Cu;o;rr.1:- A malorin da 

amendn do no!J ro senador por Goyaz careca de 
onuncinçiio do juizo do g-ovcruo. · 

O Sn. SAnAI V.\ (Jn•osidento do conselho) :-'l'emos 
n 3." discussuo. · 

O Sn. Conmno~:- Si pnss:il' cm 2.' 
Mns o CJUO so nlio comprohcndo é fJllO os so. 

nndoros, CJUO sem nenhum outro flm senão o 
tle mlvognrcm os interesses tln cnu~n publicn 
so empenham. nn d!scuss~o <lns mntorins qtto Ó 
governo truz n considornr;uo do senado, estcjnn1 
expostos n ver o fH'Csilionta do conselho ucclnrur 
'ltlC essas discussões siio stlporJluas. 

p Sn. S,\llAIYA (JII'esidonlo do conse/lw):-Poln 
m111hn pnrta. 

O Sn. ConnlliA:- O que devo fnzar·sa cm 
t~l caso? 

O Sn. S.IUAi\'.1 ( Jll'csidontc do conscllto) : -
V. Ex. tem muilo interesso em CJUD e11 l'nllo, 

O ~n. Connti.\:- Si S. l~x. não CJUOi' fullm·, 
fi~aru com a rnsponsal!ili<ln<la de senucto, 

O Sn. So~nAlV.\ (Jli'csi<lontu do conselfto) :- Etl 
tomo sompra nrosponsn!Jiliduuo dos meus netos, 

0 Sn, COURiU.l diZC]Ue VOl'•SO·Ita si O Oi'L. 3.' 
se oncci•rn tnnlbelll som uma pnlnvrn 0111 sua 
defesa. 

/ 

I 
J 
f 
i 

I 

-~ 
I 



!< 

< 

) 

1' 

SESSÃO EM 5 DE AGOS'fO 81 

A Jll'imolrn oonsldornciío quo oss'o urtigo pr·o· 
vocn, ú n consnr;rnr;iío juridicn rJUO so r1uor dur 
nos ndo~ dldntorinos quo o governo nté hojo 
tom prntrcudo, doclnrnnrlo fJllO n lei só devo ser 
ohsorvnrlu OWlunnto, n juizo do meslllo governo, 
nttondcr nos inter·ossos publicas. 

Agorn r1uor-se olcvnr· o quo se fuzlo dletnto· 
rinlmento n 11rlncipio Jognl, o rJuor-so dor no 
governo n compotoncln do doclnrnr ns lois sem 
cfl'olto. 

Até nqui nflo so tlnhn pretendido conseguir 
rJt1o oJogisi:Jtlor Fnncclonnsso somolhnnto don· 
trinn. Foi umn phrHso 'tcmornl'in avnnçar du 
trllmnn rmrlnnwntnr, om fnco do pnlz, qno n 
lei só se cumpriri1 emqunnto o .governo onton· 
der que clln nttondo nos intcro~sos publicas. Isso 
excitou o justo clnmor do todos que so into· 
rossnm p~ln con~olidn~üu rl:os instltuiçüoi ju· 
rnd11s. Nua so tmnn pretendido ninrln trnzor 
srnnolbnnto principio ú consngm.,ão Jegnl; mns 
o llOuot' logrslativo é ngot·n chÔmudo a dizer 
quu no govot'J1n compete o declnrar as lois sem 
ciTei to .. &' o quo cstú escripto; é o que >o !u, 
no nrt •. J,•, que o orndor nüo subo como quult· 
ficar I Em Yoz do so dizer os casos cm que a 
·lei rlovo :;er olJscrY:Hlu, o DrJncll.o:s cm que dei· 
xar:'t do o sot·, por. força du proprin lei, pot· 
J'or('n do poder qno n dcct·otu, diz·se: nhi ton· 
tlcs umn lei do-cxcopçiio, que vni alti o ponto 
do declnt·ur que no goyerno compete jnlgal·n 
som .ciTei to 1· 

E ú ú contestaçiio disto que o nobre prosi· 
dento do conselho cltnma discqssiio superOuu I 

Qunndo foi que se pretendeu extorqnir tlo 
poder legislntivo n doclnrnçiio do fJUD as leis 
que cllo J'uz llcnm ontregncs ao urbitrio do g-o· 
vemo, que a este compete declm·nl-us som 
en:oito? A Constituição consagrou a unicn dou· 
trmn sustontnvcl, em um pai;: Ii1•ro: qt:o ng 
lois só podem ser rovogndas, dorogndns, tntcr· 
Jlrctndns, ou suspensas pelo poder que as fnz. 
Mns o governo uchu ngot·a que isso <i d,masindo; 
o, pois, ve.m po,dir no podm· Jogislativ~ que con· 
sagre o prmotpto de qno podem us Jers qno elle 
fa7. ficnt• som cffcito a ur!Jitrio do mesmo go· 
vorno. 

A lei om onda artigo, ot:o: cada pnragrapho, 
sublcvn discnssüos destn ordem qunndo rinal y· 
~ada. por quem tem obt•ignçüo do o fazm•, pnru 
]nstrficur o seu voto o putontonr ao paiz ns oxor· 
llitnncius que o}ln contém; o~ ~~obro presidente 
do conselho Jnlgn-se no drretto do doclut•m• 
supcrllun a discussiío, o do dirigir-se do modo 
iuconvonictltc ao soundot• que estt'r cumprindo 
o sctl dever I 

O Sn. SAn.III'A (Jll'csidanta do consallro):-Sn· 
Jlcrllun dn minha pat·to. 

O Sn. Contml.l :-0 pniz ha do decidir. 
0 Sn. SARAIVA (pi'CSitlcnto cl:J COIIScl/10):-Sogu~ 

rnmonte. . 
0 Sn. FEnNAND!lS DA CUNHA:- Com Ossa de· 

clurnção o nobre senador devo Oca r sntisl'eito. 
O Sn. Connr~rA <liz que o ll~iz hn do! tlocidlr si 

ó cous11 pura pnss~t· em silencio. 
O Sn. SARAI\' A (Jll't•sidcntc tlo c mse!/to):

V. Ex. ostú fnllnndo, 'ro~Jo ti que possa em si· 
lenclo Y 

v. lV 

O Sn. ConnEIA diz quo si n discussiio ri supor
nua, niio devia ter lngar, o,si <l suporfiunn rr.s· 
postn rlo nohro proridimto do consolhc, cm sun 
doclnrncüo ostí• tmpllcitn a do que é tnmliom SU· 
pcrlltw quo o orador nJH'csontc ns·suus objecçilcs· 

O Sn. SAnAtVA (pl'e,çiclentc do consellto):-V. Ex. 
hoje ostil com vont11dc do brigar commigo. 

O Sn. ConnmA obser1•n r1nc foi o n~hro pro. 
sitlonto do conselho que mostrou grnndc vontndc 
do o fnzor. 

Por suo p:rrte o orador tom nrt•ododo <ln dis· 
cussiio n rcsponsnbilidndo do nobre presidente 
do conselho o de outros seus collogos, discu·, 
lindo só com o autot· do projecto. 

Notou nin<ln o orndor cm dins anteriores que 
o prnjcctu cru ntTerlndo dn discu~süo CJU:muo o 
noiJI'C ministro Gn justiça niio cstavn lll'r,sonte 
nws hojo clln cct·reu a rcvoJin do S. Ex. d 
no!Jt•e .se.n:rdor pot• Goy<1z podin no nobre prosi· 
dento do consollro quo so ]Jronunoiusso · mns 
S. Ex. deixou oncerrnr-so n disctl~siio dÓ nrt. 
2.• som que de ma pnrte ou da do seus nmi· 
gos houvesse uma pniavrn do defesa do um 
neto impurrnod<l cnrn r~zõos (.]UD :o ot•ndot' [ln· 
rocem uigtws de rr•sposta. 

Afl'Orntrnta-so do um at·tigo quo contém umn 
grnndo innov:,çiio, cm que so pode no poder 
logislntivo que voto nrjnillo q110 sempr·o comba· 
teu, isto ú, que o goYorno po.;sn declat·nr som 
ciTei to :rs lois ; o que antes crn um neto abusivo 
rJUDr·sc a goro consagrar como di roi to I 

Si o nrt. 2.• envolvo uma quostiio constitunio· 
nnl nn porto cm que entendo com n nttribuiçiío 
do 11oder cxcctttivo llo concodor honras, con
docorn~õo~. ponsüos o titulas; o 3. 0 cncct•rn 
umn rJuostfio constitucionnl muis gravo, porque 
lH'otenrlo·so qne o 11odor Jcgislntivo deolnt·o que 
p1ído desistir do umn attribuic:io qno nüo ú de 
cada sonndor, nem do cnda doputndo, mns da 
nssomblóa g-or:d, fJlll<l 11 do suspender, inter· 
protnr e rcvog:n· ns lois t 

Admira o orndor n facilidade com fJUO so os· 
croveu o nrt. 3.' I !'crio n escrupulosa attenr.ão 
do scnnuo porn os termos cm que se acha conéo· 
!Jido, o silo os seguintes: 

• Lo~o quo cêssem us cit•cumstancins extt·n· 
ordiunrins n quo so l'OI'ot·o o nrt. L •, o govomo 
decl:~·rnr:l sem elfoito o que so acho dotcrmiundo · 
ncst11 lei. • 

1'odos fJUO dcsojnm que as cousns puhllcns 
mnrchom roi~ulnrmon~o nün podem collcot·dnr 
om que so oObnrln a lllllgosladc do poder lo~isla· 
tive ; todos quo se interessam pelo bom onlln· 
menta dos nogocios j1Ublicos deviam rspernr 
qno ao monos >O decinrasso o prazo maxlmo 
om que essn lei pudosso :er oxecu•;iio. E, si 
durrmto o prazo fixado nua cessassem as cit·· 
cumstnncins extraordinarias, o governo soli· 
citussc novnmontc u medidn julgnndo·n indis· 
pensavel. Mas nem nma 11alavrn so diz a res· 
peito do lll'nzo, do tnane!t·a que n lei, si for 
promulgudn, vigor11r:i onHjnnnto, n aJH'nzimonlo 
do governo, se dorelll circunlStllnclas oxlrnor· 
dinnrias que llcnm a seu arbi l'io doclllt'ar ; 
dm·nr·:i emqunnto ns~im Ulli'OU\'Ct' no t:ovorno 
osso t•egimcn oxeepcionnl.... · 

H 
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O Sn. FJmNA~or.s DA CuNHA : - Nuncu so viu 
scmolhnnto r.onsn. 

O Sn. Couur.JA :-Essa ,itu·isdiçiio ospccinl o 
injustificnvul ~UJ'11ri1 umqllnllt? o g~Vlii'IIO cn
ll,wtm· (jllO fiS:.Ilnl COil\'l'lln ; O Sl O lll'liftú J10~Sfil' 
como ostú rmligirlo, quando o pode1· Iegislntivo 
rluizol' tomar cunhocimmltO un loi , o governo 
1 irú- elln ostú dopondonto do mou nrbitl'io 

O ~n. I.BÃn VllLJ.oso :-O podar lngislntivo, 
~i l'ntonder, I'Ovo~nJ'IÍ n lei. 

O Sn. l'íUNJls Goxç.\J.VES :-1'om direito rle 
fazei-o. 

O Sn. Cunnr.IA :-A nttl'lbuiçiio de rovognr lois 
uão pórlo e>t.w no mesmo tempo no poder lcgis
nlivo c no executivo. 

11 sn. Lr.Xu Vr.LJ.oso :-N:io e>ttl. 
O Sn. XuNEs GoNJ)ALV!lS : -O podur logisln

livo define os c:•sos o limiln o tompo. 
O Sn. CoJ~IIEJA diz I[UO n"o se limitn o tempo 

nem su diz o que soou tende puc circutnsluncins 
extJ·noJ'dinnrins- ponto enpitnl. 

Si su vai ostabelecOI' umn lei de excepçi10 par11 
ciruumstnncins extJ·:~ot·dwnr·i:rs, o qtw cnmprin 
crn decl:n·m· em que con~islom ess11s eiJ·cum
st:rncias extrllnt•tlinal'iirs, mns nHm nmn p:1IU\'l'll 
se di~ H esse t'Pspoilo : o ~nvot•nn npreeindr ns 
circniiJst:llldns srJII depeiJúenein nenlmmo do 
pruscript~ão lc:.n~lati\rn ; u si se jnlgnl' do modo 
por t[U" o ~overno ha de consirlerur ns cihmm
stnncins extrnor,Jinarins pelo qne est:'i no pro
jecto, um circniiJStDIICills cxtn10rdinnrins soró 
'considerndu qnlllfJUOI' termo quu o govm•no en
tondll quu assim convem decl11rnr. 

O nolH'O se11adn1' pela Dnhin rlomonsll'Olt qne 
nnncn em nenhum tios tormos rln comnrcu do 
Jouzeiro houve consn n f(UC se pussn chnm:rt·
circumstanr:ias extraordllllll'ias, pelo que res
poitn :í ti'tlllfJOil\iJinrle pniJlicn e :í segtmnçn in
dividnul; o entrut11ntn n loi, qno ü feita, seg-undo 
so diz nos seus trt·tigo:-~,pnru cireumst:mcins extrtr .. 
ordinr.J•ias, upplica-se a municípios fl termos em 
qne nunca se deJ'ttm fnctos lllllll'lllnes I 

O Sn. LEÃO VELJ.oso :-O nolJJ'e miuistro da 
justiça j:í rt•spond(\n a isso diversas ve?.os. 

O Su. ConumA :- ColiJO~ 

(J Su. LEÃo VEJ,J.osn :- Pela contiguidade. 
O Sn. CnnnEJ,\ : pula r:1zão !ln conlig-tlid111lo, 

si olln pude~so ser w:oita,demonstt·nu o nobJ'O 
•onndonwln llnl1ia que outros to1·mos deviam 
estnr inclnillos ""' 11 IIOV:t circnmscrip~ão poli
cial. 

N:io se dol'lnrn no artigo o rtno sej11m cii'CIIm
stcmcius t•xtmoJ•tl imr1·ias. E1·n necossnrio, pois 
qno tudo o projnr•to nssrnln solu·o nmn nova 
clnssillcn("io <lu cii'CUJIIstnnciiiS oxtrnordinnrins, 
rrnc ciiii'OilltJlltO sw indicusso o q11•l süo taos 
circum>lllnci:J',.aOm doso julg11r d11 applicnçi10 
das morlidns oxcopcionuos. Mns n11dn se snllo 
n osso rospeitn, llcu no ur!JitJ'io do governo 
decidi!' Plll qno t•onsistom ns circumstnncins 
CXII'IIOI'Ili 1tilri11s, 

Entrando nmis intimumento 11a quostiio, por
g-untn si :ts cil•cnmstuncins tJXtJ·annlinnrins do 
vom dni'·SO cm todos os tm·mos corntJrohon
didos no urt. 1." pura quu n lei vigoro ; ou si, 

dosdo qno nm nnico termo esteja om circtllll· 
stnncias oxtrttordinnrias, os outms moncion11dos 
no :u·tigo llcam :HJjoitos :\ td de cxec[l\'ITO ~ 

E nrss11 hypotlwso aelwnrlo-so o ontt•n rlis
lnnto 100 legun.<, llcn sujloito no rcgimon c•spo
cial, omlwra nlli 011da ruclamo Ili'OViduncins 
ox!'epcionacs ~ O governo podo declarar n lei 
som ufl'oito só monto om roln~ITo n um llll'nJO, ou 
quando julgar qno torln a rogiiio est1í fÓI'II dns 
taes circlllltStllneins oxtruordinnrias ? E quando 
entender que pódo rloclarur som offoilo 11 lei om 
pnrto da eircum~cripçno policio! cm quo não 
houver undn do cxtrnoruinurio, flcu·lllll o di
reilo ilc uxecutn!' nhi nov:uncnto n lni, s[ se dor 
depois 11lgum 1'11cto quo jul~uo oxtrnortlin:u·io ~ 

Todns cssus duviuns occorrom, porque n:io se 
declnr11 no nrtig-o 0111 J[llO consistem as circuni
stallrins extmordinurius. 

Ü Hrt, 3," e ttm dOS fjUC jll'QI'OCDUl IIIDiS diS• 
cussão ; embora o nobi'IJ presidente do conselho 
11 · queirn cnnsidor11r superllua. Está 1·erto de 
qnc o p11iz uno conllrmnrú osso juizo. . 

0 Sn. l'miNANilllS DA CUNUA :-Este Ul'tÍ~O 
con:-agr11 urna dictnd uJ'u. . 

O Sn. ConnEJA lcm-so ompouh11do nn dis · 
cu<>ão pol'I[UIJ, como tom rlomollstratlo, o pro
jecto encerra t:mtas cOIIlplicnr;~o>, quo dosu.ja 
chamnr pura olle, quanto em s1 c:lilw, a s~rlll 
ntten~i1o tlo sonnuo; pnreccndo·lhe qno, si snhir 
tal ljiÍal se uelw, IJIIrl. testemunho ue que o seu, 
nliits oscllll'Ocido 7.olo n intcroS<e [lAia catlSD 
puhlicu, neste caso o nfio guion. 

,\[:JS, qnnndo so po;sn ndmittir que fique no 
aJ•lJitl'i•• do governo odoclnrnr por fJIWDto tempo 
durnrit a lei, tHmllcmllt:ar:í no setl nrbitrio dizer 
qnnes s:io as cirr:umstuncins exti'DOI'dinnl'i:Js 0111 
rtuo· so fará npt,lieat;fio dr Juouidn do tnl OJ'dem? 

Si se considoJ'IIlll ns providoncins fJ uo se 
tOIIIIIIII nO projecto jlllr:J OS tiiOS CÍJ'ClllllStUnCÍIIS 
c'Itl'1IOJ'dinnrins, vô-su 1nrube111 quuos si'ro ns 
que o governo niTo t(!mll por ni:o qnoror. . 

Um VIl [lO I' pnm nnvogar o Hio S. Fl'ancJst:o I 
Em quo e necossario fnllnr desse vnpo1· no pro
jecto do lei, pura qne elle nuvcgtw~ Eru pre
ciso fJilO fosso incluido no projecto pnrn prestar 
ossos serviços~ Sord par11 so votnrom os fundos 
nocessarios pura " rl"spczn ~ Mns assa despozn 
tem o sottloglll' proprio nn loi do orçamento. 

MandnJ' 100 praças parn Hf(uella região. Mas 
o que impede que o goveJ•no o fa~u? Pai; nüo se 
Iii hoj" no JoJ'nat do Commt'l'Cio que o governo, 
tulyoz por circumst:mcius anormnes nu proviu
cio do PurMambuco, m11ndou pnru alti um llos 
mulhoros n11vio& de ~uorra com IOO imperiaes 
marinheiros~ Paro on vim· essa forço necessitO!! 
do ulgnma mcditla ospociul, ou CIIJ'Ocrm do nl
~nm ucto lr·~islativo pnru :mtorizn1· n ro>poctivn 
dcsl"'zn ~ Si isso ó [ll'Ociso, dovom incluii'·Se os 
100 [lOtlostros nn lei do flxa~fio de l'or~us 1le 
lrll'l'n, o votni'-So o rospr,etivo t•.rodilo na loi de 
Or(:llmonto. . 

Pn1'n mantlm· n forço exi>toute, e ó o quo se 
ildYO fuzur si as eircnmstancin~ o roclumam, uiio 
precisa o governo do medido especial. 

NonJcaJ' um chefe do policln quo v:\ nos Jo
gares qnn se diz estarem om circumstancin~ 
oxtJ•aorrlinnrius. Mos, cmqunnto niio so adopta 
ostn pro1•idoncin, porqno niio vai o chofo do po-
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licln do Bnhio ou do ~linos Goroos pura osso 
ro .. mo· quo so julgn om condiçõo' nnormnos? 
Pol·qtlc se osti1 discutindo o necessidade de 
crcnr um lugur do chore de policin ospeciul, 
deve o gov•'rno privnr·.o;o dns provirlcncins que 
n loi vigonto lho concerlo; devo doixar de 1111· 
Villl' o rihefu do policiu do um11 Oll os de nmlms 
essns pt·ovincins par~ os lognt·os c1uo julgue cm 
to~s condidjes? 

Signincu"" ru·opustn do modid11 n in)lnilil(· 
tnt;5n rio governo pnrn tomnl' nm:t provtdnnc!ll 
qno nllc reputo 11til si ostivet' 0111 umu loi do 
O.XOlljWãO, !nOS CJUO UnO IIChll noCCJSSOI'ill desde 
q u•• és tá .no seu nlconco pelo logisl11~iío em 
vi~or? 

Ons rnodid11s, quo s~ pede soj11m inc!uidns 
com npparnto no JII'OJocto, está nas nHtos do 
governo o tt;)mtlr nJgumns; elle níio ns lomn. 
Bem disso o orador em c.ntro occasião •rue o 
guo se ru·otondo é uma lei de d.·s~ulpa; é 
lançar 11111 manto so!Jre o pouco zd11 com que 
o rtovorno tem nltt~ndido n I!SSII I'Ct.rião» pedindo 
mo(Jidus especinos que ni•o foram precisas, eomo 
diss~ o nobr" senador p11r Goyaz, quando 
muitns das re .. iilcs do Imporia estivaram 11111 
coutlições muito mais nnormues do que aquollas 
cm quo se acha n rogiüo c19 S. Francisco. . 

Podem-se modiclns especwes, pedo-so uma le1 
do excepção, c ontrot~nto o Broz_il ncho,rt·se etp 
tampos pu;sados Olll ClreurnStllnCIIIS lllU!IO mniS 
moltrHirosllS, e nenhum governo se lomhrou do 
vit• deelnrnr no porlnmcnto quo se achuvn to· 
lhido dtl descmponhnr cnúnlmente o seu dever, 
porque as leis vigentes niío bnstnvam para esse 
f!m. Com essas lois pôde o governo combater 
commo"lies politieos do moior gravidade, pôde 
combater motins, sodirõos, robnlfilios, o ngorn 
para nl~uns termos d:Í ~royincin ?n nn lua o 
pnrn dous termos da provmc1a de Mmos Geraes, 
que ainda o rrovorno nlío disso si se nchnl11 cm 
circnmstnncins oxtrnordinarins, nom cm que 
consistem essns circumstuncios, se JlCdorn me· 
diclns de oxcopçiio, porqno o governo não ~n· 
contra nn< lei~ meios pora restnlll'loccr ali! o 
regímen cln ordem I 

0 Sn .' FtmNANDEl Do\ CUNHA:- E é tão facil. 
O Sn. COIIIIEIA pandora quH o ortig~ rornoein 

mntcl'in pa1·a mais lur:.rns e utcís coHstúornçõ,$, 
mns cluot' quo o nobre pt•osidento do consul.ho 
comp cto n sua obra do JUlgar supor!lua a d!S· 
CUSS!iO. , 

0 Sn. SAl1AlVA (Jlr~sid,•nte do COIISOlho):- Da 
minha p:ll'tc. 

O Sn, ConnErA deixo do "onsidernr o emenda 
do nobre sonndor r•olu rn·ov(ncla do Goy~z, pu,ra 
quo S. Ex, niio su pt•onuncw sobree!ln com 111 
loira ros;lltnsnbilidnrlo. 

Niio r1ucr I!UO, po1' ralt~ do tt!lll(JO, o nobre 
prositlent!Hlo conselho d01xo tio fozer qunesquor 
tdtsllrVat;OCS, 

O Sr.•. 1Fei•naul<1Ctil dn Cunhn con. 
tínüu u apoilll' COIIIPINnmcnto todas as obsor· 
vnr.lios do nobro scnndor pelo Pal'IIUÓ, porquo IIS 
j ulgu pt·ocodontus o conclnllonlos do todo u ver· 
a!ldlJ constitucional o Jog'!ll. ~ 

O rn·otocto com cffoito importo uma otrocqva 
susponsun do garantias, viola todos us lli'IU· 

ri pios, 11borra da Conslituiçiio o da lo~:islaçfio or. 
dínariu; consagra nnalmento 11 cossaçiio do 
oiToito jurldlco de uma Ioi, tornando-a dopun
dento só tio moro at·bitrio do podor executivo. 

Elle saspondo 11 ~arantio dn jurisdic~ão ordi· 
nnriu, n rln nta~istraturn, a do julg-11mento por 
jurndos; CfUO siio prlm:ipios da escola li hera!. 

Analysnndo o artigo, diz q uc as suas dispO· 
síções sito muito vngns, n sua don!t·ina muito 
nb~olútu, muito nrbitr11rin, não havendo rnzfio 
jUI'idica ull poJÍIÍCO que ii determino OU DCOI!· 
·sciiH:. 

E' UI! ln Joi de cxcuptiio com Plfcitos violt:utos: 
é urna lei ele oitio, uma lei de suspensão de 
garrmtíns, o decrctal·a excedo a competcncia 
rio Plll'lnmen lo, 

Não ig'nornw os nobres ministros o quo dis· 
põem todas as constituições dos povo> cul!essobre 
susponsiío ele gnrnntias rmrn salvar o principio 
tlo·seg-ut·nnçn do Estodo, e pot· isso o quu f/Uur.:m 
corn o projecto é conculcnt' os principias nor· 
mn~~; constitutivos dn cssencia cln n•ntcrla da lei 
penal. 

A Consti'.uiçlio é expressa o ·ninguem sorá 
julg-ndo soniio om vit'ltHlo de loi anterior, o na 
f,:,rmn por l'lla pt·escripta. Em ma teria pc.soul 
as form~s. ns solomnidados siio tudo; siio a 
gat·untin clo dit·eito, que niio ptido ser sacriücndu 
ao nrbitrio do IJOr!or. 

Como pois presdndir dns fórrnn:; solemncs, 
que constituem ~ gnrunlia dos lois ponnes? 
lsso niio é injuria constitucionul; é o libera· 
!is mo do governo. · 
· Diwr quo o direito vem d11 lei, é umn dou· 
trinn falso, que vem da Frunçu; ellc vem da 
nnturoza, o ú intorprctádo pelos coustitnit:ões, 
a lei niio creu o direito, proclnnw·o, roguln·o, 
roconhoce-o e di•·lho ns gorantins purn o seu 
oxorcicio. 

Como se roscrvn o governo o direito de co· 
nllucot· dn necossidndc de suspender ou niio as 
lois' Isso é um fnlso libornlismo. Nn suspensão 
do gnrantins mnrco·so sempre nm prozo, um 
limito, e dotorminnm-se 11s hypotheses om que 
ti npplicuveln medida; mas no projecto que se 
discuto tudo é vngo. 

Sustentando lorgnmcnte nstn ordem do idóns, 
chega n conclusão de que é nollessat•io definir 
nó nrti~o os cnsos ~m qno tem upplicol.iío n 
suspensão do gnrontids o m11t'cor o pr11zo do 
sen wrmo. Siio dtws condi.,õos essenciuCs o im· 
pros.,indivcis, mosmo odmlttindo n necessidade 
L111 np/1licnnão dn lei; o contrario niio é t•egimon 
const tuciÓnol, é o nbs"lutlsmo. 

Con8idorn n emendo do nollro s<mador por 
Goynz elo todo 11 procodoncin e de irrocus:1vol 
juslic11, não podonclo deixnt' elo sor ton!lldo nn 
mnis sori11 considcruçüo, sendo indispunsnvcl 
ouvir 8o!Jre olln o juizu do :<avor·no. E' impos· 
sivol qno posso h11V0r cloiçiio nos termos quo se 
al'ham dl,!Jnixn dn IICC'ÜO dn lei d" sogurnnçn, ~ue 
o noiii'O senador disso sor a lei do tel't·or. S1 n 
loi possur, é indispensnvol quo uollu so incluo 
essu disposiçüo ndditivn, que niio púdo ser obso· 
lutamento rocusnd11. 

Assim, pat•oco no ururlor quu 11 oprlosiciio que 
se foz 110 projecto não é sut•pot·fluo nom parn 
gnnhnt• tompo. Os quu no combalo sustontmn ns 
vordndeirns douu·inns constituclonnes , são os 
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consOI·vmloros quo defendem principias do par· 
lido Ii boro!, o idt!ns qno não pouom deixo r de tor 
um Jogar nn Constituição, IJUO ó li!JetTima. 

Portnnto, o sou voto o contrnrio ao nt•t. 3. ", 

N, ii, doclnroudo rJUO ostà no ouso do sOl' 
snuccionndo o Jli'Ojocto dn nsMJrnblcu provincial 
do nio do .lnnoiro, poJo- rJuul foi outoriznun n 
concussilo !lo molhorlllllontJ do l'oformn no 1." 
snrgouto Arnoldo Lniz Zignn. nssim como n touo o projecto. 

A discussüo Ocou adindo ]loln hOI'n. 
O Sn. l'UESIDENTE dou pura ordem do dia ü: 

Votn~iín do nrt. 2.• uo projecto elo sonndo 
nomonntlo um choro do policio ospccia] do llio 
S. Francisco. 

As ma terias j!í designadas, n sobe!' : 
Continunçiio dn 2.• discussi\0 tlo nrt. 3.• uo 

projecto do senado, letra A, do correu to anuo, 
nutorlznndo o :<ovcrno para nomc:1r Llm chefe 
de policia ospecinl uo llio S. Francisco, 

2." dito tln prOJlOsiciío dn cnmnru dos Sl's. ilc· 
Jltltndos n. 2i0, dcclnrnndo quo J), Lnnriunn 
!loso Cnndiua llignoirn Duarte do Drummonu 
tem di1·cito no moia soldo do posto de coronel, 
qno Jlorcobia seu Onndo mm·ido, o brigndoiro 
reformado Gnspnr do Menezes Vosconccllos do 
Drummond. 

1." diln do projecto do senndo, letra I, do 
-!870, ucclnrnndo que ns pensões concedidos por 
serviços rclovuntcs nos servidores do Estado 
cm sun vida JlffO se suspendem. 

Continunçiio dn 2.' discuss5o, odiado, dn pro· 
posi1·.~o n. Hi~, do i87D, autoriznntlo o governo 
a collccdot· Uivcrsns vnn tugcns t\ cmpro:w Llo 
nrrozumouto do morro do Sonnrlo ~ ntcrms do 
puntnnos. 

2." ditn do projecto (urtigo ndditi\'o uo pro· 
jccto d<l lei do orçurncnto pnrn o cxorcicio u0 
'1877-1878, soparndo pnrn formnr projecto dis· 
lincto) nutorizundo o gove1·no ]Jm·n conceder 
ll'ansportos gratuitos nu cstrnrln do forro D. 
Pedro II no mntcrial nxo o l'odnnto destinado n 
estradas do forro cm construc~5o, 

2." dito dns proposições da cnmara uos Srs. 
deputados: 

N. :lG2, do 1870, ontoriznndo o governo para 
mundtn· rever ns contos do Augusto Gomos Mun
corvo. UO fJU!iliUHf]O do lJOI'(]uil'O e Sl\C[)CSSor uo 
seu pni, Fmncisco Gomos Moncot•vo. 

N. 207, do mosmo nnno, concedendo n D. Cor· 
lotn Lnizu Augusto 'l'uvnres, ropnrtidnmcntc 
com sno irmli, o moutepio uoixndo JlOI' seu 
irmão, o L• tcnonto tlu ar muda Iguuclo Eugenio 
1'nvaros. · 

N. 10, tlo corrente nnno, tloclamudo que devo 
ser sonL·cionuriu u rosolnçitr; do nsscmblún [ngis. 
Jutivn du provinciu do S. Paulo do L" uo Abril 
do 1871.i. 

2." tliscnssüo uns propusi~uos dn cumnrn dos 
dO[llllliUOS dO COI'l'OUIO OllllO: 

N. 3~, ontorizondo o g-overno o conootlor 
liQcn~u no dosom!Jorgodor Pedro Cumillo Pessoa, 

N. ~B. itlom no Dr. AJTonso Ootnviono Pinto 
Guimoríios, secretario !ln junto commorciul do 
llolém, no Purú. 

Accrcsconrlo: 
3." tliscussiio rln Jll'oposiçlio paro a fJUnl ven· 

cou-so dispensa ue intorsticio. 
Levunton-so n sessão i1s 3 11'• horns dn tardo. 

riS.' SESSÃO 
lE111 G elo Ag01..t0 do Jt88r0> 

llUE5IDENCIA DO S!l, VISCONDE DE JAGUAI\Y 

SU~J~JARIO,-gXJ.>KIIIE~TI:.-'l'ros \li'O]losiçüns dn enmarn. tio 
S!'s. dotlu~a~los ijobru llcuncus.- Ja!'Deor tla eommi111iãO do 
JlOI\iiÜOS o ortJonadO!i sobro n. llcoltCn do :l,n o tU dai Ja. 
IIOCI'Olill'ia tio o:Hrlll•S'Oil'ori J.ul:t. fiOI'Ilil'a Sotlró.-ÚlWIIM PO 
ni.A',-Ct·oar.ão Uo uma.circumscl'iJIOÜO !Jo'ieinl um S. lrl'an~ 
ciseo. Vulár.iio doM IU'ht. ~.ll o :l,o I ujoivão Lln omontla. 
do Sr. SllVcim til~ ~lolla,-:\lolo soldo u. D. L1~m·iuna 
1\o~u. Camlitl:~ Hi.t:'ucim Omu·~o do Ui·nmmontl, ''iu\'a 
llo lH"igadilil'o I'C(oi'Umdo liallptll' tio l\luno2o11 \'nseon
eollos tlo Drummontl,' .\JlJlrovncito da Jli'OI'osl~no um 2.n 
dlsetUdito,- PonllliOS ror IIOl'TÍCOS i'Oiovnntos. DiHClii'UO o 
l'O•JUodmoulo do Si'• Con•cia. ;\JlJli'OVar.ão do ]trojoelo um 
i,n di~enssão.-Mrll:lamonlo do mort·o Jo SO/tnt.lo. Discnrso 
tio 81•, Cht'i!'tiano Otlo~.l • .\pprovn~ão tla proposlçl1o o tl:~ 
omondr~.-'l't".""Lnsporlo gr;\tulto na ostl'ntln.tlo fD1'ro D. Po· 
dro U, Uisc:urdos dos.Si·~. Chrbli:lllO Uttonl o Cru:t. ~lllchatlo. 
lJhcur:;o o l'OlJUorimonlo tio S1;. Co,rrl•ia, Dl~~urso::~ dos 
St•s, prosltlontu do eonsolho o t .. hris~lnuo Ottonl. A[lJli'O
vntlfLO do flHlliOI'imonto do S1·. Corroia.-llo\'ióão tio conlns 
tio' Augu~lu Gomoli :.\[o!leOr\'0, AjtPfovnoiio nm 2,n <1111· 
eus~iio.-1\louto~pio :lU. Gado ta .. IIIZ!l Augn11ta..Tnvaros. 
Hojoidi.o.-Uma l't!SOitiOilo 1la nllsomhlún provluclal Uo 
S. P:1ulu. Di11cnrsos tlu11 SI'&. Col'l'oin., -1~. Oelavla.no 
o 8ih·olra tln. i\toltn.. Disen,·sa o rorJUorimonto tlo Sr. SH· 
Yoira Lobo. Fica. projudicndo o I'OflU.Jrlrnonto do 81·. Sil
''oit·.~ Loho JIOI' uno havo I' tlii!LIOrll fliU'n YOhU'•SO, Discurso 
o omoutlntlo Sr. 1\ll'on~o Gohio. lJideurilo o rortuor·imonlo 
tio Sr, Vlscondo tio Bom Hotiro. lJir~t:urpos dos ~l'ó, ~\11'ouso 
Cah1o, Plíl.s do Curr:tl/iO o Jump:ail',1, 

A's U horus dn mnnhií foz·so n cilomntlo o 
ncharnm-so presentes 23 Srs. scnndOl'CS, n saflor: 
Visconde rlo Jngunry, Dias do Curvo lho, Cruz 
Mnchmlo, llnrlio do Mumnng-UnJlO, Fnn>to do 
Aguiar, Loiio Velloso, Junqueira, Poronoguú,Josó 
llonifncio, 1'oixeira Juuior, Yi>conde do AIJoctó, 
Luiz C~rlo~, Joflo Alfroilo, Conein, Chicharro, 
Har5o do Sonzn Qtloiroz, Carrão, Condo do Dao· 
poudy, Dn1·iio uo l'irnpnnw, Diniz, Barros Bm•roto, 
Loitiío uo Cunha, Lafoyetto o Viscondo do Mu· 
ritibn. 

Jloixarom do ·compurccor, com cu usa pnrtiei· 
pndn, os Srs.!Nnncs Gondlves, llnriio da Lugunn, 
l.luriio !lo illnroim, JagÜuriiJo, Silveira Murtius, 
Sinim!Jú o Viscondo do Hio llranco. 

O Sn. 2.• SEcnE'l'Anto, servindo uo :l.', t1uu 
contn !lo soguinto 

EXPEDIENTE 

Otncios : 
Do ministorio ilo lmporio, do~ do corrente moz, 

J'omottonilo o uuto:;rnpho sonccionatlo dn ossom· 
!Jióu gorai, I'Cintivo ti concossuo do Jiconçn por 
umnnno com o rospootlvo ordonntlo no·prolos· 
sor do lotim !lo imt;orinl collogio do Podro II, 
])r, Antonio Josó do Sollzo.- Ao nruhivo o utt· 
togrn11ho, communlcondo·so ú Otltra cnmorn. 
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Do mesmo ministorio, do iguul doto, romoltnn
do om resposta no do scnnrlo do 10 lnformnçõos 
ncorcn~dn oleir;ão pnrn vorondoros c juizes de pnz 
dn fro~uezin do S. Josó do Lnonisf.à. 

Do ministorio rlu guerra, de 3 do corronto moz, 
romcttendo ns informações so!Jr•o us proposir;õcs 
du cnmnrn dos Srs. doputndos rJUO untoriz~m o 
governo n mandar matricnlnr· nn escoln do infnn· 
tnriu c cavnllarin dn provincin do filo Grnndo do 
Sul os nlforos dosl.•o 2.• rc~imontos de cavnl· 
la ria ligoirn Antonio Pinto ·o ias de Al!l'oidn o 
Boaventura Mugessi do Cnstro.-A quom foz n 
requisio1io. 

Do 1.• secretario dn cnmar·n dos Srs. dopntudos, 
de~ do corrente moz, communicnndo que a ditu 
camnra,cm sessüo de 13 do mesmo mez, procodou 
:i olcir;iio dn moia que devo funccionar no pro· 
sente nrez, c elogcu: presidente, o St•. Visconde 
de Prndos; vico-prcsrdcntos, os Srs. Fr·cderico 
Augusto rlo Almoidu, Luiz Felippo do Souza 
LeDo o Bernardo Avelino Gaviiio Peixoto; :L,• 
secretario, o Sr. Mnnocl Alves do Malljo; 2.•, 
3.• c ~.·, os Srs. 1'homuz Pompon do Souza 
Brazil, Francisco !'risco do Souza Purniso o 
Sancho do Barros Pimontel. 

·Do mesmo secretario, o do igual data, pnrtici· 
pnndo que a dito cnmnrn ndoptott ovni dirig-ir 
á ~nnc~i1io impcrinl a resolução <ln asscmb!da 
geral relativo no monte-pio da armada que com
petir n D. Mar·ia Lniza de Brito Sanches.- In
teirado. 

Trcs do mesmo secrctnrío, de~ do ·corrente, 
rcmettendo as seguintes 

Proposipuos 

a A nssemblóa geral resolvo: 
• Art. 1.• E' uutor·Jzcdo o governo a conccrler 

no padre Francisco Antonio do Nascimento, vi
!Mio colludo da J'reguozin do Nossa Senhora 
do Carmo do Mol'l'innos, Jlrovinciu de Goyuz, um 
anuo de licença com a respectiva congrua, para 
tratar de sua saude onde li1e convier. 

• Art: 2.• llicam revogadas as disposi~ücs cm 
contrnrto. 

• Paco da camnra dos deputarlos cm I~ de 
Agosto de 1880.-Visconde ela Pmclo.~o-lllanocl 
Jllvas r/e A mujo, :L.' secretario. - Ft·cmcisco 
Prisco rlc Sou::,l Pcu·aiso, 3.' soct·etnrio, ser· 
vindo do 2.• • 

a A r.sscmbléa gora\ resolvo : 
• Art. 1. o E' o governo autorizado a conccdOt' 

no hachm·ol Nicolau Antonio do Barros, juiz de 
direito da comnrcu do Jugunry, nu proviucin do 
Minas Gcrnos, um nnno de liconçn com o res· 

!lectivo ordenado, pnrn trntur do suo sondo onde 
ho convier. 

• Art: 2.• Ficam revogadnY as disposicilos em 
conlrarro. . 

• Pa~o do cnmarn dos deputados cm~ do Agosto 
do 18SO .-Visco1tclo de l'mdos.-Jf. Jllves da 
Ar·aujo, :L.• socrotnrio.-Fmrrcisco Pl'isco da 
Sou::ct l'amiso, 3.• socrotnr•io, servindo do 2.' • 

• A nssembltlu gorai resolvo: 
• Art: 1. • E' autorizado o governo o conceder 

no dosomlmrgudor dn rolnçiio do S. Puulo, An· 

tonio Cunrlído da I\o~lla, um anuo de liccnçn, 
com o or•rlenndo, paro tratar do sua saudo onde 
lhe convier. 

• Art,. 2.• Ficam revogmlns as disposi~üos cm 
contra no. 

• Pnr;o dacamarn dosdeputndos om 4 de Agosto 
de 1880.-Visconde da p,yulos .-M, .1lvr•• de 
Amujo, 2.' secrolot•io.-Francisco Prisco de 
Sou::ct Pamiso, 3.• secretario, servindo de 2.o, 

A' commissiio do ponsõos o ordenados. 
Do presirlunlo tln provincin do Pnran:i, de 22 

do .Julho nllimo, rcmettendo um exemplar do 
rclntorio apresentado t\ nssemlllén lc~islutivo 
provincial no· corrente anno.- Ao nrchrvo. 

Tendo comparecido mais os Srs. Antão, Octa
viano, Dios rlo Carvalho, r.nnhn e Figueiredo, 
l\iboiro dn Luz, Mendes Almeida c Diogo Velho, 
o Sr. Presidente nbr·iu a sessiio. 

Lou-so o neta da sesiilO n.ntccodonto, ·C, não 
llnvundo IJnem sobro elln fizesse ohsorvnçüos,. 
deu-so por npprovadn. 

Compnrccornm depois do abcr·ta a scssão·os 
Sr.~. Visconde de Bom l\otír•o, Afi'onso Celso, 
Pnes de Mendonça, Uchrlu Cnvnlcanti, Chris
linno Ottoní, Visr:ondc de Polotus, Dnntns, Sil
veira Lobo, Fernandes da Cunha, Buriio do Co
togipo, Snruivn, Visconde de Nictheroy, Silveira 
dri Motta e Vieil·a da Silva. 

O Sn. 2.• SECUETAnto leu o seguinte 

Parecer· 

, A camnra dos deputados, em officio de 3 do 
corrente, enviou no senado uma proposíçiio au
torí•ando o governo n conceder no 2. o officinl da 
socretariu dtl ostrungoir•os Lniz Pereira Sodré 
Junior um unno de licença com o respectivo 
ordenado, pura tt·utar do snn suudo onde lho 
convier. 

, A moncionndu proposiçiio vciu ncompunhnda 
do roqnorimonto do supplicantc, do infor·mn
r,ües o doctlmentos, fJUC moslrnm nchar-so 
áquello empregado gravemente onfct·mo. 

, PoJo que r! a com missão do parecer que n 
proposi~iio seja discutida c npprovnda. 

, Suln das commissüos cm 5 de Agosto do 
1880 .-J. L. tltr Cuulta Paranaauú.- Antonio ,JI • 
Nunes G071!'alvcs.- J. Antão. • 

Fico'u so!Jro a mesa para sor tomado cm con
sidet·nr•fio com a proposição a que se refere, indo 
cntretõnto a imprimir. 

ORDEITI UO DIA 

CIIBAQÃO DE Ul!A C!TICUMSClllPQÃO POLICIAL EM 
S, FRANCISCO, 

Votou-se o J'oi upprovado o nrt. 2." do pro
jecto do senndo letra A, do corr•onto unno, au
tol'iznndo o governo u uomear um choro de po· 
licln especinl do 1\io S. Fr•nncisco. , 

Contlnuouu discussiío do nrt. 3.• do projecto; 
nüo huvondo quem pedisse a pnlnvra, votou-ao 
c foi u pprovado, 
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Postn a votos n enwndn do Sr. Silveira dn 
Motln foi rojeiwda, o adoptado o projecto pnrn 
pt~ssnr ti 3." discussão, 

MEtO SOLDO 

Entrou cm 2.• diswsslio, o foi apjJrovndo 
pnrn pnssar :í 3.•, n proposiç:io dt1 cnmarn dos 
Srs. doputndos,n, 279 do <:orronte nnnn, docla· 
rnndo <JUO D. Lnurit~n• 1\osn Cnndida Hi~uoir:t 
Dunrto do Urn111ond tom dif·,:ito nn moio soldo 
elo posto de coronel, iJUO fit•rcebin o sm1 nnndo 
m:•rido, o bl'igndeii'O roi'OI'Illndo Gaspar dt• Mo· 
ne~es Vnsconcollos do f)runwnd. · 

P~NSÕES POfi SE!! VIÇOS DEL~VANTES 

Seg-uiu-so em i.' discussão o proj,·cto do 
senmlo lottl'tl J, de 1879, deelart~ndo qne us pon
sões concedidas por serviços roiiiVIIIIIOs nos ser· 

· vido1'os úo gstndo cm snn vida niio se su~
pendüm. 

' O Sr. Correia;- Pu reco-mo llUil o 
pro.1eeto deve ser ~njoito no exnmo d" commiss1io 
do tnzendn, ntlm do IJUe sejn " mnt<ll'in oxnmi· 
nndn, cm relt~Qão ás tliversns hyp11tl1Gses n quu 
cumpro nttonoer. Oemnis, pnrol'e rlo conve
nillncia rtno, cm ~tlJ'ni, os projectos sujeitos it 
delih"rn~:<O do sonn<lo·sejnm oxaminodos pelas 
commiss1íos dn ensn. Suhniotto por isFo {I nppro· 
vn•:ITo do senado este requerimento (lã): 

• Requeiro que, som JH'ojuir.u dn L• tliscussiio, 
sojn o projecto remei tido á commissõo do fn· 
zondn pnrn interpor pnrecet·. • 

Foi t~poinrlo e posto om discussão com t1 pro· 
posiçiio, 

Findo o delmte, votou-se o foi npprovndo o 
projecto pnrn pnssnr ti 2.' discussiio. 

Foi ignulmonto I!Jlprovndo o requorimento, e 
r·emottido o projecto ú com missão do fnr.enda. 

AfiR.lZ.U!E~TO DO MORUO DO SEN.\DO 

Continuou n 2.' discnsslio da proposiçiio dn 
cnmurn dos Srs. doputndos n. iiil1, de 1879, nu· 
toriznudo o governo n couceàer diversns vnn· 
tnRens 1í empn,r.n do nrrnr.nmonto do morro do 
Senndo o nlorros de P'•utunos. 

O Sr. Cllristinno Ottoni:- $i ou 
ncrodi~rsse quo o silencio dos nobi'os seundoros, 
quo costumnm ton1t11' pul'to mais nr:tivt~ nus di>· 
cusslios, signifien nnnnoncin no projer:to, niio 
tomnl'itlt~lllJJO no .sena•! o. Mns, n n!J,ten~iio pódo 
ser, pelo contrnr1o, de mau ngonrn, e eu, quo 
jul·~o a medi1ln do utilidndo, do ner:os>itlnde e do 
ju,tir;a, venho, si nilo mo cngnnoi nn minhu 
npprohen,iio, nppollnr p:<rn 11 roctidilo <ln c11sn. 

Fundou· se l'ssn approhPmiio om to r ouvido 
purtir:t!lm·monto n um senhor sonudor, membro 
an mniorin, rfUIJ o flJ'n.ier.to s,·, dn1·d 0111 rosultndo 
pro,lndicnr o tltosouro. 8, pois, preciso dizei' 
port]UO Cllt0111l0 fJl\0 11 meditln deVo pnSS!ll': foi 
1sto quo mo l'osolveu n tom11r n pnlnvt·n. 

A r·oncossuo ó justu, o nlío projudicu a rendu 
puiJJicn. 

'l'o<los os rnmno> quo convergem pnrn ossn 
grnndo "~trndn dr forro, chumnôn do Pedro II, 
todos o cndn um delles. . 

UM Sn. SENAUGil: - Nüo osl!l Isto em dls· 
cussiio. 

O Sn. CmusTJANO 0TTONI:- N"o sei, Sr. pro· 
sidento. fi estou on~:unn<lo; o sussurro níio 

.doixn á~ vezes ouvir bom nr1ui lfUt<l 11 mutl!rin 
oJTero1:idn 11/l dob.1to; ponsoi õa o ftrojm:to rela· 
tivo :í disfwmn do f1·oto pnrn o mntorinl dos 
rnwnes d11 estrn<ln D. forro do Podi'O II. · 

O Sn. l'IIESio"Nn :-o que ~st:i ""' discussüo 
ó· 11 prnposiçíiu da cnmru·n dos Srs. doputndos, 
(]UU uutori~ll U )lOVCI'IJO 11 llúllcCder COI'tOS fiiVO• 
res ú empro~n do nrrnznmonto <lo moi'I'O doso· 

mu1o. 
O Sn. CnmsTIANn ÜTTONI :-Entiio o dito por 

IIÜO ditO; OSttiVII OljUiVOCIIIiO, 
N:io ·havendo rnnis <fuem podisso n pnlnvrn, 

l'olou->o c foi apprnvnda t1 proposição, salva n 
omondn dn cOtllllliSSi<O. 

Foi igualmente npprovadn n omeneln o adop~ndn 
n rn·nposiçiio, nssim emcndn<ln, pnrn passar n 3.• 
discnss5o. 

TD.\NSPOJITE GnATIJJTO l>A ESTnADA DE FEniiO 
D. I'EUIIO II 

Entrou om 2.• discussiin o Jll'Ojoclo substitutivo 
(ndditivo) do Jlrojer:lo da loi <lo orçnmonto para 
o oxnTcieio de 1~77 n 1878, scpat·ndo pura ror
mar projecto l]islincto, tiU.lol'iznntlo o governo 
pnrn conceder transporte gratuito nn ~strndn elo 
fet·ro D. Pedro H no material fixo o rodn_nto des· 
tina do a estrndas <lo feno ern construct'ao. 

O Sr. Chl•i;otiano Ottoni :-Como ou 
comn~nvn a observar ao senado hn pouco, qua11do 
mr: luvnntoi equivocado, esla medida que •. votada 
em silencio, tnlvez cnin, sendo cons!tleJ'adn 
onerosa no thesuuro, é, entretanto, do grn.n~c 
justi~D ; poJo r1ue resolvi nppellnr pnrn_ n rer.ttduo 
do sonurlo, ~olicitnntlo sun nttenímo pnrn o 
nssumpto. 

Todo> os ramn11s que eonvorgem pnrn n o~
lrnda do rorro D. Pedro II nlor~nm n ~ona do 
lenono, que por elln pó de oxportnr prorluctos; 
concoiTOIIl todos, portanto, pnrn augmento dn 
rundn dnquolln estrndn. · . . 

Snile-so que u fliOtlucçiiO do nosso mto~IOI', 
ospociolmento nn lll'Ovincin centrnl de Mmns 
Gemes, est:\ OJ!Jlrimidn n J'ostring-idn poln falta 
do commnnictu·.ues on pula snn tlilllcnlr!ndo. 
Em toda n Ilnrt;J hn um curto limite <lo ilistancin, 
além >lo qual niio so pódo plnntn<', colhuJ', C:t· 
Jl"rtnr, porque o fruto nhsorvo o valor d11 pro· 
ôucto, 

Orn, prnlongondo·so os trilhos que di<o trnns
porto bnrnto, nrnstondo-sc o limito dentro rlo qunl 
c:omvem IH'Otluzii' pnt·n e'portnçiio, sogurnmonte 
hn do C<'OScor n producni>o passando n trt~bnlhnr 
e prnrlllzil· bJ'DMS que ,;st~'vnm nr:losos. 

C1·olo quo rnflurln no rospollo tlevidn 1í intol· 
llgoncin do sonndo si coutlnnns~e nu domons· 
truçiio de;su lheso, t1io ovidento por si : cndn 
rnmnl convorgonto pnrn n ostrndn do ferro O. 
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Podrn II, nlnl'l;:a n zona que por olln pódo 
exportar, o portanto ougmenta sou rondlmonto. 

A prnvincin do hlinns ó uma provincio pobre; 
faz grande sncrincio·, alirls muito bom oni<Jndidu, 
subvonr,ionnndo todns os romnos, rJUil no seu 
tcr·t•itorio «• eonstruom, com n · <Junntia do 
9:0001) por kilomott·o, o ás vozes conccl!enrlo 
garantins de juro. Mas nn pobreza dn provincia, 
no fnltn do nspirito do ossochçiio, nn difficuJ. 
dn<lo cm qw· estamos elo ntl.rallir cupitoos 
ostrnngoiros, " em!Jot·aço :\ construcção desses 
ramnos, que devem sorvit• :i provincia do Minas, 
é gt•andu, ó immonso. 

Os 9:0005 podem ser. sumcientcs, mesmo 
vantniosos, para uma linha muito modostn, como 
11 do Óoste, 11 do Sitio n S . .Tono d'l~l-1\ci, com n 
sun pequena !Jitoln do 76 contimctros, acampa· 
nlwndo 11s sinuosidades do um rio, som transpor 
divisns d'ilgua: uhi o rmsto ltilomotrico é baixo c n 
subvcnc:io de D:OOO,) rcprc>cnta poreontogcm 
impot·ta"nto do cnpitol. Mas para linhas mnis 
cnrus, •JUO transpõem terrenos mais ncci•lontn· 
do>, que se constrnem com mnhw hitoln, o 
por conseguinte eustam mais, os 0:000~ pndom 
niio ser sn!Ticiontos. 

Orn, nesta situarão, o lJUC hn de mais cul'inl o 
vant11,ioso, umn voz r1ue a estrndn do fet·ro 
D. Pedro II portenco no Estado, do que coneed~r 
este pequenino auxilio do transporte gratuito do 
mnlerinos para n constrncçiio, que ri no quo se 
limita n rcsoJuçrlo? 

E' tlma bagntcilu, um pequeno o nus. do qual 
o c>trndn do forro D. l'o<lr·o II ncnri1 em pouco 
tempo inrlonmizadn, cortamento em poucos nonos 
do cu;teio clns rn maes construidos. 

Esta· proposiçuo mo pnreco do summn ovi· 
doncin .• 

Doixnndo, pois, a thoso gorai, cu devo nccres· 
cont:1r, pnrn nua faltnr :'1 franqueza que devo no 
senado, que procedo tnmbo•n nn qunlidado do 
procut•ador ulllcioso do uma emproza, dn )lO· 
guona ost1·aun de ferr·o Unifio Mineira, que, 
partindo dn Sert•ario, se dirige nctunlmcntc a 
S. JoiíA Nepomuceno, distancia de oitenta o 
tnntos l\ilornoli'OS, prostundo ú lavouro do Minas 
vnlioso serviço. 

Esto linho não tom auxilio nlgum dos poderes 
geracs ; t'OCIJb•'n o subven•;âo do pt·ovincin 
de Minas subvenção quo lhe ó monos ntil, como 
já r~o~oi, do que~ out~u liu,ho mais bnrnto, quo 
su 1hr1~C n S. Jono ll'h.l·UL•I. -

Pmtoudlltl n União Minciru obter l!o ministcrio 
osto favor,· que mo pnrccia cnbor no poder 
discricionnrio do g-overno, mns o mi nistorio 
assim não ontondou • 

.Niio indeferiu em absoluto o nrotonçilo, nem 
n reconheceu infunrlndn ; dcclurou simples
monto que não proeodio n uliugnçiio do exomplo 
do companhin Leopoldina, porque u ossu se 
fuzom !IS cnnCdSSÕOS [lO!' COUtJ'IliOS O U UniiiO 
Mineira não o tom. 

A•lmittindoquo sojn porfoitomonto Jogico este 
dospncho, lleou ontt·otunto de facto subsistindo 
umn immonnn dosl:;unidudo outro os duns em· 
prozns, um~us oontl'ilmintos dn eS\i'ndn do fot·ro 
D. l'udro ll, ambus traçadas em tort•ono do 
Minns, o sondo quo n mais favurocldu tom muito 
mais recursos do que u ouu·o. 

Amm, o projecto nutoriza o govorno purn 
sanar vordudnirns injustiças. 

A cornpnnilia Loopoldinn, com o sou JH'olon· 
gnmonto nn dircc~ão de Ubn, dcclnrndn linha· 
gorul om consmjuencin do nconteeimuntos, parn 
cujo nprecinçiio ou dcciarei·mo, e nindo do· 
cilll'O·me suspeito, com o seu prolongamento, 
com n suu zonn privilegindn, tolheu, cortou os 
desouvolvirnontos :'1 Uniiío·Minoira. 

M"nciono o fncJto som consurm· nem louvor · 
já diss~. quo son suspeito no uprociu•;iio dos 
aeontl!etlllCnlos, 11 f)UIJ lllll re0ro; ntll!CU, inter· 
ro~udo pfll' clios, doixui de jurnr esta sus· 
JH•içiio t:ito sómcnto o fneto. 

Em consorJllllncin do prolun~amento da com· 
pnnhin Loopolrlinn, clns wnns privilegiados IJUC 
obteve, dos favores que recc~o, "ssu companhia 
cortou ti Uni~o-Minoirn seu prolongumento nu
tnrai, tolheu·llro cli.sonvolvimcntos que pode· 
t•inm no futuro mclhot•:Jr as sun' condições. 

Por vozes so tem nssignaludo nos ta ensa os 
excessivos favores concedidos :1 companhia 
Lcopoluina, observações em pnrte justas: enLJ·e· 

.tanto n Unino-Mineiro, que 111ais prer:isu o não 
monos merece, nada obtem · · 

Si dorlico algumas visllls especioos o esta 
pequeno estrada de forro, nua é porque deixe 
do ter ig"tral interesso por todas IJUantus so 
constmirem na minha pt·ovinciu: ossn uttonçiío 
especial nasce dn circumstunl'io de estnr eu no 
facto do todos os passos, dn maneira por que 
se (u.m!otl o ;ompnuhia, da mot·nlidatlo com que 
ri dtrt~tdu. I;' umn lmlw, quo merece a attonçiio 
dos qnc so interessam pllln' cousas publicas : 
fui construi tia r:om cupituos rios lavradores, mi. 
ciada,conc.luida, costeadn por bruziloiros, occupa 
a snu presidmrcia um dos cnt'llctoros uwis puros 
de quo n provincia do Minas se or·gulhn, o Sr. 
consõlhoiro Pedro deAJcnntora Gcr<JUeiro Leite ... 

O 8u, L,\1".\YETTE:- Apoiado. 
U Sn. Ctuus·t'IANu ÜTTONl : - . . • o typo do 

patriotismo, dn Jenldode e do desintrresse ... 
O Su. Cuuz M ... anAoo:- :\poindo. 
O Sn. CmusTt.INO OTTO~I:- ... nome que por 

si si\ gnrnnto ao governo tlrlolidudc n= oxoe~e[Q 
rio quulqutJ:' contrato, que com cstn cmprÍlzn 
celebrnr. . 

Nem jalgo qu" n mataria exija grande desen
volvimento, tanto se mil nfigum evidente; nem 
roeu estudo do saurle permitto-mu maiot• demoro 
na tribuna Limito·m••, pois, a estas renexões, 
o, n niio sorem contestadus, como tcnlro ·alguma 
ospornnca qu1: uiio o sejam, espero du rootidiio 
do senu~o quo npprovnt•ú o projecto. (Muito be111.) 

O Sr. Cruz •"~>lachado:-Sr. prosi· 
dento, ombor·n !'t•aco r·cprcsentnnte !ln pt·ovincia 
do Minas, entendo lambem, como procurador 
legal dú toda n pt·ovincia, dc:vur manifestar no 
senndo, que n industt·in, a lavoura o o commor· 
cio dnquella pt·ovincia ligam grande importnncin 
o este projecto. 

O Su. Crmts-rrANO ÜTTONI:-Apoiado. 
O Sn. Cnuz MACHADo: - JW1! prestará um 

subsidio n novos iniciotivas do rnmnos que to· 
nhnm do convergir r\ estJ·ndn do D. Pedro II ; os 
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fnvoros que o Estndo nzor para rcalizn~.ilo dossçs 
rnmnos, sorilo compr.nsndos JlCio desenvolvi· 
monto dn indusll"in, c dn nllltwncia do objccl.os 
de "xportnçõo, o, [li>rtnnto, mnis crescimento nn 
ronda da estrntln·Lronco; o crn preciso qno cstns 
favoJ"Cs fossem n1·mados por'nma lei com ca
rnclcr tlo r.renornlidudo, porquanto nctnn!mcnto 
dil·so nm fncto qne ni•o parece ter just.iflcnçilo. 

A estn.dn elo rori'O dn Leopoldina g-or.n d<,sos 
favores, favnrc:; IJUO osliio nll!m da lettrn o do 
espirita tio pi'Ojcclo, pnrc]nnnto chegou-se a clns· 
sillcnr como nmtCI'ial llxo o proprio cnrvflo, <lo 
projt'cto nõo u·atn de cnn•i,o, port!r1 sim de mn· 
teria! llxo c rodante c do rnntcrml pnrn con· 
strucr.flo. g por que rnziío o ramnl dn Lcopoldi· 
na 11Ô1· ter ~rlm<lo vida, d,,vo merecer oxclusi· 
mÓnto este favor, o uiío tumbom oô rnuwos dn 
UnWo-Mineir11, do Ooslu, do Pil·npeting'n, o rJue 
so projecto do S .. r oiTo :i Oliveira, o que ost1í ern 
ost:tdo'omb1·yonnrio, quo tom do partir do Cnr:m· 
dnlty it vi lia do Entrc-1\ios, o os que so •se· 
guiriío? 

E' preciso, 11ois, que p;1ssc nmn regrn gcrnl 
de ign:tldnde pnrn todos os rnmncs. 

Ounnto it UniiTo-Mincil'n, cm vcrdndo que o 
soti JH'osoguimo_nt,o, o. sett futuro como rJUO l~cou 
cot·t:tdn pt!JO priYI!ogtO do zona dn Lcopol1lmn, 
o os mnttns dn proyincin do Mi nos, que llenm no 
occidHutc dessa estrado, que deviam ser peno· 
tr,,dns 110r olln, doix:1rno do sel·o, por couso do 
pril•ilcgio dn Leopolrlinn; entrotnntu n direcçiio 
dessa companhia <i tiío perfeito c exacta, que jú 
Jcyou n estrado n S . .Totio Nepomuceno, o dnlli 
no Espírito-Santo do Pomlw é nponns um posso 
o d11r, o do Espirito·Snuto 11 Uh:í sel'in outro 
posso. 'l'udo isto, porém, csltí im11edido pelo 
11rívilegío dn Loopoldinn, sendo, entretanto, 
certo quo n Uniiio·Mincirn, chcgonrlo n Uh:i, 
todos os transportes feitos alem do U!JiJ pnrn o 
Rio Doce nttl it porto nordeste rio provincio dn· 
rinm nodo menos do IJUe n ponllnur.n, pel"llliltn· 
se-me a phrnso, do 8~ kilometros rio 11orcurso. 

. O Sa. Cnms•r1ANO OT I'ONt :-Confessado polns 
pa1·tes contondor:ts. 

O Sn. Cnuz MAr.H.\no:-·ll!ns islo nfio tem mais 
solução possível; a Uniiio Mineim devo conton· 
tar-so com n zona :íquem do U!Jti, ncari1 sondo 
um simples ramnl, quundo poderia so1· um 
rnmnl estrada do grnndo oxtcnsiio pn1·n o iuto· 
rior. 

Quanto i: ostrHcln do Cesto ella merece tnnto 
mais fnvor, qmmdo l'ni suscitar o inicintivn de 
estondOJ•·se t111 citlndn uc S. João parn Olivoirn. 

Ainda ho poucos dins li nos jornnos dn pro· 
vincin do Minas ossn idún, qno creio 0111 IH'ovc 
se traduzirli om fncto pnrn beuoflcio dnqnollos 
povos. 

A OlivoirH, sonhoros, nfio ú um SOI'tiía 0111 
que hnjn nponns o crinciio do ~mio: 1i um muni· 
cipio dus 1nnis l'icos 'da provincio, o contúm 
umn oxteusu IOI'OUI'n. 

E' yordarltl IJIIO sun cidndc niio ú grnn<lo, 
poróm tr·m m:tgniflcos edificios o.conta lll'aprio· 
tarios niío pnucn :tbnslndos. Por corto quo 11 os· 
tradn nilo pnrn1·:í 11n Olivoirn, o hn do clomnndn1' 
a Formigo nos proxlmillndos dns cnbccciriiS do 
Rio S. Prnncisco. 

Portanto, este favor do cnrncter gornl, poclondo 
coneorl·cr pnrn nus tiio ~I'IIIHliosos, niio póclo ser 
rog·ntonllo poJo corpo lcgislali\ro, _e, om nom,o d,os 
rnmncs nctnnos c f1lluros do m1nhn Jlrovlnç_m, 
cu reclamo n ndoprilu dn, resolu~~o. 

Nilu tonho mnis qno d1zor sonao ostns poucas 
lllllitVt'ns. Ennnc.inndo·o meu pensamento o.mn· 
nifestnndo u ut!hdntlc do pro1r.cto, cumjll'l um 
dovor 1wr11 r.om n grande proviucin q11o mo 
honrou com um assento uostn caso. 

c(]). §u·. Cor••eüa:- Umn VC7. fJUO o !;O· 
YCI'no nfio julgun co1wenicnte manifostnr 11 ~tln 
opiniüo sobro osta mntr.rin, CJU:C ontour.lo com as 
ronr.lns publitms, creio que nssim o fnz pm· Cl1· 
tcndcr qne ó sn1wrllun n discussiTo rln sun norte. 
Euu·clnnto w 11iio mo julgo diJJlOnsndo do dizer 
nlg-umns pnlnvr11s sollro o nssnmpto. 

O n1·tíg-o é concebido nestas termos: 
• Picn o governo nutorizndo para conco1lor 

transporto g'l':ttuito nn üstrndn de [OITO D. Pc· 
dro II no material llxo o l'adnnto destinado ils 
ostl':ttlos do fo1•ro om consti'Uct'ITo, c no mntcrinl 
que tiver de so1· npplicndo it5 ahl'ns publicas 
gorncs, provincincs ou rnunicipnos, f]11c forem 
constl'llidns po1· meio do contr1buiçiTo ou dona
tiros do pni'Lieularos. • 

Este nl·tigo cstnvn incluído no Jll'O,jccto elo Joi 
elo orr.nmnnto pnrn o OXOI'cicio de iH77 a 1878, 
elo qu"al foi separado por votoçiic) do so11ndo. 
Aintln ufio houve, porém, pn1·cr.or dn commissiio 
sobro osto artigo, nem ollo tem a formula dos 
Jlrojcetos que siio sujeitos i1 deliilorar.ITo do 
sonndo. · 

Pondo, com tudo, do parto estas rrncstüos do 
formula, dirr.i nlgumo consn sobro o Jli'OJlria 
mr.didn consagrada no nrtigo. 

Tratn·so de conceder, nos c:nsos designados, 
trnnsportcs grntnitos no o;LI'ndn do fol'l'o D. Po· 
ut·o II; mos ns rnzü3s produzidas poJo nobre 
scnndo1· que foliou antes do mim mr.strnm 
.que, si n medida devo ser aceita, niin pódo 
deixar do comprcheudor os rlomnis ostrndns 
do ferro que so nchnm uns coudi(•üos dn do 
D. Pedro I!. 

O Sn. PlmNANDilS DA Cu~;nA:- Apoiado, me-
dido goro!. . 

O Sn. ConnEIA :-0 nobro sr.nurlor, 2.• socro· 
tnrio, pedia umn mcdidn gcrnl; ontrotnnto é o 
quo nuo vejo no artigo ~m dis~ussiio. 

Si hot!Vessc s!'t~uonto umn cstrndn nns con
diçüos du do D. Pedro II, poclcr-so-hin rlizor 
que nflo hnvin que goncrnlisnr n p1•ovidoncin; 
mn~. si hn outros nus mesmns condiçür.s o si 
so rlcsojo umn medidn gel•nl, niio podemos res
tringir n providencio sómonto it ostrnda do 
ferro D. Pedro II. 

Acc1·esce qno so mnndn conceder trnnsporto 
gratuito nn cstl·ndu elo forro D. Pedro II no 
mntcrinl nxo o rodnnto <loAtiundo :'IS osti'IHlns do 
for1'0 om consli'UC\'iio. O fJI\O porém se devo 
ontondor JlOI' 11!11/6/'ial fixo e rodrmte Y 

lloJIOis dn dlscnssiío lwvidn nostn cnsn por 
occnsiiío elo se trntnr do credito. pedido pelo mi· 
uislerio dn ngrioulturn pnrn us desjlozns rln cs· 
trndn do ferro D. Pcdi'O 11, Yill·So que hn neces· 
sidudo do denulr o quo ~o devo ontcndor por 
material fi:co u l'odrmtc; porquunto, cm I'Cinçiio 
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ti ostrnrla do ferro dn Lcopoldinn, decidiu o nobre 
cx-ministJ'O da ngricultuJ'n que cssns pnlnvrus 
comprclwndcm tudo o lllnteriul: cni'Vfio c fJtllll· 
quor objl!cto quo seju destinado nquolln cstmdn. 

1Jizoudo·.'9 uosto urtigo quo n eoncesstio de 
trnnspo1·to gratuito ó JlUJ'n o material fi:r;o c 
rodante. , . 

O Sn. CnniSTIANO OTToNI:-No artigo hn mais 
os pulavrns : destiuaclo ás estradas do [m·o em 
cOIMlrucr.ão, 

O Sn. ConnmA:-..• o IJUO devemos entender 
por matol'ic1l fixo c rodante? Stmí o que foi doei·. 
dido cm relnrão ú ostrndn de forro dn Leopoldina? 

E' oxncto cjuc o projecto so refere a trunsporte 
gratuito parn mntc1·itd lixo o rodunto destinado 
tis estmdns do forro cm construcção : m;s como 
as estradas do Cerro podem ter mo is do uma 
estnçfio, o abrir o trafego du primeira omqnnoto 
se os tiver construindo a segunda, estamos ninda 
nn necessidade de definir o rnatcl·ial fixo ro· 
danto, cujo transporto gratuito na estrado do 
D. Pedro II ó pcrmittido no projecto. 

Quundo se trata da isençiio de direitos uc al· 
fandc~a, detormma-sc que se indique não só n 
qunntidndo, como os obJectos compmhondidos 
nn isenr.ão. Parec~·mc que este projecto não fi· 
corá completo som que se declare quaes siio os 
objectos que por aquella estrada de forro podem 
sor transportodos grntuitumcnto nas condiçues 
npontudas. . 

0 Sn, FEnNANDES. DA CUNHA : - Apoiado ; 
sem uma tabelln nüo é passive! votar csto nr· 
ligo. 

O Sn. ConnEIA : -Essa taholla quem póde 
melhor organilar ó umn commissiio. Convem 
que o senn[lo continue nos estylos que sempre 
tem seguido de ouvir a comm1s~íio competente 
d; casa, qunndo tem do deliberar sobro algum 
projecto sujeito ú suo upred:Jçiio. Mas nindn 
quando algumas vezes possunt ser preteridos 
esses cstylos, do corto não devortio sel-o nn 
occnsi5o tlrosonte.Eu, pois, insisti riu pela audien· 
cia da comiuissão,aindn que o govomo so tivesse 
dignado dar a sua opiniüo so!Jrc uma ma teria 
qno entende com n re!Hla do Estnllo nrrocadnda 
pela C>trudu do fOITO D. Pedro II. 

Mas h a uma considoJ·nçno p!'inci pu! parn a 
quul der o invoc~r a attonr•:ío elo senado. 

A cstrndn drl fcri'O do LcÓpnldina {iozu do favo!' 
que este projecto umplin ás outras estrndns; mas 
o que consc~uc o Estado em colll!HlllSn\'fio desse 
favor? Absolutumento nadn, Do maneira que os 
objectos que pnssam pela estl·nda de ferro D. 
Pedro H com destino ú do Leopoldina 11assnm 
~trntuitumllute; mns qnnndo o Estado necessita 
do ll'anspOI'tar pela osu·ndu de rorro do Leopol· 
dinu ulgum material necessurio a sou serviço, 
tem tle pagar o competente frete ! 

O Sn. Sn.vmnA DA MoT'I'A:- Dormontcs, por 
ex em pio. 

O Sn, Colln~lA :-Parece que qunndo se vai 
estondtJI' t1 merlidn do projecto, ú nccossnrin fot'· 
mulnl·n do modo que, lrrl(ll CJI!tl OSMIS cstrudns 
cstejum constl'llillas, os objectos trnnsportmlos 
]JOI' ollus pnru o sorvir;o dt1 o~ll·nda dtJ ,rurro 
D. l'üdi'O 11 nua sojam olmgadus t1 !roto. 

V. IV 

(Apoiados.) Seria uma Justa componsoçiio do 
lt~vor concedido pelo proJecto. (Apoiados.) 

.111 se viJ, pois,qunntns rpwstõr•s estiio envolvidas 
no urtigo sujeito :i del!bo1·ar.iío do senado e a 
quantns considernr~ues tem Ílo attender a com· 
mis~ão, si o senauo julgar que. elln deve ser 
oUVIda .untos do proscguir n discussão, n gunl, 
indo por este caminho, deverú dor togar n con· 
tcstar;ües qu~ Cll lanho por fllndadas, entretanto 
que a comnussão poderia examinar n materia 
de modo que o projecto se torno menos defi· 
eionto. 

Come tenho sempre pugnado para que os es· 
tylos do senado se observem, vou ter a honra 
de enviar ó mcsn um requerimento o fim de se 
ouvir sollro o projecto a illustradn oommissão do 
fazendo. 

Foi lido, apoiado o posto em discussão o se· 
gainte 

Requerimento 

• Requeiro que e projecto sejn remcttido á 
r:ommissão ~e fazenda, porn interpõr pnrecer.
:4!. F. COI'TCia,' 

O Sr·. S:u•aiva (presidente elo conselho): 
- Acho hon e conveniente a materin do pro· 
jocto; devemos sempre conceder favores que 
desenvolvam n renda do Estudo, c aste favor 
pertence á classe dos que tendem a augmentar 
a prosperídndc da estrada de ferro D. Pedro II· 
mas ta miJem penso que são procedentes as obser: 
vuçõcs feitas pele honrado senador pelo Paraná. 

E' preciso definir o que ó material rodante 
e fixo, comquanto jó se faça mais ou menos 
uma idéa disso. Será preciso, talvez, impor tis 
companhias a o~rig~çiío de pedirem ao governo 
o despncho desse mntorinl, fixando previamente 
a quantidade; é preciso ainda exigir que o 
governo uiío carregae com as despezns do em
borque e desembarque desses objectos; c pódo 
ser que convenha mesmo estabclecor n recipro
cidade, isto é, qu,., assim como n estradn de 
fc1·ro D. Pedro I! transporto gJ·atuitnmente esses 
objectos, ns outras estrada~ procedam do mesmo 
modo em relação á D. Pedro II. 

O Sn. CÚmsT!ANO 0-rTONl:- E' desvirtuar a 
C01lf!05SÜQ. 

O Sn. SATIAIVA (presidenta do conselho):-Em
Om, é preciso um estudo .maior da qucsliio; ó 
preci;o IJUC n commissüo desenvolva e mnlhoro 
o ]ll'f~,jecto, e depoi; votar-se·íl com mais co
nhecJnlDl!tO do nssumpto. 

O Sn. CmHSTlAND 0TTONI:- E' mntnr o pro· 
jecto. 

O Su. SATIA!VA (presidente do conselho):- Tal 
não é o mau JH'oposito, porque, como disso, ni1o 
sou infonsrl ú idóa do projecto. 

O Sr·. Clu•istimro Ottoni : -i'omo 
a lihol'dade du oppor·mo no udinmGnto, que in· 
felizmcnlo vejo muito bom amparado, concor
dando o govemo, JlOin voz do SI'. JH'osidentc do 
ctrnsolho, com n maioria do sonndo bom ropro· · 
sentndn pelo i! lustro senndo1· do Paranú; ontrc
llmto é minha convicção que o adiamento não 
cstú ftUldnment~do dovidnmonto. 

'l2 
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O nobre senndor exige cm primeiro IGgnr que 
se estenda o favor tis outros cstrndns nus mosmns 
circumstuncins, quer dizer, !Is ouu·us csll·ndns 
custradns poJo governo, Si ulg11mu outro se 
ncha nus mesmas cil'cumstnucia• dn do Ped1·n II 
em rclnçfio nos rnmnes por consti'Uir, pr<~CI!den\ 
n obse!'VII(!fio, mns tfio fncil 11 provar no cnso por 
uma onwnda, quo niio é justillcnvcl o atli11monto. 
l~stn mntc1·in vein dn outrn cnmnrn com o OI'~lll .. 
u~tmlo, esteve lnr~o tempo •ujeiw :í r.ommlssiio 
destu cnsn, que nenhuma objoc~iío fez á medidn, 
npeuns PI'OJIOZ que fossn de•tncndu do or,:n· 
menta pnm formar resoluçiio !'1 parto; ó mnterin, 
multo estudada, o n principal ob;erYnçno do 
nobre senadO!", repilo, 1i fncil de ser nttcndida 
por meio de umn emenda. 

Em segundo logm• disseram o nobre senador 
pelo Pu1·nmí e o nobre presidente do conselho 
que é necessario defini!' os mnterines; mns o 
nrligo diz-tnalel'ial ~xo c rodante )III/a a.~ e.!· 
tr·adas de (erro cm cbnstruccào; llllOI'·SO qno 
~indn fique mnis cloro, que s'e tl'nte sómentc de 
moteria~s empresades no constrnc,;ã·•? Nndo 
mais racil ; si o adiamento nilo passar, pro
porei emenda, su~slituindo lis pnlnvrus do 
projecto estas- trem I'Odante c materines des
tinndos :i construcçiío. 

Niío ha quem tenha ouvido fnllo1' em estrado 
de ferro que nfio saiba o que é trem rodnnte; 
definir mais é completnmcntc innt1l. Dos mn· 
ter ines que 'tem rlu ser cmpre~ados 11ns con· 
strur.çücs ficar:'' exclnido o cur·vno, os olijectos 
de custeio, tudo quanto o projecto niío tum 
em vista. 

Com a emenda a quo ncnbo do rel'el·ir-me flcn 
~otisfeito o escrupulo do nnilrc scnndO!', e nen· 
ba-se com a injustiço relativa quo todos roconhe· 
cem. 

0 Sn. Cnur. MACIIAOO :-E' favor 11ara n COll· 
strueção unicamente. ' 

O Sn. CnmsriANO OrTONr :-Disse-se, llOrlilll : 
• E' necessario umn tnbella dellnindo os oiJ· 
jcctos. • 

O ~overno nfio poderá executar," essa resoluçiío 
~em fnzer ddfinir esses objectos ; isso 1! mnteriu 
regu/nmontar. 

Pois é u corpo leg-blntivo que se hn do occn· 
pm· cm dizer Si ferro pnrn pontes ,; mnle!'inl do 
conslrneçfio ou niio? J~' o corpo l••gis/ulivo 1111Gm 
resolver:'' si o cirnonlo IJUC so empreg-a uns obrns 
de nlven:1riu 1! mnte!'i:1l de constJ'nc~~n·o? O g-o\'Ol'· 
no não s[, tem nltl'ibnir.fio pura c/nssinear os 
mntc1·ines, como nno porin1':'' exer.ntnt· ostn rcso· 
lnr•ão sem tomtll' as cnute/as de IJUC nos fn/lnm, 
st!m dizer n cndn eomprmhiu que pretenl!n o 
t':II'Or: • Dec/:1re qnuos stio os objectos o cm ljUC 
IJUnntidndo, pnrn que so wjn si são o/rjllctos tln 
consti'Ucçiio o nm lltWntid~~tie j)l'oporeionnl ti 
linha que so constl'no. • 

O Sn. Cnuz ~LICILIUO :-ll' uma lltto,slilo ndmi· 
nistrulil"u. 

O Sn. F&nNANDilS oA CUNHA:- E' mnlerill ln· 
gisJntivn. 

O Sn. CnniSTIANo Ü1"l'ONI:-u ~ovt•rnn'ú qno 
do/lno os mnteriaos diJ constl'llC"IiO; n ·eol·po 
legisllllivn 11iio 1\ qnom /111 dn fnzo',. cssn tnlre//n. 

O Sn. FEnN.INDE< DA CuNnA:-,Issn ú mnlot•in 
udminisll'ntivu, nws n ili~po:.;i~~~o log-nl Jmrn n 
O!'gnnizn,;fio dn t~~o//n ú mutf'l'ia /ogls/ntivn. 

O Sn. Cnuz MACII,\Dn:-l,ntão jlonhnm as pn· 
lavrns mnrcndas om tubo/ln. 

O Sn. Cn!US1'LINO 0'i"rONI :- 'l'odns ns concos· 
s.ies para iscnçilo 110 direilos do importn~fio n 
uwterincs pnrn ostruflns Uo foJ'l'O, tod:~s, come
çnndu peln cstrnda de forro ll. Pod!'O II, ti\ msido 
l'eitns sem cstn tubo/ln do corpo legislativo.,. 

O Sn. FEnN,\NDE~ J>A CUNHA:~ ll jlOI' isso 
vemos o que tom sLJccedido, 

O Sn. Cums·rt.IN·o llTTONI:- ..• c nn oxccuçfio 
sempre o governo no mo de sou dit•eito, do 
SIJ:I ulll'ihuillão tem exigido dn cndn umn, 
IJUe pretl'llilc o favor lia lei, doc/nr·o qunes 
SilO OS 11\Ule!'ÍJICS ljUO tem de impO!'IUr O Om 
IJUO IJUDntit!udo ondn mnlorinl, c o govo!•no julgn 
sem pro si siio nwtOI'iiicS do consti·ucçilo e si n 
fllluntidndc do cnda um est!'1 em Jll'Oporçfin com 
a lin/111 quo se construo. E' dn nurior ovidoncin 
que o governo que isso não llzcsso, proccdo
l'ia com o nwior inoptilifio. Nrio duvido fjtliJ 
em um cnso ou outro ttJnltn 11avido obtJ~os. 

O Sn.-FEnNAXnEs D.l CUNHA d:i um aparte. 
O Sn. CnnlsTrANO 0T'l'ONI :-N:io tonlw pu i iniles 

pnrn dominar os atlnrtes, o JlOl' istu ':rdO·IIlO '' 
eS(JCt'O. 

0 Sn. I~EilNANilES DA CUNII.I :-'renho O dii'Citll 
do dai-os em centestn(•iío :is Jli'Oposiçilcs que se 
omitlem na distmssiío. 

O Sn. C:Hili<TIANO OTToxr: - Niío contestei, 
jusliiJquCi·IIIC por me Cllilll' emljUOnto 1/ãO•SO 
os apnrtc•. o n r·nzilo ú fJUC não lenho pul1nõos 
pura dominai-os. 

0 Sn. FEIINANDES DA Cu;o;uA:-V, Ex. di1:11 o 
que fjnizm·, hei de exercer o meu direito IJ 
CUIIlJll'il' O men deve!". 

O Su. CnmsTrANO O·noNr :-:'\ito conte~ te i ; 
assim como o nobi'O scnudor não 1110 pódo con
tl•stnr o direito dll calor-mo emqnonto cstivru· 
fnl,Iando; niío vejo 1'11\ que isto prejudique o di· 
relia do nobre senador. 

0 Sn. FEilN.INDES !lA CIINIIA :-Nfio estOU COI\· 
testnndo. 

O Sn. Cnms1'1ANO 0TTONJ:-Pois cunndomois 
disso do qno o q 110 ocnho de repeti r. 

O Sn. 111~1\NANDilS n,, CuNnA:-V. llx. onnn· 
ciOtl uma propo~iç1io 11ue nfio consid"i'O oxnetu 
e ou contestei·u; estou 110 IIICU dii'eilo, 

O Sn. Cnii!S1'1ANII Ü'I'TONI:- llopito: todos :1s 
cOJH:csslies do iscnçno <lu liiruitos tio impo!'tn· 
I'Ü" puru nwturines do.•stinndos Íl construc~ão do 
Ó>ti'III]IIS I]U fel'l'll; tllliiiS tl\lll Sii/O CXI!ClltlldiiS 
do:;to 1110do. U govHno nãn conendo n c:uln umn 
emprezu quo podo n :qrp/icnçiio dn loi, não des
p:H:Iw n I'Oqlltll'il·llOUID som oxi:.dr u onumOI'tl~!i'íO 
dos ohjuetos o bellllt.l' do 1/iroitus o du suns 
IJIIIllllÍIJilUCs, jllll'll fjt!U n !\'fiVUI'IlO, jlOI' inlOI'· 
rnl!dio do ~ons nnxilnll·es Icchnieos, vut•ifique si 
~ãu com cJI'oito os mulol·iuos destinados 1l con· 
stnw~üo o si si1o em qnnntidude lH'Oporcionn/ ,·, 
/in/ia flllO SO COI\Sll'l\ll,• 

O Sn. AN1'Ão:- 11 donl!·o "~' 1lo nnno lln~n· 
r••iro, 
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SESSÃO EM 6 DE AGOSTO !11 

O Sn. Cnms-rrANO On•o1a:- E' bPm possível 
fJUO so tonhnm do•lo aiJUso.;, niío duvido, •. 

O Sn. Cnnz MAcnAoo:- Niio me constn. 
O Sn. Crrnrs'J'I,\IíO Ü'I'TO~r:- ... mos rJunndo 

tonhu h:.vido ou hojo nhusns, Jllli'O 11111 ~o· 
vel'llo zel11so sor·ve isto rio liçi10 anm do evitnr 
nhnsos futuros o nii11 dr.põu conu·n n foi. Por· 
tnnto insi•to em crer quo n onum~rnçiio dos 
mnteri:res quo são dostin1ulos a construcçuo o 
snos qnontid:odcs, e mutcrin odrninislralivo ..•• 

o sn: Cnuz ~LWI!AOO;- Apoiado. 
O Sn. CunrsTrANO 0TTONr:- ... quo cnbonos 

attrihuiçõ~s do governo, pm•qno mesmo elle 
niio po1lcr:i executai' n lei sem fazol·n. 

Domnis, qunndo se diz t1·om rodnnto ''muto· 
riaos qno tOm rio ser omprog-ndos no construo· 
f.'ÜO, nu o hn nmbig-nidrl!lo ncnhumo. 

Nostn situnçiio entendo que o arliomento 
importa doixn1' o pi'Ojcr.to pura as kalondus 
grcg-ns, o por ISSO voto contra. 

Findo o debute, v~tott·so o foi npprovodo o 
rc.Juerimento. 

llEVIS.\0 DE C0l'(T.<S 

Sogniu-se om 2 .• di~cu~siio e foi approvada 
]rara passar á 3.•, a nr·opo~i<:no da cnmnra dos 
Srs. dPpulndos n. fG2 de 1879, nutorir.:mdo o 
govornn pnra manrlnr rever ns wntns de Ali· 
gu~to Gomos Moncorvo, nu qunlidnde do her· 
ilciro o successor de oeu pui Francisco Gomes 
Moncorvo. 

MONTE·l'IO 

Entrou e111 2.• 1liscus<iio n proposiçiío dn me>ma 
cnmara n. 297 do mesmo nnno, conccdenrlo n 
D. Curlotn Luizn Aug-usta 'l'nvarcs, repartiria· 
mente com suo irmií, o monto-pio doixudo por 
seu irmão, o L • tenente dn armuda Ignur:io l~u
genio Teixeira. 

Não havendo quem 11edisso n pnlnvrn, Yotou-se 
c roi rojoilndn. 

Ul!A RESOLUQ.tO liA .\SS~MUI.~A. l'llOYI:XCIAL IJE 
S, PAU !.O 

· Seguiu-se 0111 2.' discussüo n proposiçiio da 
mesma camnrn, n. fO do corronto unno, decln· 
rundo que devo ser snncciont1dn a r•osoluç;io da 
nssombléo logislotiva iln provincin de S. Paulo de 
1 de Abril do 1875. 

O Sr·. Co••r•eia diz que cnnsnrá g-rande 
estronhcw a quem consultnr n co!leeção rle leis 
deste nn no encontrai' nelln os to projecto, si fôr 
convertido om lei, visto como ngu1·uril nu col· · 
Jeccilo de;acon1ponllnolo do qunlquu1· oxplicn•;iío. 
l~ntiio o loilur, notnl'nlmentu, per'g'llntnr•lí com 
curin>illnil": Porque intervoiu n ns•emhltlro g-crnl 
em sr.mclhnnlo us;umpto? pois hnvin quom dtt· 
vidnsso dn cnmpoteuein rln ossoilihlén Jli'OVincinl 
paro ustabolocut• n mollidn consngradu no pro· 
,101!1~? 
_ Nno ern possi vd, seg-tlntlo Jlensn o orodnr•, 
contestar n nttriiJttir.iío dn assem h léu JH'ovlncinl 
sobre o assumpto dr' quo tt·nto n pro]IU>i•;ito,. que 
diz assim: 

• A rosoluçiio do nssemhléo Jo~is!otlvn da 
província de S. Puulo, do i.• de Abril de 1875, 
elevo ndo a 20 an nos ·O prnr.o da garantia de 
jur·r,s rlo 7 %, concedido pelu lei da mesma tiS· 
fcmbleo n. 4U, rle G da Abril de !872, deve sor 
snnccionndtt. • 

Mas, porque uma questiio desta ordem a res· 
peito d11 qual a competoncio da ossomblén Pl'O· 
vinciul DliO póuo ser· objecto do duvidn, vciu ú 
assomhléu gora! para que fosse sonccionndn? 

A qucstiio verdndeirn fLUO, por occnsião deste 
projecto, se suscitou nuo li propriamente a de 
quo cllc lrotn. Pelo exposição que foz o no· 
br·e commissuo vli-so que o motivo por que 
houve nrcessidndo da intervenção da ossembléa 
go1·a! nesta mo teria foi ter o presidente da pro· 
vincin, com o oh uso de que mais do uma vez o 
or·11d01' se tem occupado, r·ecusodo soncçiío a este 
projecto: o primeiro vez com o fundamento de 
que niio oro olle conveniente aos interesses du 
provincin,e n segundo voz por motivo de incon· 
stituciona!idndo, !Juando o assembléa reenviou
lhe o mesmo projecto approvodo por dous 
terços de seus membros. . 

O Sn. LEITÃO oo Cu:mA:-Não era o mesmo 
p1·esidonto. 

O Sn. ConnErA:-Niío importa nodo pnr•n o 
caso. 

O Sn. F. OcT.\VrANo: - Niío houve portanto 
t•eincidoncin, ó o quo se quer dizer. · 

O Sn. Su.v&lll.\ Louo : - Creio que o parece!' 
dn cornmissão devia-se limitará opreciaçiío do 
fac lo. 

O Sn. ConnEIA diz que n commissiio podo rio 
pondcror a nueessirlode de se regular o ponto 
verdadeiro que motivou n nccossidode da in· 
torvcnçiio dn assembléo gernl neste negocio. 

0 Sn. SILVEIRA LODO: -Isto só apresentando, 
oo um projecto do loi intorpretntivo. O mais é 
uma qnostüo tão liquida quo parece até serdes· 
necossar·io o projecto, porque n jurisprudencia 
llrmndn niío tem encontrado contestn\•üo da parto 
de ninguom. 

O Sn. r.nuz M.I.CUADO : - Apoiado. 
O Sn. ConnEtA obsei'Vn que estão justilicndas 

us palavras com 9uo começou suas obscrvar;.ões. 
Quem no futuro er esta resolu~iío, que ha de 
llgurar· nu collecçiío do lois, não comprehonder:'r 
como cm 1880 in torvinhn o poder legislativo 
~ernl para rrue mna lei desta ordem fosse sane· 
cio nada. 

O Sn. StLVEill.\. Lono :- Niio .tinha mos OUII'O 
meio de rcstnbolccer· o imporia do Acto Arldir.io· 
nnl. 

O Sn. ConnEI,\ julgo quo no projecto devia-se 
acrcs,:ontol' algumas palavras •.• 

O Sn. Cr·uz MA CitADO:- Sri substituindo-se o 
Jll'ojecto de facto 110r um do doutrina. 

O S11. ConnlltA:- ••. e!ucidundo u raziio que 
doto1•minou a intorvon\•iio do podet· ~:ornl nesta 
resolucno do ttmu ussembléu provincial. . 

Ouuudo niío so substituisso o projecto JlOI' um 
quÕ esto~olucesso u doutrina, l'odia·st• llf:t·os· 
e1.•nt:lr nu Jll'ujocto lllijttiiii!S pu il\'!'115 ••• 
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O Sn. Cnuz MACI!ADO:- Pois ncroscon tomos. 
O Sn. ConnErA:- ..• que indicassem n razão 

de ser do projecto, o indiroctomonto firmassem 
n vordndoil•a doutrina. 

O Sn. SrLVEIIIA Lono:-E' sabida. 
O Sn. ConnEIA diz quo, quando tovo do oxa· 

minar n rosolul'iio, lovnntou-so no sou ospirito 
esta duvida, niio podendo oXtllicar como uma 
quosWo dostn ordem, da com potencia niio con
testada dn assemblun provincial; fosso submot· 
tidQ no poder geral. 

Pelo parecer da connnissão, examinando os 
papeis, é que o orador voiu a sabor que a 
questão não é propriamente a que está indicada 
no projecto, mas questão muito dilfcrento o do 
doutrina constitucionul. 

O Sn. SrLvmn.~ Lono :-A questão do dotttrinn 
estó consagrada o resolvida no parecer: V. Ex. 
queria alglllnn cousa mais, queria n censura •.. 

O Sn. ConnEIA diz que o parecer n~o se votn, 
e acredita que n nohro commissiío conseguiria 
mais alguma cousa no sentido da boa dout1·ina 
que professa, additnndo ~lgumns palavras, pelas 
quaes a assembléa gorai manircstnsse a sua re· 
provação no neto almsivo q uo se praticou om 
detrimento das prerogativns da nssomblcn pro· 
vincial. 

O Sn. SrL\'EIM Lono:-Mas quem desfaz o 
acto, reprova. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:-Mns U lei veiu diri· 
gida it assomblua gornl em virtude do Acto 
Addicionnl. · 

O Sn. ConnEIA observa que nisso hn confusno; 
si niio tivesse hovido irrognlaridado o abuso na 
I)Uestão de sancção, o projecto mio tória vindo 
a nssembléa geral. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA :-Mas o Acto Adtli. 
oion:tl manda que venha quando o presidente 
d~ pr9vincia negar snncção por motivos con
stituclonnes. 

O Sn. ConnEIA recorda f]Lto o p1·osidento da 
provincin a primeira yez que negou sanc~ilo, 
não o fez por tacs motivos. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-eüi·O na se:;unda 
vez. 

O Sn. ConnEr.~ diz que na segunda não podia 
invocar rozões do inconstituciunalidado, que não 
havia invocado nn primci1·a. 

E oste procedi1Mnto é tüo irregular, que jus
tifica o pedir o orador ú commissüo que ocrcs. 
conto no \1rojoctu umn emenda '!no sirva não só 
para oxp icnr n intc1·von~iío do poder g-eral ..• 

O Sn. SILVlllllA Lono :-Está explicada. 
O Sn. Comm1A :-... mos tnmbem pnrn con

domnar indiroc~tmonto n doutrina cm que so 
fundou o prosidonto dn provincia, o tln !JlWI 
resultottlt noccssldudo dessa intervenção. 

O Su. Sir.VEIIl.\ Lono:- Mas V. Ex. nüo Vti 
ahi no parecer condemnnda n doutrinn ? l'UI'a 
que combnte o pnrcco1·? 

O Su. ColtnEIA dcclnra que niio combato o pa. 
recor; eornbato a sua conclusi'io IJIJL' incom
pleta; qnizern ljiiC n cou1mi<siio ncresct>ntasse 

mnis algumas palavras ao projecto no sentido 
du tlOlHI'ina do sou parecer. 

0 Sn. LEITÃO D.\ CUNHA:- 0 simples projecto 
da assomhlcn geral sanccionnndo a lei, ti n con· 
sura do neto. 

O SR. CORREIA per•g-untn si, vindo n Ogurnr na 
collecr·ão do lois do Imporio uma rosolu('iio mnn· 
dnndo' sanccionnr um neto da assomblón pro· 
vincinl dn sua manifesta compatencin, hnvor:í 
nlg"LlCIU que possa explicar o facto. 

O Sn. F. Oc·rAYIANO:-Mns vojn qu_e todns ns 
lois "Ornes que tüm tlerog-atlo leis provrnciaes por 
moti'l'os de inconstituciotwlidade, não entr:!m 
om oxplicnçõos como as qtto pnroc~ desejar 
V. Ex. 

O Sn. ConnEI.~ diz que é porque apropria ex
posição da materin indica qual foi a ditVidn que 
occorrou ..• 

O Sn. Jo". OcTAVIAli"O:- E' a mesma cousa. 
O Sn. ConnEIA ... o aqui não so dec!nra absO· 

lutamonto rtual a duvida qno so suscitou, qual 
n razão quu motivou a interl'onçüo do poder 
geral. 

O Sn. Cnur. MACHADO : - A. razão ostit no pn· 
reco r. 

O Sn. ConREIA:-0 parecer nlío so publica, 
O Sn. F. OcTAVIAli"O: -Pois mande V. Ex. a 

sua omonda, declarando a razão. 
O Sn. ConnEIA diz que, si o P\esitlonte. não 

snnccionou a lei porque conlran~va. os mto· 
rosscs da p1·ovincin, o poder gorai nno trn!ln que . 
intervir · si, po1·ém, nog-ou-1hc n snnccuo 11er 
motivos' do inronstitucionnlidnde, ou por qunl· 
quer outro dos qno diío Ioga r :\ intcrvon~iio do 
poder gor:tl, orn preciso que .se der!!arnsso is~o 
mesmo, não st\ par,, se oxpl1car a mtervençno 
desse poder, como pnrn evitar-se, pela con· 
demnar;iio do abuso, n repotigiío r!e um rncl? s~· 
molhnntc, fncto que, nlrlrn de ser coutrnno as 
amiiluie1íos não contestadas dns asscmblóns Jli'O• 
vinciaes', tlit ao presitlonto da província um 
poder que o Acto Adtlicionnl niio lho canforo, 
de recusar sancçiío pela segunda vez, nlle~nndo 
motivos do inconstitncionnlitlnrle, quando poln 
primeira voz que n ncgárn, ileclaron fnzol·O por 
niio ser n projecto couvonionto nos inloressos da 
provincin. 

O Sn. F. OcTAYIAl(O: -Mas pótlo dar-se essa 
hypothose. 

O Sn. ConnEr.l. :-Nilo p1ídc. 
O Sn. 11. Ocul'rMW:- Oh ljlCÇO a 11alavrn. 
O Sn. ConngiA o!Jsoi'Vn qnc o p1·osidonto niio 

pót!c recnsursnnc\•iio a pl'irneirn voz jlorrtne nrn 
projecto nilo ú cnnvenienlo nos intorossiJs tln 
prnviuciu, c nu SO:<untla ntldilur motivos do in· 
consti tucionul i dado. 

O Sn. 11. OcrA\'1,\NO :-Mas nüo ntltlitou, dou 
ussn unicn 1'1\ZiiO. 

O Sn. ConlllliA tliz 'lllfJ a qnostiio de incon· 
stitucionnlitlntltJ só pnt in <or m•ontatln [JOL' occa· 
sião du 111'i moi rn so. nc~~üo. 

O Sn. SILYEIUA Luuo : -A qucstrro appill't'JJc•u 
na soguntlu votn~iio. 
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O Sn. ConnEIA diz quoo quo motivou n intcr· 
vcnção do podo r gcrul, ni•o foi o u~o do um 
dir01to do prosi<lcnto dn provincin, foi o ubuso 
JlO>' ollo prnticodo. , 

. O Sn. J,Er'rÃo DA Curm,, :-!lo i n di~ posição do 
Acto Addit!ionnl que rnnnrlnvn romotte•· o pro· 
jacto i• nssorn!Jltln g'OI'nl, desde quo foi no~ndn 
a snncção 11or motivos do inconstitncionalidndo. 

O Sn. ConnhiA observa que o nobre senndor 
pelo Arnnzonns não~nttondo n quo o pr•osidonto 
da proyincin, quando nego)! sancçlío a primeira 
vez, nno nllogot1 esses motrvos. · 

0 Sn. LEITÃO DA CuNHA; -Allegou da sogund a 
voz. 

O Sn. ConnEIA diz quo n recusa rlo sance.iío 
pela segunda vez é tronto que tem sido cÓn· 
testado mesmo no senado· mas o orador, que 
admitia n segunda recusn do snncr,ão, não pódo 
comtudo ndmittir quo nesta occnsi:ío se levanto 
uma questlío de inconstitucionnlidado, fJUC não 
ftirn nventada na primeil'll recn~a. Isto serio 
llabililnr o pr·csidente do provincin para, depois 
de vtlr lmrJadu. a esperunçn que Linhn do quo n 
assemblén provincial se conformu~so com as 
razões do nfio suncçiio, usar de semelhunte meio 
afim do fazer vingur u primoim recusa do snnc· 
çiio quo nlio obtivesse o assentimento da assonr· 
blén. 

0 Sn. 11, OCTAVIANO :-Não IÍ U hypothese, 
O Sn. ConRE!A diz que os la é a bypothose, 

segundo se võ da oxposiçlio feita pela honruda 
commissüo. Diz olln : 

• Negada u sancção no projecto, peln Jlrimeira 
vez, por considernl-o o pt·osidente contrario 110 
interesse da provincitr, a assomblén provincial 
de novo o adoptou por dons torças dns votos 
dos memiJros presentes.• 

Desde este momento a resolução oslnva con· 
vertidu em loi, e a questão ora simplesmente de 
ser publicada pela presidcncia da provincia ou 
pelo pr·csidonte da ussomblén, porém niio havin 
mais o dirtlito do deixar do convortor em lei 
n rcsoluçiíQ assim votudo. · 

Acrescentou muis a commisslío: 
• Negado n.snncção, peln seg-unda voz, por 

tlonsur o presrdento que, do conformidndo com 
o m·t. 15 do Acto Addicionnl, os dons torr:os 
dos votos devem entender-se com rela.,iío :\tO· 
tolidnde dos membros da ussembléu, e' niio só· 
mente dos presentes, n nssomblón tornou a ado
ptar o projecto e mandou publicnl·o como loi. 
Por neto de 2 do Abr·i! de !87~ o presidente sus
pendeu essn lei. • 

O que so Linha de fnzor legulmonte depois que 
a assemlll~:r provineinl reenviou no pr·osidento 
du proviucin o projo~to votnrlo pelos dons 
terços? Er·n simplo~monto o pr·esidouto Jllllllicnr• 
a loi, ou recusnr·-so n dnr··llre snncçiío o romet
tel·n ri assornhlt1u provincial pnrn ostn rosolvor 
sobro n snn jllthlir!n,:ão o oXOI:UI.:ão. · 

O ]lt'esidonto, porôm, foz nqnillo pnrn quo não 
linho competeneia: Ienu>l.ntt u quostiio de in· 
conslitueionalidn~o nu sogturtl• r·ecusn do 
snnc~~no; o, niío contenlu com b~~o, ClUf\!Hlo n 
assomhlrla proviuciul resolveu, rleutro do sna 

compotcncin, que n loi fosse publicndu pelo 
presidente, suspendeu n oxecução da mesma lei. 

Eis o 1\uo lrouvo do irro~ulnr, de eon trai'Ío no 
Acto Adt iciounl no JlrOcedimento do prosldento 
dn provi ncin. 

Portanto, parece ·ao orndor que niio sorin de 
mnis ncroscontnr nn resoluçüo que voiu da 
camnrn dos deputados palavras qno confirmam 
a doutrina I!Ue em seu pnrecor sustenta a hon· 
rnda commissão. , 

O S1•. F. Oetaviano:-Sr. presidente, 
eu só conheço destn questão pela. attonçiio 
quo, como é metl costumo, prostet no meu 
honrndo collegn qtle acaba do fnllor. Não vi 
o parecer, nem set do que proviucio so trata, 
nem do que presidenta: considero n questiio 
em abstracto. 

OSn. Connr.rA:-Tambem eu; até pelas dataS 
se va que o presidente era conservador. 

O Sn. F. OcTAnANO:- O honrado senador 
pensa, e tolvoz nisso ton Iro razão, que .nlis só 
temos um maio do conhecer destas questões, 
o moio interpretativo, isto é, fnzer uma lei qu~, 
tomnndo a Lhesc do Acto Addicional, Jho dô a 
devida explicnçiio. 

Parece· me que no fim de contns é este o 
pensa monto do honrado senador: nüo quor que 
approvomos nom reprovemos leis provincines, 
quer que se d~ a interpretação da mnteria 
constitur:ionul, 

O Sn. r:onnEIA dú um aparto. 
O Sn. !1. OcTAVIANO:- Creio que nesse ponto 

é que a eommissiío diverge do honrndo se· 
natltlr: olln entende que bastará dnr n dispo· 
sição em relar,lio ao caso, o. o honrado senador 
pensa IJUO, dada a disposir.ão em relação ao coso, 
rl preciso quo tome n nattirezn de inlorpretntiva, 
tornando-se gorai. 

Não ostoulonge do pensar com o nobre senn· 
dor, nem ó es~o o 11onto que me obrigou a • 
tomar n pnluvra, foi simplesmente o ter S. Ex. 
estnhclccido duns proposições, uma que niío 
cstnva em contestoçiío oste direito das nssom· 
bléus provincincs de fazerem ndoptnt· as suas 
leis e rccousidoral-ns pelos tlous terços dos 
membr·os presentes; o ontrn ú qno o presidente, 
lendo ne~ndo.sun sancr1io por motivos de into· 
resse p\thlico, niio póde depois nogal·n Lambem 
poJ' motivo do inconstitucionnlidudc. 

Amblls e~sus proposi1;ües do meu honrado col· 
Ioga niia me parecem exactas. 

S. Ex. não so osqnooerú que ninda se agita 
nas cscolns politicns do nosso puiz n questão de 
snhor si os dous tor·r:os de fJUO trntn o Acto 
Addicionnl siío dos membros pr·osentes nn occa
si,io da votnr,iío, ou si du totnlidnde dos mem· 
br•os da 1rsscmbll!a. 

O Sn. ConumA:-Nffo me refiro agora a esta 
questão. 

O Sn. P. Oct'AYIANO:-Esse direito dos ns· 
sembléns provincioos, o de reconsiderar as suas 
lois por dous ter,os tios mombr·os lll'esentos, rl 
contestado Jllll' hor'nens mui lo com]letentos; Q a 
uutoritlado rlo Sr. Uornnrdo l'oroirn do Vascon· 
collog, que nostn torro foi mnilo grande o quo 
por nós ainda deve sor recoJ·dudo com res11eito, 
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faz muitos prosidon tos do pl'ovinein ncrcrli':u·cm 
quo bem procorlom. exigindo os dous terços dn 
totnlidmlo tios meu1bros. O r:,cto cm qnostiio ost:i 
revelando quo cs;n thoorin nindn conta ailoptos 
no pniz. 

Consoguintcmonto niio ndmil•n quo srja no· 
cessnrin umn rosolnçiio !ln nsscmbléa A'CI'nl pm•n 
:lcnbnr com n duvida. O caso pro~onto vai sn· 
licitar esta iutorprctn('ÜO; ou olln sojn dndn 
expresso o Jmw,monto, ou seja dado simples· 
monto condomnando o III'OCodimcnto do prosi· 
dento dn provincin, cm todo c:,so vem a ser umn 
intorprotnção do /ICto Addicionnl. (A!'oiarlos.) 

E' proc1so, disso o noiJI'O sonodDI' polo l'nrnu:í, 
condemnnr o procedimento do presidente d:~ 
PI'OVi ncin. 

Mns o ~ue vom a ser n proposição que di:;cu· 
ti mos? E' a condomnnçiio dosso neto, porque 
diz que snnccione·se ~ lei que o presidente niio 
sancr:ionou. (Apoiaclos.) 

0 Sn. Cnuz MACIIADO :-Está implicitn 11 CDU· 
rlemnaçfio do procedimento. . 

O Sn. 11. OcTAVIAND:-Mns disso ain1'a o 
nobre senador pelo Pnrani1: que niio é essa a 
formula; o ent:io cu respondi, cm aparte, que 
nn formula ndoptoda parn a revoguçuo rins luis 
provinci~us niio lm outrns palnvrns. Não ~o 
exponde motivo nenhum nossas rovoga~iies, di· 
zeudo-so simplesmente: Fica revogadn n lei 
provincinl n. . .•. , que determina isto ou 
nquillo. Assim, pelo monos, se tem entendido 
até hoje. 

Tomada esta doliborar.ão pela nssomiJién gcrnl, 
ficara explicado o pen'snmcnto do Acto Addi· 
cionnl, porque, além do tudo, o npplicndoJ' dn 
lei no nosso paiz tem po1· J'or••n do recorrer 
:is discussões do parlarnon to, 'nos rclntol'ios 
que so apresenturcm, etc., cstudnndo o r:lemcntu 
historiou das questões, vistu como as nossas loi~ 
nunca diío o motivo dn sun prouJUignr.ão. Si 
déssemos o motivo de todus as leis, comprohendo 
que o no~re senador tivesse razão absoluta •.. 
Digo nbsolutn, poJ·que n5o estou longo do pensar 
com S. Ex.; nws turnllom me ]Jarcco rJue niio 
su póde atacar o commissiio, visto que cll~ nüo 
fez mais do que seguir os Pl'cccdontes do nosso 
pnrlnmento. Adoptundo a norma got•nlmento 
so~uidn, procedeu regulurmonto,e portanto nilo 
pódc o sou Pl'ocottlmonto se1· estranhado. 
(Apoiados.) 

Mos vnmos ao outro ponto que tnmllom mo 
pnroce pnssivol do ohjecç:io: a~ucllc om quo o 
nobre senador entende que, desde que o presi· 
dento da província tinha nog-nrlo s:mcr.i1o pOI' 
fnltn do interesse publico na lei, niio po'ctin do· 
pois, quando elln lho foi roonvindu pelo nssom· 
blón pi'Ovincinl, al/egnr motivo do inconslitu· 
cion.Jlidndo Juu·n sua nfio ~nncçiio, 

Neste cnsn, pois, I{IIU estli dobnixo do nos~os 
olhos, dign·mu o nobre sennJior si, dado quu 
umn inlol'lli'Oillçiio si ulio dó•se hoju, 011 on 11io 
fosso oxuctumonto cm contl·nrio, isto ó, si en· 
teud,ssonJos que e1'11m esseucinos os dou< te1•r.ns 
un totnlidndo dos mcmuros dn assomJJiéa o' o 
presidenta tivoS8o susporll:irJo, pol' motivo do 
JDconstitucionnlidado, n exor:u\•f1u du Joi, ostuvn 
ou nüo bom suspousu n mestnn Joi? Jlnvin uu 
ttiiu oJfonsu tia Constittlii•ào ? 

Por con,,eguinto, ossu oO'cnsn n1io se tinlin 
npresentndo n1•m porlin-so IIJII'Osontur dn pri· 
nwil'll \'ez quo o (ll'csidcnt.o teve do cnnsitlern1' 
n lei, súmonto so iiiJI'C~unton n :-;ngundu \rcz. 

Estn quo;Uio pódu sumpro sOl' suscitndu, c u 
po1.· isso fJUO convem acuonr-so com a possibili· 
uudo do o continuur n ser. 

Jü vil o nobre seundoJ' rJUO nponns rJuiz lho 
dur oxplicur;ilu du pequena iutOJ'J'upç,io que llz 
no sc11 discurso, pelo multo quo o ncato. (Muito 
bom I) 

O S•·. C01·•·eiu rliz rJ uc ri ovo retribui r 
n gTnciosn manifostn("io do nohi'C senador pelo 
llio do .Tnnoiro, rlnndo immediatnmento teste
munho dn muita nttençi10 quo JH'cstou :is judi· 
ciosas obscrvnçüos qno S. Ex. nculln de fazer, 
u dns quaos sL•nto o orador quo soja S. Ex. !fio 
pnrr;o no sonnrlo. 

Passn a csturlnr as dilfercntes quostõos a fJllO 
esta rosal ução so Jli'Osta. 

Em prim"iro Jogar, póuc o presidente dn 

IH'DVincin qnc recusa snncr;iio a um Jlrojecto rio 
ei da nssomhlén provincinl por motivrJ de oon· 
trnrinros intorossos dn provinda, depois, qnundo 
volta o mesmo projor:to reenviado por dous 
tor,os dns membros da mesma nsso1ublún, ro· 
ousar Sancçiio, Ílliogando IIIOtiros de Outr3 
ordem q110 justitliJliOIIl n intorvençiio do podar 
gol'al? 

0 orador tem do uistinguir Olltl'e difl'orontes 
ousas o o~pocinl, d~ qno trnton o nobl'e sanador 
pelo Hio do Junciro: si o presidente, nn occasi,io 
do roousnr pola seg-nndu vez a snncçrio, fundou· 
"'' no f,wtn rio te1· >ido o nrojocto npprovatlo por 
dous terços, não da totalidade dos membros da 
IIS ... UHI biCUJ lJWS SillljliCSIJIOlllO dOS ffieliiiJI'OS 
presentes. 

Quanto :í qurstiio cm gernl, entendo o orador 
que o pr,.•sidonte, recusando snnr:ç:io n um pro· 
jecto vol:1do poJa lJSsemiJién provincial, t•or cou· 
tr~rinl' OS iniOI'CSSeS da jli'DVincin, nuo pódo, 
•1unndu osso p1·ojo,•to lhe é !'convindo com appro· 
vnção do dous terços dn nssom!Jión, rocusnr n 
sunclliiO, nllognnuo então motivos do ordom pu· 
hlicn', ri:HJtwllos C[UC autorizum n intervenção 
do podllr g-o1 nl. · 

llclativ"mente ii l1ypothoso que indicou o 
nobru son:Jaol' como oxcopçiio, i'to é, ullog-m• o 
tH'osidentc umn 1'a1.iio do consLitueionalidndo 
qno s,·, pudo dnr-so qunndo nloi ú reenviada pnrn 
ser sonccionndn. o orndo1·, nn tes do Indu, pon
dei'D rJUO do tnl hypotheso niio t1·ntou quundo 
l'ullou pelu JHimoira voz sobro n questfio. O que 
disso foi, quu nuo podin o JII'USidPnto, nn segundn 
voz, recusar n snnc(•iio pOI' motivo do inconsti· 
tucionulitludo, qrwndo nn ·pl'imoirn dur:hu·iu•n 
quo noguvn n sunr:çilo pül' sOl' o projecto con
u·nrio nos intol'i'Sses dn Jli'OVincin. Fui cstu n 
tho>ll qno o orudor sustentou. 

Sohr·o n votu~i10 Jll'los dons terços, si o hon · 
l'udo sonndnr pelo lliu do .lniWii'O se der no in· 
r:ommorlo do cou;ultnl' os kmwes do S••nudo, nn 
s"s~1io om quo o Ol'11do1' tl'lltou dostu quostiio, 
I'OCDIIhOI'UI'Ü r1U0 O orudor enti10 rJiSt'Uiill oi OS 
dous terços do> nwmbJ•os tln ussum!Jieu, rlo fJUO 
fnllu o Actu Addicional, sliu do• momhros PI'C· 
s~utcs ou da totulidatlu dn nssumhléa. 
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N~ssn ocl!li~IUO rocot·dou o orndor quo ji1 
muito ~c nl!ltnra es~n fJnestão. 

A principio ostniloloeou.so doutrino no son· 
tido que o tli':HlOi' pre rcro; mnis tnrrlo, hnvonrlo 
const!lheiros uu Estudo opinnrlo no sentido do 
serem os dons ter,;os dn totalidndu dos tncmbros 
1ln nssemiJlr;u, antro ossos consolhoiros o sonndot· 
llornat·do Pereira do Vnsconcollns, n ctija nuto· 
ridndo o nobt•o sonndor poJo llio do .!:moiro 
rondou u homenn~om qno o ot•adot• tnmilom 
rondo, a IJUOStilo foi sujllltn no conselho doEs· 
tndo pleno, no rJunl pt•opondm·ou a opinii1o do 
Sr. Vnsconcollos. No>tn sentido so expediu umn 
circulnr nos pt•csidontes du provinein, Quem, 
como mini~t,·o, rosol vou ossn const1lla roi o 
Visconde do Mncuhé. 

E~sn deci~ão l'oi mnl nccitn; o. A'OVC1'no teve 
do oxuminnr novnmonto o 11ssumpto, o resolveu 
do ncctlrdo eom.n opiniilo oppostn, quo ó n do 
orad11r. O bonrnrlo !." soorct~rio do sonHdo, 
quuudo rlignn monto occupou n pnstn elo Im perin, 
l'oi quem oxperlin essn deci>ilo. Dosdn cntiio 
Jlcou ostnbclecido rJUC os dons tcr\·os silo llos 
momiH'OS pt·csontcs. 

O Sn. SII.VllinA o., Mo'rl'A :-Nem pódo ser 
~utra n intorpt·ctnçiio, 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Niío uovo ser outra. 
O Sn. ConnmA outcnrlo que niío é preciso ro

potir as rnzücs que cntilo produziu no sentiuo 
dn opiniilo que lho pnn,co n vct·dndeit·n. O qno 
sustenta ó que o presidente do provincin niío 
pódo fnzot• provnlecot• a suu opinuio individual 
na occa&iãn em quo rccu~a pelil se~und11 voz n 
snncçilo, dizendo IJUO lho parece IJUO os dous 
terços do quo rui ia o Acto Adrlicional síio os da 
totulidudo dos membros dn nssomilléo provincinl. 
O Jli'O>iúento dovo·se confot·mur com a doutrina 
llo govomu geral, ernqunnto por Joi niio fica 
resolvido, como c"nvem, ossn quostilo. Do ont1·a 
sorte dnr-so·hin o inconvonionto do ontonder 
um pt•osidonto do 11rovincln que so trntu dn 
tutulidndo dos mombt·os du nssomblón, o outi'O 
que so truta dos membros presentes; o assim 
um delegn!.lo do govor·no rccusa'ril u snncçiio ~O I' 
llllliiiOlivo, cmqu:mto outro n recusurin pelo 
rnziío conlt'nt·in. Isto irin do encontro :i roguln· 
ridndo dn ndministraoiio. 

Deu-se Jll'ccisnmonte este cnsà, havendo um 
prc>iúrmto du provincia sog-uido n snn OJlinifio 
individnul qun11to :l intellignncin do Acto Ati· 
dic.innnl, nn pnt·to IJUU so rol',•ru nos dn,us tet•ços 
dos membros dn ns~omblén provincwl, npat·· 
tundo·se rln doutt·in:l qno o govomo impot·inl 
lllfllldOII OiJSOrVnl' O fJUO CJiO IIIÍO tinha Cllllljle• 
tOIWÍII fHII'Il nllot'nl', sondo o seu rlovor rospoi· 
t11l·n omrJtlflnlo a nssutuldtln gt•rtil nilo lixa n 
vordndoit•n iulUI'Jli'ctiii)ÜO do Acto Acldieionnl 
no;tn ·11011 to controverso, 

O Su. Cuuz Mo~cno~no:- Apointlo. A intolli· 
goni!ln do governo imporia! 1í oill'igatorin 11at•a 
n~ ~cus dcleg:L.os. 

11 Sn. CollliEtA:-Dn ontt•a sorte niio so pmlo· 
rin cons~t·vnt' n mnrchn rogulat· dn mlminis· 
u·nçilo, 

Do COI'IO, 11 eOllljlOtOIICiU un interprotn~ilo uo 
Antn Adll ir•ional JWI'tDIH'O 1í nssemlil1la ~r.rnl; mns 

11111 presldonto do proviricin niio pódosor juiz 
rln ordem lfllll rocohen do governo imperial. 
Como cidndilo p1ido sustontnr opiniüo contraria 
fi do governo; mns nn qunlidndo do dologndo do 
governo deve, n bom da rogutnridndo dn ndmi· 
nisu•uçiio, pi'OCI!dor de accOrdo ·com n doutrina 
IJilC ·o governo mnndn observar, porque este ó o 
unlco que p1'1do" ostnbolocor umn rogrn n que 
torlos os presidentes fiquem sujeitos, om fnltn de 
regra definitiva pela assom!Jiéu geral, 

O Sn. Cnuz MACIIADo:-1~' um principio go· 
vom:unontnl. Nn fnltn do interprotnçiio nuthon· 
ticn, pelo poder competente, n opinilio do r.ro· 
vemo devo ser segutdu pelos sons delegados, 
omqunnto o foram, . 

0 Sn, FEflNAND~S DA CUNII., :-0 governo UÜO 
tom o direito do intorprotnr n Constittliçiio por 
aviso. 

O Sn. Cnuz li!AI;HADO :-D:í insti'Ucçües a seus 
dolegndos. . 

0 Sn, FEnNANDF.S D.\ CUNHA :-Isso nüoobriga 
n cousa ulguma, é despotismo. 

O Sn. Cnuz MAcn.IDO :-Despotismo cm que ? 
E' um principio govornnmontnl. 

0 Sn. F~n:VANDI~S DA CUNIIA : -Nfio h a -mn • 
teria ~ovel'llnrnontul em r)uostile~ do constitu· 
cionalidndo. 

O Sn. Cnuz ~LICI!ADO :-Como delegados, os 
presidentas do provincin devem soguit· a opiniilo 
do governo gernl. 

O Sn. FEn:;o~No~s DA CuNHA :-Quem inter· 
Pretu o Acto Add)cionnl é a nssomblén gornl, niio 
é o podar exocu t1 v o. 

O Sn. Cnuz li!ACI!ADO :-Mns quem o con· 
testou? 

O Sn. Conn~IA diz que il nmn proposiçiio in: 
contestnv~l n rruo ucnha do enuncwr o nobre so· 
nndor peln provinda dn Bnhin, mus a questão de 
que o Ot'ndot· os tio trotando ó do saber si,omqunnto 
mlo hn interpt·otuçüo m!Lhenticn pelo poder 
legislativo, o presidente dn lll'ovincia devo se· 
glllr sun opiniiio individual nn occusiüo em que 
tem do applicur essa disposiçi1o do Acto Addi • 
cion11l. S1 so ]1Udesse ndmittir esse principio 
cm :ulministl'açilo, ver-so·hiu quo um presidente 
que ontendosso que so trnta dos dous terços 
dos membros 1•resr•ntos, snnccionuria com osso 
runrlnuwnto nmn rcsolnçüo assim votada, no 
pnsso que sou successor nn mesma presidoncia, 
d'uhi 11 um moz, ontondentlo difi'erentemcnto 
que so truta dn totnlidade dos membros da us· 
sem!Jiéa, t•ocusnrin com este fundnmenlo sua 
sancçilo. 

!'OI' isso ontondo o orador que, emquanto não 
houver intoi'IH'etnçiio 11uthenticn pcln tlssomblén 
gorai, ó umn medidn rio conveniencin ndminis· 
tt•ntivn incoutostuvel n do conCot'mllrom·se as 
lli'Osidcntos do provincia com n OJiiniiio que n 
cs~e re~poito m11nirestnr o governo imporinl. 

Vi•, pois, o nubre senntlor polu lli'OViucin do 
Riu de Jnneiro, qunl ,; o pensnmonto do ot•ndot' 
sobro o pauto IJUU S. Ex. suj01tot11'1 aprcciaçiie 
do senmlo ; e, explicado isto, pnssa o ot•ndor 11 
cxnmlnur si n reso!u1·iio di'I'O, on niio, ser ro1li· 
s·i!ln tlo ontrn rurmn.' 
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Disso o nohro senador que n :·esolnção ost{, 
do nccor<lo eom ontrns cm i1lenticas eil·cntn· 
st:mdas tnaiHladas tnmlwm sauccionnr pelo poder 
legislativo. OiJsorvo, porém, o nobre senador q no 
no caso especial do que se trata, n lei ost;\ s!IIW· 
cionndn pelo modo quo o Acto Addicional osln· 
beleco, filiando o presidente não rJtiOI' sanceio
nnr 11 rcsol uçiio vot11dn por deus tomos dos mem· 
bt'Ds presentes, quanto a medidas 'qno simples· 
monto intorossa111 :\ provincin. J~Ht:io 11 publien· 
ção pelo presidente d11 assombltia, mandada faze:· 
por ostn, é tutlo quanto se exige pnrn fJUO n lei SI! 
cumpra, O quo houve neste caso foi snspensilo 
da puhlicnçãQ ; o presidente o que fez foi sus· 
ponde:· a lei, nua sú j:l sunccionnda, senfio tam· 
bom llllillicada. 

Depois, mesmo quanto ú realidade do facto 
.de que se traia, lwve1·in que notar na redacr.fio 
do projecto, po:·quc a lei entendo-se snncdo· 
nada desde CjUC a snncção poln nossa lei consti· 
tncionnl e condiçfio pnt·a a publicação ; quando 
o Acto Addicionnl manda quo n puhlicor.ü<J s,J 
f:~r.n, JÚ nu plidtmnonto reconhece que a qt10sliio 
da' sanação !lcou resolvida. O rJUO o presidente 
foz foi suspender indevidamente n puhlicar.uo da 
lei. · 

Mas si alguma cousa se poclorin dizer rJuan
to ú preprin rodac1;iio em consor1uoncia da ob
sorvnçilll que o orador ncoha do lnzor, aceresce 
que nada obsto a quo o poder ~:era!, mandando 
que se cumpr~e8'n loi.da nssemblén lli'OVi•wiul, 
raou dcclal'nçao que SIL'\'il de J'CA'J'n parn cnsos 
semelhantes ; r1ue cm vez de cstnbelecor, sem 
declnrnl-n, n rcg'l'n que deve ser mnntida, ex
pressamente o dcclo:·o. 

Fora melhor som duvida, como ponderou .iu· 
diciosnmonto o no!Jro senador pelo 1\io do Ja. 
neiro, que cm uma lei especial •e llt'lllasse n 
verdadeira interpt·etnçiio do Ado Adclieional, 
porrJUC cntfio essn !ui atLentloria a outt·os pontos 
que ig-u:il mente suseilnm dil!lculdados; mos, 
porque não se pótle l':rzur nest" projecto tur!o 
qnnnlo o interr.s;o publico rcclnma so!Jt•o c;tu 
nssumpto, su!'ia illo~ico concluir flUe é incon· 
voniontc c·•llocnr esta questão l'ó:·n de novas 
duvidas. 

O Sn. !~. OCT.\V!Al\'D:- Não contesto, estou 
de accôrdo. 

O Sn. Cmm81A diz que, depois desta dcolnrn· 
oão do nobre sctwl.lor, jnl~n que s~o eseu~ndns 
qnaosquer outras consillcrnçlie,, e aprcS>n·so 
cm pur·lhcs to:·mo. 

O Sn. F. 0c'I'.\VIA1W :- Quiz só monto livrar 
de consurns a commissuo. 

O Sr. Silveira da 1\lott::l:- 1'ol1,1s 
ns quostues quo envolvem o rcconlweimrmto do 
direito llus nssemilléns lli'OI'illl:iaes o o rolulivo 
di rui tO dunssumiJ!Gu gOI'/11 tÕIIl jlDI'I; lllilll ~l'IIIH!U 
importnneiu,. porque por mnis do uma voz se 
tqm, pt·utentlt.tlo C!JI'CC/11' IJUII)tto. possinl esse 
dti'Oit01 O úll Jtllllnl~ IUlOI'IlllúCI ll lllllll'VOUI'ãll (lu 
podm· !WTlll Dll o:wrcieio JÔgiliiiW dessus · : 1 Uri~ 
bui~·õo~, JlOI'fJUO enlcndo IJUO ellu de\re sn1• o 
primeiro zclutlor tln uulonl!llliu dus asscl!tiJII''as 
provinciaos. 

O Sn, Jo'tml\'ANoEs D.\ Clllm.\ :- Apoiudo, 

O Sn. StLnmA Lona :-E o pnrocer é n prova 
disso. 

O Sn, SIT.VEIIIA n.1 Mo·r·rA :-Este importante 
pat·ccm· vei11 lovantnr n r1uestiio a respeito llns 
l"'"tunçiles q 110 tem uma cOI·tn opinião politica 

11 litnilnr o di1·cito das nssomhléas provmcines, 
qnof·onclo que quando ellas reprolitlzum a deli· 
bo:·a~:~o, a que o presidente umn vez negou 
sancçno, so computo o 111\lllOro .do que se carn· 
pilem ns assemilléas provincinos po:• dons tct'I,,Os 
do sun totalidade o não por dons terços tios 
Jll'escntes. 

Estn tl a qnestão importante que envolvo o 
parecer. 

Elia ost:í conformo com a miuhn o pi· 
niiio ... 

O Su, LEXo VEr,r.oso : - Com a verdadeira 
doutrina. 

0 Sn. Su,vr.rM D,\ MO'I'TA : - • , • com a V O I'· 
dadeirn dout:·ina. 

Nunca eoncordoi com a opiniiio dos que sus
tel1tam qno os dons tet•r.os suo da totalidade dos 
membros d;,s assomiJIGâs provinciaos, apezar da 
auloridadu,qne muito respeito, do grnndos nomes 
que advog;~ram essa doutrina, que semp:·e jnl· 
g-uei conti·nrin ao espit·ito da Constituição o do 
Aeto Addicion;~l. E (Jtn•a o reconhecer basta n 
scgni ntc consillm·~u~iio. 

A,; assemblúns 1irovincincs que contam 3G 
mcmbt·us, como c:·oio •1ue tom a nsscmbléu pro· 
vincinl do S. Patlla (Lomo para hnso mesmo a 
assem!Jlén p:·ovincinl de S. Paulo, porc]ue tive 
n hon:·n do f;~ze:· p11rte dolla e diJTcrontes vezes 
suslentei esta mesnrn opinião, que era n mais 
lilJCrnl), essas ;~ssom!Jiéas podem funccionar,com 
l!l momb:·os, e assim ter as suas delibernçues 
tomadas por uma m:do:·in do 10 votos. 

Orn, senhores, si uma lei assim approvndn é 
enviada ao p:·esidenle. o olle 11 niio sancciona, e 
si us motivos fJUO considera ni10 são nttcndidos 
pela assomiJ!éa jii'OVillCiul, quol ~ o llUIIlllrO 
necossul'io pura qno se repute u lei sonccionada 
veios dons ten;os? 

Si se cnlondu que ó sempre n lotnlidadc que 
se devo referi!', o que se se~ue então é que cm 
muitos eusos uno tum as assemiJ!éus provincinos 
O rC~lli'SO dos dons lOI'ÇOS. 

Isto ú limitai' intoit•atllonto os seus direilos, e 
é contrn isso quu eu protesto. 

Não quoro rel'el'il' !'actos, mos mo da assombléa 
pruvincinl tio S. Paulo, de quo ou me :·ccot·tlo, 
occotTitlos no t1Jm110 em quu llz 1mrte delln e 
em qLlu ostu questilo foi tliscutilla por conílicto 
com o presidente du provincin. 

Sendo essa a opiniilo que cu jnl:;o corrente, 
hoje, um!Joru n nutot·idude dos toes gr~ndes 
homens, fJUO tem mais ou menos valor segullllo 
as Ó(HJCas, IJOI'IJUO hn épocus poro grundes nomes 
11 ópoc:ns pura pequenos, recordo-mo que llljUel!n 
illt/JI'jJI'da\'ÕO parliU primoit'O tiO Ulll lJOIIIOIIl,SOill 
duvida rcspllitnvol, o do lllllll ftli umlgo, IJIIC em 
consllllwit·o tio "st111lo e foi ntinistro, Jlni osso 
citlntliw tjllu so c:l!nmOLl Viseonde lle Mucnhó, 
IJUu llVeniOtl pl'illloiro 11 itléu do fuwr (H'uvalecer 
u intut'JH'etnc;iio tio serem os dous tel'l;os dn tola· 
!id11de. 

Mas, senlt~n·es, hoje, eruio rJllC! provn!oco o 
sentido du masma opinião, isto é, quo Sfl dcv~ 
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entender em · mln~ftnans duns tOJ'tos dos pro· 
SlllllCS, (Apoiado::.) 

E' n opinifio muis dcmoct•niil'n, digamol·o 
ns~im ... 

O Su. Sn.VtWI.I. Low>: -~!:>is justa. 

O Su. ~u.vtmiA H,\ Mo'l"l',\:- ... o n tÚJica 
que tJUlt>ntlo SI!\' ~ustentnvcl. Pois hem, o pu· 
rueer· fln comJnis~flo u~ti\ odilleudo snlll'O r.ssn 
o ui 11 ilin. 

O pt·ocetliuwnto do !II'Ositlento do S. !'nulo 
veiu eumplient' n questuo quo ut'll simples, pot·· 
CJliO lülllOS IIUHI l'CCUS:I do S:lllCI;fiO )JUr ÍOI'OII• 
venioncin de iuleres:-:os tln Jli'UVineiu, c tomos 
0\ltl'il 1'1~1\USH IJOI' SO ,Íttlg'ttl' flUO hnVii'l ÍIH'Oil:Oti• 
tuciunulid;lllo. Oro, o Acto Addicionul, no 
lll't. 10, t.l1'1 :\ II~SI~tllhlt!n g'Ul'HJ O tlit•t.dlO Lle CO• 
nlwcer· e du npJH'0\'111' on não os IICtos dns :rssc!H· 
hldus rirovinciuos. Mus qno netos stio esses? 

Sfio '"Jlll'lles qno 11s presidentes I em desdo o 
principio inuienuo qne ni111 tlppt'OI'Umo quo stio 
conl.l'ill'ius uu :i Constil.ui~:'ut, ou ils leis gornes, 
ou nus iutt·rcsscs tfus outl'ns províncíus, ou uos 
ll'//t11dUS, (.!U:IIIdO O Jll'i!Sidenlo UC Jli'OViflllia /'0· 
cusu :1 t-'illlCr,liO, wiu pur íneonvoníoncín do ína 
tcresso pt·uvíneiul, nws por mol1vo do ítwonsti· 
tucionulidncle, cuti1o o cOI'/IU le:.n:olutivn t11m o 
d11·eitn dr: dizllr: O velo (lútlo ser snnceinndo ou 
n""· Mns rruandn o Jli'I!Sidenlo de lli'OVilll'in tem 

·lleclnrndo s1w opiui:io cnntrn um neto dt) con
ccss:io de ~nrnutin tio juros, ou prorogu~iio ela 
mestl'ln g!ll'iiHLin po1' um is nnnos a umn com
plmhin que se compt•omuttorn a fnzt!t' nmu es· 
t/'tHia fJlll:ruuuo ;JIII'IIIIIias sómente dur•uuto o 
tempo dn constl'lli!ÇAO, sondo essn llltltQrin do 
interessn pi'OI'itwial, n presidenlo tinha de li mi· 
rnr-toe a isso. 

Qual ó n inlctwso eonstilucionniiJUC se cn· 
YOII'Cll na qunst"o? lllle foi nvunlndo pelo pre· 
SiUIJ/110 Jllll'll JIUI' 111/l ti'OJlO>O :i IIJlJli'OVII(l:iu da 
TO>Oiuç1ío, Esse li'OpOÇO foi n inconstilueiounli• 
tl11rlo, tio fJill' nlii~< não l'nlln o nrt. Hi tio Acto 
Addit:ionnl. 

0 Sn. LEÃO YRr.r.oso:-AtJOindo. 

V~ju-so e01110 ilt'teit'tlmcnlo se podorn mitwr 
os diroilns dus iiSsmnhlén::; PI'OVincíncs, 

Qunntlo n IISSI!m!Jiéa provinei"l l'nz lll1111 loi 
no prn~it.lcntc n n:io iiJlJII'OYil por cnnlrn1·in aos 
iutcresso;; dn provincm, tlovul\'endo·so n lei 1i 
llll':<tnn n~senllilén qnnl ú o clit'tdto tlustn? 

O so11 di1·dto o tlil'üilo imJtOI'Inntissil11o ,j 
rt•cot~:o-idol'lll' :1s l'uzões dn Jll'eshlonlu. Niio ú nm 
dii'Cilo cm 1'11\'0I' rio lll'usidonlo, é ·u1u dil·oilo 0111 
f:1VOI' lln ns~t~mldén J.ll'uVinei:d. 

Üi'll, pCi'g'll/ll/ll'l!i, IJIHIIIllll 11111 !il'esidüll!ú dO 
provi111•1t1 qlll' 0111 Ju~nr uo tluvolvet• n lei, por 
lllrOII\"L•ninnll! nos inlut't•ssos llruvincincs, t.liz 
f(lll\ 1/0011 SUI/CilÍOII/1, iJOI'fJUO ul!n Ó COilll'lll'ill :'i 
Lonstilllii'ÍÍII, tP/1/ 11 IISSO/II!Iiéa JII'OVillciaJ llilldn O 
tliruilo tlt:' l'l!consillcrnt·, eu1110 lho Mnrnntu nA elo 
Adtlieinnnl ? :li1o. 

:\~Si III, P~ln Íllll~!·pi'OI.IIÇ~O YAIH l'úi'ÍI' um ilii'OiiO 
ii11Jilll'tnnti<simo tln n>suiii!Jién Jll'llVincinl, IJUO ú 
l'fli~on~irlornt'ulllill ~nncl:fiudo pl'l!:-<Hiunlo. E pill'll 
1"':'~1'! IIm 1!llo Jll'l'\'uluco·so tln qtw~tUo dns tlnu:; 
lüi'(!OS ll diz: W illl'fliiSI.itlll'illHIII, SUSpAilllO por· 
lnnton lei. 

V. IV 

E' JlOI' isso, Sr. presiduntr!, rruo cn,,da_ndo n 
minlw :ulllf•s:in :i 111tençiio dn Clll/11/lt>Sno, no 
ospi1·i1o do pnrccor, o/ltunrlo O/I~'Olanto filiO cllo 
procisn do omondn •.•. 

O Sn. J,r·:Ão Vgt,t.nso:- Apoindtl, 
O Sn. Su.l'l~rn.\ uA Mll'r'r,\ :- •.. JlOI'fJIIC, sendo 

OS SllllS Jll'illcipios \'Oi'dndeii'OS, a CllllSCfJllOIWill 
rrno tirou n:io 1\ rO/Ii[lletn. 

0 Sn. f.g;io \'Er.r.oso:- A CO!lSOf)llOilCin SCI'ill 
qno n !ui tlc\' in so1' oxocutndn. 

O Sn. Srr.\'EIIIA Louo:- E' Hí rrucsliio do re· 
dt1C1;"o. ,\ t•ednCI;"o rlo Jli'Ojodo ú n que vcin rln 
out1·n enmnrn. 

O Sn. StLVRrnA 0.1 )lo;rT,\:- g ni''·' omcudn· 
mol-a. 

O que se ie~:ne tl que n comndssiio duvin of
ful'eeot· nmn OIIICni.ln:i resnludio 1!11 cnmtll'tl, qun 
diz-quo :1 lei !.ln nssolnltlún lcgislntivn dn fii'O• 
vineia do S. Pnnlo I! ove s1;r OXI'Cutndn, 

Mns, >Onlior·cs, veja o senndo couto ost:i per
dnndo 11111 tempo precioso com 11111 nssumptr, 
n!iús impnrtnnlu em lheso, qnnndo a quostiio 
J'oi IO\'tmlada nn Jli'Ovincia do S. Paulo por 
l'ntlsu de uma ostrnda du l'ert·o, a que so conce
doril nmn gnl'nntia do jnros, s!)mento dul'nnto 
o tompo da i:o/ISl!'llcçõo. E11 uqni tPnlio o pro· 
ji'Clv. Dertois ossn gnrnntin fui Jli'III'Ognda por 
outrn lei, que mnpliou por mais vinte nnnos n 
qnn J'õr:t. con''''rlidn poln '•'i do G rl~ Abril d1; 
i862 :1 cstrnda de ferro do Doltlm a Jnntlinhy. 

Esl.n roi 11 qnnstfio, M11s n lei qno ampliou esin 
((nrnntin, e quo foi tln LS.'ü, "".i" ost:i rovog11dn 
pela mnsmn nssembléa provinci11!, e sinto niio 
to1· trnzido e~~o neto que tenho ontr·u os npontn· 
mcntos que fn~o :i Jlropor~fio que estns consnx 
vão corrrndo. 

O Su. Su.\'EHIA Ln11o :-Mn·s nós nnda tomos 
com isso. 

O Su, SH.YEIIIA DA MO'r'I'A :-Yon mostrar· qtlC 
temos. 

A lei que ó o objecto tlu nos>n questão e CJL!C 
omplion n Ponerss:io dn gnrunr.in do ,Ílli'Os, cu,in 
exocuçiio fgi stJspensn pelo rwcsidento j:i desnppn· 
rcccu inleir:nucnte, porque :1 nsscrnblún pro.vil~· 
ciul n rnvo~ou, o o Pl'fJSidento cb p!'OVIllCUI 
nctunl sanccifJilOll a revo~a~Uo, 

Como é pois qno nús Ynmos mnndnr oxecutnr 
tliiiU lei da n>semblén ru·oviuci11l, qnnndo ostn 
Jni l'SliÍ rovo~ndn hoju pelo podc1· compotoutc 
quo ú n prop1·i:r ussemltléu? 

O Sn. Su.nrnA Lono:-Nós decidimos s(1mentc 
a IJUI•Stio dn fll'irwipios; n hypotheso de ser on 
llfíU OXI!eL\lodn JlliO Ó da UOSSII COIIlJIOlCllCIU, 

O Su. F. Oc•r,l.\'rANO :- ~Jns i\ f1irn rlu duvirln 
rrnc eom csln inl'ot'mllt•ãn do~ Jwnt·ndo scnndoi' 
Jl"i· Guynz, n recltwçiio niill p6do continuar a SOl' 
ti nlt!SJIIII, 

u Sn. Su.vt~IIIA Lono :-E' questüo apenas t!J 
rct.lact~~o. 

O Sn. Str.vmno~ D.\ Mo'I'TA: - Isto importo 
11111ilo.;. 

O Sn. Dt.\s oE C.\1\I'Ai.UO :-Atloindo. 
u 811. SI~VI~IIIA 0.\ MOT'I',I,:- '''' [IOI'CftlO \'IIÍ 

f'tl 1/111' nm eonllit•.tn nutro 11111:1 lni ~ornl u IIIIHI 
1:1 
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lei provincini : o~ poder iogisintivo ~ernl, mnn • 
dnndo executnr umnloi, cu,jn oxecuçno a ogsem
blén provincial snspentlou. Isto n~o c possível. 
g• preciso quo o pnrecor soJa redigido om outros 
termos. Pol'llue·mo o honrndo senador fJliO dou 
o pnrocor, o com quem uosojo estar sempre do 
ncci'll·lio, parece· me qu,J ollo rtovin conclnil· olfo. 
recondo como emond:• no pro,ioc~o dn cnmn~n dos 
deputado.; umn idén mtcrprotntrvn a respeito dn 
quost"o dos dons terços. 

E' o quo so tlovin fazer. jlOrqno, senhot•es, 
nttondn-~o mais a umn considernç,ío. O pnt·ecer 
diz que dovo se1• npprovndnn lei ; mns ninguom 
entende o quer diwr cstn consequencin. 

Devo ser npprovadn, porqtte ? Pótlo·se en
tender que ó porque o poder legislativo gernl 
arroga-so o direito do conhecer dos interesses 
dn provincia, o que contesto. 

O Sn. SILVEtnA Loao:-Niío entremos no me
rito intrínseco; tratemos do mcrito relativo:\ 
questão. 

O Sn. F. OCTAVIANO:- O nobre senndor estí• 
mostrando que a rcdac~üo deve set· on!1'a; nüo 
combate principias. 

O Sn. Su.v&m.~ DA MOTTA :-Não combalo 
principias; estou mostrando o incomJlleto do 
parecer, pala mnneirn po1• que est:i redi~:ido, que 
ôá lognr n entender-se que a nssembllia gerai 
arroga-se o direito de intrometter-se no conhe
cimento dos conveniencins provinciocs, couso 
quo contesto, pois o Acto Addicionnl, no nrt. IG, 
s€• permitte esta interfcrencia nos cnsos deter
minados de inconstitucionniidade du lei. Mas, o 
que ·tem o COI'PO legiP.lntivo geral que n assem
bléa provincial concedesse e ampliasse ga1·nn· 
tins de juros numa estrada de ferr·o sómente 
durnnto' a construc~ão ou além dn construeçüo? 

ArJui está o fncto : n ossemblón provincial 
a!l'Ora re.vogou tudo quanto tmha foi to e o pre
sidente snnccion011 a lei rla rovogor•ão. l'ot·tnnto 
estamos em nmu coliis"o. • 

0 Sn. VISCONDE DE Jlo~r 1\P.TtnO : - Apoiudo. 
O Sn. Su.vmnA DA MoTTA : - Parece-me por

tanJo rlue o pnrccot•, alitis muito bem funda. 
mcntnao, devia concluir ofl'erecendo como 
emenda ao lll'Olccto da camarn umo inteqJre
taçlío a esse ~rt1go. 

O Sn. S1LYF.IIIA Lona : - gstít uns m1ios do 
v. Ex. 

O Sn. Su.YP.IIl,\ DA Mon-A : -Sim senhor ; o 
aqui o nobt•e senador polu província do Minns 
(rofere-se ao Sr. Alfonso Celso) esttí redigindo 
umn emenda, segundo 1110 pnrece. Eu até 
CJUerin gunrdnr-me pnrn fnllnr depois delie, 

O Sn. S1LVP.tnA Lono :-Mos dcsdo que 
V. Ex. jit nos dissH que foi revogutln a lei ... 

O Sn. FEnlóANoP.s DA CuNnA :-Por isso rlovo 
hnvor adinmcnto. 

O Sn, F. Oc·rAYIANO :-Entendo qne dovo ser 
offercci dn logo a ementlll. 

0 Stt. Sl!.YRIM DA MOT'I'A :-Pois mandem, 
r.n voto por olla; o quo nua quorin ora ti1·nr 
direitos n comrnisslio. 

Pcr;o rlesrmipn no sanado por tor occupndo n 
sun attenrüo com estus considcrtmilos. porrJUD 
tenho mtÍitn suscoptibilidarle fJU:Índci se trota 
de direitos dns assemblúas provinciaes; e isto 
explica-se !Jem pelo IUOLl rarlicalismo. 

0 Sn. F. OCTAVIANO:- Nlio Ó preciso radica· 
iismo pnrn isso. 

O Sr. Silveira Lobo nlio teria neccs· 
si dado de Yir á tribuun si nuo CUra n hypothoso 
nprescntnda pelo nobre senador por Goynz, visto 
tnnto S. Ex. como o nobre senador pelo Pnt·:mit 
esturem de Jlleno nccurJo com a commiss"o, 
fJLwnto nos principias cm fJUO elin fundou o pa· 
rece1·, quo nüo oxccdo do modo algum os limi· 
tes de suas attl'ibui,ões. 

Si desapparecor a especie, a auo se refere o 
pm·ecor, si a lei em sentido contr'nrio, foi doere· 
tudo pela asscmbltln pmvincinl do S. Pnulo, o 
sanccionada pelo rospeetivo presidente, prcs· 
cinde do mais discusslio, o rl o primeiro que 
pedo o ndinmonto do projecto pnr-n que o go· 
verno informo sobre a existencia do facto, o quo 
é indispensav~J, embom o credito completo e 
absoluto que merecem as pnlavrns do nobre 
sorwdor po1· Goynz. 

Jul~a escusado fazer a demonslrarilo scion· 
lifica dn doutrina em fJUe a conimisslio se 
Ot·mou, tanto mais quo ninguem a contesta, em· 
bora uma ou outt·a opinifio ruspeitavel em con· 
trnl'io, mns que Jo facto se nehu vencido peln 
iulel'pretn~ão constnnte de todos que se tem 
occu(wuo do nssumpto, o po•· isso concluo en· 
vinnlio ti mesa o seLl l'NJueriment.o rle adia· 
monto. 

Foi lido, apoiado c 110slo om discussiio o so· 
gnínto 

Requerimento 

• llequeiro quo sojn mliodo o projecto em dis· 
cussüo ntt! quo o govot•no inJ'orme si se nchn ou 
níio rovog"udn u lei !ll'ovincial a quo se rcroro 
o mesmo prujccto.-Sitveh·a Lobo . • 

Nua havendo quem pedisse n pulnvl'!l, nem 
uuu1~ro puro votnt·.·so,.llcou projutlicndo o re· 
Cj,U~I'IIIlCUlO O COllllllllOU a UISCUSSÜO Ull jli'OjlO· 
St~~no. 

llOI'quo podin ser quo S. gx. desse 1i quostno " 
uz que ou niio lho tenho podido dnr; mns es

pero que 11 commi>s1io, reconhecendo n necessi· 
iludo desta intorpretnç:io, dnrú uma providencia. 
Eu nuo quero tomm· n mim n iniCintiYll que 
pertence,; nobre commissiio. Sem nos impot·· 
tarmos com o acto do presidenta da Jli'OYincin, 
pUI'a CODSUrltf·O OU nfio, O tncJiiOI' Ó ljUO O pn. 
rccor volto 1í commissiío pnru rJUo estn rot•mulo 
um11 emcnrln no p1·ojoeto vindo <ln cumnrll, no 
gentido do intorpretnr o Aeto Adilicionnl. 

O S•·· Af"l"on"'o Cel"'o ostú do pleno 
nccõrdo 1wm a dontrina do jlllrccor. 

A OJliniiio fJno alio cousngt·u c u qno sompro 
teve sohi'O o nssumpto, n niluln um o nm1o pus· 
sudo sustentou, discutindo com u ilomndo so· 
nndor J•lolo Pat'llll~, ucm·cn do uogrJCios da pro· 
vinein !I e S. !'nulo. 



I , 
\ 

t~ 
' l . :_· i 

.. 
•.: 

_·.._ ... . ~· 
I 

SESSÃO EM Ü DE AGOS1'0 09 

Parece· lho, porém, que n conclusão ao pnroocr 
1\ovín sor outra. 

A comudssiio oxpoz o quo occorreu açerca aa 
lo i [ll'OVíncínl dtl IIUO so trntu, 

O pl·o;íaento ao s. !'nulo negou·lhe snnc('üo, 
sonao dovolvítla t't nsscmhléa provincial, esta 
approvou-n segunda voz por dous terços do 
votos dos depntudos proscntes. 

UomotLían nuvamonto no pr·esidentc da pro· 
vincía, segunda vez nc:,rou·lho sancçiío nquolle 
funccionnrio. O presidoute da nssembléa mnn· 
dou publicar n lo i, na fórrun do acto addícíonal. 

•ra é o fucto sobre que a commíssiio tevo do 
dar parecor, o que foz, ap)lrovundo o projecto 
remetLído pela camara dos Srs. dcputaaos, o 
qual díspuo que nquclln lei provincial deve ser· 
sanccionada. · 

E' com esta concluslio quo nüo concordu. 
A lei provincial em quosttío niio pôde jú ser 

snnccionndn, nem carece do sancçiio, visto ter 
sido pu!Jlícaaa pelo prosíaento da n>somblén. 

Essa publícnçüo, feita pelo presidente duns· 
sembléu, é, seg-undo o Acto Adaicional, o meio 
legal ae SUilPrir-se u falta do snnecüo, quanao 
o presidenta dn província a aenuga, dopoís do 
ajlprovudn paios dous tofl;os ao votos da assem· 
b IÍU, 

Assim, o projecto manaa que se cumpt·a umn 
formnlidado, que jú niio pódo ter Jognr, pois que 
a publicnçüo de ora em dn assombléa dispensa u 
sanoçi'io. 

O Sn. LE,\O Vgtr.oso:- Apoiado. 
O Sn. AFFONso CELso por este motivo eutonae 

quo a conclusiio do parecer dovoria ser outra, 
isto é, declarar do nenhum eiToito n suspensüo 
dn lei aeurotnda pelo presidonto dn Jlrovíncia. 

Em vista, porém, da infor·mncuo fll'ostaau pelo 
nobre sanador por Goynz, que' declarn tor si ao 
ja rovognau a !ui 11rovincial de que so trata, pela 
proprin nssembltia de S. Puulo, nem essa con
clusüo pMo ser acoitn, visto como jú ulio tem 
objecto. (;lprimlus.) 

1\evogadu n loi Jlelo poder compotonte, o neto 
dn nssemblén geral considerando de nenhum 
clfeito u sua suspensiio seria uma inutilidade. 
(.1poiados.) 

Si o adiamento que acubn de ser proposto 
pudesse so1' submctLiao :'1 votacão, o orador 
approval-o-ia, corto de quo voltnndo o pro
jacto ti commissüo, clln, em Yistn ao que infor
mou o nobre sunaaot• por Goyuz, pr·oporiu o quo 
fosso mais convcnionto. 

Ficnntlo, poróm, prejudícailo o atlíumento, e 
prosoguindo consoguintt•n1ento u discu~suo, ú 
preciso tomur-se umn rosoluçiío sobro o objecto 
do dellnto. . 

Penso o oratlor rJUO o muís neertnao sorú con· 
siaorar a rluostuo cm nbstr·ttcto, e resolvei-a 
dnnao-so ao til' I, W do Acto Addicionnl n sua YCI'· 
auctcirn intolligoncin. 

O Sn. F. OcT.~vww:-Apoindo. 
O Sn, AFI'ONSO CELso redigiu nesse sentido 

nmu emenda substilt\tivn, CJUO vai mnnunt· ú 
mesn, o que ro;ofvo ns duvidas que so smcltnm 
sobro osso nrti,go tln lei, o , no ;cu moao de 
pensar·, consagra n vcrdnaeir·u doutrlnu consti· 
tucíonul, 

Foi lida, npoinda o posta om aiscussiio com n 
proposl:;iio a segttinto 

Emantlct substitutiva á resolução da camara 

• A nssemblóa geral resolvo: 
• Art. L• A votn~iio exigida pelo Acto Addl· 

cionnl no art. i1í é u dos dous terços dos mom· 
bras presentes á nssem!Jién provincinl. 

• Art. 2.' Ficom revogadas os aisposiçües em 
contrario. . 

• Saiu das sessões, 6 do Agosto do 1880.
AJ{otlso Celso. • 

O Sr. Vh•eonde de Dom Retiro: 
..:.sr. presidon to, o projecto de que nos occupn· 
mos encel'l'u duns questões : uma de facto. e 
outra de direito. 

A do facto dovo·se considerar prejudicada á 
vístn da informn~iio quo nos dou o honrado se· 
nadar pela província tle Goyaz, isto é, que a 
lei :lu nsscmblén legislativa de S. Paulo, cuja 
oxecuciio se pt·otende tornor ~ffcctlva, já foi re· 
vogada por outrn lei provincinl do recente 
data. . 

Nada hn, 'pois, por esse Indo, u providenciar· 
se, e, por isso, ou votaria pelo ndiomento, hn 
pouco proposto, si nlio se tivesse declarado pre· 
JUdicndo, onm de que n illustrada commissiio 
de nssomblóas provincines, á vista das infor· 
moções que prestasse o g-overno, sobre n nova 
lei provincial, propuzesse o que julgasse mais 
ocortaao, ovitnndo-so dest'urte n anomalia de 
mandar o poder lcgislutivo executar uma lei 
que j!i niío tem razão do ser. 

A questão de direito, poróm, que originou-sé 
do procedimento do presidente da provincio, 
vorsn sobre n interpretuçiío de um artigo ao 
Acto Adtlicionnl,e mms uma vez demonstra n ne· 
1\essiaado de nrmur-se, por neto do poder legislo· 
tivo, a verdadeira intelligencin, quanto no moao 
de contarem-se os dous terçaR de votos das as· 
sembléos provineines, nos casos de donegnçiio de 
snncçiio. .E foi isto o quo deu causa li cmonan 
substitntiva tlo nobre senador tln província de 
Míuas Gernes. emenda que eguivalo :i interpro• 
tnçüo uuL11entícn do nrt. W do Acto Addicionol. 
Sou dos primeiros, Sr. presidente, a reconhecer 
o quanto convem quo se firme essa interpro· 
tnçiio ; mas uiio desejo que so obra o procodonte 
:lo aecrcLtll·n por meio do uma emenda sem 
ousojo cspecinl, o muito meditação nesta o na 
ouu·n camara, como exige a importnnciu tln 
ma teria. Animo-me, por este motivo, a pedir 
vonin pnl'a requerer que sejam ouvidas u tal 
r·espéito as commissuos reunidas do constituição 
e de assembléns provincioos, afim ae que cllos 
Jll;oponhnm n interpretn~iio do referido artigo. 
As illustrndns commissues podori\o attender no 
mesmo tampo ús quostilos quo so prenaem ao 
rnotlo corno dovom lll'OCbder os presidentes, nos 
casos do niío terem tts ruspoctlvos assombléns 
unnuido, por dous torças de votos, ú 1•ecusn dR 
SllnC\'ÜO, 

•raes questões ainda hoje foram aventadas 
nesta casa : hn disoordunoin sobro n mnneil'U de 
resolvol·ns; e co11vem que as nobres commissuos 
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consillei'OIII tu1n~om este e ouli'O:-i pontos, conrot'· Pot•mitlnm·mo, :lg'UI'il, V. Ex. c o scundu, 
mu Jhessug!!ol'il' o e:<L~lnr·ncido e~ ludo dn mntrwin. dt!Cia!'lll' que ou, 11no ob-.tnute twrsovOI'tlt' ua 

I~' istGt, l'lll, meu 2n·•.do .. de JWil~tll', nwis fll'n· intl!lligoonein llnd11 nm 18~'r., Jll'otnnrlin r·omt.nrlo 
douto. O nliJCeto nnn o tao Sllllplns como taii'I'Z I'Oiiil' pe!n cnnl'[ns"o rio [llii'IJCill' 1ia illusil'nda 
pnre~~n iÍ pl'irneirn visln ; 11r1n1 rj tno f.!'ei'IIL como· rornmis~~o do m::tõorn!Jiéns pruvincinos, n rjunl, 
julg-nm nlg'llllS do mons illusti'I'S cnllo,·ns, o llll· mui lO pi'Uilenlcmenlo, lilnitou·se a npprovnr o 
cul'lin IICI11'l':l da intolligl'llt:ia llesso lll'tig·o dn lr.i prnjecln da r·anllll'll rlns Si'S, dopulrulns, n, POI'· 
constitucional. Não tl'lll'ei o meu exemplo, visto tnu'tn, a mnndar oxecntnl'll lei susponsn pelo pro· 
niío [li'OSUnlil' quo se tini' a levar cm conta a sidonte da pi'nvincin rio S. l'nnlo, •nm,enti'Otnntn, 
mlnhn compctenr~in ( nrio apniorlo.<); mns l'cJI'e· llrnWI' dosuo logo n intCI'IH'etar;iío do Acto A1hli· 
rii'·!Ue·hoi :ís opiniõo~ do di~tinclos sou·u!OJ'CS, cionlll. g \'Hl:il'hi ii$Sim, Jllli'(JilO,CII1HHm •~nnceito, 
qun Jlf.'US:IIll eomig-o, (]no os tlnns teJ'f'OS do 'rotos u prc~iUvntn JII'Ocuden muit11 irrcg-nllll'monte 
devem ~o c•n tt,ndol' da totalidudo d1Ís nlellli!I'OS (apoiar/r.<), collsilit'l'nndo r!liiiiJII'OhciiHiido o cnso 
da nssoruh/Pn, IJ niío simplcsmonto dos mcml.ir"s de qno se li'ntn no a1'l. Iii do llclo Addkion"l, 
rlclibcl'lilltos 1111 ocr•nsii1o da l'otnc lin. qnnruio a hypothcso não o, nom pódo sor 

E :Htui po~o licen~a no mtnl' noi.Jre umigo o d~ICfllelln~ n qtw ellu so l'orui'C. Bnstndn set• o 
colloga SOIJ:cdOi' )101' tioynz jllll'll tliZI'I' IJUO não CUW d lll'iUOSO, O OStlll' nindu jiOIH]OiltO dn IISSOill• 
concordo com S. Ex. no IWI'tO riu sou rliseurso hlon gcr:il a intoi'PI'I'tnr;rio lilttlwntil'a, rjuc se 
om quo disse r1\10 ostn intel'protar;rio n11sceu do hwin soiicitndo cm lM'1U .• jllll'a fJll" nquo ln nu· 
umn ose11/11 pol1t1cn, qno pretendia rostringil' as to1·iclodo nico tivo"c sernollwnto procodimonto. 
a tll'i lmiçilcs ~ns ussomblcos lli'ovincincs,ntncn 11 do IJa;trll'in t11111lwm consi UI'I'UI'·So, 1J ue depois do 
snn :mlonumu1. dito :ulllo, cpms1 t.odns, ~oniHl toilns ns us:;om· 
_N~o pomo, Sr. Pl'9sidento, ndmitt~1 · esta apre· hións Pl'ovinciaes tem lllltcndido, flllil os dons 

C!flÇnq, pcrquc dn lt!StOJ'Jn (ln fJUfl~tiiO VÚ·SU qno lCJ't~OS du\'OIIl :-iUI' t:Ontudu.~ d'oiiii'O OS lllCOibl'flS 
tal intolli~CJH!ifl, cm boro tivP~sc, de, 1nis de nmito Jll'tÍ:-;enl.es (r1p·.iados 1

, e que o g·nvoJ'tlO impeJ•inl, 
modilnilo o.<tut!o de Ires seccües 110 conselho rio de quem os pro;idontcs são 1ielogndos, tinlw 
Eslodo, sido dada cm co 1isultn do cons••llw l'oi'lltlli o s•Jit•mnenlcntu lleclal'tluo n sun incom
dcEstnclorJ!ono, cujo muiul'in cnmJlnnhn·sc (lo pett'JWin pnl'll r·o~niVt'l' n qno.;Lfio. D!.!\rcJ'in pois 
pessoas hgnd"s ao pnrlirlo eonsm·vario1·, foi cnm· o presidente d!i provincin riu H. Ponlo nb,IOI'·so 
tudu roso/vidn do conJ'ormidndccon1 0 parecer de suspc•m!IJI' n l'XI~Clll;rio 1io llllin 11!/ que ver· 
dos~a nwiori:1 Jllll' um gnl!inl'lo, p1·osidido pelo savn solli'O ohj.,cto 1iu mei'O interesso provincirli, 
illustro ostadistn o Si', Viseondo rio Macallc· havia pussado 1wlus ll'nmites conslitucionacs, 
l(nl!inote fo1 tun1ente sustcntnrlo pelo purtid1; e sido ji1 pnl,licnda. 
JibOI'nl, con1posLo ~e possn:1s mnito pi'OCillllll'ntiJS Devo infol'lnnr no somulo qno caso 1111:1/ogu 
desse l!losmo Jliii'LHlo, c do qual, :-i me ufin falha do u-so com unw loi dn itssem!Jit~n lngislnt,i\~n du 
:1 mcmori11J fez JHII'lU o uos~.o flislinelo collegn t) provincin do .AnHIZOnns, ig-u:Jirncntu soiJI'ú iiS· 
Sr. Visconde do AIJnelú, sumpto de interesso provincial, n qual, t1·ndo·lho 

Foi, poi:\J n inlerprotuçiín t.Je que :;o lrntn, n1·.. o Jli'C:-'idcnte da pl·uvincin neg:Hio snJH:Ç:"IO, J'oi 
mnndo a intelligondn dus pn/nvras-1inns ter1·os novamente votndu pola n<~omiJJ,la JII'Ovincinl, o 
da assemillcn-, deYirln a nm ministerio lilleial mnndndn pnbliea1' nn fórma do Acto Adrlicional. 
porque foi om vi1·tuuo da resoln~rio de wrnsultr; Do mesmo moilo, qnu o lli'Osidonto rio 
pur oilu tOIIIIIIin que o SI'. l'iswnile dcJ Mncnlnl S. Jlonlo, o du Amnwnns, niiPgando n rnzãn do 
expediu u rll'iso do 18'•~. mnnrlnndu, pelas l'n1.1ios não Lili' n lei JIIIS~n!Jo pn1' dous to1·~ns dü voros 
tl!legmlus que se cnntns~om os ~o1 1 s terr·os com d:! to.t:didndu ,dn IIS!'it.Hnhh!:~, julgon·n incon· 
relnç:·:o á totnlirl:tdt) dos mt·miJrus dn m.;sÓmbléu SlllllCIOIHtl: e lt~z susloJ' u .suu uKr:mw:l1u. 

Vigul'ou et-Ota intellig·l·ncin em qunsi todo 0 lm~ . Vcilt o nogor:io ti IH'OSCIH.m elo gm'OI'UO imptJ· 
rwrio ntó qno cm i8~.S, si me nfio enguno, houvcl J'llll, ·o qunl snJuiLnu·o no t•xanw dn SI!CI~no rios 
:wlu·e csto pouLo umn inLCI'tmlln~·iio 1111 cnmurn rw~ocios dn illi{JUI'ÍO, n cstfl roi tlc pnrocei·. qnu 
dos lloputrrdo,, n ~~ nosso digno eoi/ogn, 0 SI'. 11 ••'lnç;ío nfio do1ceudo do deliiH!I':tÇiio da ns· 
:l~u scei'LdUI,'Io, ontan Juinislro dn imp1•1·io, oxpa· ~em!Jié:t goi':d, sond11, como é, ·J mesmo govornu 
illll um av1so rovnguudn o do JSV1., não porque rJOIIlpctculll )1111'11 dPdnt'lil' no prosidonte IJUO 
JlrOtcndosso prtJ' r.:o:so lllOio Ox 111· di\r1·r:o:n intel/i· Pl'ur:üdun iJ'rogulnl'llWnto ... 
gene~~, lllns I'CCOilhCt:.c:nqo. (!11111 todamznn, IJUt\ n o Sn. r ... \1~.\.Yf~'l''rlo: ~~ OIJ'J1110i' :0:1~:\IIOHI~S : -
dOilll'lll!l illll)lll>llll IIVI;r, llllJlOI'tiiVII illtCI'Jll'ülllr!;O (Apoiudo.) 
nntllontlcn l'lll'n a.qnul n"o CI'a o goYcl·no co'm· O Sn. VIscnNDI·: o" OOll HI~'I'Ino:- ... IJ rmlo-
potonlo, JlOl't\111 Sllll .n nsscln!Jit\n ~r.l':d, :'t f!lllll nnr-Jiu~ fJil" l'nt:n nxcent:JI' n lei, inUovidnmcnto 
snlmwttou o eonhecuuento do u~sumpto, snspensn. (,lpuiudos,) 

A rcsoltH.·fio, púl't:!l!lo, l't~rug·nfl:J om JSt~l niifJ .E', Sl', J.ll'e:o:irlenln, p:H'fl O\'itill' u:;tes o Olltrus 
unscen dn r::o:coln (lOlltH~n n q uo o uoiJI'u ~enullol' 1'aett·1s tlu IIIO:il\111 o l'dcm, _rpw neho necnssul'ia n 
n!JrHliu. intOI'Iil'ilillléno nuthcnlicll dus palal'rlls do urt. Hi 

Como rJilP:',_ 1•01'1;111, qne 't•jn, o fndo i': quu rio Acto 1\dlll,'liollal, qno lillll sido causn 1io IJIIO 
ltn 111111111 liUI'Iillls snl!l·o e>to ponto, qno 1llitnnt a o.;lli l'll>lll'li" 1~111 ultimn1uen1o oeeol'l'itill l'lll 
de longo~ nunos, 1; f'Oll\'!1111 rpw ec:;som tln nnw mui:-; dt• lllllll lll'tl\rintdn ; proi!OdnnrluJ JlOI'tilll, 
voz. o ex:une o usludn du llllliel'in pohs Cllli:lllis<iios 

Enll'Clnntn~ suntlo, r.omo l~, importnnlo fi mn- J'tHlnltllt.s do t•onsliLuit~~o u do u~sPmi.Jléus Pl'O· 
tcrin, Jllll'Of't"l·m~ it .. cm·ltulo, r~pito, quu se OllL'Illil vincinns, t:lljiJ Jl!'l't 1Cl:l' dlll'tí ot'CIIsi'ltu /Htl'll mnis 
rs duns cnmm1ssuos rJne 1.1\'C 11 liuuru do in· dotitlo oslu~o 1'111 nmlws us cantlll'as logislulil'll.,, 
dif.!lll' · 1 Foilns t•sltl:; liguiJ·u~ t;t!ll..,itll'l'n~·i)L~~, pPt;u u 
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V~ gx, o no sunuilo mn desculpnm_lot•Ihos Of!e 
eu pudo n ntlon•;lin,l'nllllndo sohl'<l n mnteria, Jlu. 
tondi, r]UO ni1o potlin dcixn1' do nssim Jll'oeed01•,' 
nn posi1.~:lo ospnriul .em quo, som o OSJIOI'llr, rne 
nclwi cnllor.ndo peln nocc,Bitlilde tle votai" peln 
conclu>iio do ]lni'CCI!I' tia noiJJ'o commiss~n do 
n~semh!l1 ns Jli'O\'illl'ino.<, sendo nlitis, do opiniiio, 
f]UC OS dO li>\ 11'/'ÇOS do I'Ot0S, /1 f]UC se I'Ci'OI"C O Dl't, 
iii do 'Aeio Addicinnnl, dcven1 SCI' os dn tnlnli· 
dnde tiOs IIICinlJJ"OS dn /ISscm!Jlén provineinl, o 
niio tln dos mumiH'US Jll'esontcs. (Muito bem; 
mt~ilo bmn.) 

Vou ter n honl"ll do nwndnr o meu rcr1ueri· 
menta. 

FoL li !lo, npoindo o posto 0111 discus1ão o so· 
guintc 

lleqrwri111cnlo 
• 1\CCJLWil'o que o projecto c n emenf!n sejam 

sujeito:; uo pnrucul' dus eornmi:'slío~ tlu constitui· 
çfin c IISsemiJlcns JH'uVinr:iucs.- Viscuwlc de Do111 
lletil'o. • -

O St·. All"onso Ccb•o accitn a inili· 
C:IÇilo tio nobi'O sonndOI' pelo llíu uo Junuiro, que 
m•alm riu fnll11r. 

Coro cll'eilo, é conveniente que o Jlarccer om 
lli:;;r.n!'l~ito e :1 omcndn vlio :is commi .. sões renni
dns do osscmhléns p1·ovincines e logislnçliO pnra 
rcconsidm·arcm a materia o proporem o r]ue 
jul~nl't·m rnnis nctjrlndo. 

Dest'nrto poder·se·lw mr.smo aproveitar a 
occasiiio pnrn r•,solvor out1·as dttviuus que solo· 
VUUIOIII DCCI"CO da \'CI'dadeirn inwlligcncin do 
Acto Addicionul. 

.Alem u0s dous terços dos votos do que tratou 
na suo c:nenrln, lm com rclaçtJO ii ma teria uma 
OUti'U f]l\OS(ÜO illl]lOI'l:illtO, 

1\c!'cl"(•·se ii fnculdudo quo alguns negam o 
outros concctlom nos pm>identcs de [lrovincia 
do negarem, segunt.Ia vuz, suncçiio a Ulnn 
lei, appl"OI'ado Jlelos tlous tel'f'Os de votos <la 
usscrn blén. • 

As O]Jiniiies tlivcrgom n rostwito, o ncerca 
rlosso ponto como do outros, mnito conviria 
ussontal" o IJOn dotttrinn, intct·prctnndo·sc o 
Acto AUdiciOJwl. 

O St•. Di:a« de Cnt·vulho:-)l•'U 
estudo do suutlo ni1u mo ]lDI'Inittin t•lllllll' Jllll"te 
11estn uiscussfio; O 1\IÍnhn VOZ est!Í llliiSI.t'aUUO O 
incomn1o~o que soll'!"O; tnns n necessictutle, quo 
reconheço, <I c so re;:ulill"ll llllttel"iu du f]Ll<l tl'lltll· 
mos, obl'ign ·III e u ,,t·cnpnr Ilttl' nlgu n·s lliOilH!Il Los 
a ntten~iiu do senntlo, com o 11111 [ll'incip:dnwnle 
de, preenchitla n hOI'n, para quo llqno a tliscussuo 
:1Cliud11, JlOSSli VOLUP·SO lla SC~StiO SO~ll into O 
rer)Ufll'inwnto olfol'ecitlo c nfio llqnc Jll'ejtulicudo 
JlOI' l'ultu ~o memili'OS Jiiii"U votai-o. 

Depois da tloci!Jrn('iiO J'uitu pulo nolJI'O senndor 
POI' Uoynz, 11 . con::wqtH.nwin necos:-;ul'in so1'Ít1 11 
IJIIO JII"Op07. o honrado I'Ciator tlu commlsSiio: rio 
SO UXigiJ•cm illfOI'fllii(\Ul'S tiO goVOI"IlO !I l'OS]IOitO 
do J'IICIO, ]Mf'/1 f]UO constO ~O dü.,LIII!Cntos f]UO 
enm ell'oit" n lei Jll"ovinelfll n qno nog-ou sun~cuo 
o [li'Ositlnnlc llu Jll'uVinein, r:om o J'untlnmeutn 
du '/U1J niio ti nl!a Jlllssatlo pelos rl11t1S terços da 
totn idut]O dos IIICIIilJ!"OS ~IIII.<SUIIIIJ[i;u, IIÍIO tillilll 
I'IIZÜO du sOl'; llliiS, llliO SO tOIIliO [lOrlitlo VOhll', 
em virtullo tlntlisJlosi•:uo rogimout:~J, osso J'uqllu· 

rimcnt,l, por l'ulta de numero, duremos doposi· 
til I" inteira fú nn dcclarnr;iio do nob1'e senador, 
de r1uo com ciTeilo u nssemiHén ]ll'0Vincial rovo· 
gou n lol de r]ue so trnta. 

Paroco·mo,portanto, qne a Jli"O[Iosiçiio esti1 pro· 
j utlic"du por esse !'neto ; não parlemos hojo do· 
l1horu1" r1ue so snnceiono nma lei rjue jú está 
rovogmln pelo tlsseml!lén]Jrovinciul. 

Quul seria o ell'cito tln deci<iio da ussomiJJón 
gcl'ul mnnrlando onnccionm· uma lei q11o j1i está 
rovogndn ? 

O qué provnlecerin, n decisffo dn nssombléa 
gernl ou n decisrio da nssemblén provincial ? E' 
cvitlonle quo, sendo u rnnterin du competencin 
du IIS><emblt'a provinciul, o tendo elln rovognrlo 
seu ucto, nada mais temos que J'nzer. 

Mus ni10 [IOdemos dcixm· de 11proveílar a oeca· 
siiio, que se nos oJl'ercce, parn resolver uma· 
quosLilo que hu u·iuta o tnntos unnos ostá sub· 
mcttidu á iloliboraçfio du assembléu gorai. 

O i ilustrado senndor pelo llio do Juneira, que 
J'nllou untes do mim c oll'eroceu este udiumento, 
jtl explicou us oe1:Urrcncius que houve depois 
da exccu~fio do Acto Addioional. Em umas 
JHtrws se entendeu que os dous terços doviam 
SOl" contndos dn totulidaúo dos membros dn as· 
scmhlú11, em outr·as entcndett·so que deviam ser 
eontndos da totulídudo dos mcml!ros presentes; o 
cst11 opiniuo J'oi u que prevule•·eu nu maioria das 
nsseml!léas provincincs. Houve, porém, umn de· 
cisiio do gOVi!l'llO dOtCI"IUinando que OJ dOUS 
tc•·t;os sc considernsscm dn tOtHiidadc dos mem· 
bi'Os da nssemhlün. A publicur;lio do aviso cou· 
tendo ostu decisão do governo suscitou reparos 
nu cumnru dos deputudos dessa época, e então 
fez. so uma intel"]lellnçüo ao ministerio pnru 
ouvil·o rl.flssc rospoilo. 

Nessa occasião oecu[Jnvn ou o pasta do impc· 
rio o, tendo tio I'CSfJOnd~r na comaJ"a dos depu
lndos i1 inlrJrpclln~iío, consultei com os meus 
t'ollog-us e I hcs cxpuz quo, sendo minha opinião 
contrnrin áquella docisiio, entendendo !JUO uu 
govoi"JJO não competiu dnl·n, porque ora pl"iVn· 
tivn do podor Joglslntivo, c só osto póde inter· 
pretnl" o Acto Addicionul, deveNO·In revogai' 
aquollc aviso o tlispôr que, omqunnto n assem· 
iJicn gCI'td não rlósse intcrpretaçi10 authonticn u 
respeito da questi1o sujeita, se observns<e nquillo 
quu so tinha oiJscl"l'ndo nté unti1o, isto é, que 
li casso onda um c·om sua opíniiio n respeito du~so 
ponto ; o, de nr:ctlrdo com os meus collcgas, o 
nvi;o foi revogorlo nestes termos. 

·Em .conscquoncia dn revognçiio desse uviso 
geralnumle so ontondou quo, inclinnndo·so o 
govo1•no á opiníiio tle quo os dons tc•rços deviam 
sor contados, não du totnlitlnde, nws dos proson· 
tes, assim se deviu continunr n eonsideJ·nr, o isto 
aeontecou cm quasl todns as Jll'uvincins. li"iio sei 
rn"srno si hn nig·urnn ando ;u t•mh,J dndo intui· 
lig-oncia divoJ'sn; mas o COI'tO ú que ueLualmontu 
;o tem. entendido cm qunsl tod11s as provinclas 
qnf), nos e11sos om quo os projectos voltam 1i 
ussemiJléu pol' faltu tlu sancçiio elo Jli'Osldeute, n 
Volnt;cin quu 1u·cvaleeo ú n dOS dous ter~os dos 
memili'Os fii'O;ontes. 

~~~tnntlu, pois, ust~n inlolligoenciu qunsi quo gc· 
l'lllmcnlu neeiln pelu opinião tlu JIUiZ, [WI'Ceti 
l:'JIIYelliOlllO Jll'lllHl•U; o), si diVCI'Sa é U iiiiOlli· 
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goncia da asscmblóa gol'lll a osso respeito, o 
occnsino ó propriu para mauifl'stal'-so. 

Como flllCI' quo seja, julgo do summa con· 
voniencin quo o pnrecor o o projecto voltam o.u 
á mesma com missão pnl'n dar seu parece1·, ou as 
com missões reunidas do nsscmbléas provinciaes o 
do coustitui.,ão, o deste modo poderá hnver um 
projecto do SOnadO, porque mo [lfii'CCO ÍllCOIIVO· 
nionto oll'oreccrmos como emenda n nmn pro· 
posição rostricta, qno cornprchende um caso par· 
ticular, uma decisão geral. 

Si porventura fosso do senado para n cnrnarn 
dos S1·s. doputndos, como emenda :i proposiçiio 
quo do lá voiu, o substitutivo o1To1·ecido pelo 
nobro senador pela minha provincia, nrluella 
cnmara ficava rcstrictn a uma só discussao da 
emenda do senado, quando o lia devo ter ampla 
liberdade do discuti I' a mnterin, si fôr inicindn 
nesta cnsu o o/l'ereciun em um projecto sem ro· 
laçiio alguma com n proposiçiio do qno so trata. 
Quanto n esta, n minha opiniiio, como já disse, ó 
que devo ser. rejeitada, o entiio se diseutirú o 
projecto do Sr . .Ammso Celso. 

Parece-me, portanto, que ha toda couve· 
nienein no adiamento PI'Opo~to pelo nollre sonu· 
dor poln provincia do Jlio de ltllleiro ; convém 
que aproveitemos n occashio pura resolver uma 
questuo que lw tontos annos est:i pendente do 
decisiio do poder legislntivo. 

Senhores, cumpro confessar que, si o poder I e· 
gislativo niio adoptnr outro systomn a respeito 
das questões graves que se suscitam no paiz, nós 
cahiremos em completo anarchiu a rosJleito da 
administração. 

Citarei um facto que não tem, é corto, to1la 
relnção com os to do que se trnta1 mas r1uc most1•a 
a necessidade quo o poder legislatiVO tem de 
não uosprezor as questlics que lho sfio sujeitas e 
que dependem do interpretnçiio sua. 

Aconteceu h a pouco na província do Pm·á um 
fucto oxtrnordinario. Procedeu-se ti eleição de 
juizos de 11az cm umn pni'Ochin o houve duas du· 
plicutas àa mesma elei"iio. A J•cspcito de uma 
mtc1'poz um cidadão roéurso parn o juiz de di· 
reito, allm do ser dcclnl'alla nulln. Occupava 
cntiio n vmn do juiz do direito, niio o olfectivo, 
lllHs o seu substituto. Desprezou este o recurso, 
o, não tendo huvillo llo seu despacho rccu1·so 
algum par~ a rcloçiio do districto, sua sonton~'! 
tornou-se II'J'ovog-nvcl, rindo o Jll'nzo que n le1 
marcou pura wes recursos, o n cloiçiio consido· 
rou-so vnlitla. 

A respeito tln outra duplicutn houve tnm!Jem 
rccm·so interposto por outro cidndiío pnrn o 
juiz do direito cll'octivo dn i." vnrn que jú so 
achava cm cxorcicio, o este niio recebeu o recurso 
Jlm'n nnnullul' o ei.oiç:io. 

Dcstn sentença ullcrpoz n parto recurso JlOI'!I 
a rolnçiio do districto, o u rolal'iiO conlirmotta 
sonlon~u isto ó, doclui'Oll subsistente :trJ unlln 
e!oi1;.iío, !ln, IJOis,duns clclçues nnulosnw fruguu· 
zw, julgndns 11111bus vnlidndus !Joio poder com· 
potente. Pergunto ou: IJUOI c u solul'iio quu 
pt'ldu neslu cnso dur o o·ovcl'llO? .li'! su · vô que 
6 indispensuvol que o l10dor lcgi~lutivo tomo 
cm consith;rlll'i'o essns occurr"ncius,que so estilo 
dnntlo tudos Ôs UÍOS,pnrn jlrOVCi·US tlu I'OIIlütliu, 
JlOI'IlUO (JC outra sorte, como jú disso, nós cnhi· 

remos em um estudo pódc-so ilizCI' qunsi :mar· 
cllico rolntivanwnto u ni1111in isll·nçiio. 

Outi'O facto não ldontico, mns flllO tnmbcm 
chn mn n nuonçiío tln ussom hlt!n gernl, ú o fJ lW ncon· 
tcecu nn prol'lncia 1.!0 IIi o Grande do Norto, ontlo 
prncctleiHio·so ú oloiçiío da ussombléu logisil.il~vn 
provincinl honvo tnmbom duplicat~s nu olc1çuo, 
o ouJrns nÚIIIdutlos,ulóm 1lo.duplicntns nn upur~· 
"""·Os oluitos cm vi1·tudo do umn das dnph· 
êntas ronni1·am-se, procotlornm" nomençilo das 
n•spectivns c0111missõcs pnrn ve1·iOcar os seus po· 
doros c niio obstnnto o accu1'do outro ns duas 
fracçÕes do mesmo partido que hnviam disputnllo 
u olciçiio, pura quo cst11 fosso docla_l'nda null.u 
cm toda a província, JIC!n~ irrcgul:ll'ldados c VI· 
eios commettidos, l'nltnndo uo nccurdo umn das 
frae~õos, fomm •Iloznr do tudo upproyadas ns 
eloiçõ"s. g como se votou? Com o mn1~r atro· 
pello, sem numero s.utllciento pnra dclllJCrar, 
Em tnos circumstancms, outro recurso nao ~o· 
dia ter o p1·csidonte senão adiar u nsscmblen; 
c lan(•ou mfio deli o. 

Mas, !lndo o JH'azo do adinmonto o reunindo-se 
de novo os mesmos doputaclos quo approynrnm 
11 olciçfio nulln, o fJUC se pódo osporm· sonuo que 
sustentem a sua p1·imoirn delibcra~ão o se j.ul: 
~ucm le~nlmonto constituídos pnra dar Ic1s u 
provincia? 

O eiToito do ndinmeuto scr:i, pois, npcnas a 
domo1'a do algunws semanas; a quo>tiio prin· 
cip:d, porém, Jlcorü indecisa. O governo.nada 
podo1·á fazer porque niio tom compctencJU ai· 
gumn pa1'a tanto. Apropria nssom!Jléa gor~l 
niio tem uma disposi1,'ão oxprossa no Acto Add1· 
cional, que é ondo so devia onr.onll'llr alguma 
providencia, talvez po1·que ninguom prcsu· 
mil·n que a tanto chegassem os nlmsos. 

l~uu·etanto, sondo o pollo1· lcg-i~loqvo o unico 
competente pnru prover do rcmcu10 nos caso~ 
oxtruordinarios c niio Jll'üVistos, só elle podorn 
resu!l•cr sob1·c o meio de ovitnl' r1uo ns pro· 
vincias Orruem lll'ivadns da mnrchn regular de 
sua administ1·a~ão por factos dcstu ordem. 

Si li'onxe estes dons !'netos, foi si\ para mostrar 
rluo o podei' logislnlivo deve tor o maior cui· 
( atlo cm nttoutler ás reclamnçõos do governo 
g·orul, f!UIInto :'1 iutolligoncia dos 11rtigos do Aclo 
Addkion:d, que t~m suscitado dttvidns, pm•a 
o vi tnl' 11s consnrJlwncins funestas que podem 
I'UStlllnl' da l'nlsu inLulligcnciu ou dn illog·uJ ox· 
ocuj:ão dns leis, c t·ustabcleccr a mm·cha rcgul;ll' 
du mlministr11ção tlns provincins. 

Como o mctt tlm orn dr.mornr a discussiio 
para que so pudesse votar sobro o ndi:1m1mto, 
.JUig·o tol-o JlrOunchido, decluranrlo que voto 
pelo ndinmonto proposto pelo nobre scnudnr pelo 
1\io do Janeiro, Jllll'flUO ontnn1lo sol' inilispcn· 
snvol tomnr·so tuna PI'OVitluncin ~01'111, qne ro· 
guio o nssumpto o ueu!Jo com ossns lluvirlns quç 
se tum susc1tndo tnntus vozes, som toi'Om ntu 
ugo1·n nenhumn soluçiio, 

Voto pelo auiamonto, 

O Sa· •• JuU(JUeil·a diz qne a rp1ustfio, 
cun1o o Senmlo ten1 visto, so co1nplicou. Couw 
o nobro sonutlo1· polu Hio tio Jnnoiro, IJIIO lw 
poueo J'ullou, tnmlwm tlnvu o sou voto uo Jli'O · 
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jecto vindo da enmnrn dos Srs. lloputudos o· 
estudndo pela commissiio de nssomhléus provin· 
cinos; mas ns ruzõos npresonludns por nquellc 
illustrudo senadO!', com a clareza de flllO t! do· 
todo, inlluiJ·om tonto no sou nnimo, quo votnrJi 
[JOio requel'imcnto apresentado por S. l~x.; paro 
quo o projocto ou emenda substitutivo, muito 
importante', npros,mtodo [JOio nobre senador por 
A!inus GoJ'nos, V1io lis duns com missões reunidos 
do nssomblt\us provinciaes c do constitui<;ão. 

Com efl'eito n mnterin já tem sido dob11tida o 
tom /lendo som uma solu<;iio eonvcnionte, hn 
mais de tJ'into nnnos, como ncnbDtl do dizer o no
bre Sr. L" secretario, •1uo, como ministrado 1m· 
poria om 181,8, OXllediu um aviso r1uo ostti cm 
vigor 011 deve ost~r pnra os delegados do go
VOI'Uo. 

Domais, um outro elemento importnnlo en
trou no debate. Foi a declnrncfio do illuot!'Ddo 
senador pur Goyoz, de quo n nssombtén proviu· 
ciat do S. Pauto depois do facto do tor o prosi· 
dente dn prOVJJJCin ontondid~ suspender n OX· 
ectwiio da lei, eltu mesma ruvogi1rn essa resolu
ção: 

Devo por consequoncin o senado tomar essa 
declnJ'n~ão no maior nprc~o, porquo não ó con
veniente, não ti justo, ufio é tegnt, que o parta
monto esteja a formular projectos, mnndnntlo 
vigornr uum lei provincial, que já foi revogaillt 
pelo pouor compotento. 

E' muito importante n quostrro qtw so n~üou; 
nua se trata propriamente dn noguçào du 
sancçiio. 

O Sn. LEÃO V~LLoso:- Apoiado. 

porque real monto convem que a ndmlnistro<;üo 
provincial seja guinda por normas cortas e ln· 
varioveis, nllm do q uc dQsuppnrer;n u nnarchin 
que ntó hoje so tem visto. 

Muitos duvidas so tom suscitudo om rclnçiio n 
diiTorentos artigos do Acto Addicionat, hn· 
vomlo muitos trahnlhos n osso respeito ; o que 
eumprc portanto, t! que as eemm1ssões do se
nado, ás quncs nuturulmonto vni ser dirigido o 
projecto e o prirecor os tenham em _visto, porque 
nhi podem beber muita couso util em rcla~ão 
mesmo ii especto de quo se trata. 

Apptnudo o orador n idt!n de sor o negocio 
submotlido no estudo das com missões, porque. 
podem etlns niio só dispõr dos elementos r1uo 
existem no senado, como procuro r os que ainda 
estiio nn camurn dos deputados, e que constam 
dos nnnoos roipcctivos. 
· Os relntorios dos diiTerentes ministros do im· 
pol'io lllm tnmbein por vozos ngitndo essns 
fluestõos, qtw niio podem considorur·se peque· 
nas; o convem Oxar·so uma regra, mesmo para 
que niio se diga que nu nssembléa geral são 
esses nssumptes tratudos com menos impoJ'tan· 
cio. E' portanto neccssario resolver todas as 
roctnmnçõos que nessa sentido ttlm vindo das 
assemblóas provincinos IÍ nssembléa gornl. 

Existem muitas leis acoimados do inconstitu· 
cionaes, o infelizmente niio se tem resolvido ha 
muitos nnnos senão sobro um ou outro caso. 

A questão dos impostos é importnntissima. 
As nssom!Jióus provincinos estão utnJ'gnndo muito 
a sun osphero, estão tornando diUlcil a posição 
do fisco contrai ; não é passivei quo continuo 
osso estado do confusão om que as nssembtéas 
provinciaos ttlm est.11Jetccido direitos prohibi· 
ti vos, de umu para outra provinciu, fazendo jú 
tembrnr o dito celebro do !i nado Visconde do .lo· 
quitinhonhn, que dizia fiLIO so havia de chegar 
a t'nzerem-so tratados do commorcio entro as 
dilfcJ'ontos provincins. 

O Sn .. !UNQUEmA:- A snnc<;iio ostuvn dndn, 
pelo modo que o Acto Ad<licionnl proscrevo cm 
casos tues, petn propria asscmbtén. O quo su 
deu foi um erro do ameio do presidCilte dn 
província do S. Ponto, r1no n:io podendo mais 
mtorviJ'lla questrro, poJ·quo ji1 tinha fcilo, por 
sua parto, tudo quanto o Acto Addicionat lhe 
pormittia, quiz estender a dUn jurtsdicçfio a 
um neto que n otla escapava como era a publi· 
cnçiio feitn potn mesa da assomhtéa proviucint. 

O que seria mais razoayct orn o ~ovorno ter· 
soem tampo dirigitlo Ú<luctlo seu do legado, de· 
clnrnndo·l!JO quo tinha exorbitado, e que lho 
cumpriu mandar executuJ' a lei pubticnd:J pela 
mesa dn n;;embtén provincial. Assim tuc!o li· 
cnrin s:mndo; mns uào so segnill inl'olizmenlo 
cssu culninhu; o negocio fui atl'octo á cunuu·n 
dos depuUJuos, q no n<loptou n resolução que 
occnpn ngDJ'U o senado juntnmoute como o pn· 
rocot• du ittustratlu couunissão do assemhtuns 
provinciaos, •1uo ostndotl untutOJ'in. 

Sfio, po1·tnn to, q nestões importantes as que so 
referem n intoJ•pretnção r1uo se deve dur ao 
Acto Addiclonal, que é a magna cnrln das pro· 
vincins, que é o garanto da Integridade do lm· 
poria o dn sun prosporitlude; mas é preciso que 
o ACto Addicionnl soja bom entendido, e unifor

. momento entendido cm rotação u todos us pro
vincius. Por isso considera u <lUOstão da mnxima 
inlpuJ'tnncin . .luf:;u que o ostuilo das commissões 
nua se póde appticar n ossumpto mais elevado. 

Pixe-so, portanto, J:'< em rotaçiio no projecto, 
jú om retaçuo á emoJutu do honrado sanador por 
Mi nus Goraes, a vordndeirn interpretação. Vota 
pois, pato roqnerimonto do honrudo sanador 
pelo tH'ovinoiu do 1\io do Janeiro. 

Ohservn tumbcm que niio so tJ·ntn nem no 
pnroeor nomnu rosuludío do d<JcidiJ• n <1uostüo 
dos dons torças, isto Ó, si siio dos membros jll'O• 
santos 011 si dn tolnliundo <lu ussombt<ln. 

Entrotunlo, como utg·uns dos nobres sennt]Ol'CS 
mlduzem considcnu:ões n respeito dn nuco>sidndo 
de llrnHil'·so 11 tluJÍtl'illll, o dosdo q uc o nobJ'O 
sonntlor por Minns GoJ•ues flUO!' que so J'esotvn 
a quostfio· por moia do umu motlithl gorai, n~o 
em o orado!' scni<o n touvur osso rn·ocotlimonto, 

Fi<:otll!lliadn a discussíie peta hora. 

O Sn. l'RES!DEN'I'll dou para ordem do din 7 : 

Discussão dos requerimentos odiados pela or
dem tio sua ntli'Osontação, u snboJ': 

!." Do-SI', senador Ottoni. puru rtno soja ro
Jnottida no ~nVCJ'no nmu roprosontnçuo <los olel· 
tOJ•os de S .. loão tl'l~l-tloi. 

2." Do SJ', sonatloJ' .Taguori!Jo, pnl'll q110 aro· 
pl'osontnviio qne mandou ú mosn soja onviadn ú 
COilliJIÍSSiiO. 



I' 

I 

----------
a.' Do Sr. SOIHlllOr llio~o Velho, J!Otlinllu in· 

for11rncfio ~•·l!ro u nttentndn pmlicnlln contra u 
ndvogr~tlo Joso Mendes lliiJoir<), cln citl:ul" rlt• !ln· 
nnnoirns, nn Jll'ovincin da l':rr·alryha. 

'•·" nu Sr. sc•rwtlor Con•cin, pnrn que se pcçn 
no governo t•ópins tlns comnlnnil'nçüc' qno 
houver recebido sobro o pr·oces>n clcit<ll'lll em 
Arncnjú, llinchnelo, lli:wlro c I,ngnrto, nn pro· 
vincin do Son;ipo. 

;;," Do Sr. ~r.nnllor JlllH]IJOirn, potlinrlo infor
mnçfio sobre 11 JH'e~onçn dn fnr·cn pnhlir:n nn 
m:ill'iz rio Pilnr, 1111 cidndo tln Bnlrin, r.rn !." tio 
moz pu!'sndn, ~~ onll'n~im dn pl'isfio irl'CJ!U/nl· o 
necinwsa de (]lle !'ui victimn o tt•ntmt.c lronor·:ll'io 
do exl.~1·cito Elisen D.mtns Bucellr~r, l!ffi 'l,ielG, 
provincin do S. Pnuln. 

li." Do Sr. sonntlor Cunlrn e Fig-rwir·orio, pnr·11 
fJllO so III'Chivo o aviso rio minislllrio do imper·io 
qno rmviou :'1 me~:1. 

7." Do Sr·. senador• 'I'eixeiru .lnnim·, porlindo 
c•'tpin' do olllcio do presidente dn carnnrn munici· 
pnl dn côrte de 2& do mez Jlnssndo IJilO motil'nn o 
.wiso tio ministcrio do impr.r·io do 27. 

8.• Do Sr. sanador• l'nnmn:nuí, pedindo infor·· 
mações so!Jro n importnncln dns qnnntins rlistr·i· 
lmidus com soccor·ros nn provincin do Pinuhy. 

9." Do Sr·. senador Correio, pedindo in ro·r·mnçfio 
sobre os nttentntns commellitlos contr•a n jni~ do 
rlir·eito dn Clllllnrcn do S. llernnn!o dns Hnssns, 
JH'ovincin do Ct!nrit, e promotor JlU!Jiko da eo· 
mnt'fln dc'Mnmçits, provincin dn llnhin. 

'"· 'i houver tempo, ns outros matcrinsjú tio· 
signodns, n snber: 

Continuaçiio dn 2." discns>1io da proposi,fio dn 
cnmnr·n d11s depu indo>, n. JO, do enrt·ontc nnno, 
Jlcclurnndu fJlle devo ser snnt:cionnda n r·esoln· 
r·1to do u.-som!Jién l<!gislntivn d:t pt·ovincin do 
S. P:tulo de I.' de Abril de i87:i. 

2." discussfin dns prüposi~õcs dn enm~rn dos 
depntndos tlo corrente nnno: 

N. :1\., nutor·iznnclo o ~ovm·no u eoncctler li· 
een\'fi :to desomlmrgodor· Pedro Cnmello Pessoa. 

N. ~8. itll'm no llr'. AITouso Octnviuno Pinto 
Guimnr1tos, set:retnrio dn junto commer•cinl tlo 
nolém, no Pan\, · 

N. li, lleclnrnnllo qnn est:'t no r·a~o tlc snr 
~nnccionndo o Jll'njocto !ln ns•omltltla pt·ovincinl 
do llio rio Jnrwir·o, pelo qnnl foi nutorizndn 11 
r.oncrssiio do molliorumontn rio rnl'nr·ma :111 1." 
snr·gRnto Arnaldo Lniz Y.igno. 

:1." disr:nssão tln ]li'O(losi~fio, pm•u a qunl Ytm· 
ccu-"11 riispt'nsn de inlerstil'in. 

LoY:IIltou-so n ""ssfio its :J hornstla lnl'lle. 

;m,u SESSAO 

1~n11 7' ele i\.go~c.o ele, ! ~~O 

I'Ul~~JDI~XI~IA DO i:ill, \'ISCON!lg lll~ .IMlUAII\' 

HIT~DJ.\1\It).-1~ .1'1\UIIt:.t•t:.- Jlun~ prtlpo~ír.J(JS tla camat·a 
tlllll St'll, tiCJIUI.Julos 110lll'tl lir.onr.ítM.-i'Mt•êoro~ do tillnatlo 
~nht'tl uCr:l't•dd·nolltltt tlu!ipN.n~ • JlUh!lr.as n t:nttlilos,-lll• 
dil'la~~r~n tia mustL tiO :HHln,tiO !I,.Ju·u un,t lll'liA"O do rnJ:imonlu, 
-Di\'hws ont.t'o tui Jll'u\'tllda~ tio /':i, Paulo o ,\llnn~. Dili· 
l:IIJ'IIll o Jll'ojor.lotln 'oi tio St•, Gotlnr.- K~t•·;ulaM tio fot'JO 
tio l'i, l'anlo, Di.it:ut·~o 11 l'l'fJIIllt'iiÍtortto tio Sr, fiudoy, 
,\diamontu ilo ruquoriml)nto.-Onutl~l 11n 111.1..- Hcpru
snnlaç:lu tln~ c f•ilfll'tt~ tio ~. Jo:lo tl'l•:l H o!. llbrm•so11 
dos Sn1, r.oiloy, HJh,dt·o tia l.n~ 11 Chl'i~linno Otloni, llo
llt':ula tio I'CI]110I'imottlo tiO~~·. Ollonlu liCU pnJhlo,-1\tl• 
prtti\Otllu~~ftn do St·. 11on:ul01' ,lagunriho. lltliCltl'~oa tloll Sr!', 
,lngnal ilw c n IIII elo Gal'\'alho. l~lll'OI'l'iLlUOIItO tlll diiiCl\8• 
siio,-~\lloulatlo pt•:ttit:atlo t•m llauancita!l, 1m l'nrah,·h~ 1 l'cdidn tio rnlit•atlatlo t•o:ptul'imttnlo tlll St•. Diogo \'o'tho, 
Ji:ncnl'l':\luonto,-Ncgoeio; tio Surqlpo, llh~ur1·ncõu~ do 
Sr, .lotlt) Alfrlltln. l~ur.et•rnmou!o,- gldçüun n111nicipao 11 
na Bahin o prlsfiu tln um olllr.lnl rio osot·dto, gucor u 
momn.-0 arl$u tln minillt•!rio 1l1J imptlrlo twlt~·o n flt•cn9iio. 
tio 10 t•atlnirus dn Jll'imt!it'fL~ \oL11'111i .. lJi~rlll'SOII tlh~ Sn. 
!lias tlll Carvalho n l:nnlm u lo'iguotrudo, Ohlilll'l'nçüoij 
tio 81•, pt•tt~ltlontl', Ent:ul·ramonto.- O olllr:lo tio pt'OIII· 
tlonlu •ln c:.nwt·a mnuir.trnl tia r.tirlo do :!'t tio Jnllto, 
Ohlll'l'\'il~~ljQJillo SI', ,lll5tÍ nouif;u~io. i~n~Ol't'UIUOOtú,-Soc
r.ot•r•HI a PI'O\'incla tln Jllanhy. llhcur11o c 'tlllclltamonto 
1!0 81•, .lugunrihu. l~nt:ut•t·amcnto.-l\HunliHIO~ llllli co. 
marr.nl'o tlo S, lltJI'IIflrllo tlns Hu~M111, no Conrà o lTnrnr.á11, 
na ll:dlia. ltii\eut·so tio Sr. Jo;lo Alft•et\o, 

A's U hot•ns tlu m:mhu fez-sc n chomadn 
o ncharnm-~e pt·c::ente~ 2~ Sl'~.~en:tdol'es,n s:•IH.:I': 
Yiscund~ <I e .ln::nm·y, _Godoy, llm·ito do Mnm:m
A"unpe, l•;tusto de ,\~'UIUI', Jofio Alft·ecln, Mondos 
de ,\lntoid:t, Jnnqucir·n, Con·ein, Pnes rle ~len
dnnca, UehlHJ C:tvn!Ctlllti, HiiJciro dn Luz 
Yisr,nndn rio Niellrer·oy, llnrfio de• CoteA'ipo' 
Yiscon!le do !lorn 11<•\irn, SiiYeirn Lobo, Diniz; 
~ln~,nll\l'llw, Parnnngua, Bnl'l'ns llUI'l'iliO, Bm·ito cln 
Ln:.runu~ Luiz Cnrlns n Chichono, 

Doixnr·:11n de cornpm•ecer·. com cnusn pnr·tici
JHltln, os Sr•s. Cruz Mni'!Htdo, lluriio r.le Mni'Oim 
Baritn <lo Pirnpnnrn, Uar·ilo cl<J Sonzn Quoir·oz' 
Conde tle ll<ll'(ll'Dtly, Octnvinno, Sinimhü, An! 
tiiu, ~nl'ltiVn, Visr:ondtJ dn Ahnettl, Visconde rio 
~!uritilm n Vbeoudn do 1\io B.nnt:o. 

O Sn. :!." srlr.nr.TAnrn serl'inrlo tln 1." clen conrn 
cln ~r,gnintc 

EXPEDI EN 'I' E 

Otncios: 
Do minislro rlo imJH!I'io, ele ü rlo ool'l'onte me~. 

remcttonrlo, cm respnst:r :ro dn senado de 8 dn 
Junlto ultimo, inf'OI'Illll~iícs sobr•o o t'Jllllntum dn 
dil•irl:r do Jl:ll':tllolipip"clos da Illmn. ctllnnt·:r mn
nicipul.-,\·quom l'ez n rCIJllisit;iio. 

Do rninistet•io cln justi~:r, de a do COI'ronto moz, 
romoUn11tlo os nutu~r·:tphos snncc.ion:rclos dus 
r·o;olu<;ucs tia n~~umltlf!n gw:rl tJntJ coneedorn Ii
cont~n nos dosontblll'g·udures Ft·uneist~a du lfm·in 
Lr•rltn> o Sehnstiito .lostl dn Silvn llr~tg-n, o 110s 
juiw~ tio tlirt:ilo Ft·unci;r·o llnptl>ln tln Cunh:t 
àlntlnroir·u '' Frnnclsr:u Josr\ Ctll'riuzo Guilmu·iies 
-Ao :trr:lrivu ns lllliO~r·:tpho~, eontnHmicnmlo: 
~r l'1 outl'l\ t:nntnt'n. 
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Do 1.• secretario da cnmnrn dos.srs. deputo· 
dos de 4 do mesmo mez remcttondo as seguiu· 
tcs 

ProJWsif,üe• 

• A nssem!Ji'éa gernl resolvo : 

ú de parecer que a proposiçfio n. 62 outro cm 
discussiín c scjn approvudn com ns emendas _dn 
cnmm n dos deputados. 

• Artigo unico. Fica autorizado o governo a 
mando r mntrícular no 1." nono da fucul·lade de 
direito do S. Paulo n Josuino Ubaldo Cardoso· 
de Mel! o, a quc'm so dispensa da idnde legal oxi
giUa para esse fim, revogados as disposi~ues cm 
contrario. · 

_ Sala dns commissõcs no paço do senado em G 
de Agosto do 1880.-Bal'tio de Cotogipe.- Leittio 

-llct Ct~n/w .- /Jarros Bal'l•eto.,.... .f.'D. Iliboil·o da 
Lw:: .-Diogo Yellto.-Silveim du ;Jlotta, com rcs· 
tl'icçíío quanto nos §§ 32 .o ~G fJUanto ao excesso ' 
de despezas com o oilsorvntorio. • . 

• A proposiofio da cnnwra dos deputados n. ü3, 
de 27 do Julho do corrente anuo, converte em 
pt•ojecto -do lei o approva sem niodificaçiio n 
proposlu do poder executivo, nu rindo no exerci· 
cio do 1879-1880 ao governo, pelo ministerio da 
guerra, um credito supp\cmcntnrdo Mi/~;8021)878 
para ruzet· roce <Í doilcioncia das rubricas u. 

'12 o. 22-do art. 6.' da lei n. 2fl!LO do 3! do 

• Poço da cnmnra dos' deputados em 11 do Agosto 
do 1880.-Bcl·ncu•do Ga'viào PoiaJfito.-M. Alves de 
Araujo, 'L' secretario. - Fi'tmcisco Prisco do 
Souz(t Pa?·ai::o. • 
- • A nssemblén gora! resolve: 

• Artigo unico·. Fica autorizado o governo a 
mandar adtnittir no exumo dás matel·ins do L' 
anuo da escola polytcehnicn a estudante 1\cccm
vindo Hodrigues Pereira, depois de approvado 
em exumo do historia o geometria; revogadas as 
disposi(liíes cm contrario. 

• Paço dn camnro dos deputados om 4 do Agosto 
de 1880.,... Bel·nurdo Jlvcliuo Gavi<io Jloixoto. -
Jll. Alves tlc Araujo, i.• s·ccr.etorio.- Francisco· 
Prisco tle Sou::aPw·ai::o, a.• sccrotnrío, servindo 
dii2.'•-A' commissão da instruc~üo JlUb1icn. 

O Sn. 2. 0 s~cn~TAnto leu os seguintes 

JlaJ'cCC/'CS 

• A cnmara dos deputados enviou ao scnndo, 
convertida em projecto do lei, n Jlropostn do 
poder executivo,. obl'indo um credito de ...... . 
424:801#788 ao ministerio !lo imJJBi'io, para Je
gnlizar o accrescimo de dospczas ell'cctuadns nas 
segtLlntes verbas da lei de ort•amcnto pnrn o 
ox-erciclo de :!870-!880. • 
§ 13 art. 2.'-Camara dos sena· 

· dores.......... 0,1 :6281)358 
- § H • • -Camarn dos depu· 

tu~os. . . . . . . . . . 210: Oli3~i68 
• -Socconos publicas 100:000;)000 
• -Observatorio nstro· 

nomico ....... . 
§ M • • -(Exercício do 1878 

1879) idem idem_ 

a:tm,)Oii2 

i9:732k910 

· Como se va do credito pedhlo, n tlltima Jllll'· 
eclln pertence no cxorcicio tio 1878- 18iU c 
o rost~n to no o~orcici~ zínssn~o. sondo que a 
quantia do 101:G8!~82ü ó clnsstlicudn como CI'C· 
dilQ. cxtrnordinnrio, por ter sido app\icada n sor· 
viço extrnordinurío de ambas as cnmnrns, o a 'do 
12~:209pUG2 como credito snpplcmcntnr por in
Sllfflcioncia dns verbas votndtts, quot· nn Joi vi· 
gente, quer na quo roguu o oxcrcicio do 
!878-1789. 

A commissiio de oz-çamcnto, vcJ•iOcnndo nt· 
tontamente n dcmonstraçíio dns deSJlozas oll'o· 
etuudas e n justlficnçiio do credito pcdltlo para 
!cgaliznl·os, conccmln com n clnsslficnçiio feita, o 

V. IV 

Outubro de 187.9. · 
Da oxposioão, cjuo precede a proposta c .í usti· . 

ficn o podido do credito, consta que em outras 
ru/Jricas do citado artigo hou v o sob rns nn illl' 
pot•tancia de 780:ii80,)718, fJUe niio podem ser 
upplícuvois ·n coJn·ir MluoJio do~cit, pot• não ser 
mais pet·mittiua a trnnsl'erencla de umas JlUI'n 
outras veriJns. · -

A JlrOJlOSta estú no caso de ser npprovada. 
Nolln, porém, ncommisslío doorramentoquc no 
art. 2.• nffo se habílita o governá com o recurso 
preciso para n desreza autorizada; pelo quo li 
de r••rcccr que a proposkiío entre em discussão 
e seja nppt·ovnda com ·a scgninto emendo no 
nrt. 2.() : 

Emendei 
• A presente Joi fnrú pnrte da de or~auJcnto do 

oxorcicio de 1870-1880, c a dcspcza Ílutoriznda 
ser:í pagn polns soiJrns dn receita c, no doDci· 
cncia desta, por meio do opornçiles do creditas. 

S.aln das commissucs, n do Agosto de 1880.
BcmTo de Cotoaipe.- Mitüo tia Cttnha.-Ribci!'O 
dtt Lu::,:_ l)iooo Vellto.-Silveil'a da !1Iottct.
Bat•rot Barreto. • 

Ficnrnm · sOfll•o rl mesa para serem tomados 
cm considet·nçfio com us pt·opostns n que se re
fcrem;indo entretanto n imprimir. 

•rendo compnrecido mais os Srs. Lena Velloso, 
Lnfnyctte, Letttio dn Cunha, Alfonso Celso, Tci
xei:a Junior; Visconde de Pelotns, Nunes Gon· 
~uives o Cnrriio, o Sr.prcsidcnto abriu n sossno.-

Lou-so 'n acta da sess:1o untec.odento e, nuo ha· 
vendo ctuem· sobro elln tlzosse obscrvnçücs, 
deu-se por approvadn. , · • 

Com pareceram depois de aiJcrtn n sessão 'os 
Srs. Cllrisliano Ottoni, Dnntns, Cunha o Figuoi· 
redo, Josó Bonifacio, Diogo Valho, Silvoit•u dn 

. Motw, Siivoira Martins. !?ornnndes dn Cunha c· 
Vleirn da Silva. 

Foi lida o Dcoll sobro n mesa parn ser tomndn 
om consideruçiio opportunnmcnte, indo ontro
tnnto n imrH·imit•, n seguinte 

Ináícarclo 
• A .mesa tem _n honra do lli:Ollôr no senado 

n scg\unte ultoraç~•.o no sott regimento intet'llo, 
quo Julgn convenwntc n regularidndo dos ll·a· 
bulhes, como n Oll:periencin tem mostrado : 

·1!! . 
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Arli~o. Dornnto n 2." discÍtssiio do qunl~ucr 
]lrojccto do loi ou do resoloçfio, trntnnuO·Sil do 
lll'iniOil'o artigo, so obsot•vnril n respeito do 
nlgum rorJuorimonto do atlinmouto IJllO vier :'o 
mozn, o mesmo quo so nchn ostllbelocido'pnrn 
:J." dimtssiio uo nrtigo llllPrevnrlo om 27 do 
.Julho do ISSO.-Visconde do Jaguar•J, presidente. 
-Josdl'edl'O Dws de Cw·valho, 1."'secrotnrio.
Banro de 1lfamanguape, 3,• secrctario.-Jouq11hn 
Florlano de Godo!!.·· 

DI\'1~.\S EXTI\E AS PllOVINCIAS DE S. l'AUr.O 
g ~II NAS 

O St•. Gocloy:-Nn sess"o do 1877, Sr·. 
prosidonto, veiu dn cnmnra dos deputados 
um projecto do loi nutoriznndo o ~ovot·no n 
mnndnr t•octiOcnr ns rlil•isns entro a; IH'Ovinclns 
ào Mi11as o S. l'attlo. Essa pro,iocto foi lliswti
do nesta caso o ;oll't·cu n mais viva opposiç"o pot• 
Jllll'to do alguns uollt·os sonadoros pela provincia 
do Minas; rmxlumontnntlo a opposi~üo cm que 
o projecto cru nmn autorizn:;üo muito ampla ,o 
mesmo vngn .que se. dnvn no g'O\'erno pnrn J'('Cll· 
O cm· divisas cmliio vasta extensão, como ó n das 
duns províncias n rJnO mo roOt·o, o no mosmo 
tumpo porrJUO rlemandavn osto trn!Jnlho o dcs·. 
Jlondiodo g-rando'somma do dinheiro, o isto sem 
orçamento algum. 

O noiJI'O senador pela llnhin, o Sr. Junquoirn, 
enviou,·, me>n um I'CrJnurimonto ooncollido nes· 
loS tOrlllOS (ld) : 

• noqnciro fJUC o projecto Oqno adindo ntó n 
sessiio do anno vindoum, solicitando-so no en
tretanto informações do g-ovorno acerca do 
ponto do torritorio contostnrlo outro as duns pro· 
vincin~ da S. Paulo o l\linns, c ontro~im ncorcn 
!ln dospozn lll'ovnvol a l'nzot··so com as rel'oridns 
roctiOcaçõos. • 

Esta rorJuerimonto do adiamento foi npprn· 
vndo. Os pnpois fot·nm nnturnlmonto romottidos 
a sou destino; Mas niio tendo hnvidci soss"o cm 
1808 pnssou-so :'t do 7U, c n"o vindo informn~üo 
alguma a os to rosJlCito. Entretanto as roclnmn· 
l'uos dos morndot•es do sul do Minas, pedindo 
fnstantcmonto a rcctillcn~iio doss~s tliVi8n8, con· 
timlnm; o ultimnmento n nssomblún pt·ovincinl 
do S. Paulo tnmhom dirigiu-se, a instnncins 
dnqucllcs povos, ao governo soht·o r.sto nssnm· 
pto, pura Ol'it~r passiveis conllictos entt·o ns 
duns provincia>; portanto torn:t·so ur~onto nnw 
soluçno, para o rJUO venho hoje :'t tribuna Jllll'll 
apJ·csontnr um \n·ojocto do lei sobro osto ns· 
snmpto, do mal o a sntisfozur as justas USJli · 
rnçuos uns duus proJ•incins. · · • 

U senndo nnu p1·ceisur:í fJUO ou desenvolvo 
oxtonsnmonto n h~>torin dns divisns dn pi·oviu· 
cia tia S. !'nulo comn do Minns, pot·que ostns 
questões l'nzout porto dn historia pntriH. Elia 
vum do longn dntn o foram nssi~nuludns 110r 
conflictos snn~ninolentos que se 1~111 prnlon· 
gado, scniio cm tiio gt•undo oscnln, no monos 
com muita vohomoncin utú nosso.s dius. Em 
rosttmo, u historia destas divisas é a se· 
guinto: 

Em lli08 foi croudo O fl'OVOI'IIO do sul do 
Imporia soput·nndo-so do JJOrtu, constituindo -

um só [OVcrllO as pt•ovincins de Minas, S. Pnulo, 
nio do .lnnoit·o o Espirita Santo, ontuo cnpi·
tnnia. Motivou isto, tnll'oz, n iden, fJUO domi· 
nnvn nnrJtWIIes tempos, do toram sido nlli 
dcscobertns niinns do ottro o Pl'lltn .rm grnndo 
oscnln. l~sto neto é do roinndo do Folippo m, 
dn HosJwnha. quando Portngnl llcott··lho por· 
tonccndo. . 

Assim se mantoi'O o govol'llo 1lo sul, ntó qno 
cm 1708 tlou·so o celebre l•vnnto entre pnulistas 
o mineiros, em consoqucncin do fJUO D. Joiio V 
ct·eou o govcmo gorai de S. Pnulo, sondo sou 
JH'imoiro govornadot· Antonio do Albuquerque 
Coelho. Nn administrn~no do D. Bt·nz Bnlthaznt• . 
dn SiiVt'irn se demarcnJ't'm os li mitos cntt·o as 
comarcns do GuarntinJ,:"not:'r· o S •. leão d'~l·l\oi, 
11olo mono do Cncll'amln't, cm 17g, Por nlvarú 
do 2 do Dozomllro 1lo 17~0. TJ •• To~·o V llividilt 
om dous os govoJ·nos do Minas o S. Paulo, O· 
camlo por limites os mesmos designndos ]leio 
moJ•t•o rJo Cnchamlnl, no fl·o~tl!Jzia rio llncpenrly. 
No go\'orno do Antonio Cnldoit·n Pi mentol nr· 
rnncnJ•am o mm·co :livisorio do Cuchnmbú c o 
JHlZet·nm no alto !ln sena !ln Mnnti~uoirn. 

Devido ,, qncsli:íos nnscid11s dosso llwto, veiu 
a provis"n rugiu do !I du Mnio do 17~8. supp!'i
minrlo o goJ'Ul'llO do S. Paulo c cre:mdo os rlo 
Mnto Gt·osso o Goyni, servindo do divisas entro 
S. Paulo o Minas :ts do Snpucnhy on ns que 
parocos~om molhot•os no A'OVemndm· Gomos 
Freira de Anrll·ado, Conde do llolmrlulla. Esta 
gcncrnl. nlmndonunllo ns nntigns divisns pela. 
MnntirJueit·a o Snpucnhy, ordcnotl no ouvidot· dn 
cnm:II'Co do llio das. Mor·tos que domornsso as 
divisas do nlto da Mantirtnoira, tomando a di· 
l'ec""o da sorrn do Mogy-Gnassú ntó topnr·se o 
1\io' Grandc,divisão d:ts capitanias do S. !'nulo o 
Goyaz. 

l':tssnuos annos o vieo·rci Conde du Cunha -
rotn·csontou a J). Josó l sobro o misorav:d os Judo 
n que chog:iJ•n a cnpitunin do S. Pnnlo comô 
cons,•rJncncin dos roJwtidns usurpoções do sou. 
torritorio ; on!Uo foi uxperlidn a cot·to régio do 
I; do Fevereiro dol7Gti,ordonandoqtloso tomas5o 
um nssonto tio> limitaR por ando ilevin partir n 
capitania· do S. Paulo comus do Minas o Goyaz. 
Em 12 do Outubro do mesmo nnno foi lnvrnllo 
o nssonto c pot• ollo so dotorminon f[UO !'osso n 
uivisn o Uio S:1pucalty d~stlo sun oJ·igom. no 
IH':wo cltamndo Snpu::nlty·Uuassú, que na;co nn 
M:nilirju::it·o pouco nlmixo :lo'lognr ando est:'1 o 
marco velho, nt1í ontt•nr no llio Gi·nnclo on Pn· 
r:mt\. Estn divisa foi ratiOcntln pelo MurrJllilZ do, 
Lnl•t·ndio. · 

l'ui ostn n ultimo 11ivisün foitll lognlmonto.; 
ora a \l:gnl; n foi connrmndn, como disso, [leio 
Mnt'IJU07. do Lnvt•ndio. M;:s niio so tom cumprido 
até \lojn o ns divisnS,Jlormnno::cm tHJUOilns dnrlns 

'11olo Conde do Jlnlwilulln, riu sct't'a lln Mnntiquoit·n 
utô Mogy.GnusStl; do SOI'l!l fJllO OS /lO VOS tJUO· 
lt:tbitnm uquollurcgião niio tutu j urisll cção corta 
o ··asliio constnnlouJontr,. ropt·osentunrlo pnru ser 
rn:mlitln n :!ivisu dndn pelo Conrlo da Cunho, que 
ú a mais convonionlo uo 'bom ostnt· duqucllos 
povos. 

A provlncin tio Minns tom mantido osso orrlom 
tio cousas, npoznr do to:los os inconvonlontos 
dos morodores do sul iln lll'ovinciu, <ruo fJUot•om 
l'nzot• porto dn do S. Paulo, pot·quo um S. Pnulo 
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têm suns rolnçõos commorcincs, do fnmilin, umn 
fncuídndc do tlir.~ito, estudos supot•iorcs, juris
diccfio or.clcr.insticn, que é mesmo pelo Sopucnhy 
o mnrcndn pelo Conde dn Cunha, jurisdic1;uo in· 
contcstndn e sempre rospoilodo, porque ú n legnl·, 
o foi nutori1.ntln pelo· pnpn nonedicto XIV, o nn 
)lnrto ccclesin~ticn niío tom duvidn·nlgumn. • 

Desde lBti~ que o~ 11ovos tlo sul do Minn>, 
como disso, exigem, 11edcm o rticlnmnm sua pns· 
sngcm pnrn S. !'nulo, porque llcnm mui lo dis· 
tnntes de Ouro Preto, n novon ta lo~uns, JlDI'a 
on{]c niio lilm ostrnilns, no passo lflle llcnm mo is 
perto de S. Pmtlo, o tlozo o qunturze loguns, o 

• ponto mnis nfnstndo. . 
Tenho nqui quntorzo reprcsentn(:ües dos mu· 

nicipios do sul do Minns,quo petlom essn <livisn; 
nqui uncnho; niío ns lerei, porrJUO siío exlon· 
sos,. apenas cito os nomes: Snnt'Anna.du .. Vnr· 
gcm Grnndo; S .• Tosú do Pnraizo, ltnjub{l, Pouso 
Alegre, Ouro Fluo, Campo Alegre, Bom lletiro, 
S. Josú tla Cnmpunl!n, Sanln llil:l da "Xtt•cm:l, 
Jng-uaJ'Y, Cnpiv.o~·y e C:unlHJim. · 

Silo, portanln,oxigonclns nlii•s justas, que <lo· 
vom SOl' atLotHiillas. 

Alüm disto, aqni ost{l 1111H< t'OJ•I'esentatiío on· 
vi111la ao sonndo Jleln cnuwrll municipal tlo .ln· 
guary, 11odindo a li11Jsmn cous". . 

Eutondo, pol'lnnto,;oi' damnis alia convcnicn· 
cin JHlhlicn sntü:razPI' .. se n vontndn desses JlOvos, 
tlnndo·llll's arcsitlencia flllO podem o reclamam 
hn tantQs nnuos. 

E' pnrn isto qno von mnntlar este projecto de 
lei, qtt11 V. Ex. >C 1.lignnrú onvinr {I respectivo 
commissiío para dar scn pnrecer, o trnlnnnqs do 
rosoil•cJ' ostn r(uesliío ne.<ta ~cs>iio, u niio Jlcar 
ctcma~ncntr; adindn mnlr~rin Ião importante. 

O pi'Ojoeto o este .. (C.c,) 
O Sn. l'llESIDEl1TI~:- O nohrl\ senador requer 

que v:\ o projocto tí commissiío, ..• 
O Sn. Gooo\':- Do ostntisticn. 
O Sn, PnESIDE~Til:- Vni i1 com missão do cs

lntlsticn. 
' Fi1!0ll so!Jre n mcsu pnrn se1' !•poiru1o opportn .. 

nnmC'n .. tu r. ~oguinto 

• Pl'nj••cto 

, • A nsSOllibl~n :;crnl Jcgi,l:otivu resolvo: . 
• Al't. L• As rlivisil> onu·c a~ Jlrovincias elo 

S. Paulo o Minus Gerue> principinl'hO no nllo 
<ln >Crt'a tla Mnntirjl\Oil·u, no ln·nr,o prnximo no 
rio f,olll'cnr,o Velho nté :nconu·nt· o rio So]lll· 
cnhy·A'lUISSil o <lesto por alio ahnixo olé no 1\io 
Grnndo. 

• At·t. 2." l\r.1•ogndns 11s 1!isposiçücs om con· 
lrnrio. 

• Sonndo,Agost~ do .JBSO.-/No;·irtllo'rle Godoy •• 

ES'rllADAS DI~ l'llllliO DU S. J>,\UI,O 

O J!!ll•. Godoy :-Sr. lH'csi<lonto, nl~u
mns llublicntucs do netos do governo, foitns no 
Di111·io OjJicial, n ros1 oito do ostrntlns de fOI'I'O do 
S. Pnulo. nttl'nhii'UIIl·lllO u ullen~liO, o tlusojnvn 
pedil• informn~üos no' nobre mini~Ll'O llu ngri· 
cullurn sobre osto ussurnptu. 

N n sossiío do 1863, o hom·ndo ministro dn 
agricu!tlll'n do então, sondo intorpollado, nqlli 
no sonndo, n proposito do avisos mnndodos no 
presidenta !lo S. Puulo parn n ·construcçiio da 
estrado do forro do S. João do llio Clnro n Arn· 
rnqunrn com n componhin Pnulistn, oxplicou 
sou ponsamcnto.quundo oxpodirn somclhnntes 
avisos, o· ficou bem cloro r1uo o governo gemi 
nuo protendin usurpar os tlireito5 do provincin 
do S. !'nulo' construindo ·ror conta propria 
aquolln ostrndn, qno Ol'n (li'OVincial, ú v1sto do 
decreto que flxou n compotoneio o os cusos 
que regem scmelhnntes conccssiles, o recom· 
mondnvo unicamente rJUO se conservasse u 
mos1nn hitoln da estrada do forro dn companhia 
Paulista. • 

Foi feito o contrato com n comp;mhia Paulista 
pelo Jll'ésidonLe dn provincia com essa condição 
dn ~onsorvnçito dn u10sma bitoln ; mas interes
ses do outt•n Oi'dem, tnlvoz pnrtitlnt·ios, cmbara· 
I)UI'nm ~ua rcaliznciío, isto é, n companhia Pou
listn desistiu do contrato. cm· vi> ta dos multi
\ilkados o!Jstnculos levantados n l'roposito tlo 
lrnçndo. . 

O lli'Ositlontc do pro1•incin, em voz de mandar 
pôr em hnsta publico n obra, creio que rcmettou 
todos os pnpois, inclusivo ns tll'onostn~ de ontl·os 
Jn·ctcndcntcs, no nctnnl Sr .. ministro dn ugl'i· 
cnlturn. , 

S. gx., em lognl' doconson•nr o Jll'incipio fir
mado pelo ex-ministro, SOll nntocossor, rejei
tou-o e chnmou a si essa constrncção, cons1do· 
rando-a gm·al, c .celebrou,· ou deu o respectivo 
p1·ivilcgio :H) St•. llorão do Pinhal; o ainda 
mais, ostaholocotl nosso contt•nto a clanst\la de 
h i tola ostrcita,addicionnndo·lho n constrncção do 
rnmacs para !Jrotas, ·l'rcs Co!Tegos o Jnl1ú, com 
o que oll'enrlcll :i zona pririlogindo da campo· 
nhm Hua11n, que tnnto precisa do protocl•üo pn1·a. 
melhorar seu éstatlo finnncoiro. • 

Eslas trcs contli~iíes do contrato, novamente 
celu!Jmdo, chamaram a minho attcnçitll, 

g,l n~o preciso úornonstrnl' no senado n incon· 
vonioncia ila intcrrulu;fio, ou dilferou~us de bi· 
tolas cm tlmn ostrnda11if l'orro, pois que o senado 
sabe o que tem succctlitlo cm outros paizos. 

Na Inglatort·n, George o Robert Stophenson, 
cl'eallot·os d:os estrntlns do ferro ingl~zas, ndo· 
ptnl'!llll como bitola para as moSIIIi\5 1'"/''" 

Com o lljl(llll'Cl:imonto uns cStl'i!UilS de ferro· no 
Gt·an-Brutnnhn, ··o movi monto commorclul tor· 
notHO o~punloso, n• industrias tluseuvolvcram· 
se do nm mudo (ll'odi~ioso; omlim, ltOUI'e um 
movimento cconurnico Olttrnorúinnl"io eru todo o 
110iz. 

O ~rmulc ongcnhcit·o ingloz. o Sr. llrunol,. 
Yunúo o Jll'Oiligioso dosuuvolvimonto do com· 
mareio nn Tnglntorrn, d~pois du:; cstt•ndns do 
fCl'l'O, proclamou n insutllcioncin da IJitolo o 
nconsolhon " do 2'1113>. 

Sob o inllltXo do sun prestigioso palnvrn, ns 
ostrndns, que d'nhi om uinnto fornm construidns, 
tomnrnm ossn lnrgurn, no JlliSiO quo 11 de l,ml;~ 
JlOI' snn vez se duscnvolviu nmJllnmcntc. · 

EIIHlltnnto, porúm,mio se lignvnm11s .Ui!Tcron· 
tos linhas, o l1nhom unicomcntc por ponto do 
llllrliúll' Lonut·o~. nenhum incon\'onionto a)l· 
pnt·ocotl; mus, tlosdo qne pol11 lll'imelrn vez so 
onconll•llt'Otl\ ns úuus !Jilolus cm Glouccstcl', CO· 



108 ANNABS DO SENADO 

mcçnrnm a se ·ruzcl' senLir oô inconvenientes rc. 
snllantcs da dillércnca dns bitolas; houve um 
protesto geral; toda populnçüo dn Grnn·Brclnnhu 
roclumou contrn n diversidnd~ das bitolas, que 
orum gTavos embaraços ao commcrcío do Homo 
Unido. Mcctings, commissõcs, foram nomeadas ; 
o o pnl'iumcnlo inlci'Veíu nesta qucstüo. Foi no· 
meada wna commissiio Plll'O dar parecer sobro 
o assmnplo, composta dos Srs. nnrlou, Airy c 
Smith, c ficou nsscutado que a bitola prcreridn 
era n do I,ml;l;, devendo ser abandonado o 
svslomn do Dnmcl. 
·~los o mui ostavn feito, as estrados do bitola 

de 2,"'13!; estavam constmidns. Entiío tratou 
llnmel de collocm· um trilho media que servis. 
se para ns locomoti1•3s de outl'ns largurns. 

Mas nada disto" evitou o grande prejuízo que 
teve a Inglntorrn com n intorrnp<;üo dns bitolas, 
projuír.o r1uc é cnlcnlndo cm milhares do libras 
estorlínn!. ~ . 

Ora, mo pnrcciu 11uo, :i vi;ta destes ractos,:i vista· 
da oxpcricncia !cita cm outros pnizcs, devíamos 
segnir o melhor svstema nn consti'Uc<·ão das 
estradas uc ferro ; ríoviamos adoptar um'a hitoln 
IJUO fosso igual pnrn todos os g1·andos troncos. 

O g·overno ntó certo ponto tem. seguido este 
systcnw, o nssím.temm u ostradn O. Pedro H, a 
de Pernambuco c llnhíu. que são do bitola íguul, 

As estradas de IJitoln estreita tem uma nppli· 
cnçlio c>pcciul ; o lias SCI'YCm pnrn os pnizr.s ondo 
o tel-rcno é di/fiei!, ou de as curvas Jlodcm ser· 

·mais .reduzidas, cujo declive é l'or~ado, o onde 
não ha producriio snlficicnte, nem' moí•imonto 
do ponuln<:iio pnrn compensar os dispcndios· 
mais clcvuàos fJUC exigem ns JJitolus lM'g::s. 

Mas uns linhns fJIW conduzem parll. grandes 
cc!Íiros de commcrcio, n bitola cstroitn d·cvc sc1· 
condemnndn. 

Ora, a :11lopriio da llilola tio 111•, na ostrmln do 
ferro <lo llio Cluro a S. Carlos do l'inltnl, ó um 
01'1'9, f! un:1 Cl'ro grn.nUo, (jllC tem dn ncnp'ülur 
]lt'l'J 1117.05 lllllllOIJSOS- :1 lnVouro C COillll!Crcto da· 
1J ucllns rogiilos. 

p:n niio sei oxplicm· o rnziio senhores, JlOr que 
J'OJ nltcrnlk• o pon>nmonto do Sr. ex-minísti'O 011 
ugTicullnt·n, qno cstoholccen, rln:mdo colol>ron 
osso contrato, que ·a o>trndn fos~o l'oita do bitola 
ig-ual ú <lo Cnmpinn~. Só r1ucm niío conhece n 
ilnporl:mcin dn produç"o dnqncl-lus zonas ngl'i· 
colns; só flliOIIl düiCDnlwcc 11 J't'rtilidado do solo, 
o qnom ignora o movimento dn populnçüo qno 
petcorro e ucslocn·se dnrltlollcs contras por•u· 

- losos, ó qno uccitnrú a Jli'Cferoncia dn bitola ro· 
duzidn. ~obro estes nssumptos preciso informa· 
çiics do goYcrno, pois qno só :\ vistn dollus 
poderei deixar do dizer que' o Sr. ministi'O dn 
n~ri~nltnrn uttcntou contrn os di_roitos da pro
vmcw do S. Paulo, chmnnndo n st nmn· csu·nda 
do ferro quo a olln porlcncin por neto de sou 
?ntcccssor, o pelo de~:roto de 18i~; r1uo S. Ex. 
mtorpccon a marcho do 11rogrcsso nn minha 
proYillcin, r.mbnrnçnndo tnmbom o Jll'olongn· 
monto !la estrada do /'erro n Mnto Grmso. 

Dr.sl'jnva snllor do fJllO ordem slio os motiYos 
rruo nutOI'ÍZOI'nm n tllcral:lio do pcnsnmon to mlo. 
Jllndo pelo nobre ex-ministro tio agt'il:ullurn, o 
IIO.<SC Sentido \'OU lllUIIdHr Ú 1110Sa Um rOfJUOI'Í• 
menta, g-uurdnndo o desenvolvimento destas 

quostücs 11nrn quando vioi·cm no senado os -ln· 
fOI'Il\U('UCS poclidns, 

Foi lido, tlpoindo o ncon nllillllo ·por pediram 
a pnlnvrn os Srs •. José Bonifncio c Corroia o srJ· 
~Hlinlo 

Rcqucri11Ú11ta 

• ncqueil•o rJtte se )loçnm ao governo, JlOr in· 
tormcrlio do ministcr1o tJQ ugricnlturn, cópias: 

• 1. • Do neto quo dcclnrott os/rnda geral n linlia 
ferroa Jlrojcctndn, da ci<lndo do llio Cloro u S. 
Carlos do Pinhal, na provincin do S. Paulo. · 

'2. • Do contrato cclohrndo com onnrão·do Pi· 
t\hnl porn construcçüo daquolln cstrndn, o bem 
assim, quncs as clansulns do referido contrato 
que dcrum lugar- no decreto n. 7772 dé22 do 
,Julho do 1880 que revogou o de n. -7767 de 20 
do J~lho do 1880.·-S. JI.-F/OJ'iano rlc Godoy.• 

·OUOE~I DO DIA ' 

llEPnESEXT.\ÇÃO POS ELEITOUES DE S, J0.\0 
D'EL·IU~I 

Enti'Oll cm díscu:;siío o roquorimcnto do 
Sr. sanador IHtoui, para que so;a romcttida no 
governo uma rOpl'oscntncão dos cloitorcs do 
S . .João d'EI·llci. • . 

llEPJ\Est;:>T.\ÇÃO UE El.EJTOUI~> DA CIDADE DE S, JOÃO 
u'm.-nEI 

<IJl S1•, Godoy:-'Eu tinlin pedido n pn· 
la\'l'o sobro esta rcquet·imonto, na qualidade tio 
mcmh1'0 do mesn, por n:o pnt·cccr qno o, meio 
r.mpregndo pclú honrado· senador, pura l'azor 
clwg-nr n sun l'oprcsen tnc5o no governo, nfío de .. 
veria sm· este; porquanto não vejo, nem no rc· 
gitmnto nem nos ostylos dn casa, que r1nnlqtrot' 
senador possa mnndot· no >fOYCl'UO umu roprc· 
:outaçiio on-nboixo nssig-undo por into1•modio dn 
mesa do senado. 

O Sn. BAnÃo m: CoT~GIPI~: tlil um OJlartc. 
O Sn. Gonor:-ll' uma roprcsontnçiio rlirigida 

no nobi'O sonudot• pl,lo Espirilo Sunto, paro ·este 
m:mdal·a uo governo, o o nobre sennrlot• for. 
um J'CrJucrilnenlo pedindo r1 uc u mcsn fnçn essa 
romcssn no gnvorno. Entendo CJUO este meio 
nfio é autorizndo nem pelo regimento nem pelos 
ost)'los da cusn, como disso, o quo os cnnaes 
devem ser outros, o po1· isso pedi 11 pn/avrn 
sómento pnrn fnzcr essas ollsct•vuçuos. 

<Ol·S1•. Ribeh•o dn !Luz :-Sr. Jll'osi· 
douto, uiio t1o1·o pe1·dor o ensejo quo somo. oiTo
roce parn tlizcr nlgumns pnlnvrns, no intuito de 
dol'ondor os meus co·rcligional'io~ dn cidotlo tlc 
S . .loiío- d'El-lloi, da Jll'OYinnin tio Minas Go1·nes, 
dns nccusn<•.õos que lhes fornm foilns, c que Jllll 
pat'cccm, 'umns infundadas, o outros muito 
cxngcrndns. 

Foi tlll sossiio do 7 do Julho proximo JJ:Jssndo 
quo pelo llrimcil•n vez uppnrooou nu cnmnrn 
dos ~~·s. tloputntlos u qucstt\0 rclntivn ú doí~>fio 
doquolln cidade, _ • 

Dons inúlvídnos dnlli, Jonqnim Luiz do ~fo· 
doiras c El'llcs.lo Augtlslo do Mollo, dirigit·um 
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no illustro deputado pelii p\·ovinc.in do Hlo 
Grnndc do Sul, o Sr. Dr. Fernando Osorio, uma 
roprosentnr.iio, expondo l'aclos que tinhnnr 
occonido nn clcir;iio daquclla c i dado, Essa CXjlO· 
siçiío foi publicada no JJmrio Oflicial, quando so 
publicou o discurso dosso íllustro doputndo. 

Noto, porém, Sr. presidenta, om primeiro 
Jogar, quo, csln represonlnçiio ost:í nssignndu, 
npenns por nqucllcs d'ous indivíduos: um dellcs, 
ModcíPos, ora até cortó tempo, nogocinnto muito 
modesto, que vivia o vivo ohscurnmcnto, sem 
envolvcr·sc nns questões politicas de S. Jolio 
d'm-1\ei, e o outro, Ernesto Augusto do Mollo, 
ora comíco do umn comrmnhin drnrnnticu nm· 
bulnnto, tlonominadn - Escudeiro; o do qnnl 
so tinha sc~nrmlo hn mu_ito pouco tempo, indo 
pnrn n rofcr1dn cidade do S. João d'EI· Hei. · 

Jit vtl.o senado, que estes individuas tinham 
muito potlca CGJ!lpotcncin pnra rCIH'cscntnrorn 
sobro as occurrencins, quo. se deram nnquclln 
ciúodo JlOI' occasi:io do eleioüo ultima do veren· 
dores e j uizcs de paz. 

Noto, cm segundo ·IO"ar, que, n província do 
Mi nus tem 20 deputados· no outm camnro, 
todos pcrtooccntcs ú opiniüo lillcrnl ; nccres· 
condo quo um, o Sr; Dr. Gnldino uns Naves, ti 
filho de S. João d'Ei-Rci, nlli reside, c é ntú o 
chefe do partido liberal. Por conseguinte crn 
ollc o mais hubilitndo o competente paro 
receber roprcsentoçilnes so!Jro fnctos occorridos 
nuquelic·Jognr, trnzel·ns no conhecimento- do 
governo, o pedir ns provitlcucíns ncccssnritls. 
· J\Ssim, porém, nlio ,JH'oce·dcl'nm os li!Jorncs 
dnquolla C1úoclo com esse illusti'O representante 
da poviucia de Mrnns, o CJUe mo fnz crer CJUD 
OS indivídUOS ljl\0 OSSÍg'lHlrOm n l'Cill'OSCntnçãO 
ou niio tinlmm compotcncia alguma pura se 
envolveram nos factos occorridos no olcir.üo, 
ou si n linhnm, r[nizeram desconsiderar c dos· 
prcstiginr o ii ustre dcput:tdo. Em lodo 
o coso mo Jlorcco que não prccisnva o pnl'tida 
Iibcrul rocon·cr 11 1m1 consul, poru trntor do 
negocias do S. Joüo d'EI·l\Ci, desde que o pro· 
vincin tem na oull'n camnrn nfio poucos roprc· 
scntontos, todos púl'tcncc.ntcs ú opiniiio Ji!JOI'al. 

Pódo se1· lambem que cssn l'cprcscnln~üo fosse 
diri~idn tiO illustrc rcJll'Osontnnto do 1\io Grande 
do 8nl, com o nnico. nm do ,fnzor citei to no 
longo. Si assim foi, nem pot• isso deixa do lCI' 
sido potu:o ui rosa. nos illtlstr·cs deputados ,do 
Minas UJll'Cfol·cncio dada no digno deputado rio
gnrndcmo. 

Por occnsi5o"!lo ser lidn a mesma ·roprcscn
lo"nu o do sc1· 'iliscutidn nu outra cntnarn, um 
m(m illusii'O l!OIIIJH'ovincínno, n-quom voto os
timn o amizade, o S1·. DI', Carlos Alfonso, fnl· 
!ando sobro ncontocimontos do S. Joüo d'EI· 
Hei, disso o seguinte (lê): 

• Sr. presidenta, importantes amigos meus 
do cidatlo do S. Joüo d'EI-1\ei communicam-mc 
[jUO tmniJClll nlli O [lt'OCOiSO c!oitOI'III foi JlOl'tUl'• 
!Jndo pela t1cso1'dom o poln violoncin. , 

• Qtínndo nponas so lho davu comovo com 
todo n tramJtlillillndo, no din 1.' do ·corrrmte, 
um ~1·upo do cnpongns nrmatlos, antro os r1uaes 
nvnllnvum, om c1·oscido numero, ostrungoiros 
trnbnlhudoros du o&ll'ndn do fo1•ro do oeste, sob o 
comrnando do um chefe consol'vndor muito co
lli!Ccido, invadiu u cidodo, o dirigindo-se i1 

·1nntriz, no meio do descargos o gmndo alarido, 
do vocifornçücs o ameaças, expulsou n mesa que 
Jogitimnmcnto funcclonnvn, npodcrnndo-sc do 
todos os livros o papeis relativos á cloir,iio. • 

O Sr. conselheiro .Lima nunrlo, mh1to digno 
ministro da mnrinhn, r\uc se nchnvn presento, 
por suu vez discutiu tnm 1om nqtwllcs ncontcci
mcntos, c cxprimilL·so, no r.riucipio do seu dis· 
CUl'SO, do seguinte modo {W): 

• Sr. presidenta, infolizmcnto são vcrdn· 
doiras os factos f)Uc so deram cm S. Joüo d'EI·llei, 
rclntndos pelo honrado deputado., meu cornpro
vincinno, c To feridos cm um o cnrtn Jidn pelo· 
l1onrndo deputado, pela provincin do l\io Grande 
do Sul. • 

ViJ o·scnado, quo suo muito graves ns nccusn· 
ções contra os consorvndorõs tlc S" João· ,de 
EJ-Doj, · 

Depois provnrol com doc1tmcntos, que essas 
nccusnçücs, foi tus pelo nobre lleputndo, o Sr. 
Dr. Carlos All'onso o counrmndns pelo illustro 
Sr. ministro dn marinho, não são vordodciras. 

Nn sessão de :lO do moz ]lassado, nesta cnmarn, 
o llonrndo senador JlOin província do Espirita 
Santo, pedindo o· polnvrn pnrn o!Terocer um rc
qucrimclllO, declarou quo tinha uma I'Ojlresen· 
tnÇÜO ossignndn por. ~~ cJoitoros 1\0ITllndo OS 
:;rnves iicontccimcnlos de S. Jolio d'EI·llei, e 
solicitnudo providencius; o rJno pediu quo n 
mesmo rc}JrosQntuçlío fosso por intormodio dn 
mesa enviada no Sr. ministro da justiça. O hon· 

·rado senador não leu cssn reprcsontnçüo, mas· 
cu entendo r1uo devo lel-n (li!): 

; lllni. o exm .. Sr. conselheiro Chrístlnno 
Dcncdiêta Otlonl, 

• Nús abaixo nssignndos,' eleitores residentes 
nn cirlndc do S .. !alio tl'EI-1\oi, província do 
Minas G~rocs, nos dirigimos a V, Ex., 111110 
QUOI'ido d,n no~su provincin, omb~l·n _rcprcscn
tnnto- mlllto clrg-no do outra sun u•m>r; n!lm de. 
pedir u V .. Ex., quo, como senador do Imperio, 
cllnmo n nttenr;iio do governo impcriul pura os 
Jnmontnvois ncontecimontos do que est11 eondo 
tltoutt·o esta itnportunto cidndo, o que passamos 
n expu r. . - . 
' • O Sr. senador Joaquim Uelphino !li beiro úa 
r.uz pediu no senado no govemo garantias Jl:rrn. 
seus co·rcligionnrios desta cidade, que, segundo 
diz~m.·crnm victimns da pr·cpotcncru da policia,· 
estando 1111 razão nmnol'lCU do 10 poru 1 li. 
bet•ul. 

•Entrclanlo,•no tlin i' do corl'ento,por occilsíüo 
do so procedei' ils eleições do verenuoros o j ui. 
zos do paz, os conscrvudoros unidos u um .tios 
tlircctoros da ostr:~tln do ferro d'oostc, que cnpi· 
tauouva cortin do 200 trnbnlhndores po1'tuguezes 
da linha, todos n1·niados, invadiram o ig1•ojn 
mnlriz, ntitos tlo su Jlroccdot· ú cltumudn dos vo
tantes, npossnrum-so das Ul'IIUS, o comoçnrnm 
uma lnrça indigna dn civilísacfio tlosln culntlo, 
som \'DSIJCito no templo sagrado, onde banque· 
tonm ·publicamente, dispnr:mdo n cndnmómento 
tiros do l'owolvol', com o nm do ntcrrnr, em· 
bria:;undo-so como si oslivcssom em Jupnnnr, 
dosrosjloilnndo as rnrnilins honestos o o quo hu 
do mais sugr·ndo, Alguns ch11mados conserva· 
dores do S. Joilo d'El·ttoi, no seu dolirio canibal 
açulam os ditos ostt·nngciros contra cidadiios 
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p:u!iOcos c indefeso~, o npoutum victimns ncon-
sclhnndo o snqno o o mot·ticinio, · 

• Coa c tas as a.utol·itlatlos policiaes, p1·tl it·am todas 
was tlrmissaes ao fJOVfl'no proviacíal, . o !!nico 
?'Cs]>OIIsrtvt'l. elo qnc .• 1e 71as.m, po1"quo {o1 avtsaclo 
1'?11 tempo; os nntmns nclwm-so oxco~~ivnmenlo 
cxn llurlos, ig-noramos 11S 11rovidcnr!íns rJllO tomm·:í 
o governo do Ouro-Preto, que tem sempre se 
mosh·ado stwrlo aos nossos pt•dirlos do seyumnf~, 

•Pedimo:; ii V. Ex., quu. so digne ·oxíg-ír do 
gnvcruo imrnri:ll :;nrnutin para nossns vidns e 
d~ tlo~ ]lnciOeos hnhitnntes rlcstn cidnrlc; c JlDI'n. 
honrn rln nossas rnn1ilius nmcno,dns por >elvn~ 
gons cslrnng·ciros. · 

• D~!u:; g-u:11·l1o :1 V. Ex.-S .. lofto tl'El .. UÓi; 2 ele 
Julho rio 1880,-Josó :lnt-Jni'l Rorl!·irlues,-Auto· 
11io Gontalrc.l il'Jl.lsis. - Rrt!/1111111/cl~ N. de S. 
Tlriago.-Iln·culrmo tl'Assis Crtl't'al!to. -:lutot•io 
do Roc!trt NevrR Quintclla.-./ocio .Tr:aqnim tl',lssi.<, 
-Joaquim Lu i:: de Mrdciro.<.-Jlntonh .lustino 
ela. Silt1a e Sorr:rt,-l'ictmtc rlo Pauln Tcixeil'a,
>lutmlio tios ]leis Silvo .-Lnca,, Jlutoub IJuat·te. 
-C[Istorlirt Nor,ucim ela (,'o.<t.a .-.llwwcl Jlu.<elmo 
AI veR ri.'Olivoim-Josd Jlicrl!'elo Sorrt'>!.l lJa}ltis!a, 
-Joííi1 Josd T'icim. - .Joaquim Jlol'ncmlino ele 
Seniiii.-Jlfan.oel l'onrwcio do Espil'ito'Snnto.
Antoitio F'ernamla Cocl!tn,-Jo:·uf J1ntonh tl'.:llva· 
l'enna Jnni<~?' .-Fmncisc;o cl,, !'nula d'As.~trln)lJ"IO. 
-P .. lncrquim. Laitr! cl'JlmuJo,- fo'rallcisco .José 
Ccmloso ;ifctl'QIWS .-Vmncisco elo Pau h Mil'a;,. 
rlct.-Silt•estJ'e Jveii11D elos Sanl!>S,• 

Do ultimo ·parle rlestn reprosentaçiio, porn n 
ljtwl cli:tnw n altenr;iio do srmrtdo, vri·Su, que 
todr.s ns nutoridudes riu S. Joiio tl'EI·llci jlcrlírnm 
sun dcmiss~o, o que us tn2s 2'~ clúitol'es osturnm 
muito doscontcntes com o vicil·prosídcnt<: rlo 
Mina~, n quem tlil'igcm ccusni·ns. 

O Sn. CnniSTI,\NO Ottoni :'- A' ~uo niio fui 
cnndidnlo. 

O Sn. Bm~mo nA Luz:·- ... comqttnnto o hon· 
rndo sonndor so tivesse nprosontado cnndídnto 
no Jogar do doputntlo o ~o. honvosso dirigido nos 
eleitores do S .. João ri'J~I-Bei, O>tes es~uecornm-so 
intoirnmcnte do SOtl nome, não só nn occnsiüo 
dn cloil;iio do deputndos, como do senador. 

Pot·tnnto, é llltt'D ostrnnhar que ugorn cm oit·· 
cumstuncius tlirricoís to lombrusscm do S. l~x. 
lHtl'n SOl' o orgiio das suns rJueixns o rcclnmnçuos 
pm·nnto o governo ímperinl,· deixnntlo ;', mnrgom 
os dcpnt:ldos do Mmus llroforidos pot· cllos 
tllcsmos no hnnrndo sonndol', fJUando cnnrlidnto, 

·o.ntri tnmilem pondo de pnrte os senndores 
dnquollu provinciu; dos quues, si alguns siio 
suspeitos, pot· portcnct!rem {t opinião collSer· 
vnrlorn, antros niio dcvínm ser. · 

Procodon, !lOis, o nobre ·senador gonorosn· 
mento, prcstnn(lo-sc n ser o Ol'gito elos l.']t!Í .. 
toros rio S . .João d'EI ·llei, quando tlcviu'ser in· . 
eumbidn ú ontt·os somolhnnto tnrofa. 

Insisto, entrelnnto,em dizer, fJUO não >Oi ox· 
plie~r put·qun os lillernr.s llc s . .Inflo d'"l·lloi, 
em vez du dit•ig,irom roprcsontn~ücs pedindo 
pt·oyidoncins no intct·osso do socego unquclln 
cid~ulo. o ~olicitaudn g:u·nntins !.lo sugurnnça 
pes>onl á seus t'tllll'oscntnntos na cnmnrn tempo
rnrin o no~t:t. tenham recort·ítlo no illustt'O Sr. 
Dr, l'crnnndo Osorio, depu tudo por s. Pedro do 
Sul, o paSli!t'iOl'lll eu te, no ltonrndo sonndo'r pela 
provincin do Espirita Snnto, rjuc, comr]nunto 
seja fllho muito tllttsl!·o tlc ~Iiuns Gernes, com· 
tudo não ó,presonlomcntc, t•eproscntanto·daq uclln 
provincín, o nflo foi considerildo, como devora 
ser, nus ultimas eloir.uos, por esses nicsínos o!ei· 
tores quo hojtJ se n)li·oscntnm pedinilo sua pro
tcc~üo. 

Confesso qno não Clllcndo, o muito monos sei 
cxplicnr o JH'ocorlímento dos liiJcracs do S. João 
d'El-Roi. 

Ponn fúi que o mesmo vico·prosidonto niío as 
dcmit!ÍS8C, pOiS rji!O Í!Cill lllOl'CCCrlllll SOl' CXO• 
ncrnclas, 110r tet·cm intervindo inrlcbitnmento 
nn eloi1'iio, contra ·ns ordens tct•minnntos do go
verno impcrinl, opot·nttribuírcm, injnstnmehto, Pnrcco que estão arrufados com o vico· 
ao mesmo vicc presidente da Pt'OI'incin a dct·· presidente de ·Minas c éom os dopntarlos e 
rotn, qnnndo esta niio teve out1·n cnusn scniío a sonatloros minfliros do !CU partiria, 
rmqnezn do partiria libornl cm S. Joiío u'EHleí o Dn rejll'CStllltnçiio fjllO li o rio trecho dos discur-

0 nobt·o senador pcln [H'ovin.cio rlo Esjlirito sos do honrado doputndollCin provinoín do Minas s · d' o Sr. Dr. Cnrlos Alfonso,conOrmado pelo illustro 
_:1~1o, no oiTe.r.r:cm:n fCIH'oscntnrã~.~~. 1~107.~, tssc: St'. rrlinisti'O dn HJ:trittlia,'Vrl·so qne os cónsor-

que s_o tur tn ltmtlndo n o.!lt:co,tl ·' t\tl.< .rc vnllorcs scNnido> do cnpnnuns orm·1dcs entro 
pr~J~cntiJÇ;IQI :1 ~ !.ll)'!fuc}o. 11!101s.!1'0 ll:~ JUSl!~u, ! o~· qune~ ÜvÜitnvmn, 0m cr~~citlo l~ut~ài'O, OS· 
dct~nt~tlq ~lL ~~~,'1 lltbnth:! ·~ nu o,, s,o~ , moi te)? lmngeiro>. tr·:rbnllwclot•es àn . ostrnrla do ferro 
pe!.1 r.oustdotnt,,:o tio do~CJ!I~ muntlo: ~·<l, pnlt\< tlrJ 0,sto invndirnm a igreja, no meio do tlcs-
cnmr.ntc, em tod,<s ns occnsl:tus que se !!tu ollc· 'Dl'"O' 0 "rnndo •llnl'ido e üXjlttlsurnm a mo<a 
l'ccet'som,, q~wuto é ngt·ni.lcctt1o uos. clattüt•c~ Un ~~neo'l~crit~n~nmcnt'e 'runl!éionnVn npoàernntlo·Se 
stw pro\'lllCW, ~pa~!n~' pqrqne se ,Jn~gn ~ ... ~~~~t!pr <os liv~·os e lWPOis relativos ;'1 c'loição. ' ' 
1~olns rluns pro\ ttlctu>, Muws Gotuo, o L>[llltto Von mostmr r:om docnmonto, Jlrmndo peln 
~nulo.• , , . , proprin mosn purochial do purtirlo libet•ni qno 

Sr. jlreSitlentu, SOll O jll'ill!Oiro :1 ÍOUVHI' OS SOl!· lllllilO lll:ti illfOI'OllldOS CStlti'Dill o i ilustro Sr' Dr 
timcntos do ~t·utidiTo ntnnifostodos pelo nobre Gurlos All'onso o o honrndo Sr ministrá d; 
scnnd01: !tO lu pt·ovit)cin, do ~~~pi rito Snuto, no 11101·in hn, ' 
uloltor~do du lli'OI'tnctu ri I! Mmns Got·ncs, que I~' f'Sso rloc umento o orlilnl rjno a mesu nmxou 
pot• ~t,ts d~ tuna vez .. tlou provns do apt·oçu u sttspendondo a elei(•iio. l'nrn ollu chnmo n ntton· 
c2nstriLII'n~uo em ~uulinhn os tnlont~s o tllnstt'D· \'Uil do senudu. · 
çao rio honrnrlo scmnlor. ~lns llet•tntttll·lllo, rJnO , J?ditnl ·lmosn rla assemiJltÍn pnrnchinl de 
ponllt!,rú, quo S. l~x. pãn ,'~wu g.rntitlfio nlgumn Noss; Scnli;t~ uo Pi1 11 r llÔ s. Joüo d"El·l\oi. 
aoulultorl/(lo eloS. Jouo cl El llot, , l'u~ su1Jc1• n iodos os qno o presento virem, 

Nn oloiçiTo do 1878, pnru r\oputndog, d rJHe so ott dollo noticilt tlverc'll quo, eonstdorunrlo o ~s· 
seguiu ímmodintnmento n do sonnclor.,, tndo do oxnltnçiio em q110 so nclJnm os habitantes 
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desta parochia, pela manoirn desabrida o crimi· 
nosa (I) com que o partido consor·vn!lor desta 
t:ida!lo, ·composto do partes hotci'Ogcnca~, uni· 
mudo pelos inimigos da eloiçi:o tlii'Cctu, proton· 
!lendo desacreditar o systcmn presento, qne ú 
directo, si hem quo, com fnHa de buso 'do pro· 
jccto quo se discute no purlumonto ; 

• Considerando quo, como clomonto de dos· 
ortltllll purn consoguir-so o n·m intentado do por· 
tul'bar a cloiçilo so tom foilo rocollfol' n esta ci
dade grande num3ro r! o cnpnngns, que so acham 
aqunrtolmlos em u•cs casns pnra isso dostinndas, 
n llrotoxto do rnncho do votontos, qnnndo toes 
in:Jividuo; niío o siio, c antes vindos de f:írn do 
municlpio; 

• Considernndo que n directoria da estrada do 
forro de Desta, osquecidn dos fuvoros o concessões 
feitos :í mosrna polo actual governo, consontirn 
qno vi osso grnndo · numero do · opornrios da 
mosmn estrado, qull igualmente so uchnm reco· 
!h idos om liivorsos casas, gente quo 11 tudo so 
presta, modiunto rctribniçiio pecuniurin, como 

-oxislom <locumuntos; 
• Considcrnndoquo n imprensa consorvndol·a, 

desde muito, tom ameaçado a pel'tnl•flnçilo do 
neto oloitornl,. o o .mesmo hão pralicndo sons 
udcptos; qno gurbosos se tom nlllniao do urmns; 

• Considerando rruo nfio.hnvondo ro1·çu sum· 
ciente nesta cidade pnrn manter a ordem, quo 
se começa n llCI'tUI'bar, o devendo-se prevenir n 
ofl:Usão do s:m guc, que podo dur·so por occnsirto 
do onconu·o do elonwntos oppostos. cntre.os vo· 
tantos o n. mcsu que n:io so julga Sllfficienle· 
monto gnr:mtidu, não só pelos rnzuos, já ditas, 
como mesmo ú pnillico o notorio que us autori· 
dndcs policiuos o o promotor pubiir.o so nchum 
apontados par:' serem victimas dn popntar.11 do· 
sonrroada o dos enpallgns j:\ menciOnados "purn o 
que se nchum animados por nlguns dos consor· 
vudoros qur., exercendo Cuncçuos publicns,nbor• 
tnmonte nprogüum o desrespeito ás nutol'idndes, 
resolveu ndinr o suspender a cleicãu ntó iJUO o 
Exm. presidenta dn provincin, a quem passa 
a communicnr osto inci!lento resolva o qno ror 
do direito, E pnru constar mandou pnssnr o prc· 
sente, ']ne scr:'o anxudo nn porta du igreja ma· 
triz, o qunl Yai escripto por mim Herculano do 
Assis Curvnlho,. soci'Otnrio da mc.<n, c po1· lodos 
assignudo.-S. Jorro do El·llei, 1.' do Julho do 
1880. O presidenta .Toag11i1n Luiz d" Madeiros,'
O secretario, lfei'Culallo de Assis Cm·vallto.
FI•ancisco Josd CMdoso J]{ar·ques.- Antoni1 F'CI'• 
na1Ulcs Cocl/;o,-Silv,•stro Avelino do.! Santos, • 

A cótJiu !lo oditn! fJl\O ncn!Jo do ler~ tom n se· 
guinto uctu: • Este oditul foi cserlpto o assig· 
nado na vospcra do dia 1.' do Julho • que-ora o 
du cloicuo. 

No !lin 1.' de Julho :is 10 ho1·ns tia mnuhfi, 
niio se uproscnton o IH'csidento com os membros 
dn mosa pura dm•cm cometo IÍ clci:)fio. Eut•o os 
cousurvudores u·ntnl'lllll, nu ftli'ma du lo i, tio ur· 
guniznr nova mosn ullm do vol'incai'•SC n mesma 
ololçuo, 'l'inhnm sido upenns eleitos os membros 
dn mosn, !JUundo uproscntou·sc um individuo 
RUO umxotlllll porta da igreja o edital por mim 
hdo. 

Deste cditul consta, !jUO a mcsn resolveu sus· 
pender n eloiçüo, sóm que so til•ossc ~proscntndo 

nn matriz o por oon!ogninto, sem· !JUo fosse 
dnl!i expulsa pelos· 1:onsorvut!ores seguidos de 
cnpnngns. Vn-se mnis, que diversos fornm os 
motivo' por que u mosu suspendeu o ndiou, 
inilofiui!lnmontc a eleição, tocando-se no mesmo 
edital, incidcnlcmcntc,no nppui'Ccimento do opo
rurios da cstrmln do ferro do oeste, l'ecol/iidos-
cm t!ivel·•·t~a casas. · 

Dos con'sidorundos do !JUO SOI'Viu-so a mosn 
puro jllstiflcnr o adiamento da cloiçüo, o do modo 
por quo, Jlos~ngcirnmento, so refere :i opcral'ios 
dn estrada de forro dil oosto, inllro I!UC niio via· 
rum estes, cm numero do 200 a S.Jufio d'81·Roi, 
o monos qno fWI'corresscm as runs da cidndc, • 
quando a proprin mosn uccrescontu, que alies 
estavum recolhidos em diversas cusus. 

t~'. rois, a propria mesa pnroc!linl do partido 
libera que ilomonstrn, com toda a evidencia no 
setl oditnl, que houve muita oxngornçiio nll"OX· 
poslçüo das occul'l'linclus que se do rum nn elcl· 
r.ITo de S •. João d'EI·Hci, sondo fnlso o IJUO se 
ilisso do comparecimento do 200 lrabn!hndorcs ·da 
estrada do feiTO de oe>le, quo pcrcol'rinm as 
ru:rs com ~rondo nlnrido ; pois que, si fosse 
"cl'lludoiro, hnstava al!egnl·o sómcntc pnrn rJlld 
ficasse jLlstincndo o adiamento da eleição, som 
dcpcndencia.ü~ tantos considerandos. 

Vou agora ler; Sr. presidente,. o ameio que a 
DOI''' mesa pal'ochinl dil·igiu no Pl'osidonto da 
provlncia do Mi nus Goracs .. 

O senado ha do desculpar· mo· do occnpar sua 
attonçiio com o leitura deste oUicio, pois preciso 
destruir com docmnoutos as censuras a meus 
co-roliglonnrios dnquel!a cidade (lê): 

• 111m. o Exm. Sr.-A 'mesa parochial eleita 
no dlo L • do J ui h o pnro presidi r :i cloiç5o do 
vereadores c juizos do paz, nesta paroehin de 
S. Joiio d'EI·llci, por ICJ'omnbandonado a elci· 
çi:o os memhros eleitos n 28 de Junho ultimo, 
tem 11 honra de oxpur n V. gx, touos os ractos 
concernentes n cssn oJeiçuo. 

• Como V. Ex. subo, o ó .publico o notorio, 
nesta cidade ostú o partido consorvndOl' em OX· 
traordinal'la muiorin, o conta cm sou seio quusi 
n unnnimidnilo dos homens do maior I'CJll'osen· 
lação. · - , 

• Nostn posidio do inforioriuade o partido libc· 
rui niio ntroi·eu·so a ploite~r n o!oiçilo, sonilo 
contando com a intcrvo1wiio indobitn do suas 
autoridades, scrvidus por· forca (mbtica e si· 
'Cili'ÍOS, 

• Actun!mentc o governo in1pc1'in!, nuxilindo 
poderosamente pelo zelo c prudoncin !lo V. E:t., 
nilo permittiu·lhos o emprego de t11es moiog; c 
cnvidou todos os sóus esl'OI'I!OS pura a livro ma· 
nifostnção do yoto, Foz mais: tendo communi· · 
coçüo especial desta ciilndo, do que, aqui funccio·, 
nul'ios puiJ!icos consideruvnm nppnrontes ns o r· ' 
dons do govcl'no, c ostonsivamouto procuravam 
inlluit•no prllcosso olcitornl po1· meio do nmonçus 
o principio do violencins,reitcrou oncrgicnmouto 
suns 01·dcns, dlgnnudo-se utó, pntriotica e nobre· 
monte, o Si'. comolhoil•o minisii'O dn marinha 
diri~iNo difectamonto u um dos funceionurios 
puiJiicos dostn cilludo. 

• J~nti'Olunto o partido libOI'Dinqui tentou meios 
do ntor1'11r os consorvndoros pnrn nrl·edal·os das 
urnas, jú Ol'llonnndo mnuojo no qunrtol, om 
ordem uo combato, !lOis sorviam-se de signnos 
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do cornotns, tocados J!Or pnisnnos, quo tinhnm le
vado n mistnrnr-so com os soldados; j:i !impondo 
estes Jlllblicnmcnto os nrmas JH'oprins, o nttl 
gorrnchns o clnvinotcs; jú fnzondo constar coli
domnneão do morto nos mnis cous(Jicuos con
sorvndÕrcs,já chnmundo í1 policio ·votantes cou· 
sorvndorcs; o finalmente nllicinndo CRpnngns 
dentro a fóru do nmnicipio. A ttldo oppüz o 
pnrtido conservador nrmo o tcnnz proceder; 
eulmo o trnllfJUilló confiava nn sua maioria, cm 
sons dii'Oitos, no governo imporinl o cm sen 
dolegRdo·un (H'ovinciu. Domonstrav~ no povo 
seus direitos, dava-lho conhecimento das pn· 
lnvl·ns do governo o contrnrinvn n vil\dn dos 
referidos cnpnngns, pois, conhecendo-os por do· 
nuncins, conseguia rtuc n maior (!arte voltasse a 
sons lares, dcsislindo de Jlrestor-sc n tão tor
pes fins. 'l'ol modoru~ão npresontnvu o partido 
conservador fJUO houve ntti prnpostn de concilia, 
ç5o tlc partidos, idt!n aiJrnçutlu por ellos c que 
foi repeli ida pelo (H'omotor publico, que tomou 
isso como signo! do medo dos ndvor>nrios, c 
porqno contava que lhe sorin pcrmittido intor· 
vir nulcbitnmente com elementos olllciues. 
· •Na nnte-vcsporn da clciç5o o partido lihol·nl 
soh n prosidoucia do 11romotor reuniu-se tu· 
multnosnmcnto c proferiram-se discursos in· 
ocnrliarios c cstrepitostlS morras uosadvoJ'sarios. · 

•Antes o durante essa reunião atiravam-se 
acintosamente duzins de foguetões dirigidos ho· 

. rizontalmonto contra casos do conservadores, o 
na vcsporn rln clci~iio distrihuirnm n proclama· · 
ciTo jtmta, nltamonto provocante, insultando 
âcsnllridnmonlo os ndvcrsarios, como jà o .faziam 
pelo pcriotlico A Sitaarrio. 

·Chegou, pois, o dia'da eleição, c n trefogu mi
noria, conhecendo fJUC nadn afi'nstavn seus nd· 
vorsnrios do docitlido pro]íos.ito· rlc cumprir o 
dOI'or de votar, pedindo estes uponns rospcito 
ús pessoas c ú seus direitos, cenvoncen-so elln 
elo sua cstJ•opítosa derrota o lançou mão il-regu
lnrmcntc do meio indcêol'oso JlDJ'n impedi I' que 
u mniorin sc-mnnifcstnsso. Foi osso meio niío 
oOlll(lnrccor i• igreja memlH'O algum dn mesa c 
nem os snhstittJ!os, mandando lllilís tarde nffixnr 
nm orlitul adiando, sob motivos cnlumniosos, u 
eleição, não rlcsi~:nnndo se quer novo dia pnra 
terem comcao os rcsper:tivos trnbnlhos; confes
sunrlo nosso donunento que nssim Jlrocedin· JlOI' 
niio ter força ú suo rlisposiçilo, isto 6, meios de 
comprimir n libcrdndc rlo voto. 

• 1\ounidos os cidadãos I'Otnntes i• hora deter· 
minndn peln lei, o nusontc n refol'itln mesa, roi 
chnmndo o !.• juiz de pnz, fJUO,com son escriv5o, 
organizou, no l't'lrmn 1ln lei, nol'n mcsa,.com· 
]lostn dos nbaixo nssignndos.· 

• Dnudo ostn co1no~o n sens trnb:llhos, chnmou 
flOr cditul todos os cidadiios n vir exercer seus 
dil·c•itos ; garantiu [llcno respeito o li!Jordude n 
todos. 

• Corre o pt·ocosso eleitoral pnciOcamento, o os 
lihornos, que, Jlnrn cucobJ'ÍI'Cll! snn minorin, o 
on~nnnrom fórn d'nf)tli, nbstüm-so do votnr, on· 
trnm o snhom, entretanto, nn igreja o otcl peno· 
trnm nn hospcdnrin rios votantes cionsol"l'ndoros, 
sondo osCJ'UJllllosnrnonto respeitados c trntnclos 
com ]Jnrtlculnr consiilr:rnr.ilo. Os nbnixo nssl· 
p;nndos, lcv:mdo tudo isto 'no conhecimento do 
Y. Ex., cumprem um dever imperioso, ng1·n· 

dcccudo, cm nome tlo patriotismo o da justiça, 
n V. Ex. o no governo imperial a ntlitudo 
fi1•mo o impurcinfquc tem mantido no actual 
(licito eleitoral, reho!Jílítnudo a eloicãe, qnc é a 
unica !Juso do governos livres desde que repre
senta a vontade nncionnl cm sua maioria. 

, Os nbnixo nssignndos npreveitnm n opportu· 
nidndo pnrn signirlcnr a V. Ex. sons protcstqs 
da mais elevado estimo c cousidcracão. 

, Dons guarde n V. Ex.-S. João d'El Hei, 2 
de Julho de !880.-lllm. o Exm. Sr. conogo 
.Toar[uim Josó do Snnt'Annn, muito digno presi
dente do província de Minns-Gcroes.-Dr. Dal· 
bino Cantlillo da Cunha, jJrcsidcnto do mesa pa
rochial,..!..Cnl'las .Tosd Jllves .-.Joaquim Elisial·ia 
da Olivcil'" Dias.- Joaquim Fra11cisco •'c Assis 
l'ercim.-.~ntanio de ca:1tro Morei !'a, mesnrios. • 

Deste 'ameio, Sr. prosiclonto, consta f(UC do· 
pois de orgnnizada a novn mesa o processo eloí
torol corro ti pacifico c rcgulm·. 

Sou o primcil·o a rcconhccor, que, nu cidntlo 
do S. João d'El-1\ei, hnvin grnnde oxcitnçuo no 
c>pirito publico, nns vcspo!'ns da eleição paro vc· 
rondares c j tJizcs de JlllZ. Eutcn·do, toda viu, que 
n5o se pódo nttrilmir esta. cxcitoçiio·n uctos (li'D!i· 
cndos pelos consoJ•vudoros; mos, pl'incipalmcnto, 
uo procedimento. dus. nut?rid~d~s policiocs, que 
ncnhnn1n gnrant1n ollurcCJnm a liberdade dcv.oto 
o á scgUI'ança individuo!, o :i nrligos pouco (ll'U· 
dentes o rcllcclidos do 'jomul J1 Situar-ao, rodi
l)ÍllO flor pessoas inlfuentcs do partido JiJJcrnl 
uaquclln cidnde. ' 

l'nrn provo de que nllo ct·n o CS[lÍI'ilO pu!Jlico 
excitado pclo.s consorvodorcs, votJ ler o J!r_ocln· 
muriio pn!Jhcudn nns VCSJlOl'Us dn clmçao ; a 
qu:Íl, comquanto nuo ostcjn ns1.ignudn, lbi to· 
dnvin impressa na typogrD(Jhia tio OJ'gam lihoJ·al 
Jl Situar-cio, typogrn(lhin qu~ ó (ll'O)lriedatlo ~o 

[
Jromotor puolico dnqtH:lb .c1dndo, José Anton1o 
\odriguos (18): • . · 

UOLRTI)! D.\ Sl'tUAÇÃO 

• r.ihcrnos sinceros! 
• E' o tlin do nmnnhã o destinado pelos con

SOI'I'IidOI'es, desta cidade, pnrn pô rem cm [H'nlicn 
os sons sombrios desígnios contra vós, os· filhos 
do JlOYO, os. filhos dn Jillerdatlo. • . . 

• Tendo a sun frt'nto homens que su VJsom 
os interesses individuncs, n rucr;iio consorvndorn 
n todo tr:msc vos quer fnzor retroceder do vo~so 
caminho, c doíxnr n ollcs o campo, pnro diS· 
porem com todo o cynismo dos destinos deste 
mfoliz mnnici[Jío. . 

• Niío vos ncollnrdois a cssns nmont:ns, com quo 
se pretende colem• nos pés os mnis sngrndos di· 
rei tos do partido lihornl; esses homens dosmo· 
mlbndos, som (ll'cStigio, querem o podO!' J1eln 
fOI'Cil, nüo lhos importando sucriftcnr n li\Jor ado 
pntÍ·in, niio lhos imjJorlnndo sct' apontados como 
ussnssinos III 

• Pois hom, niio importai Cnminhui pelo.sonàa 
do. lei, o l'uzoi com fJUO n vosso sohorunm soja 
J'ospoltndn, o niio c~uslntnis qno nos interesses 
do [!OVo scjnm nnto[!Ostos n nmbiçüo, os into· 
rossos do moln um.in do ovcuturoiros. 
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• Acima do todos os preconceitos cstú a so· 
!Joranin do povo, roproscntndo pelo horoico 1111r· 
tido lihm·ni. 

• Os conservadores, avidos do posir.ITo, dos 
dinheiros do Ol'nrio, pi·ocnmm nrrnslnr os in· 
coutos pni'n um nbysmo, ondo os pDbi'eS Jicnrão 
n sós, o nrJuellos ~uo forem n causn dn sun dos· 
!P'Df)U olhu1'iio indifl'orentes pura os seus solfri· 
mcntos. 

• Enliio hcm tnrdo so nrrcpcndcriio o lnnçn· 
riío horrivcis imprccaçõos conll'n os nmoti· 
JlUdOI'CS. 

• O fJllO explicam as ameaças que !1DS srro foitns 
n cnda Jmsso, n cndn momento nttrndns t:olos 
conservadores? I 

• A resposta ó fi1cil. 
• Elias, tendo dinnto do si os remorsos o o os· 

pcctro de r1uo os libcrncs fnl'ffo a luz dn vcrdndc, 
que com toda n lculdndo pntonteuriTo os tlcsculu· 
1Jros, ns nberrut~Ues fJUO existem nn nctunl ca· 
mni'O municipnl, niio querem que ;ojum dis· 
ti netos cidndiios roproscntnntos tlessn oOI'llOI'OÇ>io. 

• Não tenhais receio pois, a causa dos liboi·aos 
6 n cnusn du povo, c osso ostí1 scm{H'C unido no 
lado do tiio nobre partido, não consentindo quo 
a hordn dos nvonlnroiros se levanto JW!'a o dos· 
propos'to, para o crim~. 

• Unidos, corajosos, todos cm um sú corpo e 
cm uma só voz, !Jrndornos: 

• Viva n democracia ! 
• Viva o partido do !JDI'D II • 

Sr. presidente, niio dcvoonlittir aqui umn ro· 
Jlox;io: os autot·cs desta pi'Dclnmnçiio, qur. doi~o 
do qunlificnr, siio, nnr/uolln cirlnde, som f!nvidn 
alguma, membros inl rrontes rio partido lihend, 
quo lem todos ns nutori!lndes jlOiiciaes do son 
Indo, o que dispõomniio só dn l'o!'f:n mornl,rcsul· 
tonto do l'ncto do estar seu pnrtido"no pnrlcr,eomo 
ainda dos meios que ns mu,mns autoriilndos lhes 
J'ucnllnm para ns lutos oloitoracs. 

Entrotnnto, fnzondo estn pi'Oclnmnçiio, con · 
clncm-danclo vivas ú domocrncin c no parli1l0 
do jl0\'0; CSfillCCOlldO·SO do governo, a fjlleOI 
tudo tle,•om I 

Este facto c.qJiica porquo, no rcprescntn•;ifo 
dirigido no hDill'nclo sennrlor pela provinda· do 
Espirita Snnto, so •1noi~nrnm os 2~ eleitores do 
que o presidente do Minns oru n.nnico culpndo 
do tuilo quanto cstnvn occOI'I'eudo r:m S. Jnõo do 
EI-lloi, jiDI' ter mnnclndo sóu1ento 20 prnçns, 
qu:mdo, PI'OVnvolrneuto, eutondinm fjt!O esse 
11lunoro Cl'o i nsu!Udento para poderem vencer n 
eloiçfio. 

Qnorinm, por certo, quo o vicO·Jli'Psidonlo 
Jll'occdessc, como jri se tinha pi'ocedido 011 
eleição do 187~, cmqnc n fo1·~n pnlJiir::1, segund.o 
mo consto, ro1 fJllem oxclusivomcnto foz n eloJ· 
çãc do S. Joiio u'J;;I.nol. 

o.sn. Culllô'I'IANO 0TTONI:-Em 1878? 
O S;1. .llumino DA Luz:-Em I878. 
Vo,in hom o sonndo como prncollem, cm I'Q· 

lnçíio 110 govol'llo, llfJUi!llcs filiO tudo dovomuo 
mesmo governo I 

Niio ful'lllll, Sr. presidente, os conserVtltloros n 
cuus11 dn grande oxcitn~iio huvi!lo cm S. João tlo 
El·lloi,rojJÍIO; porque do ludo !I osso partido niio 

v. IV 

se O?.OI'IIm proclamaçücs como a que nca!Jei do 
ler. 

Ao cnnll'nrio, o Jll'altlo, jorn11l que o !li é·or~;:ão 
do partido consol'l'ndor, sempre mou de lm· 
gnngem muito prudente o moderada cm sons 
nrtigos, não fez Jll'Oclnmn~Ucs, e uté cm u1·tigo 
editorial lluhlicnilo logo depois dn eleiriio, co· 
moça do seguinte mudo: 

~ S. Joiio d'El·llci, 11 do Jnlho do 1880. 
• Vivo o Imp,Jrndor l 
c Viva n so!Jernnin do povo l 
c Vi1•n o pnrlido conservo dor. 
• Honro ao governo imporioi ! • 
V o-se d'nqui, o modo dilforcnto por rJue o por· 

tido conscrvnrlor Jlrocedo com referencia no 
nctunl governo, n qncm nado devo. 

O piil'lido conservador cm S. João d'El·flci 
tonto ucsejnya fJllC se procedesse :i oleiç:io com 
todo n cnlmn, fJIW, nfio obstante sua grnndo 
nllliOI'in, propoz concilinçiio n seus nuve1'snrios, 
ccllcuilo·llics trcs vero:,durcs, o fjUO nlío foi 
aceito, como se v li do jlCfJiloJllü nrligo uo Jornal 
J Situar:rio, orgiTo do pnl·tiflo li!Jernl, ilntudo de 
H de .J [ilho proximo pnssndo: 

• O 1Ja1·lirlo liúel'lfl.-Constn·nos fJUO os Srs. 
conscrv:ulorcs fJUei'Clll obter uma concilill~iío 
para a chapa de. vcron!lores. 

• Do ncnhnmn fOrtJ o partido liberal púdc 
aceito r scmelhnntc convcnin, que traria u Llos· 
moralisação para o mesmo pm·tido. 

• Estamos certos fJliO nrio ser[, aceito um oon· 
vito dessa ordem. • 

Hn ainda umn nccnsnçiío filiO niío ·contestei, 
feito nos conservadores tlc S .. loiio d'EI·Iloi, do 
terem reunido cnplmgns paro a cloiç5o. 

Noto, cm lll'imoiro lo~nr, qne os capangas 
nrJliiii'Li!lndos cm tres ensns, a fJUe se refere um 
dos considerandos do oditol da mesa purochinl, 
niío eram scniio I'Otuntes dos qunrteil·ues de fóra 
dn cidnlle; os quaes, se::uudo ú coottune nas jlO· 
voar.uos do interior, encontram casas propnm· 
uns 'pelos intei'CSS>Htos na cleil.'iío, para os reco· 
IJCI'; cm soguntlo Ioga r, fjllc, si um ou outro con· 
scrvndor mais ti111ido ou ncnutclatlo I'Otmiu 
capong-ns cm suas cnsns, foi, niTo só em conse
qucncia dos boatos ntterradores rJne se espalha· 
l'nm, como dn r~ I ta tle gnrnnlins que oO'el"eci:nn 
ns nutoridndcs policinos, :i o1·dem pu!Jlicn e :i 
segurança intlividunl. 

Essns antoridndos tomnrnm JlUI'lo muito activa 
nn eloir.iio: os nomes do rJUnsi tod~s ellns esta· 
vnm eo'ntmnplnuos nos chapas pnrn vereadores 
e juizos do pnz, o, pois, além do interesse do 
partido, incitnVn·DS n luta eleitoral o interesse 
posso ai. 

Nuncn deixa l'ei, Sr. lll'esidente, do censurar . 
o emprego do furçn c~1 un.1n eloi~ão, nssil)l como 
o do cupnngns, quo, lll[ellzmotllo, se Ynl gone· 
rnlisnndo llnstnnto. Mas, si um on outro con· 
sorvndor cm S. Joiio d'El·Hoi recorreu pot· li· 
mi dez Dll cnutoln nos I aos cnpnngns, ú preciso 
dosculpnl·OS, )i\ pot·quo OI'UIIl J'reqncntos ns 
omençns de Vloloncins o ngg1·esslios, jú porque 

Ui 
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da parto dos liboraes partiu o m!'to exemplo, nlío sim ei V. S. viera como promottern no dia 
obstante disrlol'om os los do 11m dosLncamonLo do aprazado. 
20 11rn~as ou pouco mais. Desejo n V. S. snudo o prosperidades. 

Tenho MJUi documentos, dos qnacs so vü Do V. S. sm•vo ntt.-Sevariano de Re::ende, 
qnc o proprio delo~ade do policia mandara S. Joiio do El-lloi, :12 do Julho do 1880. • 
nllicirll' cnpnngns; o bnstn,·n n cron~n, n con .. 
vicl'iio que se cstabolecora, do quo, nl<ím da • lllm. Sr. Sovcl'inno Nunes. 
for.;a pnhlion 11ostn ii dispesi~ile dn autoridade po· • Em resposta il sua carta tenho a dizer que, 
licial pelo presidente da provincin, e! ln Lrnlavn estando cm S .. lona do El-1\oi, fui chnnwdo pelo 
de nllicinr capangas, para que algun~_conscrva· Sr. VíconL•l 'l'oíxoírn, com o qual me oncontroi 
dores su tome.,scm c Lomn~som os dov1dos cnu- um sun casa, c ollo mo eonvidou para ii' tis 
telas pnrn rcpollir aggressües que lhes podiam oloi~üos do L" do .Julho, po1• parto do 
SOl' foítus. mesmo, o jlodiu-mo 11ara arranJar o Vida! o o 

Jlnrn comprovm· rpwnto digo vou lor umn Uerwlano, pois rJUO hovín do pagar a todos o a 
carta dirigida a Firmino Josó da Costa (10): mais algnm rruo arranjnsso 3015, o que rospon

sabílísava-sc; o com oiTo i Lo no dia das eleições fui 
• Illm. Sr. Fi1·mino .José do Costa. com quatro companheiros, o em MnLLozinhos on· 

S. Joõo d'EI-Rei, 1~ do Julho do 1880. con\I'<Ímos o Sr. Vicente 'l'oixoirn, que nos fez 
Appcllando pnrn sc11 cavalheirismo o bondade, voltar dizendo que não precisava mais, que hn· 

ro::ro·lhe responder-mo no JlÓ desta : via do vir c:í om S, .Tosó para nos IJ'I'allficnr, o 
Primo-si ú exacto que o delegado do po- ató hoje nüo cumpriu o que promottou, mo 

lieia d•Jsta cídntlo, Vicente 1'cixcíro, procurou vendo omlwrneado com os companheiros que 
V. S., por vorins vozes, instando alln1 do quo ostüo pedindo rJuo os pague. 
V. S., com sua inlluoncin, fizesse com qno desse • Sou do V. S. :111. obl'igado o criado.-João 
município viessem indivíduos para reforçar EvanJJelista ilo Nrtscimento .• 
aqui o grupo lílloral c dar-lho ganho do causa 01·a, o :-ii', ViconLo 1'cixcirn ó o dclog:.do do 
nu clcí,·üo do 1." do Julho. policia de S .• Joiio do El-Uoi I 

sccmiuo- si V. S. sallc que, Lendo o referido 
dr.leg.,do I lo paliei,, llefcndido no jnry de O Sn . .TA.r.u:''~lllll ::-:Seria 1~?~1 dccla:ar si ,o s Jufio <l'E:l-1\ei a IJcrculano .Josó do Nasci- ~OVC1'11? dcnu\Lit~ oss.ts anLOlldndcs pm somo· 
m'onlo, lizel'n vnler os ser\'iços de ndvo~ndo Hwnto mtcr·von~_:r!O, 
pnra induzil-o a YÍI' lambem ujtlllnl·o no pleito I O Sn. nm~mo DA Luz:-As firmas ostiio reco· 
oleíloral. nhccidns por tnbcllíiio. 

Desejando-lho sande c prosper!dndc, sou . ~'orLanto, dí~o, ou: si o P}'Oprio .dolcl;'n~o do pq-
Dc v s aLt sorvo 0 Cl'indo -Severiano 110 ltcln, que lmha ~O pra~n~:~ sua <hsposr~ao,convt-

Rfr·em/~ ). , · · dnvn cnpnngns pnrn n eleJsuo, é de cslrnnhnr quo 
• · alguns conservndorcs L1vcsscm cm suas ousas 
Eis aqui a t•csposln : homens que us dofcndosscm, caso se dósso ag-

Ill11 S Se , ·ano "unes l grcssilo por parLo da autoridade JlOiicíal c seus 
c ' , r. \Cfh 1' . . cnpnnO'ns? 
Em resposta ii sua cn1·ta Lenho a d1zor, rrunnto J:'t sg vti que si honvo cnrmJNUS om S. Joiio 

no primeiro top_ic? dr;lln: rJUC. é ~xnr.to Ler o do EI·Hcí, <JtlOÍn dou o oxomplo do os convidar 
dclog-ndo !l•l jlOiicla V10~nLc 'I'CIXOII'a ·mo pro· foi primcíl'amcnLc n poliein. 
curado c 1nstar!ç ~ornm1go pnrn. qu_o ~zesso com Sr. IH'esitlenlo, lutei cm eloicüos por muito 
que !lesto muniCI[IIO fosse111 111d1V1dnos para tempo nn província <lo Minas Gornus c n ex
reforçar o l;I'Upo Dheral cm S .. loilo d'El·Uoi o llOl'ienciu l'oz·mo reconhecei' que o iwoce<li
dnr Ranho n clelçuo do i.". <lo Julho. monto da Ojlposi~fto ú cm roN1·n geral, doLor-

,Quant9, no s~gtmtlo: fo1 o mcsmq ~clngndo minado, na clcíçito de 'qu:tlrJUOI~ froguozín, Jwlo 
V:1ccnte lolxcll'n que tlofent\CU .no JUI )'.dos tu das nutorídudcs policincs o o partido no pu c r; 
Cldadu a llerculnno Jos•l ~o 1'\as,cunento; ou certo tudo col'l'e pncillcnmouto, dcsdo que n uutori
q~w por oslo. SOI'Vi•;o o nuluw:a Lambem l'~ra dado publica protege os tlircítos do cidndiio o 
v1r1 na qun!1dndo do c:rpanga, UJUtln!-o no Jl e11o niio so envolvo na eleição. 
o]o1Lor:il do 1 .. " tia Jull_lo, LolHlo v1n~o n ~stn Si, pois,occorrott nn c i lindo do S • .Jofto <l'El-l~ci 
Cldalle,, convnlnntlo n d1y~rsos, como o llUIJiico. algum facto menos rcgulnr,n cnlpa dovo roea!HI', 

DescJ~·l[Jo sau<!o o folip1dndos. . . ufto nos consorvndoros, mas no partido opposLo. 
pn \ . . s., nm1go obl'lgado c cnndo.- Ftr· Eu li ha pouco o trecho do 11111 jornal a Si· 

mmo Joso dn Goste<. • l!IUJ'ITo, no qual se dochli'UVn quo os oonscrvn-
Aindn loio outm corta dirigida n .Joiio llvnnge· dores tinham proposto no partido liberal uma 

lista do li'nscimento, o n rosjlOSla a esta dndn concílíaçiio, com o IIm do evitar quo na oloiçiio 
(lt'): occorrossc qunlrruor dosortlcm ou facto dosagrn-

• Illm. Sr • .Jo;o E\'nngelistn do Nnst:imonto. da~ol. " , .N • 

Apjlcllnndo para ~nn 1'!-:mrrnoza 0 cnvnlheí· \ on lur. nuor~ o m LI 0 0 llo. AI auto, do !lunlu~? 
ri<lno ro"o·lho re·ponder-mc 110 pé dostn si ll vO, fJLlO fm o plnmoL~r,Il~h!ICO quem nua rr 11. 
exacto r1uÔ VíccnL~ llo Paula 1'~ixoíra, do!'ogndo (jllO re fizogso n ~Oilllilllu.mo, por Ler O\omouLos 
de policia tlosto termo, lho fnll:írn pnrn vil· nin· olllcmcs pnrn r1 VIctoria (lo): . 
dul·o n voncor o plcitoolcilol'ul do 1." do .Julho, • Rc111n conptr~ntcm 1- O nosso 11lustrado 
o si insLIÍI'n com v. S. pura 111licinr cnpnngns, amigo Dr. Aurollnno Mourlío, Lrutnnclo de ox
prornottonllo pngn pnrn o tnesmo IIm ; c outro- plicur o fJLle so dern om relnciio ti concilínçfto 
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dos partidos, na olciçfio do i." de .Julho, disso 
entro outras cousns o seguinte, provocando o 
dclcf,l'ndo do policia Vicente 'roixolrn n uma 
cxplwndio: • O choro liberal encontrou ncolhi· 
menta ao Atllonio Justino da Silvn o Souza o 
tcnonto·coronol Assis, mas foi recebido com 
do.snbrimcnto o insultos pelo promotor publico, 
quo dcclarou·lho, quo tinha elementos officiacs 
pnrn a victorin o não havia de inertumcnto 
·nuiliOcal-os. • (,b·auto n. H do IG do Junho 
do !880.) 

O delego do do policio acudindo no replo rcs· 
poudou: 

• E' oxncto tudo qLwnto disscrn o Sr. doutor 
·Cm seu nrtig-o,- só mo cumpt•c rostnbolocer n 
verdade nccrcn do rtuo disse om rolaç&o •ís cvn· 
·sivns a impi'llssão manifo~ta (sic) que notou cm 
minlws !Hiluvras. (Siertaç(To n. ~:;do 9 de Julho 

· do !880.) · · 
• Allendam para isto: o delegado aU!rma quo 

.o nromotor pnhlico só contava com elementos 

.oJllciaes paru vencor a eloi('uo municipal! 
, N•io lJnstu u confissão dos rr!os o o testemun llo 

rio toda a cidade pura provar, qne n rlllirndn dos 
lillernos foi motivada por faltar· lhos a fot•çu pu· 
!Jlicu o o encete !lo cnpungn? • 

Ditas estas pnln\'l'ns, Sr. presidente, com o 
liln rio rcstn!Jelo"ci' a voi'uadc dos factos occorri· 
dos cm S. João d'El·Uei, o defender os meus co· 
rcli~ionnrios de nccusuc;ucs, que no principio do 
meLl discurso qualifiquei, on de inl'undnrlus, ou 
de muito exagei'ados, passo a responder a um. 
trecho do discurso do meu syül[mthico compro· 
vinciouo, o Sr. Dr. Carlos A!Tonso, contostnndo 
um ontt·o discurso meu, proferido nestn caso. 
· Disso S. Ex. na mosma sessão rio 7 uo Julho 
pro:dmo passado, uindn [lOl' occnsião de discutir 
negocias de S. João d'El-Uci (IJJ: 

• Niío lw muito, o nobre sanador Ui!Jeiro da 
Luz, na tribuna da Clllllnrn vitaliciu, nccusou o 
actual chefe rio policia de Minas do cnvinl' um 
forte dostacnmento, com o fim do fa?.or n eon· 
C[ !listo eleitoral do município da Chi·istina, sob o 
communtJ,, do capitão Cnmillo Cundido dtl Lollis, 
a !Juem nüo so pouparam insinunçlies o uoostos, 
posto seja um distincto oillcinl honorurio do exor· 
cito, um dos bravos da guerra do Pnrnguuy. • 

Mas, V. Ex., Si', !H'eshlento, jtllgni'Ú do fnn· 
danl(lnto o justi"n <!esta ncr:usu\'''o pelo (jUC 
!lasso a !lOIHiornr, cm vista de }JU!Jlicaçilcs olll· 
Ci:iOS do i,;OVCrilO do Minas, fjUO tOU!IO entro 
lllÜOS, 

O ciipltfio Cnmillo Cnnrliuo do Lollis Ullncn 
ostovu nu Christinn, Mlll foi nomeado comuwn· 
danto do dostucamonto dessa cidade. 

'l'inha sitio despr,chado JHH'n o município do 
Curvcllo, quo licn cm uiroC(liío opposta, u mais 
do 100 loguns do distancia. (AJioiados.) 

Sondo pnru notnr-so rJUu tiio ncortnda foi cssn 
oscolhn,rJue os hnbitll!ltt•s do Curvollo do uma o 
outi'a }lfii'ciulitludes politicas dir·igirnm felicita· 
~õos' no \ll'osillcnto, o nosso ostimnV11! collogn o 
ii r. Prm o Pimuntcl, o no nctnal chofo do policiu, 
pela nomoaçiío daquello otllcial. • 

Sr. Jlresidonto, som pro que uvanço nqui. nl· 
gumo proposição, n respolto do factos occomdos 

I 

nu rninhn província, si ellos niío siío testemu
nhados por mim, cito u curta ou o documento 
publico que mo &utoriw a cxpôl·os. 

Mas, n rcs(lOito dos factos do cidade da C h ris· 
linn, como a Ui resido, scrvi·mc do meu leste· 
munho unicamente. 

Portanto, ll contos!nçffo do Sr. Dr·. Carlos 
Alfonso sol'ia um poJ•foito desmentido, si por· 
vçntura cu tivesse diLQ o que cllc aqui me at· 
trtiluo. 

Eu censurei ncstn coso o 1 residonto do ~linns, 
o Sr. Prado Pimento!, pOi' ter nomctHIO o ~upituo 
Camillo do Lcilis, cxnutorado pelo vico-presi· 
dente, o Sr. conogo Sunl'Anna, e qualiliclldo tio 
}lOIIl'iío cm sou relatorio, cxactumenle, para 
delegado do [lolicin do Curvo li o o commundunte 
do destncamonto ulli existente. 

Appollo parn n lllllllloria do senado, e pura o 
ll)OU discurso, CJllC foi JIUbJieado noDiario 0//i· 
c tal. 

Nunca disso que o rofct·ido oapittio Lellis hnVÚI 
sido nomeado pura oommandur o destnenmento 
du Christina. 

Niio leu, pois, o Sr. Dt·. Carlos Allonso o meu 
discurso, u. nooito\l informnt•lies inexactn> do 
que avancer nesta casa. 

Disso mais o illusli·o Sr. Dr. Cnl'ios Afi'onso 
no seu referido discLu·so -o seguinte (lê): 

• Além do tudo, senllilro>, o dcstacumento 
qnc so acha na chiado da Cliristina, desde o anuo 
passnllo, compõe-se aponns do um sargento o >etn 
Foldatlos. Ot·n, ~ for~a reconhecer r1uo o no!Jro 
senadot· Uiheii'O da Lu~ ruz ll'isto idc!u de sua 
ciUarlc nutnl o sobre tudo dn corugom c vnlordc 
~cus co-roligionnrios Jlolilleos, que. segundo 
S. Ex., nlli se nehnm cm considernvel nwioria, 
neroditando CJLlD, trntnndu·so de conrrnistnl-os 
cleitornlmente. para isso for•nm julgados suffi· 
cientes sete solda<los o um 5nr·gcnto. • 

Quando discuti nesta casa a resposta 1í fulln 
do throno, consui'ei o presidente do Minas JlOr 
manter nn eidaclo 1la Chrislinn um rlostncnnwnto 
rle lü IH'n~as, som motivo, que justlncnsse some· 
lhnnto neto. 

Muitos dins dctJois do vublicndo o meu dis· 
curso, sonho (1110 n Jlcllwlidadi•, jornal omcial 
ela presidcuein do ~lilllt~, conte~tundo o que on 
dissera, declarou, cm arli~o do fundo, quo o 
úostncanwnto dnqnclla cidade só se compLlllhu, 
dosdo o nnno rmssntlo, do um sargento o sete 
·prn\'ns. 

Foi, [lOis,dcsse jornnl que o meu illusu·o com· 
provinciano colllCll in!onnnc;ücs parn contra· 
rinr o 11Ue ou hnl'ia nvnnçodo, 

O Sn. At'I'O:>so CELso : -O nobl'o doputntlo 
por Minas fundou·.>u na duc!arn~fio dn follw of· 
flciul. 

O Sn. Umr.mo DA Luz: - V011, porém, mos· 
trnr quo niio mo enganei, quo o di.1rio ollkinl 
do Mi nus ,, que roi uwl inspir'ndo polnllll!llilliS· 
trnçiio [lllblica, 011 quo ostn i~nOI'll o que se possa 
l'órn dn cnpilnl o longo dns snus vistas, 

1'onho nr(ui n l'clnçfio dns lll'nçns do rlcstnca· 
monto existente nn t:IJristina no tempo om quo 
consm·oi no senado o (H'o>illlJ!it'J da provincin 
[lO I' COllSOi'l'al' O>S!l fUl'l)!l Oill lllll lllllJlÍOÍJliO tilu 
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Jlnciflco corno aqnelle. Eí~ a lístn nominal llns 
11rnons (l<'l; 

1 Sut·~r~nto Antonio Uollt•igtles dos Santos. 
~ Soldado Luiz Antonio do Gnt·mo. 
:J Antonio l\Inximinno Monteiro. 
1, Qnil'ino l\ourignes 'l'll!'guin. 
ti .l:munrio do Som:n Drngn. 
ü .Josó lgnacio do Olh·oit·u. 
7 Antonio Alves llul'J'oso. 
S .Josli Cu rios Moroirn. 
U ~lunool Pedt·o Antunes. 

10 Alfredo Lemos dn Gosta. 
1l Antonio •rcixoiru Paixiío. 
12 Mnrcolino Grneilinno Pereim Vi· 

nnnn. 
13 Pctlt•o da Fonsccn. 
H Luiz 1lnrtininno Tavares. • 
Temos H prnçns, enmprindo-mo nolm• que 

1.luus out1·ns, l\faxir11inno de tnl desel'ton, o Fufío 
Connn l'et•dc tcvo IJUixn depois uo meu discmso 
uc~tn cnsn. 

úrn,lotlns nqnollns prn~as Cxislinm ali i nr]\lill'· 
telndns, fnrtlndas o nmnici:ulns pelo corpo de 
policin; o o numct•o ucllus dovin constnr dos 
Jll'cls (jllO sfio njn'cscntudos :'t collccloria parn 
pn:)'nlllonto do respectivo soldo,de W cm W dins 
ott du mcz cm mez. 

Como, pois, o Jomal Of{idal dn JH'ovincin tlo 
~.finas declara CJUO osso dcstacnmcnlo é npenas 
do seta pt•nçns? 

Por certo, nfio mnndnrnm vcríncnr nn sccrctn .. 
ria do corpo qual era o numero dns praças que 
compunlwm aqucllu destncomcnto. 

Sr. presidente, ou sou muito cauteloso, sem· 
pro fJl!C tt·ntn tlc factos occot'l'itlos nas locnlidn· 
ilcs. Ainda ngora c lei prova disto, fallando du 
CJUcstiTo ele S. Joõo cl'El·l\ei. 

Qttasi quo me limitei n ltlt· documentos pura 
provnt• catln umn das proposi~iícs que ia avan· 
~ando; o n rcspnilo úc ocClll'l'uneins dü I11gnr 
t;m C!l!O hnl1ilo, nnnca nssovcrci facto :llgum, 
sem fJI\C o tivossu Jll'Osencintlo, ou sido infur· 
mudo pül' pessou tlc intcit·a conJJança. 

.A cxistcncin tlns 1G prnuns na crn•ístínn ou 
lciltcmunhei; o al~m tlisso n proYn, do fJUO c~su 
~:·;~;"a IIi o~ístin, sttu os notrtcs qucacalw do rufe· 

l't·orc a ntlministt·ar;üo do i\Iinas fJUO quol· 
quer dcssn; Jll'ltÇas u5o osteve alli nqunt·telorla, 
fardada, municiada c su,jeiln no seu common· 
dnntc, t'Hl'g'Cnto Anlonio Hotlrígne,:; dos Santos, 
t]llC eu confossaroi ltnver-mc engonndo, 'l'onho 
conclui do. 

O S!•. Clu•iigtünno Oititonã ; -Por 
mui poucos tuinutu; lenho nccessidmlo do oc· 
cupnt• n nttonr.:ío do so11ado. 

t.:omoçnt•oi ·JlOio rorwro quo so fez, j11lgnmlo 
it'l'Ogulnl' a Ulll'csontução dogto rcrjncrimonto. 
Hur.ebonlio u cat'lo tios cloitm·es do S . .!oiTo 
d'El·lloi, limitnYn·mu 011 n oll'oror.cl·n no :;o· 
Yel'llO CO!!lll lllll fiut justil/rt-; III· o tln ll'i IHllln, 
JlOlos motivos IJUtl tmtão oxpur.. Doclarou-mc 
por.Jm, o Sr. r•resiclcnt<J f]UO dovia olfot·ocot• 
o t'CtJUül'imento para sot' contestado; olwuocl 
lop;o, eonsicloruutlo n S. gx, romo ro~imonto 
vivo. Ntio l'ojo nisto it'l'ogulnridutlc. 

O discurso tln nollro sanotlor por Minas, om 
suo quosi totulidndo so uiri~o não o mim, mas 
nos Srs. doputntlos 110r nquolln provincin, o os· 
JlOcinlmcnlo no Sr. Dr. G~tldino das Neves. 

San mui lo monos compotcn to do IJUIJ quoll]nor 
desses senhoras par:< oprocinrns pnrticulnridodes 
dn polilica do S .. João d'El-llei, ando nunca fui, 
ostomlo tlo mnis hn tanJas :nmos ausento tln 
pi'OVincia dn Minas. 

l'ortnnto, ruw nrnhos os motivos fJUO ocnbo tio 
expô r, dclliino inteit·nmonlo dessa nprocinçffo; 
os cnvnlhoiros n quem o me11 collegu so tlirigiu 
nfio precisnm do Cyrinons. 

Procut•nroi sórncnto mostrar IJUO nüo houve 
dn minha pnrto levinndado cm dnt• peso a nmn 
cnrln nssi~nndn por 2~ eleitores, fJUe se quoixn· 
vnm do fnclo do lor o [lnt•tido conset·vador do 
S . .Tolío do El·Roi feilo n eleiçiio mnnicipnl, nu· 
xilindo 110r trnbnlhndores armados, tia eslrmln 
do forro do Oeste. 

Depois llirci algumns )lnlnvrns n respeito rln 
consnrn feita pelo honrado senador nos 21> e lei· 
lares qno so dignnrnm escolher· mo pnrn sott 
orgiio. 

Qnnnt.o it !." Jll'O]lOsicl'io, o emprego dos u·n· 
hnlhndot•es dn oslrmln de ferro do Ueste,nrmados, 
qnues ~ão os docnmcntos fJUO· jlllt'n pt~o~nr o 
contrnrto apresentou o nohro sonndor? !ocn cm 
pnmelro 1t1gnr n ncln dn mesn liUornl, qno de· 
clnrn nüo 1iotler funccimwt·, CX]lnlsn da igreja 
pelos cnpnngns dos eonscrvn!lores; ou, !Wgnndo 
ontrn vcrsiio, uno St1 nninumtlo n ir :'1 mnt1·iz com 
medo· do::; lncs cnpnngns. Esta c1iJl'oronr;a dn 
explicn~,fio, CJllO niio tenho meio de lirJIIiLlnr, tJ 
comple~1montc socundnrin; dt!ixa cm pé o fncto 
do torem os conservndores capangas armmlos. 

O ontro documento tl um oficio dn mesa 
conscrvu!lot·n. 

O homado s/Juntlor, para explicar n origem da 
c~oitncüo fJL\O t·ecr.nhcccn existir entro os par· 
lidos êm S. Jolio do EJ. llei, lett nmn Jll'oeinm:J
çilo CJUO, no onlonder dtl S. Ex., provu to r pnt·· 
lido totla n Jll'OI'OCnt:ão ~o~ li!Jcruos. Mas deVO·Stl 
notar qno u Jll'oelatlla\'"o e nnonynlll, o que lho 
tira todo o valor o imporlancio • 

Documr:ntos nnlhonlicos são súmento dons: 
o ctlilltl tia mesa liberal n CJUojit mo ref,:ri, o CJUO 
tlit. aehnr·su canela Jlül' c:msn dos Cll]Jang-ns f]llO 
seus mlvorsorios ormm·nm ; o o alHeio tln tuusn 
COOSOl'V!ItlOI'a f(Ue ltllil'llla tOl'•SO jli'Oceditlo it 
ch:!iç~o em p~l'l'cit~ pm:, cm complelu sogul'illlf.~U 
u com n matot· ltlwrdado tlo voto; o quu os 
outros ftt~it·nm tln i~rojn por lhos nuo tct• o 
gOVl!l'OO dndo fOI'çn. Siio, como so vU, ussCVOL'n· 
•:üos d:cs tlnns Jl:trtos om litig-io, quo ili7.om uma 
-Him, o n outJ·n-nüo. lficn nlg-unw con!\a Jli'O .. 
vndu "l 

O fncto do entt·nrem os trabnlhntloro:; annndo> 
ti otto6lodo pelas ussignalurns tios 2~ eleitot•c:J, 
postas no documunlo fJUO nprosentei no senado. 

Foi lomhom toslCilHIIlhndo, m·eio podur alllr· 
mnl-o, pelo St·. doplllndo Dt•. Mollo Franco, clljn 
l'nmilln ostn1•a om S. João d'lll·l\t!l o jlllssou 
JlOl' cssn oocusíão grondos sustos. Um amigo 
commum, meu o do Sr. Dr. Moi lo Franco, com 
IJUOill não mo tenho onconlrado, nssim m'o asse
verou. Si om rO]ltJtll·o noslu casa hu intliSI'I'içiio 
dn minha jlill'to, jlO\O·lhe tlosculpn. 
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O nohJ'O senador continuou n aduuzindo provas 
do que tnmlwm o pnJ•tido li!Jcral tinha nrmndo 
copungus. Niio serei cu quem o negue. !Jlfcliz
montc, r]unndo hn o oxcituçiTo QUe o nobre so· 
nndm· reconheceu, <! costUJHO do ambos os 
partidos nJ·nwr CD)Jungus. Os libOJ'ucs contovnm 
com o forca Jlllhlicn; mns não a cmpJ•ogoram, 
tu! ver. porque o ~:cvorno assim o determinou. 
Consignando este facto, o nobro scnodor dirige 
ao governo um elogio, no qual o acompanl:o. 

~!os, si ambos os pnrtidos tinhnrn cDllnn,:rns, o 
os lillcrnos se retiraram dn mntriz ou lu não 
fcrmn, claro est1í CJllO u capnngrula conservadora 
ora muito mais numerosa o flUarnrJcio o templo. 

'l'cnho, pois, 110r certo o demonstrado quo os 
COUSOI'Vnliores do S. JOÜ'J fiZOI'Olll a eleição mU· 
nicipul rodeados do cupnngos Dl'lllados, uos quoes 
ou tenho mais mouo, como ja tive occosiao do 
dizer, do que das soldndos; porque pelos ca· 
pangns ningucm ú I'Csponsnvol, o o commnn· 
danto uu força ó rcsponsaycl pelo praccuimcnto 
do son! sold,1dos. 

Si nmbos os JIDrtidns se armaram, o ~no Jln· 
roce coyto é quo os li!JoJ•ocs, Ycndo for~os J::ruuos, 
tHl m:uor dn parte do seus all\'or:mrios, rocunrnm 
diunlo da id·:·a de derramai' sangue. Honra lhes 
seja feito. 

O Sn. llmErno JJA Luz:- Abandona rum n 
cloi~·fio porrJUC niío .tinham a maioria de seu 
lado. · 

O Sn. 0-rrom: -O nohrc senador, com o seu 
aparte, obrign·IIIO a lli'Olangnr o>tas poucns ub
scrvnçues, c a tocai' cm pontos de CJLlO desejava 
abster-mo. 

O nobro senador .i•í tin hn aqui dito CJI!C os 
conser\•adoros de S. João d'EI·l\Oi CStiTo nn ]Iro· 
porçiío de dez porn um li bcrnl. M~s hoje, nu 
historia íJUC nos contou, referiu rruo os mesmos 
conSlli'VIHloros mnndnrnm Jli'Ojlí'lr nos liboraes 
uma conciliar.ITo. Viu-so algum dia um partido 
que cst1í na "proporr.üo üo dez pnrn um ndver· 
sario, poclir conciliaÇão u osso Jninoria insigni· 
1\c:mto? 

A proposta do conoilju1;iío rospomlc ao nob1·c 
sanador; o CLl passo nd~::nto. 

'!'cm-se dito ser invcrosimil que os trnbnliln· 
tlorcs tln est1wlo de forro elo Oeslc se Ul'mnssom 
pnrn 11 vleí~fio. 

Nogou n vurosímílhnn~~u um nrlígo cJ,) jornnJ, 
OUlJli'Cgnndo ttm IIJ'gltllll'liiO a que o no!JJ'o scnn· 
dor l'oz jtlsti\'11 uiio o L'Ujll'llllnzindo. 

Disso que os II'IIIJulhntlcrcs só oilcllecom 
aos Ollliii'OÍL>Jiros, uiío i: tliroctorin; <JLlO os cm· 
JU'OiteíJ•os tum contratos po1· pref\03 cspodOcos, 
o que:: tlil·el:tOJ~ia ú compostu, c1Í1 su:: JU!IXimn 
]l:ll·to, do ostl'angoiros o tJOssoas c:;trnnhus :'1 
pollti::n. 

Si com isto so quizo1• pJ·ovnr qno a directo
riu :ln compnnhi:1 uiio tloliheron UI'IIIIIJ' os sous 
trullnlhndoros, cu c1·oin bem CJIIO tnl dcli!Jorn"iío 
niio so nchnrú no ,;cnlivro t.ln uotns. • 

Entrotunto, OIHIIJII'O notar quo u conJp:mhill 
!C III pu r ~~·osidcntt: o chcfo cousui'I'Odor que pelo 
sottlmlo cllri~o as ClllllJlanhns clcitornes em S. 
. \oiiü i\ll lll·l\Ci ; ll ljUC O COIItl'Ut<l JlOI' pri~<)OS 
uspccillu::uos nãu li uma o!Jjoc~·iio >~.!riu, Yi~to rruo 
os empreiteiros uelWildom lia O~unlisnçiio da 

directoria, cuja mrí vontade pódc urruinal·os, 
assim comG pódc enrlquecel·os si os quizorcm 
proteger. Aquollo systcmado empreitado os arma 
paro isso. 

Qual seria, pois, o empreiteiro quo negasse o 
seu concurso no prcsiaonle dn directo rio, chefe 
de um partido ? Qual seria o trabalhador du 
estrada du forro de Oeste r1uc recusasse ormnr· 
so ue um. encete c do uma nuvnlhu o receber o 
sou sola rio, passando o dia nn patuscado da elci· 
~iio; cm vez rio trnbulhnr dez horas de olviiío 
orL picareta ? 

Portanto, ti da mnior ovidcn::iu qun, si ambos 
os pnJ•tillos tinhnm capangas, foram os capongus 
consci'Voliorcs quem l'oz a eleição, ausentundo·sc 
os outros. 

EntJ'Ctnnto, Sr. presillcutc, n o!ci,iio cslá 
aé:1bnda, rwturnlmeute os homens voltaram :í 
pic"l'clo o no nlvíiio, está tudo cm paz, o cu 
porlin ntó retirar o rcquerimcuto; mo~ rrue vá o 
documento 110 governo não ha inconvonicnto .. 

Sinto, pol·tím, uma corta nccc3sidadc de do· 
fender os eleitores de S. João d'EI-I\ei t:a ccn· 
surn que lhes fc;~ o nobro senudor, porque não 
souocrom cseolhcr seu orgão: cm voz do diri· 
gil'·sc 11 mim, deviam, Jlcnsa S. Ex., escrever a 
um dos duput11dos 011 senadores do Minas; mos 
por que? Em primeiro lognJ•, assim como outJ'OS 
cidud1ios d'ulli so dirigiram no Dr. Fernando 
Osorio, deputado pelo llio Grande do Sul, penso 
CJUC pollinm dirigir-seu um deputado ou scnnr\or 
do rJunlquer outra província. Eram cidauãos 
rluc allcgnl'am fuctos do que so queixavam, pc· 
t iom medidu>.do sogurnnçn puro suas pessoas o 
fnmilius, podiam pedir a intervcnniio de qual· 
quer r.c]Jrcscntnnto dn nnçiio. • 

Jlm segundo lngnr, quando se rJnoim uppcl· 
ln1· pura as alfciçues pcssoocs do orgiio ~S·JO· 
lhido, como csLI'nJtlJUI' que se uirigissem a mi111, 
mineiro, 1\llJo c noto de mineiros, eleito J'cprc
sentuntc da Jll'ovincin do Minas nu oomnra dos 
rloptttndos om qtÍntro lcgislaturas, c que nunca 
recc!Ji da {;l'ando moio1·ia uos lihorncs mineiros 
soniio ru·ovas de sympnthia c do connon<;n que 
recordo com argui h o ? 

Que nllogou o nobre scnn1lor contra isso? Um 
furJto unico; niío rui eleito cm i878, sendo can· 
dirlnto. Mos o quo hOLl\'O nisso que podcsso 
deixar cm meti espírito um rosrmlimento 
tJnalqucr, ou 'que podcsso impedir :íqucll•'s ca
valheiros de so dil'igil·cm a mim? l'111'n quem 
oxumina O< factos o :IS causas dos factos o rc
paJ'O niio lom fuullnmento. 

E' certo rJUO cu ... o senado mo clcsculponi 
si dospcnuo alguns minutos com esta quo~tiio, 
um t::nto pessoal; mos respondo o quem faltotl 
untos de mim, e dom~is hoje ó sn!Jbado, dia 
SÚ de roqnorimentos; acho qno UÜO Ú S'I'OUde 
JICccndo uma pcrjuona divogoçiio. · 

ll' corto quo por ospr11;o Llo -10 unnos abstive
mo de cnntlidaturns, u certo rruo orn meu prc
J!Osito nuncn mais ser cnnllilluto, o ainda ó certo 
lJUe !JLH'~I'ui e~so pro)losilo; 111os porr]t!C o rJllC• 
Jn·ei? Nlli'UZUO JIOI' CJUO O'(jllCbJ'CI OSI:Í O OXjJJi. 
Cnl·lín dn sympnlhin IJUO oindn monifestn·me n 
goÍJOrnliunilo llos lillcrnos do Mi nos c com n qunl 
muito me lisongcio o honro • 

Em 187U, OI'Jl'llll izntln um o clinpn Jlnrn cl:,içüo 
JIDI'll DJII'liVincln pelos chefes !11Jo1'nes dn do ~Iiuos, 
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sem incluir meu nome, foi o fnctó ol~ccto de 
reparos, o respondi ou proprio que nua havia 
motivos parn tnos roporos; t]UO os chofes orga
nizadores tlnquoll~ chapa, não só estavam no 
sou tlh•oito, como ot·am inloirnmcnto logicos, 
porque do SS. E!;:x, cu estava o estou separado 
desde iSGS por divor~oncios politicas do bn~
tanto importancin. Este motivo do minha ex
clusiio da chapa passou om julgado, foi confir· 
modo Jlolo parlido liberal, porque sou orgão, a 
Reforma, fo7.·mo a honra do publicar o meu 
oscrilllO !llll secçiio cditot·ial, precedido tio al· 
f(tlmas palavras do mcnçiio honrosa, c nunca a 
Reforma nem pessoa alguma me foz objocçlícs. 

lnsisli cm nua ser candidato; c, niiu ollstontc 
o meu proposito de abstenção, nessa clci~ão de 
!87G, cilrca do 1100 eleitores, si !Jcm mo loinllro, 
honrm·am meu nome, enll·o c!les a:. maiorias 
dos co!logios clcilorncs tlo oito cidades importan· 
tos, cujos nomes a gratidão graVml cm minha 
memot·ia, npcznr do ser memoria de velho-são 
ns cidades do Caldas, Daopcndy, 'l're> Pontos, 
Juiz do [lóra, Itnbirn, Concoi\•ito, Serro o Dia
mantino. 

,\lgtws desses collegios oloitorncs mo dirigi· 
rum fclicitar;õcs o obsequiosas censuras 11or mo 
abster, convidando-me a voltar:\ politica mili· 
tanto; foi este o motivo, fJUC julguei muito im
perioso, pelo qunlresolv1 queiH·ar cm 18i8 o 
proposito de ab>ton~ão; o fot assim que motivei 
nosso anuo a minhâ ch·culur do cundidnto. 

A noyn ehapa or~:anizodo pelos chefes libo· 
raos sogundu vez deixou do contemplar-me, 
cxclusiio :•indo pr·,•vista o lo9ica, como de novo 
ou disse na imprensa; mas opiniiin sú dos 
chefes quo orguniznrnm n chapa. 

Ficou entiTo mais que demonstrado quon gran
de maioria dos eleitores libcraos desejava clo
gor·mo, o que oniio fizeram sómcnto pot· um mo
tivo do 1\isci)llina pnrtidnria, que cu uiio clucro 
discutir. 

Provarum esta nsserr;ão olorjuentcs o prévias 
. mnnifestn\'Õcs oscriptns do grando numero de 

pontos da rn·oyiucia, ns CJUncs a posteriori foram 
confirmndus por 1.21~ votos com qno ftli hon
rado, n despeito dn tal disciplina. 

Assim, fazendo os eleitores mnnifostu via· 
loncia u seus sentimentos por amor do um 
primipio, soja qual ftir o mau puroccr ncerca 
ilcs>o principio, que sentimentos podam rostur 
cm meu cspit·ito pura com os elo i tores do Minns, 
scniio muita gratidão, muito all'ccto, muito do· 
seja do scrvíl·OS? . 

Que utlmit'a que esses eleitores, ~no assim mo 
COiiSidomvum," quo sti pot· um motivo com
plotarnonto ulhoio ú minha pessoa, dtlixnt·nm do 
eleger· mo, n mim sn dirijam presontemonto? 
Acho que o nobre sonndot• niio foi justo. 

Limito·mo a estas ohsorvnçõos, Sr. tll'osidonto; 
nüo dou importnnciv á passagem do roquori
monto, attl porque u ropl·esontaçito já foi lida, 
todos tum conlieci'lwnto dolln, o ~:ovot·no cnm
prini sou dovor, si alguma medida ainda ó no· 
ccssnrin. 

Supponho que, no conu·nrio, ostil tudo cm paz 
o cm puz me assento. 

O Sn. ConnRtA : - Enti1o V. Ex. tlovin pedir 
n rotil·ndn tlo rcquet·imonto. 

O Sn. CnmsTtANO O·rTONl :-Qnoro dar prova 
1lo docilidade, poço a retirada do requeri monto ••• 
bem cntond ido, si algum Sr. somtllor niio tem n 
pnlavrn : Dons mo livro CJUC se penso, desejo ou 
ovitnr a contlnunçuo do debato. 

O Sn. PRESIDllNTR : - Nlnguom ostú inseri· 
pto. 

Niio hnvontlo mais quem pedisse n palavra, 
nem numero para vot:tr-so, ficou oncorrndu a 
discussiio. 

REQU!li\I)!E:'>TO DO SU, SENADOU JAGUAillllR 

Seguiu-se a díscussiio do requerimento do 
Sr. Jnguaribo sobro a roprosontaçüo CJUO diver
sos ceuronsos cnviuram no sanado. 

O S1• .• Jaguaribe diz que se truta do 
uma questüo llndn pura o senado, o por isto 
nada mnis ncrosc:cntarin, doixantlo CJllO o sena
do votusso como ontondosso, si nlío julgussc seu 
dever tornar salionttl qtw no pt·occdimonto da 
mesa, pura com a roprcscnta~ão do muir.os cidn· 
diios, não hot\VO aqncllo espirita do justiça rruo 
aliás, folga do rcconiJecer, preside :is decislío3 
dn mcsn. 

O direito de pctiçiio foi sempre rcconhocWo 
pela constituíciio dos povos livres tlopois que a 
lihcrdudtl appÍ•roccn no mtm!lo. E' us~im que 
a nssomlrltía nucionnl da Ft'tlll~a cm l78U con
signGu cm um dos sons nt·tigo! o respeito quo 
se devia prestar :í~llclles que roquorium ; ú 
assim que a livro Inglaterra cm sua constitui· 
ção considera o venera esse dit·cil.o, cercando-o 
da todas us formalidade~, do modo (jl\0 os re
querentes tenham sempre n esperança de ver a 
sua potiçiio despachndn ; tl assim, tinalmento, 
que a Constituiçfto do Imporia, cm sou art. 179, 
garantiu osso direito. Entretanto rjmndo 
CJUasi 200 cidudftos dirigem no senado uma ro· 
prcsontnçiio, o o sanador a qnom_ esses cidadãos 
t:nnflnrnm a mesma rcprcscntuçao rorJUCI' que 
clla tonlm o compotcnto destino, succcllo IJUO 
esta podiclo nenhuma considornçiio !ncrccc 1 

Acrcsconta o orador que, postertot·mcuto no 
dia cm CJUC enviotl a represenla•;üo it mesa o 
pediu que fosso rcmcttidn n uma commissão, 
oiTerocou-so-lho opportlmitludo pnrn pedir do 
,novo ao Sr. pt·osidontc que llzcsso rotit·ar da 
tll'dem do dia a ma teria, :i que a mcsmn l'eproson
tnção dizia respeito. Este fucto tem sido muito 
commum. 'l'cm·sc t•ctirndo dn ot·dem do din 
vnrins matorins, qunntlo motivos imtlortnntos 
nssim o autorizam. Excm11lo tlis>o, c exemplo 
do poucos dius, ó o tcr·so t'Ctirndo da ordem do 
dia o projecto sobro a circnmscl'ipç;io policial 
do l\io S. Ft·nncisco. l'or consoquoncin, não 
ct•a infundatlo o JlOdiclo do orador. 

Nossa occnsião, o Sr. prcsidunto nada raspou· 
dou ao orndor, o osto, confiando nnquollo Jlrin· 
cipio c1ne diz: quem calrt consente, sontou-so 
tt·anqulilo clu c1uo rnvornvol seria n resolução 
de S. ·Ex. Pout:os momentos dopuis, 110t'en1, viu 
o orador que prosoguia n discussão do o!Jjucto n 
CJUO dizia ros11oito o repro>ontnçno I 

O sonntlo r.Ollllli'Ohontlo que o m·udor nüo sú 
polü iutoro~so quo tomúrn tw discusslio, como 
por sot· o arguo dnr]uollcs fJllO trouxernlll a 
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roprcsonLnçiío, devia mngonr-so. J(, não cabia· 
lho mais n pu lavra no discussão. Seria passivei 
apenas, pedir n pnlavra poln ordem o rocla: 
mnr do n2vo ; mns niío o fez pelo desejo que 
tem do nao sor considerado como homem oxn
A'erado o accossivol n sontimcnLos do parciali· 
dndo. Nestas condições entendeu que o silencio 
devia ser o sotl unico procodimonLo. 

Hoje, pot·óm, julga do sou devo r trazer li con
sideraçlio do senado ossos ponderações como um 
protesto cm favor daqnollos, cujo dil•oito foi 
ilo~considorado, para quo a todo tempo nüo 
digam que o orador a quem os requerentes 
confiaram a entrega do sun petição, nem sequer 
protestou contra o monosprcço om que foi tidn 
a t•oprosontaçiío. 

Acmullllonto este negocio pondo da outra 
onmara. Alli, nüo tão grande mlmot·o do cidn· 
dãos, mas tros apenas, aliás mui distínctos, 
levaram do novo umn rcprosontar.ão o, no con
tt•nrio do quo no sunndo so f,.z; o presidente 
recoiJou n roprosontnçiío e mondou-o ti com· 
missüo comtlotento. 

Tom cone i ui do. 

O Sr. Dinl!l de Carva.Jbo (l..• secre. 
tario):-0 nobre presidente da casa nuo póclo 
doixnr a cadeira parn responder no illustrado 
senador que ncnbn do sentar-se; tomo, portanto, 
n turofn do dar ulgumns explicar,iios no nobre 
senador e mostrar que S. Ex. nüo tom rnzlio 
nas accnsnçõos que foz á mesa. 

O Sn. hauAiliDE : - E' passivo!. 
0 Sn. DIAS DE CAU\'ALI!O:-E' estylo COO· 

stanto, niTo íntOI·rompído, dostn caso, quando 
vem á mosn qualquer roprosontnçiio, soja do 
um, sejn qo ~uilos ci~nqüos, ser díl'igida a . re
presentaçno a commcssao a CJUOm portonco o 
negocio do que se tratn. Para isto nt.o se soli
cita votação dn cnsn. 

Mas, quando um senador traz umn ropresen
tnçüo de quaosquor cidadüos o nüo n remette 
simplosmonle ti mo~n. pedindo que lho d~ dos. 
tino, mns nprovcitn a occasiüo porn fazor um 
discurso mais ou menos extenso ... 

O Sn. JAr.UAnm~:- Nüo fiz discurso; disse 
apenas poucas palavras. 

0 Sn. DIAS DE CAai'ALrro:- ... no qual póde 
alguom caror.cr de dar resposta, o Sr. prosidonto 
do sanado tom ostabolooido n regra do quo niio 
ndmitto a rcprosonta~iio ~em que venha ncom
pnn hadn do um requerimento, niío porque n 
poliçiio preciso dosto rcquot·imonto para poder 
ter destino, mns pura rucilitar :'•qucllos, fJUO são 
ar.cusndos 11olo senador quo o nprosontou, o di· 
roito do dnr n resposta que ontondorom convo-
ni~nto. (Apni11dos.) -

Logo o noJu•o senador nlio tom ruziio quando 
nccusu n mosn do ter faltado úquillo que se 
prntica com totlos. Si o nobre sonndor prestasse 
attonçiio, hnvin do VOI' que om otltrns occnsiüos · 
o n respeito do outros fnctos e do outros nobres 
sonndoros, o 81•. pt•osidonto tom Jlrocodido du 
mos ma maneira, 1st o ó, sem pro que so a pro· 
senta qnalqu•Jl' petição, acompanhada de um 
discurso mais ou monos longo, que contenho 
obset•vncõus tis quaos so preciso dur reSJlOstn, si 

nqnellos que slio accusados ou censurados entoo· 
derem dever dnl·n, ó lndisponsnvel c tom sido 
exigido um requeri monto. 

O Sn. JAGuAnmR :,-Queixo-mo principnlmonto 
dn. frdtn de conscqupncin ; u consoquencin era 
ndwr noutra rnatertn. 

O Sn. DrAs DE Co~.nvAr.no :-Si o nobre s~nndor 
nprcso~tnssc sua petiyiio mandando-a simples· 
n:ontc a mesa, olla tOI'IO o sou destino; portanto 
s1 demora houve, foi devida no nobre sonndor .• : 

O Sn. JAauo~.nrnt :-Penliio; cu não fiz discur· 
so; appcllo para o senado. 

_o Sn. Dr~s DE CAnVALuo :-... queixo-so de si, 
nuo se quente do mosn. 
• A rogrn. cstabolocidn pelo Sr. presidente tem 

s1do segUido constantomento, o contra clln ain· 
da ninguom protestou. Si o nobre senador 
presta attcnção á marcha dos nossos trabalhos, 
lw do observar que o Sr. presidente jtímais so 
afnstou desta rogrn. Nüo hn muitos dias o 
noh.ro sonn~or por Pernambuco apresentou um 
podtdo de mforma•;lies, que depois lho foram 
remo ui das; o nobre senador pediu que ollas 
fossem nrchivadns, mas fez um discurso, ao 
qual podia algucm querer dar resposta, o o Sr. 
presidente exigiu que S. Ex. oJferocesse um 
requerimento a os te respeito. Si este é o pro
cedimento constante do Sr. presidente, nfio tom 
razão o nobre senador do querer tornar odiosa a 
deliboraçüo que elln .tomou, julgando que tinha 
sido monospt•ozado o direito que tDm ossos cidn· 
dãos de se dirigirem no senado, fazendo uma 
petição. 

O Sn. JAGUAmnE :- Respeito muito n mesa, 
mas pódo clln onganar·so. 

O Sn. DrAs DE CAnvAtno :-A mesa não podia 
deixar do fnzer o que fez. 

O Sn. JAGUAniDE :-Dei uma prova da minha 
docilidade, núo reclamando na occnsilio ; podia 
pedir a palavra polu ordem e reclamar ; não 
o fiz. 

O Sn. DrAs' DE CAnVALUo :-.Estava no sou 
di roi lo o nobre senador; mas nilo o fez, c agora 
não 11ódo oom rnzfio conLestar o pro·codimento 
havido, querendo tornur odioso a marcha que o 
Sr. presidente do senado segue nesta cnsa, por
quo,dlgo o roJlito, esta marcha tem sido constante 
u respeito do todos os requerimentos cm idon
ticas cit·cumstancias. 

Agora, direi tombem ao nobre sanador !(UO 
niio tom razão quando se queixa do nfio ter s1do 
ncliada n discussão do projecto de que se tratnvn, 
só monto porque voiu essa rcpresotttnçiio. Pois o 
faeto de se dirigir uma reprosontaçiio no senado 
é bnstnnte pnrn que so retiro da discussiio um 
)Jrojocto do ~uo se osu\ tratando? Alguom ro· 
quot·ou o admmeuto dosso projecto? Foi elle 
votado? Não. Logo, o Sr. Jlresidonte, depois de 
dar uma mnteria para a ordem do din, nüo n 
podia retil·ar senão por um requerimento de 
adiumcnto Oll quando sobreviesse mntorin ur
gente n respeito dn qunl o senado ti vosso votado 
urgoncia, paro mais do espaço se trntnr do as· 
sumpto. 

O Sn. lAr.uA.nmE :-Mns o facto é:quo o direito 
do potiçüo ficou nano; não teve consoquoncin. 
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O Sn. D1,1s 011 CAilVAT.IIO: -Portnnlo, creio 
que o nobre sonndor niío teve ra1.iio nos dous 
pontos cm que nccusoll o illustrndo presidente 
dcstn caso. (Apoiarlos,) 

O Sn •. LtGUAnum:-Sinto ostnr cm desncolirdo 
com V. Ex. ; mas pomo que tenho. 

Findo o debato, Ocot1 a di~oussüo oncol'l'arla 
JlOl' falta de numero para votar-se. 

ATTENTADO PllATICADO EM DANAN~IIlAS, NA 
l'.lRAIIYDA 

Entrou cm discussiio o requerimento do Sr. 
Diogo Velho, \1Crlindo infol·ma•;ão sobro o attcn· 
tado prntil:ndo contrn o advogado João Mendes 
niboiro nn cidade do nnnnncirns, nn previne ia 
dn Pnmhybn. 

O Sn. D1oao VEI.I!O pediu pnrn rotit;al-o. 
Nüo llllvondo numnro pnrn votnr-so,ncon cn· 

cerrmln a discussão. 
NEGOClOS Dli: SERGIPE 

Seguiu-se n discussiio do rerjuorimento do 
St·. Corroia Jlnrn que se peen no governo ci'•pia 
das commnniou~Lills flUO hoÚvor recebido sobre 
o processo eleitoral em Aracajt\, ninchuelo, 
Rincho c Lagarto, nn provincin do Sergipe. 

O §r. João A.H"t•cdo:- St·. Jll'CSi· 
dente, depois dn rliscus~ão que teve este roquo
rjmontn niío me chognram informnçüos novas. 

Era com o fim de Jli'OVocn r cx.plicncõcs du 
Jlnrlc do nobre ministro rln justir.u, que cu 
tinha pedido a pu lavro; limito-me pois o llCI'· 
gunlar n S. Ex. si p1'J(lc nos di?.cr mais alguma 
cousa a respeito rios l'ncto3 CJue foram denun
ciados no senado. 

0 Sn. DANTAS (minisll'o da justiça):- Niío, SC· 
nhor; tlOJlOis t\n[jncllas informações, nüo recohi 
ontr·as. 

O Sn. Jo:io ,\~F~Rno:- ~cndo pro1'n1'ol que 
ou r"e~IJa dcpors mformn•;ues que espero, op
portuunmento trntru·ei disto. 

O Sn. DAN'I'A~ (ministi'O da justí~a.):- Púdo 
pas~nr o reqncrtmonto. 

Fica cnccrrndn 11 discnssiío pelo mesmo mo
ti\'O. 
ELlllÇÕES MUNICIPAES NA IIAIIIA ll l'n!SÀO DE U~l 

Ol'I'ICIAL DO I.xtmCITO 

Entt·ou om rliscussiío o requerimento du Sr. 
lllllfllleirn pcr]indo inforn:n('t•os sobt·o n presença 
do for('~ Jlllhltcn nn mntl'11. rio l'illll', n11 cidndo 
dn Dnhw, cm L' do 1nez pns,ndo; c outroRim dn 
prisi10 irregular o noinlusn tio CJUO foi victimn o 
tenente honornrio do oxct•cito Elysetl Dnntns 
!Jncehtt', cm 'l'ieté, provincin de S. l'nnlo. 

Ficoll pelo mesmo motivo om:crrndn n rlis· 
cussüo. 

O AVISO IJO MINIS'l'Eil!O DO I)IPRiliO SOilllll A CIIEA· 
ÇÃO DE !O C,WI;m.;s DE l'lll.IIIWl.\S I.ETIUS 

ScHuitl·so a discussno tlo requerimento do 
Sr. Cunha o Figneh·cdo pttl'll r1ue se archivo o 
nyiso do mlnistorio tlo unporio que enviou :i 
mesn. 

O §r. Di:a"' (lc C:arvnlho: -Sr. 
pro!lidonto, 011 podia do!listir da pnlnvra CJUC pmli 
na occnsillo um que foi Ullrcsontn•lo o requeri
mento do nobre sonador]lot' Pomambnco, porque 
já doi nlgumns oxplícnçiíos a este respeito quan
do hn pouco fnllci sobro outro rcquot·imonto do 
ldcnticn nnlluozn. 

Nüo tlcscjn\'n \'atar contm o rcr]ucrimonto do 
nobre senador, para quo a informaçiío rontoltidn 
no sen11tlo sc,ín cnvmdn no nt·chivo, o antes 
protcndin pcdu··lho CJllO o rctlr.•sso. 

l'nm que uma infot·mneiTo rcmcltida no senado 
sojn enviado no nrchivo', pOI'riUO o senador CJUC 
n potlitl nno julga conveniente l'nzcr nso delln,nuo 
h a ncccsslda~lo do \'otnçiio do sonndo (apoiai/os); 
sorin mesmo lneonvonionto C!UO so ostnlioloocsso 
ngorn esse Jll'cccdcntc, c foi n rnzüo J101' CJUO pedi 
n IMlaVJ'n. -·· 

Quando qualquer nobre senador ox.igo infor· 
mo~Lics do governo a rcRpuito da marcha dos 
negocias publicos, o ostylo dn casa tem sido 
romcttol-ns, logo qtlo slio rccohidns, n quem 
fez a requisição, parn fuzor uso llcllns como 
entender conveniente. 

Si o sonadot• r1uo foz o rcrJliOI'imento pedindo 
inl'orm;u;iícs nnlondo CJUO pode fazer oiJrn com 
o! las, nsn do sou uil·cito, ou Pl'OJIC.ll<fo que a 
commissfio tome conhecimento da mntor1n, ou 
oll'orocontlo um tlrojecto de !o i a css~ rcspcilo. 
Mas, quando o senador que cx.igc ns informar•.õos, 
julga quu cllns sotisfme:n o nm pura que ns pêdiu, 
c que não pt·ceisa mais fazm·nso dellas, o estylo ~ 
rcmcllol·ns ú mesa 11n1'n CJUC esta tltl·lhos <los
tino; o, sem que preccd11 votação do sonndo, 
essas informn,iíes sito romcttidns no archivo. 

Não hn muitos dilts onohrcsonador JlCio Param'< 
fez um t•oqncrimento Jledindo cct•tns infot·ma· 
~õcs; cllns vieram, o o nobre senador disso 
qu~, ú yista .rlns informn~õos, niio 11roci>nva 
mms de pratrcm· acto algum como sen11dor ; 
rh.volvotl·US n mesa, c, srm que rn~uercsso 
nem lionvcsso vot:u;iio rlo senado, o Sr. prosi· 
dento mundan-as pnrn o nrchivo. 

l'or conseguiu to, as que o nohrc senador por 
Pernambuco recebeu, nüo ora preciso muis rlo 
que devolvol·liS ti mesa, pura que fossem romct· 
tidas no n1·chivo. 

Mns o nobre senador, nn occn!iiio cm qllo 
devolveu essas informações :í mesa, fez um 
diSetli'So, fez olos~rvn,õos, o essas ohservnçõos 
podiam ser contestndás por qunlquct• dos hon
rados momhl'OS da casa; e o Sr. presidente do 
senado, 1\cl no principio qno estahclccm, do que 
sompt•e r1uc hn discuss~o deve-se dnr lognr n 
que os tll'oposir,õcs do primeiro orador sejam 
contestndns pm: qualquer outro, quando quuira 
fnwl-o, ox.igiu que o nobre scnndor mnndnssc 
nm I'NJllct·imonto ti mcsn. O nobJ'O presidente 
niío potlin prosct•ovct· o snntluo em que o hon
rntlo senador devia mnndnr o seu requerimento ; 
o S. Bx. ontcndou qno dovin mun!lnr um ro· 
flllCl'imento simplesmllnto Jlarn que fossem rc
mcltidiiS as informue.iles no nrchivo. 

[•'o i, portanto, pÔt• cstn rnzfio que cu JlCdl a 
pnlnvra , para rogar 110 nobre seHU<lor quo 
retirasse o sou roquurimcnto da discussão, allm 
do niío se ostnboloccr o procedente do que, pnrn 
mnndnr pnpo!s CJL!O sfio do sonnrlo no nrchlvo, 
sc•jn m•cussnl'in umu votnçüo do mesmo scnnLlo. 
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Os nobres senadores sabem que as informa
ções romettidas n esta casa em consequencia da 
rcquisiçiio do um senador pertencem no senado, 
niio são desse senndot·; e, si a clle são remct
tid~s pnrn o uso que julgar conveniente, niio se 
segue que lenha elle n proprlodndo desses papeis; 
pelo t:ontrsl'io, deve mandai-os n ·mesa para 
dar-lhos destino. . 

Portanto, ou entendia quo o nobre senador 
faria um serviço l'elirnndo o sou rcquerlmonlo, 
porque está salisfoilo na pnrle cm que dc~ejnva 
disculir a accusação que lhe linha sido leila; e, 
não necessitando a informação de uma votação 
do senado para sor rcmcttída no archívo, o re
querimento torna-se desnocessarío. 

Eu teria de votar contra, e preferia que o 
nobre senador o relirnsse. 

Eram estas as considerações que eu linl1a do 
fazer, e peço desculpa ao senado de haver 
occupndo n sua a !tenção com um negocio que á 
primeira vista póde pnt·ccer do pequena imper
tancia, mas que reputo de algum alcance, por
que os precedentes uesta casa valem de muílo. 
(Apoiados.) ... 

. "1\.l, . 
O Sr. Cunbn e Flguefredo :-Sr. 

presidente, V. Ex. sobe que si nprescntei o re·. 
querimento de que se trata, não foi senão por
que V. Ex. niio quiz consentir que eu lesse 
no senndo ns mformações que recebi, quando 
não devi o, nem podia deixo r de fazcl·o; li mi· 
tunda-me n ficar snlisfeito com o alvitre que o 
no!Jrc senndor por Minas acnbn 'de lembrar, isto 
é, de rcmctter á mesa ás informnçlics, silencio· 
snmcntc, parn o archivo .. Eu não cumprit•ia o 
meu dever si <leixnsse·de ler ossos informat'õcs, 
porque o senado ha de se lembt·ar que, quando 
formulei o meu requerimento, disse que, em 
vistn da censura que me tinha sido feita na 
outt•n cnmnra, era obri11ado n respondei-a ; mas 
sómcnte o faria quan'do me viessem as infor· 
mn•;ões, que por si me proporcionariam n melhor 
dcfesn ; niio queria·oppôr sómente a minha pa· 
·lavra·. 

Ot·n,já se võ,que tendo eu recebido as informa·· 
ções,uão tJodia deixar de lül·as ao scnndo,rcmct· 
tendo-as silenciosamente í1 mesn; assim não faria 

<1 del'esa ; qull eu tinha promettido fazer nestu 
cnsa. 

Portanto, si o nobre presidente do senado 
tivesse c:on>entido que cu fizesse logo, como 
pretendi fazer, a leitura do documento, nüo teria 
upresentudo o tal requorimento. , 
1\J O Sn. rnRSlDEIIT~:-Nüo podia permiltir.isso. 

C) 0 Sn. CUNHA E FtGUIU\lllDO :-Mas desde que se 
inc tolheu osso direito, doveria eu remetter si
lenciosamente as informações á mesa? Nüo ; 
então tel'ia i iludido no scnnâo, 

Fui, pois,obrigndo n mandnt' um requerimento 
~ue eu mesmo considerava inutil c fulil; mas 
que tornou-se necessario, porque linha necessi· 
dado de defender· me. . 

A culpa, pois, niio é minha; é do nobre pro-· 
sidente ou ilo regimento que niío dú n palavra 
senüo mediante requerimento. 

Eu sou o pt·imoiro n nprogoar como inutil o 
requerimento (riso); mas ngora niio o retiro, 
c o senado procedo como quizer. 

v. IV 

O Sr. Presldente:-llevo uma expli-
caciio ao senado. . 

O noilre senador para defender-se do censuras 
que lho foram folias na cnmara dos deputados, 
queria ler as informações que para isso solici
tiírn, eu niio podia perrnillil·o sem que o nobre 
senador dósse lagar a ser contestndo. 

Seria um precedente muilo projudicinl o que 
.autorizasse n qualquer senador, qunndo i,lle 
aprouvesse, tomnr n palavra, responder a <hs
cursos proferidos na outro cnmnra sem poder 
ser contestado aqui. 

E' preciso que huja uma base para n dis-
cussüo. . 

O Sn. Cu11n~ ll FIGUEIRI!oo:-Eu fui accusndo 
na outra cnmaro, do v o defender· me na minha. 

O Sn. PURSIDENTE:-0 ~enndor accuMdo na, 
outra comarn póde defender-se nn imprensa. 

O Sn. CUNIIA ll F lGURtnEoo:-Niio fui eu o pri • 
moiro. 

Findo o debnte, ficou encerrnda a'discussiio 
por falta de numet'O para votar·se . 

O OFFlCIO DO PRESJDE~TE DA C~liA\lA ~IUNICIPAL DA 
CÔRTE DJC 2~ Di: lULIIO 

Entrou em discussão o rQqnerimento do Sr. 
Teixeira Junior, pedindo cópia do ameio do pre
sidente da camarn municipal da côrte de ~'• do 
mez passndo, que motivou o aviso do ministerio 
do imporia de 27. 

. O Sr . .JoMé Bonll'ítclo: -Sr. presi
dente, depois das explicações dadas pelo chefe 
do gubinete na discussão bnvilin nesta cnsn, eu 
111e reputnva obrigado n fullar em segundo la
gar, s1 o nobre senatlor pelo Paraná reafirmasse 
as censuras foitus de commum accurdo com ns 
doutt•inas sustentadas pelo nosso i Ilustre coilega 
senaclor peln província do Rio ue Janeiro. 

Vejo pot·ém <]Ue S. l,x, mostra desejo de que 
eu fallo... · 

O SR. CORDEIA : -Não, senhor; só si V, Ex. 
julgar conveniente. . 

0 SR. JOSÉ: BONI!'ACIO :-Então supponlto que 
VV. EEx. estão satisf~itos com os es:pliciçõos 1 

0 Sn. D~NTAS (minidi'O da justiça): -Devem 
estnr. 

0 SR. BARÃO DE ConGIPE:-Peio m~nos rcsi· 
gnados. 
. O Sn. JosÉ BotmActo:-Não desejo, pois, pro

longar a discussão; mns tamhem njjo fujo uella. 
Si os nobres senadores estão sutisfeitos, muito 
folgo e sentar-me· hei; mas si quet•em que con-
1inuc, far-lhes-hei a vontade. 
. U11 Sn. sENADOR:- Estão satisreitos, quem 
caia consente. 

O Sn. Josf: BaNIFACIO: -Ent~o souto-me. 
Ficou cncer~ndil IÍ discussão por fnlta do nu· 

mero para votar-se. 

. SOCCORROS Á PROVlSCIA DO l'IAUIIT 
Seguiu-se a discussiio do requerimento do Sr. 

Paranaguú, pedindo inrormnções sobre a lm· 
16 
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portnncin dns qunntins distribuidns com soe
canos ,., co1nnt·cn do P!'incipc Imporinl nn pro· 
viucin do Pinuhy. 

O S•·· Jagnaribe diz que nenhuma 
rolloxfio tcrin do oll'crccot· no senado sobt·o csto 
rcqum·imenlo, si o SOl\ nutor, npt·osrmtando·o, 
em wz do lt'nlnr do objecto do rcquorimcnto, 
não tiv,•ssll tt·atado do nm outro. 

O scnmlo Iomilrn·so do CJUO o nobre scnmlor 
Jlelo Pinuhy, cuja nusoncin o orador lnmontn 
nesta momiJnto, rJuan<lD npt·osontoll este reqne· 
rimentn Jlroem'Oll pcdit· cxplicn('õos no nnbt•e 
pt•csidonto tln conselho o n um dos membros 
da cotnmissiio de ostnlistícn sobre o verdadeiro 
sentido da llllllltHla que o senado tinhn olrot·ecido 
no Jli'Djecto vintln da ontl·n camnt·n, rtJinlivo :i 
dosanúoxnci'o do termo da Amal'l'açfio dn pro· 
vincia do Ccnrlt para incot'llOl'nl·o ,., do Pinuhy. 

Dovo o orador declarm· que folgou immonso 
com onvir o tWIII'o :;cnndot• pelo l'iauhy, que 
ern o mais ompeilhado nn dcsmcmbrar.•iío do 
Ceur;í, vir declarar no senado que o projecto 
pelo qunl tanto se tinhn inlot·cssndo era objc· 
cto do duvidas que S. llx. queria dcsfnzer pura 
governo dn ontt•n camnra, duyidns que !ison· 
goiant o legitimo amo!' JH'oprio do oratlor, JlOr· 
que mnitns rezes disse c wsistiu r1uc nquelle 
rn·ojccto nfio se I imituvn n deslocar do Cearú n 
frai;nezin tia AIIHH'I'nçiio, umn peqnenn pm·çiio 
do tet'!'ilnrio tlo litoral, 1nas lambem uma gran· 
de pnrlo' da sm'l'a Grande, on talwz toda sct'l'n 
Gt'lllHie, cnn fnt•mo se q uizet' in tnrprctnr, visto 
como o prn,jecto falia 0111 cumiarlas dn serm, o 
o Ol'nrlor Oe1nonsu·ou que taes cumimlns não 
exi~llanl, que fln npenns umn gl'nnúe plnnurn 
so!Jru um alcautilndo cót·te, qun separa a plani· 
cie da SOI'I'il pelo larlo do Cont•:i, som nem uma 
descida sensível pnt·n o lado do Pi:mhy. 

Pot·lllnto, ns duvidas tlo que dou noticia o 
nobre sllllllt!or pelo l'innhy, viet'nlll conobornr 
tudo qnnnlo o orador Linha dito no scnndo, quo 
sem duvida pl'!o prestigio do nobt·o sonadot· 
pelo Piuuh)•,naqtwlln occnsiiío não dou nenhuma 
ilnportnncia ti demonstt·nçiío do orndor. 

Nno quot·endo, t:onllttdo, t•cnovat· di,cussües 
findas, consulta o orador ao Sr. Jll'Csidente si 
púdo mandar um additamonto no requorimonto 
guo ost:i em discuss"o; o si pulo facto do 11fio 
llnvor numero, este nca prcjurlicndo ou pó do 
ser votado ..... 

O Sn. l'llESIDENn :-Pódo ser votado. 
O Sn. JJ.ouAIIlliE :-... cm occusião oppor· 

tuna ? 
O Sn. J>nEstoE:-.TE:-Quando se valar o roque· 

rimonto, mns ó preciso qn,e o nrlditnmento sojn 
roforonto no mesmo requel'lmento. 

O Sn. JAr.uAmnll diz que, tendo ostrnnhndo 
quo n pt•oposito do soccorros publlcos se Jovnn· 
tusso nesta casn uma questão finda, não hn do 
por certo requerer cousn que uão tenha rolnçíio 
com o olljecto. 

A pouco so reduz o additnmonto. 
Desde rtue o nobre senador pelo Pinuhy, 

desejo sabor quanto se dospondo,u om soccorros 
publicas com o mnnitoipio rlo Príncipe Imperial 
pertencente no Plnuhy e que portoncorú no 
Cenr{l, si o projecto l'ur approvado nn outra 

cnmam o que o orador espera cm Dons niTo 
ncontocort'l, tnmbçmjulgao orador que igual iJ!· 
toro~so devo m:uufcslnt• cm saber, s1 n fro~:uezta 
da Amm·rn,iio quo pertence nínda no Geará, 
tnmb,•m foi soccOI'rida. 

Acrcdíln CJUO o govot·no tor:'i algum cmbarnço 
cm sntisfnzor ossn rcrJuisiçfio, porr1uo o scnnuo 
subo que os soccnrros vfio para :1s cnpitnos o os 
presidentes os distribuem como cntondcm, som 
llcnr tnlvez cscripturar.fio especial sobre cndu 
município, • 

.llntretnnto, si QSCI'ÍJítnruçiío cspccinl so fez na 
provinl'in do Pinuhy, ú natural 11110 L~m!Jom se 
llzesso na tlo Ccnrú, o cmhorn o lll'CS!tlonlo do 
Cearú seja mlvorsario ilo orndor, ncreliiLa este 
que clio'uno terú r .. ito o injusti,n do distrilmit· 
soccorros pnrn outras pnrtos o nfio pnr11 Amnr· 
ruçiío. 

Est:'1 corto, pois, que não foi nbandonndn 
nquelln populnr;ão, o que nossas condi,ões o uddí· 
lamento, si hotwor cscripttu•nção a osso ros· 
peito, poderú tamlJOm sot· sntisl'oito. 

Vai nwndar úmosa o sctt additnmonto. 
Foi lido, npoindo c· ]Josto cm díscuss5o o se· 

guintc 

ADDITAl!ENTO 

• Que se solicito igualmente ín formnofio sohro 
a qunntin dospondilln com soccort·os romociuos 
pelo Ceurít ;í fi'C~uczin fla Amnrl'nt~iío,. 

Em 7 do A~osto do 1880.-Jayual'lbc. • 
Finclo o dobntc, ficou onccrrndti n rliscussfio 

por falta do numero pura votnr·so. 

ATTENTADO NAS COl!AnC,\S Dll S, DllUii.IIIDO DAS 
UUSSAS1 NO CEAI\.\, E :\(AllAC.\.S, NA DAlilA 

Entm em discnssão o re~ucrimonto do Sr. 
Corrcin pedindo ínformaroões solll'e'os ntton
tndos commcttidos contt·:i o jniz do dit·eito do 
comarca de S. Bm·nnrdo dns nussas, província 
do Conr;',, o promotor puiJ!ico da comnrcn de 
Maracús, província da Bahia. 

O Sr .• Toiio Alfl•cdo :-Sr. prcsi· 
dente, ett niio teria 11cdido a pulnvra sobt•e o 
rccluc,•imento que se discute, si, por occ~si~o 
de npresontnl-o, o nobt'e st!nndor pela provmcm 
do l'nr:m:í niío houvesse trntndo do fnctos grn· 
vissimos occotTidos na comnrcn de 'l'nllaralú, 
da minha provincin, o si, respondendo a S. Ex., 
o honrado ministro da justiça n"o se tivesse 
sorvido do informn,iles incompletas, 

Os extractos que o nobre mmistro leu collo· 
carnm om mú posiçfio um homem respoitnvcl, 
do quem fnço o melhor conceito, o que cm toda 
n sun vida tom dndo provns do cidndüo pacifico 
o honrado. 

O Sn. · DANrAS (míllistra da justic.a) dzi um 
aparto, · · 

O Sn. Joii.o Ar.FnEno:-E' exacto: n rnltn niío 
é de S. Ex., nem os extractos foram feílçs na 
secretaria dn justír;a; víornm da sccrotartn da 
prr.sirloneíu do Pornnmbuco.' 

Senhora~. os factos occorridos na comarca de 
Tncnrntú não tiveram consoquoncías tua lamon· 
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tnvr.is,~como ns que resnltnrnm dos ncontcci· 
mantos <ln cid:~do da Victoria ; mns silo muito 
gravas o rlenntnm proposito !Irmo, lon"nmonlo 
promodilndo, do ucilnr n pm·dor um hom "ei<ladiío 
o o nnrnm·oso saquito do nmigos douicndos que 
cllo contn. 

A cornnren do Tncnrntll, como quasi todos os 
serLüo~. nel1n~~o ontrogno n inllncncins mnleOcns; 
Vêm d'nhi VS I!Crturbnçües C uc~onlons, do IJUC 
t~dos n.os fJUerx:!mns, o que cstao pedindo pro· 
vulcUI!Jns enrn·grcus, Hcsnlva-so o gnvcrno, si10 
oslos os mons votos, rcsolvn-so sem pcr·dn de 
tempo n fn7.tJ!'? verd:uleirn-pnlitica qno'so fnzin 
outr·'nrn, n Jlrdrlien quo so nl"trnhia dn~ rolnr·ücs 
pcssonr•• o dos interrJsscs pnrlidnrios 11nrn ·lo· 
vmllnr· o impcrio dn lei o dcmon•trnt• n todos os 
indivirl.ros rJUO urro so póde ser criminoso impu· 
nomonto. 

O Sn ~ DANT.\~ ( ministm !la justiça) :- Esln 
nccusnçao é mu1l0 vngn: nao pódo ser necitn. 

O Sn. JoÃo Ar.FnEno:-Our.n-me o nobro mi· 
nistro Jli'Íiiloirnmente. • 
. E' dn peqncnn o .má po_lilicn, qne so prendo nos 
mtcress1~s part1dar10s c ns rulaçUcs pessonos; t5 
desta tt•isle JJI'J'O qno e11 desejo VOJ' o governo 
resgnttn·-se rcsolutamcnto. P!'ocurom-sc e SC'jnm 
nproveitndos pnrn nuloridndes os homens mo· 
llwrcs; porst~am-so os criminosos, como se 
fnzia em ~vucns pnssndns, 

O Sn. DM>TAS (ministro da. justica):- E' o que 
se fuz hoje, não so fuz outra cousn. . 

O Sn. JnÃo ~r.FREno:- V. Ex. ouçn, c depois 
nw respondol'll. 
E~ m_o t•ecordo do qno, sondo presidonle dn 

EI'OVII1Crn do Pernambuco o honrndo Durão do 
Bom .lnrdim, aconteceu qno inlluoncins conser
vadoJ'Us, ligndns por nmizndo o )Hli'Onlosco n 
pessons do nlta ~osioiTo politica, soiTrossem a 
imputação rlo nssnssinnto do 11111 dole"ndo de 
policia. o governo niTo hesitou: foram nomendns 
nulOJ'idndes cnpnr.cs _de fnzer justiçn; rlcu-so. 
lhes a força nocossurw, o cllns proccdel'llm li· 
vromento com torlo o rigor quo lhos pareceu 
convoniento o fnndndo. 

Posleriot·mento, nn nrlministrneiío do honrado 
s~nador poJo Pintlhy, succ~dcu rjuo inlluotmins 
ltborncs dn comnrcn de Flot•os sofTrossom i"ual 
imputnção a rcspoito de um juiz mnnicipal do 
seu partido, que niTo qui?. ser instrumento do 
adies politicas. Logo quo foi conhocido o J'ncto 
o prosidente enviou força militnr, nomeou 
novas autoridades, e todos os criminosos foram 
)lOrseguidos. Eu pudorn citar muitos outros 
!'netos. 

!\!as é assim que so tem prnticndo nos ultimas 
tempos? 

Niio duvido dns bons intonc.üas do govorno 
mns alio tom sido fraco niio sónionto com ns in; 
1luoncins politicas, mns tnmbom com os corrilhos 
]lessoaos, que so armnm o praticam os maiores 
dosa tinos, sem quo lhes opponhnm providoncias 
promptas, onergicas e decisivas. Appellu-se 
com grande demora, parn moias extrnordinnrios 
o oxeopcionnes. 

O.Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Tem· 
so tomado as modtdas as mais directas, 

. O Sn. JoÃo Ar.FnEno:- Sonhares, ou fJnero 
'fnllnr nesta assumplo cm tom perfoitnmente 
neutro. 

0 Sn. DANTAS (milli.lti'O da ju,,tir,a):- V, Ex. 
propnrn umn nccusn\•iio fot·midavol, ou niio 
posso dcixm· de protestar. 

_o Sn • .Jo~o ·Ar.tmEno_:- Em p1·imoiro lo~ar 
nHo tcn lio SidO dos mn1s snveros com o nilllro 
ministro. Em seg-undo lognr, nüo ó pnro l'nzer 
nccn>nções, mas pnrn pedir providon<:ias oro· 
mrJdio, CJUO on cito factos quo todos snbeul, oq110 
muito me alnigcm. 

O Sn. DAli'TAS (ministi'O da justica):-Os fnclos 
conhecemos c tnstimnmos. ' 

O Sn. JoÃo Ar.FnEoo:-Niio qnnliOquo V. Ex. 
menos juslumonto.o procedimento dos sons cal· 
legas, porque pedem, como estou pedindo, 
rJUil so ftt\'" melhot•uJ' o o;tado dos nossos 
sertões. 

O Sn, DANTAS (ministi'O rlit ,iHsticn) : -Disso 
qnc V. J,x, rormuluvn umn nccus:ir;uo . 

O Sn . .laXo Ar.vnEoo:- Estuvn citando fnclos 
quo se del'lllll, quc1' no regímen cnnscrvndor, 
qtwr no regímen iibernl, c polns quncs so linha 
cho~n1lo u convuncor ns {lO[llllnt~ües do sertilo do 
que niTo h:rvin nenhum potentado capuz de cs· 
cumecor dn lei o da nulot•idnllc .. 

O Sn. D.lli"TAS (miaistro rla justica):- Como 
não ha da hnvl!r ngo1·a. · 

O Sn. JoXo Ar.FnEoo:- Estou pe<linrlo ao 
noliro ministro rJUO tomo ig-unes providoncins, 
pnra qnc cesso o ostndo verdnueir:llncnte culn· 
mito<o om que so aclwm nossos sot·tüos. 

Pois, senhores, mio vemos ns dontincins con
stnnles do nttonlndos contra as pessoas uosjilizos 
do direito, dos j Jtizes municipues, rlos pro mo· 
tores, dos vignrios ? NITo tl o p!'oprio 111inistro 
da justiço quem, hn poucos dins, nos descrol'el1 
nquí a I'Og'iiio liaS. Jfrllncisco eomo urna região 
perdida, povondn por bnndidos, IJUO davam 
solrm· no sctl proprio antro guorJ'n ot•gnnir.uda 
como para lon~inquus expcdiçlios? O que hn 
novo no que estou dizendo, pnru quo o nobre 
ministro, tão magoando, v isso logo proposito do 
nccusnr;ües injustas? Mais pacicncin, pcrdue·me 
o nobro ministro. 

O Sn. · DA~TAs (ministro da justiça) dá um 
npnJ'tc. 

O Sn . .TaXo A~FnEno:-V. Ex., que so votou 
no servi~o dn voJ·dnue, que quor sor um homem 
justo, não tem o diroito de pôr em duvida que 
outt•os tenham iguues sentimentos, !lrincí· 
pnlmonlo nquelles quo por nenhum neto da sua 
vidn deram a ninguom o direito do ontender 
que s~ dirigem por múos princitJios. 

O Sn. DANTAS (ministi'D da justiça):- Posso 
nltribuír ínjustícn nn fórmu, 

O Sn. Jai\o A~Fn&oo:-Nn Córmu não; liqui
dilmos isso de umn vez. Jú proforí eu alguma 
pnlnvrn que nem de levo fosse offensivu a v. Ex. 
ou n nlguem? 

O Sn. DANTAS (ministro da juslína):-Niio é 
isso. • 
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O Sn. JoÃo Ar.vnEoo:-Porr1uo tnnta]H'essn om 
qualillcar minhns palnvrns? 

O Sn. DANTAS (ministro dajustipa):-Foi na 
li!Jerdndo du discussuo. Acho quo V. Ex. ostá 
sondo suscl!plivol. 

O Sn. JoÃo Ar.vnEoo:-Vejo quo o nobre mi
nistro j:í so impacienta com os roqucrimcntqs, 
jú nconsclhu quo nfio sojn OlllJH'agndo essa meto, 

}:i disso quo o g-overno · nffo pódo estnr respon
dendo todos os dias n pergnntns. Niío desuo
nho"o quo até corto ponto o nobt'O ministro tn!U 
razão, como não doixo de prcstnr muita nttcnçno 
o mnito louvor ítqnollcs qnc com a maio!' so
licittulc se oncnrt·ognm do chnmnr os ~tudndps 
do "OVcrno pnl'll fnclos que lor\os os dws cstuo 
pondo cm pcrturbn\'pos .e \'nzondo mui á . nossa 
patrin, porque prcjudtcam o sctl conr.cno .no 
oxtorior. (Ap"iatlos.) , . • 

Não creomos p11ra nus a dosostunnçao quo 11)0· 
reco um paiz do \Jat·bnros, cm que todos os dtns 
se c;tcjnm conmwtlendo crimes quo fiquem 
im]ll\llCS. 

Nf1o nccito n censura do nobt•o ministJ'O, nem. 
dou motivo :'1s suns impncicncins, JIOT'CJUI!, posso 
dizcl·o, uiiwucm tem sido rnnis pnrco do que 

n ' ' ]' V eu no emprego dn meLO rtuo ~. ;x. rciH'O ". 
Fiz um requerimento cm . occnsião so omn.o, 

om q nu o mo u dever mo im pc\lin n l'iiZol· '! ; III! O 
JlOtlia dcixnt· do tratHI' dos nc:;ocios dn VtelOI'IO 
(a.pniarl•1s); e, n~nrn tomo parte na discu,~ffo 
deste l'i.'IJIICI'illlülltll, jllll'fjUO, SOOhOl'tJS, T'l'jlltn, 
si os !hctos elo 1'ncnrntü nüo li\~ernm toclns ns 
conscqucncins lnstimnvcis dos da VictoJ'in, síio 
ta(VI'Z uwis graves, utlmHJondo-so tí íntOilfJ~o 
IJCI'YCI'~II O Ü longa prmnellilnçfio. CO!ll flUO ~C 
tem Jll'ctcnditlo ponlot· um cidnrlíio rcspciwclo. 

E pura qno tacs \'netos cosscm, assim nu minhn 
Jll'OVinr!in, como nn do nobt•o ministi'O da justi!,'n, 
que tnnto se prcoccnpn com o estutlo dn 
reg Li o dn S. fi'l·mu:isco,-diroi mais umn vez-, 
n ~1·nndo politkn, n pn\iticn quo so dospt·cndo 
dos int,resscs pnrl.idnrios, n politicn rpltJ n;ln 
qncr su/JCI' quncs sfio os rloputnrlos 011 ns int!ucn· 
cins fJlHl jli'Otogern este ou nqnollo lwndo,é n 
quo sorve, é n rJuo hn tlc mot·nli""' o sortüo; tal 
foi o 111oio por que cm otllrns upocns, cm situn
çucs Ii bor:•os o couservndoras, so l'OJH'imirnm 
factos scmelilantos. . 

Scnh•ll'es, vem de longe o plano JlOI'I'Ol'SO riu 
pcJ•drn· um cidadõo holll'arlo como ú o Sr. to· 
ncnto .. coroncJ Fmncisco Cavnli:nnti tlo Alhll· 
qucJ•quo, in/lucncin conservutlot·a om 'l'acnr:;tü, 
Desde fjUO entrei nn politicn, tenho onviúo úizot• 
quo c\lo é um homem 11om ; cidad;,os rrno o 
conhecem pcssonlt11cnto (ntllll!ll o vi) sempro 
me :•ssevol'lll'lllll fJllO o seu JH'Occtlilccnto tom 
sido Íl'l'OJli'OhOnsiVcl; fJUUllÚO entrai Llll l'OÍII0UCS 
mais dirtlelas com o\ lo formavn 11 seu respeito 
essa opinifio; nfio posso portnnto recusar o qno 
osso homem mo diz, nom tloixnJ• do crot• rtuo 
é victimn du mais atroz porsogui"ão. O nnno 
passotlo, no ch~gur da Enropn, rocrj!Ji do\ lo uma 
ent•tn (tom u dnta do 8 do Junho do 1870), om 
quo depois do comprimcntur-mo pelo mou ro
grc;so o poJo rcstn!Jclecimonto du mlnhn snuúo, 
Uizín·lllO o scg-nínto: 

, ,\s nutol'idndes poli ticns desta termo, dopois 
do praticar quantos abusos lhes viot•um u imu· 

ginnção, untos o depois da oloicüo, ultimamente 
cntendOJ'nm acabar com os consorvndoros, mnn· 
dando mntnl-os. Antonio Jonquim Leito, vorcn· 
dor dn cnmnra o conservador quo nfio jogn, 
levou um tiro do omboscadn, do qunl escapou, 
porém, ficnndo com 11 miío direila n\oijndn. tm 
tenho solTrido muitas omlloscadas, o bn trcs dias 
soiTri umn nesta nossa fnzondn ando mo acho. 
Sei quo ha proposito do mo mntnrom nnl,os que 
sullnmos, porque dizem que, morto . cu,. morro 
o partido consorvudor de •racaratú. • 

O Sn. JAGUAmnE:-0 meio ó summnrio. 
O Sn. JoÃo Ar.FnEoo:-Esso homem já solTrin; 

seus amigos j1i ornm victimns. Vejamos os factos. 
rer!ontes. 

O toncnto·coronol Cnvalcnnti entendeu-se com 
o chcfo Iibornl Joaquim Dnr!Jo1.a do s~uza tlor· 
rnz o fo1. com ol\o um ncclii·do n respeito dn 
olciçiio municipal; estavam nmhos fit•mes no que 
haviam combinado; mas as autoridades policiacs 
OJlJlUZcrnrn ·se. . . · 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-Algumas 
das quaes j:'1 \'omm tlcrnittidus pelo Jll'osidonto 
nctunl. 

O Sn .. loÃo Ar.FMDO :-Não adinntomos itlúas, 
pooo quo attcndn. 

A pnlicia oppoz·so ao IICCôrdo, o prep1 rnva-sc 
para frusti'Dl·o. . . . 

Di1.-sc, c votJ dcsdo Ja dcclnrnndo fiLie, SI o 
tcncnto·coroncl Cavu\cunti assim pt·ocorlou, nffo 
posso approvnr o sou acto, JlOI'que niio me 
obt•igo a appr·ovar netos fJUC ni.o sPjam hons, 
pl'uticndos pOI' 11\0ns nrnigos; àiz-so quu JlOI' csso 
tempo, constando no tencn\c·corono\ Cnvn\cnnti 
fJUC n policia mnnd:'lra vir· po\vorn fl chumbo 
Jllll'fi molhO!' Dl'llllll'•SC C impedir• flUO Sil l'Cllli• 
zns:w o nccôl'dn, ou CJUe os couscr\rmloi'CS fossom 
i1 oloicfio, c! lu mnudun tomut• orn eruninho tnos 
mnniçõe~, (jtltl ia:.n pat•n a villn do 'l'ncnratú; 
c acmseentu·sc fJlW por um filho, acompunhndo 
do nlgumns pessoas, mnnd:it•a chumur· Souza 
Jlot'l'IIZ, que nttondeJtno chnmallo. 

O r ruo fez a policia? ln vcntoll fJ no Souzn Ferraz 
ostnvn pJ·cso c tommlo 0111 rcl'cm do accu1·do. 
Com esta pt•otoxto comooon a ugitat'iío na vil ln; 
formorrun-so dil•orsos planos ; 01'11 nccossnrio 
dnr-sc lihordnuc no chel'o dos li\Joraos. 

O juiz do dil·cito mloptonu boa rosolu~ffo rlo ir· 
:i ru'zcnda do tcnontC·CDI'OllCI Gava\cnÍJti, o do 
!:'1 voltou com a d••c\arnção, que llzorn o sujlpost.o 
prisionei1·o, de niío cslill' soll'rtmdo con~tJ•nngl· 
monto, tlcclpt·oçfiO rJuu oito ropcti11 cm umu ~nJ'Ia 
o:->Cl'iptn no 1rmno JUH'n SOl' mosl!•:ula nos nmtgos, 
nn qual pcdi11 quo L\m destes, o pt•o\'essot• !nno· 
cencio Muntlont•o, lasso fa\lnr·lho n l'OSllOlto tln 
cleiçfio, ilizontlo mnis fJllO niio so lemill'assom do 
mnndal' foi'CII no Jo~nt· cm flllO so uchiiVII. 

Nua hnstoú o testemunho do um Juiz honJ'IIdo, 
11 quom o nohru minisu·o lln ju,ti!.'n ju so roful'iu 
nqtJi om ouu·a sossuo, com ns dovidos louvaras; 
nom' moJ•occn credito a curta do Souzo JI,~J·rnz. 
gru imlisponsnvol n snn prosonçn, o fJllO toilos o 
vi.-som nu villu, silo o salvo •.• 

O Jll'ntlento mugisll'ildo, querendo nl'l'ednt• 
motivos do desot·dmn, foi sogundn voz ú l'nzondn 
do touonto·cot·onol Cnvolcnnli o do lú vollou em 
compuuhlu ile Souza Ferraz ••• 

l 
I 
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O Sn. J.\cuAniDE :-Que bom preso I 
O Sn. JoÃo ALFI\Eoo:-... que de vivn voz o 

proscncinlmonte vinhn affirmnr a sun vontodo 
do mantor·so o accõrdo que fizera com o chefe 
conservador, c destruir o aleivc que so havin 
levantado. 

O que mais ora proci.1o ? Estava conhecido n 
verdade. Mns isto niio bostou ainda, o d'nhi por 
diante ó que se revelo todo a mil fó, o plano do 
que foliei, . n inlonçiio perverso do dmtnr-so n 
per.der ~m çidudiío honrado, do provocai-o á 
ros1stoncm o a morte. 

Sour.n Ferraz continuava n querer o nccôrilo, 
mns cedeu emfim ti opiniiío contrario, quando n 
vi lia do 'l'ncnrntú estava convertida cm prnçn de 
nrmns, o grupos ameaçadores percorriam us 
runs. 

Depois de romper·so o nccôrrlo, jú não bostava 
isto, m·u preciso ainda que o partido conso1·vador 
desistisse de ir ú cleiç:·,o. Neste sentido onton• 
dott·so Souza Ferraz com o juiz do direito, o 
qual fez terceira viagem ú cnsn do tenenle·coro· 
nel Cavnkanti, do IJUOIH trouxe a desistoncin 
quo se oxigin. 

Pnrccor•:í que tudo estava acabado, que voiu n 
pa1. depois dn abstonçiio dos conocrv,,dor·cs. 
Engano I Fazom·so prisoes illeg-uo;, ostenta·oo 
forr;n nrmndu, continumn as demonsl1·n~õus do 
lwstilidndc; Jll'Cpnra-su o lcvn•SO um atuquu ent 
1·eum ;í c usa do chefe conscrvarlor I 

As informnr;ões do nohre· ministro dn justiça 
não dizem tudo; siío incomplotns. 
· O Sn. JAGUAnmE:- g• uma roproducciio do 
que llzernm no Ceará com o mnjor José Correin. 

O Sn. Jo.i:o ALFI\EDO : - Pnrn •tll•ctnr visos 
de lcgnlidndo nesse ntnquo, o deiCJ!IIdu fez um 
inquorito, procedeu u nnto do porguntns, den 
po1· verilicndu quo estav:1m criminosos om com· 
pnnhia !lo toncnte·coronel Cavnlcnnti, o, munido 
do um mandado do pl'biio .cont1·u dons indivi· 
dnos, partia ú fl'onte do destacamento de força 
polioinl o do WO paisanos lll'lllados, outro os 
quaes cnlculn-so que iam uns 40 crimiuosos .•. 

. O Sn. DANT,\S (mínistl'O llafustiça):- As in· 
formações que tenho dizem is lo. 

O Sn. JoÃo Jlr.FnEoo:- •.• qno vi"l'em em u1h 
vnlhaconto no rincho do Nnvio. Vejn o sonarlo: 
n nntol'idudo que tornava por proti!J:lo n p1·isfio 
do dons c1·imiuosos lo"l'ova outros comsigo, om 
grande lllllllOI'O I 

Coml'rohendo·so que, conhocoudo o perverso 
intento dos seus inimi~os, o tononto-coronel 
Cnvnlcnnti tomasse todas ns cautelas. Com 
oll'oilo alio deixou a caso da suo rosidoncin, 
qunndo nproximnvo-so o forçn, o ostn, niio o 
cncontr•nndo, mostrou as sonlimontos que n tio~ 
minnyam, destruindo o que se nchovn· doutro da 
casa nbnnrlonuda, cujas portas foram nnombodns 
o inulilisadus I 

Si o perseguido niio estava cm sua casa, de· 
via estar cm outro parte; n for~n foi·lho uo on· 
calço, queria dnr·lho um comlwto; o nssim ucon
tocou, sem muioros consoquoncins follzmonto. 

Etl m1 tos quizora que o honrado cidudün, tilo 
mallrntndo plllns nutoridudes policincs do 'l.'ncn· 
ratll, tivesse procurndo snlvn1' mu pessoo, sem 
reunir umigos,o formur com ollos uma forçu 

cnpnz de bnter-se com os perseguidores· mas a 
tiío gi'Unde distancio, o niio conhecendo pÓrfoita· 
montotodns as circumstancias, niío mo animo a 
dizer que JIOdin, mais prudentemente, dispensar 
a defesa dr1s poss_ons que o ncom pan havam e que 
procurarnm-!lbr1go om umn po'luona serra cujo 
nome niío mo occnrro, nos limrtes do Pernam· 
buco com n provincia das Alagôas. 

Encontrundo·so neste ponto, ns duns forças 
trnvnrum comlwtc,que so prolongou ntó a noite 
durnnto a qunl os perseguidos retirnrnm·se: 
C9ns!n r1~Ç pnssarnm para o torritorio da pro· 
VIUCIII VI~!Uha. · 

Oh I senhores, isto ú produzir um estado do 
dcoesporo; não sei que haja· intento penerso 
mais clnramcnto dollnido e carnctorisado do 
que este I 

Eram toes o Ião temivois os paisanos a ser· 
vi~o das a utoridtiúos policincs ~uo depois, quando 
regressn"l'nnJ, deu·so entre ollcs o os soldados 
.do cor•po do policia, IJUe íum nu mesma for~n · 
um gnmdc conllicto. ' ' 

O prllSidonto de ·Pcrn.•mbuco domittitl o de· 
legado do policia c o 2.• supplontc, mos por neto 
do 12 do Julho npprovou • o alvitro tomarlo de 
reunir 200 homens poro p1•evrmir rtualquor 
nltornção dn Oi'dem publica, ordenando no 
m"smu tem tio áquclln autoridade fizesse dispor· 
sni·O<, som porúu de tempo. , Silo pnlnyrus de 
um officio IJUO tenho nrJUi. · 

O ~n. !?ANTAS (minist1·o ela justiça):- Essn 
rcunwo fu1 cm out1·u phnsq. 

o.sn .. JoÃo JILFnEno:- PordôÕ-mo; niio vejo 
rln.s 111 f~1·rnnçpes q uc lenho,, rlo origem i nsuspci ta, 
o Hlont1cas us IJUO o prosrdorae recebeu que 
houvesse rouniiio úo ror"a muis de'u:na 1ez 
cm phuscs dill'e1·cntcs. • ·· ' 

Leio em um dos jornucs dn provincin que os 
duzentos homens romm rcunHios com venci· 
montas d•! forço pnhlicn, qunndo nuo h r,., e i r1ue 
OlltOI'rzo 1sso; o pol·gnntn-se: n OPJII'OVnr.üo do 
neto impoytu n OIJJ'ignçiío dó pn~ar? ACI'escento 
o mosmojcrnol que-o 11aflamonto smí OJlJlOrtU· 
11111/l0/1/1! 1'/'SO/VIdO. 

O Sn. JAOu.lniDE:- Inclusivo n destruição dn 
CRS\1 t . 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:-Nos extractos lidos pelo 
nohro mini~tro d~ justi('li supprimom-so alguns 
fnctos r, muitos Clrcumstnucrns, tulvez ns mais 
unportnutcs, que a cubo do rcforir. . 
'!. O Sn. DAN'rAs (ministro cla'juslípa):- O"pro· 
sldento do Pernambuco nad:, occultou. · 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Comparo-se o que ou 
digo com o quo.o nobro ministro !ou. 
. O Sn. DA~TAS (mi11istro ela justipa):-0 pre· 

s1dcntu? 
O Sn. JoÃo ~ALFUEDo:- Entendn o nobre mi· 

nisu:o ~uo.niio estou fnzOndo uma accUsllciio ao 
prosrdanto do Pornnmlmco; não supponlio que 
da propo•ito tivasso feito um resumo inflo! · mas 
III{<UOI!l o foz, o ollo niio teve telllllO do vorillcar 
ns inoxactiduo s. 
ro presidonto dn provincin ulltulo cm seu 
officio úsl]communlcnçõos do juiz do direito e do 
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juiz municipnl ; tlcssns cotnmtmicn~i:ks ct•oio quo 
constam os fnclos illlJIIll'tnntcs que tenho 1'0· 
forido. lês@• elles expostos neste l'üStlliiO ? Ao 
COllll':ll'ÍO. Si O -TCIJI.JIO, orgão i.ln !Hli'Litlo COll!-\01'• 
vadot• nnrrn nlgun:; desses fnctos e sna~ cil·· 
CUitlSWJneia~ mui~ imporLnnlo~; si, pol' exemplo, 
diz qull o Lonenlo·cot·onol Cnvnlcnnti, pot· amot· 
du tmz, nl~ 1loixou de pleilOnl' u oleit~iiD, o que ú 
que o presidento mnndn diwr no noht•c mi· 
nislt'o, Lt•ndo aiiús informu~líos do ~ e 3 dll 
Julho? (lmtlo). 

• Que, niío nehnndo Sonzn Forrnz bon vontndo 
da pnrte do~ scns co·I'Oiig"ionnl'io:; pnlit.icns no 
sontiUD dn chcg-nrnm :1 nm nccún1o, j'oram plai· 
tea'r a ell'i!:tio a miJas as pa1'cinlirlad,•s. • 

As infomw:ues insuspeitas de ~ <J :1_ de Jt~lho 
niloJJodi:nn dize1· isto. Co111 certeza nao o t11sso 
um os jni?..,S, :'1 cuja contn so Jnn~u no resumo 
o que acabo à o lo r. 

Diz ni ntln o presidente : • Quo n re~Jlcilo de 
Tncnt•ntL\ nnrln mnis lhe consta, ncnntlo S. Ex. 
(o S1·. mini>li'O da justir.n) a"i111 hnhilitndo n 
ànr o devido ilJH'or.o 'ti nolicin no inclo:o;o IHllllC!'O 
do T~mpo soiJ n cjJigrnplw Conjltt!l>'n!:ão gl!l'al, o 
onde se refere : 

• Que na vil!.1 1lo Tncnratú ft'lrn pcrtnr!Jnda n 
ordem o trau<juillidntle publicas uo tlia :J do 
corrente; 

• Qne, esperando-se que por causn do pleito 
clcilnral hon1•esse alli serias eonllielüs, o no 
intuito tlo cl'it:ll' o !JlltJ dtJ !amen\avel era eR[H!· 
rndo, o Lcnente-cot·otwl Frn11ciseo Cnvnlcnnti !lo 
AliJuqucrrJllll niiu f.IO apresentou :i el!!ir.ão, como 
flcon as«mtndo, e nssim licnr:un dissip:ulos todos 
os receios; · 

• Qtw, entretanto, isto não ncontceen; 
• Qne na mnnhã de :l, n titnlo !lo prender 

criminosos, snhiLl da Villn uma força de 100 
prucas ... • 

O Sn. Joio Ar.IInr.oo : - ~!uito mnis. 
(Conlinuauclo <I ler) •.. •tendo ú sun ft•onto o 

dcle!(adu o .loaquim Dm·bosn de Souza Fm'l'nz ; 
• Que, cnc"ntrundo-se estn fo•·ca com n gente 

do tenente-coronel Cnvnlcanti, fui esta ncom. 
mettidn, oscu[mndo o mesmo tcncntc·cot·onol, 
porqnc j:í so uchuvn do ludo OJlposto, provinciu 
das Alngtius. • 

O quo diz o Tempo, estas noticias n respeito dns 
quncs o Jl!'Osidento CSI!rcve no ministro : •Darú 
V.Ex.o apreço devído,•-depois do ler exposto 
cousa muito diiTcronto na resumo que 111o re· 
mettia , tudo isto, cm suhstanoin, ú positiva
monto o que consta das informnçlíos que tenho, 
que mo vieram do 'racaratú, dn fonte insuspeita 
em que o governo já tem achado e púde ainda 
achar a ver<lndo. 

E em ameio do 20 do Junho, cujo extracto nos 
!ou em seguida o Sr. ministro 1lu justit;n, o 
presidente do Pernambuco, referindo-se no 
JUiz municipal, confirma com as suas infor
mnçücs os factos que o 7'mnpojú tinha !Jubllcntlo, 
ossos mesmos a respeito dos qunos c! e proprio 
dissera no nllleio anterior, depois das noticias que 
resumia: •Nmlu mnis constn,o assim ncn o minis· 
tro hu~iliindo u dar u devido npro~o no que se 
oppüo e so díz do mais•, como quem nota-ntó 

atJui, attl nnrlu ott falia com o quo sei, estr'1 u 
VOI'dat!o; d'ahi pot· diantu, como t.\ cousa diJTe. 
l'OilLO, .. 

Mas o quo ouqnOI'in tli7.Cl' O nffirmo tÍ quo OS 
ollleios do~ e 3 !le.lnlho, com cortowtun tlelles, 
não est:in nclmontu l'esumitlus ott extrnctudos : 
ha omi~sõns imporLnntos. · 

St·. pt'e>itlento, não desejo tomar mais tempo 
no snnndo, em hot·n ti'ío :uli:mLnlln ; JHII'Oco·mo 
t}uo tenho dito hnstnnto pat·a tJUO o govurno se 
co n ve1u,'a de tjllO o ostndo tia comm·ca de Tuctrl'n tú 
é cxcopcinnal, e pcdt~ n muis sót•in nttonç:~o;. pnrn 
mosLt'nt' n silnnr~:io dofoi'OS.1 cm rJIW so nchn uma 
inllnuncia !Jen~~llcn n scmpt•e o~timadn, :lgorn 
nmr~nt~nt!:l tlo mo rio~ fngitiva c dm~WI'I':ufn. 

N:io lllll Jlnrcee qno tlinnte de neontccimonlos 
'Wn gl':l\rcs, eomo esto c outi'Ol'i, o g'O\'CI'IlO dn 
II!Ínlw Jli'OVincia, qnc nliils mostrn boa vondnde, 
lcnhn tnmndo a nttitudu impono!ltC e respoitnvol 
que llw cD!IIpcto o convem nus drunmstnncins 
OellHIOS. 

Apro,·eito a occasião pnrn pedi I' no nohro mi· 
nisll·o dn justiça que, qn:tn<lo julg-nr opportuuo, 
me diga o (J!W s:J/w clu A:;nus llc/lu:;. '110lll10 SÓ· 
tllU!llO.US 01Jti1!iil dos jOI'llU~S. 

O Sn. DANT.IS (lniÍiisl>·o tlajttsliça): -Peço a 
paln\•rn, 

O Su . .Torro Ar.FUEDO : -Custa n crer que 
citlntl"os eonhecitlos c do nig'Ltmn impot·tanciu 
em sun locali•Litle, :10 s:r!IÍI'OIIl de um neto 
roligio:;o, p1':1Licndo cm sntfrngio de cn .. rcli· 
girlllill'ios politicas, n~·sussinndtrS na ciduda da 
Victoriil, sull'russum Li!'us do Olubnscndn. 

Senhores, e:otou canstlllo da tJiwr jiO ministorio 
que o estado da minli:t provincin t.\ mnito r.:rnvc; 
IJUO nttnr:n nmn p11litica SUJICI'iot' nos pnl'lidos e 
,·" inl111oneins politicns foi 11111is .ncccssaria do 
que presentemente. ( Jlprlindos.) 

•ranho sGrins npprelwnsucs o rocei os; qunnto 
posso, esfort;o-me por pr9v•mir c cvitat· os hor
rores dn vingnnr~n JIUI'liCUinl', qne, np~zar do 
antigos scntinlentós do ortlem c respeito lÍ lei, 
potlll!':io njlpnre<:ct·, e Deus uão pct•mittn que tnl 
twnnlc~n, quando se perder a ospernnçn que 
tenho ilo qne o ~ovot·no e ns nutoriilntlos com· 
potentes ctunpririio o SOL! dever. (,lpoiatlos.) 

O Sn. DANTAS (mini•tro dajustlj:a):- Não n 
do vem perder. 

O Sn. JoÃo ALFn&oo :- Sojn-mo permittido 
nqui um reparo. Quando tenho esta ling-uagem, 
o tuos são os meus sentimentos;-porque dos· 
perto o nttonção do g-overno o lho dou nvisos 
lcaes,o si énmpro assim por minha Jlllrlo um de· 
vor da minha posioüo,é,1usto C] !lo por isto incorra 
nns ecnsnrns com que de pt•eron~,;;o rect·bom-se 
os minhus palnvrns, logo ns primeirus que pro
Oro? Diz-so: sois um nccusador, proparnis uuou· 
snçucs formiduvois I E' o interesso do pnt•tido ••• 

_O Sa. DANTAS (111inist1·o da justir.al.: -V. Ex. 
nua tomou em IJou pnrto o que eu dtsso. · 

O Sn. SrLVRillA 1\!.mTrNs : - o· governo o o 
partido libet•nl siio intorossndos em manter n 
ordom. 

O Sn. JoÃo Atrmmo:-Nuncn n~ nem ao go
verno, nem no partido libero! n injuria 1lo 
sunpôr quo n este respeito clles tOm intuitos 
dilferontes dos mous ; o esforço quo um prego tl 



:',I 

~· 
,\ I 

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO 127 

]lnrn eonvQ..ncer os ministros de rJU~ davam dcs. 
onvolvcr toda a sua energia e snns qunlidndcs 
do homens ilo governo, ó para mostl'lll'·lhe> fJUO 
devem tomar antro caminho j;\ c resoluto monto. 
Ató aqui hn duvidns, mcius modi~ns, pu1·dn do 
tempo, o muilo trabalho smrlo e sttbtennnoo 
com o fim do confundir o embrulhar as autori· 
dados SllJJeriores c dirigir o dom i na1· as outras, 

Ila necessidade (lo refazer-se o pessoal da Po· 
Jicín cm nossos sertões, e isto ilcmom·.le. 

Creio fJUO o Sr.Dcria estit nninuHlo das mel h o· 
res intenções ; mas tenho medo da atmosphorn 
que so crêa cm torno dullo,o dn redu de interes· 
ses particulares, dissimulados cm· íntm·csscs Jlll· 
bJícos, que, á moreô de Ct~rtns ligiu;Uos, IJrocurn 
prondOI'·IIte n acçno o tlifficnltur-Jhe o conheci· 
menta claro dos fuctos. 

O Sn,. llAI!TAS (ministro da justi!:r~) :-Nús Vr.· 
ramos Isso. 

O Sn . .JoÃo Ar.vnr.oo :-A comcr·nr polu sccro· 
taria, .. logo nhi encontram-se "dífficnlduucs o 
esse cspirilo du <JUO fallci. 

O Sn. Hnmrno n.~ Luz : - Uma tu! sccr·ctaria 
compromctte horrívclmcnto o presidente e o 
gove1'no. 

O Sn. ~AXTAS (ministro da jus tir-a) : -Nós 
veremos Jsso. 

O Sn •. Jo.ic ALJ'nlloo :-Sou partida rio I dizeis 
vós; nH~> o r1uo foi c o que tom sido sempre o 
nobre ministro du justi~a? E nunca o censurei 
por isso. · 

Como son pnrtidnl'io? Sou partida rio, porr1ne 
cm o nos>o regímen politico os partidos süo lll· 
dispun;nvcis o o meio pelo fJUul podemos oiJtor 
a renlizaç•io dns nossas idéas; mas digo de cnbc~a 
lovuntudu, ímpnvidumento :-tivo sem pro pelos 
meus nmigos o co·roligionarios tnutn dcdicnçiio, 
qunntn deci>ão tenho om1·eprolwncter on repro· 
var rJUttlquor procedimento quo não me purcce 
bom ("poictdos); niio sotl homem de so deixar 
arrastar por espirita de partido, c menos por 
paixões purtidal'ias, 

O Sn. DANTAS (ministro ria justiça) :-E' exacta· 
monte o que cu fuço. 

qunlqnor passou, tenho o desgosto rlo vor o nobre 
mínísU·o sahir·ma poln fJ'onto e fnllnr ora cm 
oxngrJro.,iio, ora om cspil'ito do portído, ora em 
paixões," cnmo si fosse um snnto COI'l'Ogedor dos 
deftlitos dos outros homens politícos 1 

N1io sei si tom csto direito. 
Conho~o um dictndo de origem inglozn, muito 

repetido no pniz classíco do regimen rcpreson· 
tntivo. Vou cilni·O sem npplícuç•io u pessoa do 
nobre ministro. O dictndo é osto: O diabo (já se 
póde fullal' ncllo aqui) o dinho faz-so sànto, 
quando em opposir;ão, c no poder fica como to
tios os.,, outros. (Riso.) 

Não sei si entro nós o dictndo pódo ser in· 
vertido, , 

Jlcscjo que o nobre ministro fnça mais justiça 
nos meus sentimentos e ao modo por fJUO proco· 
do. 

O Sn, DANTAS ( mini.<ll•o da jnstioa) :-Não 
nc~_uoí. V. Ex. cstit insistindo neste" ponto sem 
1'/IZ~O. 

O Sn •. roxo ALFnr.no:-Dcsdequoo nobre mi-· 
nistro assim so ex.p1·imo, ou niio insistirei 
rnnís. Si demorei-me nisto ú porquo uno tl· n 
pt•imoírn vez que :ís supplícas do justiça que 
tenho l'oíto, em nome do minha provincía, se 
me tem rcspO!,Jdír!o de modo que me parece 
g'l'ttvomcnte lllJ usto, nttento o meu pr•ocedi· 
monto aqui; pois fJUC, nunca lttl'apolhci tlíscllS· 
sões, nunca procm·oí ct·cnr dilficultlnde• no 
ministcl'io, nunca lho nttr·ibuí múos pensamen
tos, nem pi'Oposíto de errar; lanho-mo limitado 
u ccnsmas que mo PJL'cccm justus c ftlUdadns. 

O Sn. DANTAS ( ministro ela justica )':..:.Devo 
já dar umo CXJllíca~ão, • 

l~aroceu-me que V. Ex. fnzio comparnçiio da 
po!ltwn do outr'OI'D com a actual, dizendo rJue 
oquelln puniu o crime, lcvnntuvn-se acima das 
pnixúes partiuarias o que a actual assim niio 
procedia. 

o. S_n. JoÃo ALFnEoo:-Não,scnhor; peço mais 
dects~o. 

O Sn. CuNHA E FlGU&InEoo:- Foi isso. 

O Sn. JoÃo ALFllllDO :-Não creio qtte o nobre 
minisLJ·o <ln justiça, por ser ministro, tenha 
perdido a suu natureza de cídndno <•ctivíssimo, o 
do uma activídnde que excogitavn meios novos 
de fuzCl' ostropíto e chumnr n nttcnriio. 

Sempre o nobre minisu·o dn justir:n foi pnrn 
mim nmn posson rcspoitavcl com todas os suos 
quulidudcs do homem de pm•tido, qur1 r.heguva 
ás posições mais francas c ús opposiçlíos mais 
vigorosas ..• 

O Sn. JoÃo ALFnr.oo:-Eu disse que paro os
tatlos excopcionaes desta ordem o rPmcclio eram 
os actos do d1V01 sns situações; o até citei exemplos 
tanto de silllnçfio conservadora, como de liDernl. 

Sr. presidente, em horn tiío ndi:llltndn, n;io me 
animo o prosognir; está reito o mou dovor de 
pedil' gnruntíus pura os cidudiíos brnzíloíros de 
•rncnratú, embora consorvudorcs ; pm·n homens 
hoUI'ados que n antoridndo tmblicn quer deitar a 
por(lcr. ( j[Juito bem; muito be~n.) · 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça): -E pe· 
rigosns. 

O Sn. JoÃo ALFUEno: -Perigosos nunca eu 
disse, comqunnto niio sejn doqnelles que en
tendam que o ciilndão brnzíloiro.tem o direito 
de prégnr desobodiencin as lois decretados pelo 
poder com potente: nunca eu o disse, nom que i· 
ra V. Ex, nttríbuír·mc o intento do dirigir-lhe 
polavrn ou manlfrJstor conceito quo lhe sejam 
âcsngradnveis, Eu, infolizmcnto,ús prlmoírns pa· 
Jnvrns quo pronuncio, creio que sem fultnr ú no· 
nllumn rogra de cortezia, sem do leve oifendor n 

Ficou n discussiio adindo pela hora. 
o Sn. vnEstoENTE: dou para ordem do dio 9 : 
~ ,• discussiio dn proposiçno autorizando o 

governo a jubilar o cousolileiro Francisco de 
Pau ln Daptistlt. 

Contínunçiio do 2,• discnssiio do proposiçlío da 
camtirn dos depu\ados, n, iO, do corrente nnno, 
doclnrondo que dava ser soncclonndn n resoluçilo 
da nssembltla le~is\otiva dn provincln de S. 
Paulo de i do Abril de !87/i. 

2.• discussiio das proposições dn camnra dos 
deputados, do corrente anuo : 
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N. 34, autorizando o governo n conceder 
liconçn no desombnrgador Pedro Cnmollo Possõn. 

N. ~8. idem no Dr. AITonso Octaviano Pinto 
Guimnriios, secretario da j untn commorcial do 
Dolum, no Pnrli. 

N. 5, dcclnrnndo que ostã no caso do ser 
sanccionndo o projecto da nssomblén provincial 
do Rio do Janeiro, pelo qual foi autorizada a 
ooncessiio do melhoramento da reforma no 1.." 
sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

N. 26, concedendo licença no desembarga· 
dor dn relnçiio de Mato Grosso Amarico Mililiio 
de Freitas Guimarães. 

N. f3, approvnndo n pensão concedida n 
Gal di no da Cruz Santos. 

N. &2, npprovando a peusiio concedida ao 
2. • phnroleiro Vnleri~uo Pereira da Fonseca. 

L• dila do Jltlrccol' dn commissiio do consti· 
tuiçuo sobre o requerimento do Sr. senador 
Chrislinno Ottoni, relativa ã commnnicnçiio 
feita no governo n rcspcílo das decisões do 
senado sobre n ultima eloi~ão do senador pela 
provincin do Espirita Santo. 

2.• dita das Jlroposiçõos da cnmnrn dos do· 
pulados, da corrente anna : 

N. 1>3, dcclurnndo que n pcnsiio do 400 rs. 
dia rios (.ove .ontondor-se conferida no soldado 
reformado Manoel Bazilio Ribeiro. 

N. til, npprovando n pensão· concedida no 
soldado Antonio Francisco Feitosa. 

N. ti5, approvnndo as ponsõos concedidas no 
alferes hnnorario do exercita Candido Mo1·cirn 
da Motta o outros, 

N. li2, approvnndo n ponsiio concedida no 
saldado Antonio Dias Santos. 

N. fi6, approvando o decreta concernente á 
olevnçfio dn pensiio concedida no 1. o cadete 
Rufino Parllrio. 

N. G7, nutoriznndo o govoi'UO n concodrr na 
2. • olllcinl da secretario de cstran~eiros, Luiz 
l'eroira Sodt•é Junior, um anno do licença. 

N. 300, de 1870, autorizando a gol·erno n des· 
)JCnder até Íl qunntio de 5:0001) com O fim do 
indomnizat• no editor Broch Runs elo imprcsslio 
dos momat·ins muthemnticns do Dr. Joaquim 
Gomes do Souza. 

Levantou-se a sossiio lis 3 horas da tarde. 

ACTA 
Em O de Agoato de> 1880 

FUESIDENC!A DO sn. VISCONDE DE lAGUAilT 

A's H horas da mnnhã foz·se a chamada e 
nchnram·so presentes 26 Srs. sanadoras, a sobet•: 
Visconde de Joguat•y, Dias do Carvalho, Boriio 
de Moniunguapo, Junqueiro, Visconde do Murl· 
tibu, Cnrriío, Loitüo da Cunho t Corroia, Leilo 
Valioso, Ribeh·o da Luz, Barão uo Souza Qual· 
roz, Dlulz, AITonso r.elso, l'aranaguó, Paos de 

Mendonça, Barros Barreto, Fausto de Aguiàr, 
Luiz Carlos, Chicharro, Víscontlo do Dom Retiro, 
Christinno Ottoni, Durão da Laguna, Conde do 
Dnepondy, Juguuribe, Diogo Velho e Visconde de 
l'olotns. 

Deixaram de compnrooer, com causn pnrtici· 
pado, os Srs. Uchõa Cavaleanti, Cruz Mnchado, 
Nunes Gonçalves, Barão do Cotegipe, D.trão de 
llnroim, Dn1·iio do Pirnpama, Mend.esde Almeida, 
Octnviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Tei· 
xeira Junior, JoTio Alfredo, Sinimbú, Antão, 
Gorloy, Fernnndes dn Cunha, Saraiva, Ctmha o 
Figueiredo, .tostl llonifncio, Silveira da Mottn, 
Lnfnyetto, Vioirn dn Silva, Dnntns, Visconde do 
AIJnolé, Visconde do Nictheroy o Visconde do 
lUa Branco. 

O Sn. 1. 0 sEcnErAmo deu contn do seguinte 

E:X:PEDI!l:NTE 

Officios: 
Do ministcrio dn fazondn, de 2 do corronto, 

romettcndo, em res)Jostn no do senado do 2ü do 
Junho ultimo, os originaes dos corresponrloncias, 
informações, pareceres o- decisões relntivus no 
processo dn presta~ão de contas do ex· director 
das colonias Bru~qtto c i'rinci110 D. Pedro, 
Dr. Olympío Pitanga, e pedindo sirvn·so devo!· 
vel·os quando nTio foram mnis precisos.- A 
quem foz a requisição. 

Do L• secretnrío da camnra dos Srs. deputa· 
dos, de li do corrente mcz, romeueudo as se· 
guintes 

Proposições 

• A nssomblén geral rosal ve : 
• Art. i.'Nns disposi~õesdosarts. 7~. 75 e 76 

do regulamento que baixou com o !lecr<'IO do 2! 
de Dezembro do i8V> llcum compreht•ndirlos· os 
carteiros do t:orreio geral da cô1·te o os das ad· 
ministrnções das cnpitaos dns provincins. 

• Art. 2.° Ficam revo~;adas as disposições em 
contrario, · 

• Pnço 1la cnmnrn dos deputndos em G do 
Agosto de fSSO.-Ilernardo AvHlino G"vião Pci· 
xoto,- ilf. 1llves rle Araujo, t• sccrotnrio.
ThonlliZ Pompe11 de So11:a Brazi!, 9,0 secretario.• 

A' commiosiio de pensões e ordenados, 

• A assomblôn gorai resolve: · 
• Art. L • Fica prorogado por mais dez annos 

a João Josl\ Fagundes de 1\ezendo e Silvo o 
prazo que so lhe concedeu (Jura encetar os tra· 
bailios de lavra nn t'lron comprelwndid~ pelos 
rios Cnyupó, Maranhão o seus affiuentes, ele· 
vnnda·so assim o prazo determinado no dccrola 
legiolntivo n. 281.5 de 25 de Janeiro ·do i870. 

• Art. 2.• Ficnm revogudas as disposições em 
contrario. 

•l'nço da camara dos dOJlUiudos cm 6 !lo Agosto 
de f880.-JJernardo Avclina Gavitio l't•iwota.
.i\f. Alves tl•• Araujo. l. • secr~:tnrio,- TIIOma:: 
P~mpell de Sau::a Bra::il, 2, o secrotnrio. • 



' c 

SESSÃC EM 0 ,DE AGOSTO 120 

O Sn. 2.0 SECUETAnro leu os seguintes 

Parccc/'CS 

• Foi presente ú com missão do instrur.çfio pu. 
blicn a lli'Oposioüo vinda da cnmurn dos deputa· 
dos, nntorizundo o governo para mandar ndmit· 
tír n exumo da~ motorias do 1. 0 nnno da CS· 
colo polytochnicn o ostudnnto Uccomvindo no. 
drigtws · Poroirn, depois de npprovndo cm oxn· 
mo do historia o gcomett·in. 

•A prO[Josiçõcs somelhantos o senado ni:o tom 
ntó ngora dado o sotl consentimento: o, 11ois, 
a commissüo é do parecer que n rororidn [11'0· 
posiçfio entro na ordem dos trnbnlhos c não soja 
npprovada. 

•Paço do senado, O de Agosto tlc 1880.-J. D. 
Ribeil·o d"-Lu::.-M. F. Con·eirt.• 

Ficou sobro a mosn para entt·nr na ordem 
dos trnbnlhos com a proposiçiio n fJUO so rc· 
lera. 

• A commis~lio do pensões o ordenodos cxn· 
minou a resolnr.fio da outra cnmal'n do ~O do 
prexirno passndo mcz, nntoriznndo o governo a 
conceder jtliJilar.iio ao chantre l~rancisco José 
dos !\eis, professor do frnncez do scminnrio 
episcopal do Maranhiio. 

• Acompnnhou essa rosoluçiio a petiçito do 
fuuccionario mencionado , sobejamontrJ in· 
struidu com vnliosos documontos, rJUO são uma 
informoPão do IJispo diocesano, nmn do presi· 
dente do' provincin; duas nltcslnçõcs mcdicos c 
nma cortitliio do usscntmncntos do serviços, dos 
l!IHICS lodos consln, do um modo concludente, 
rJUC o pctidonnrio, além do ~2 nnnos do scrvi~os 
Jll'ostndos :i i~roja, conta 27 de eJTcctil'o oxot·· 
cicio na cudoim 111!0 rege, que se acho total· 
monto impossi!Jilitndo do continuar a servir, por 
moles tias chronicns o incurnvois, qno cm tot.lo 
tempo do sett oXOI'Cicio tem se. mostrado s•Jm· 
JU'O assidtlO o zolo;o no cumtn'iiiJcnto do sons 
devores, acro:;ccntnndo o bispo diocesano rruc 
o seu procedimento pólio servtr do exemplo e 
do norma pura outros. 

• E porque ossim considera a commissüo pie· 
nomento JUSLincnda a eoncossiío quo se auto· 
rizn, ó de parecer quo n rcsolurTio entro em 
discusslio e seja upprovnda. • 

•Sala das commissüos em 7 de Agosto do 1880. 
-Jlnlollio.Jlf. Nlmt•s Gont:ctlv~s;-J. L. eh Cunltlt 
l'lll'fl111tff1trl. • 

• A cnmnra dos dOJJUtados ouviou ao sona1lo n 
proposi~ão gno approvn n ponsiío mensal de 
uon, concedida por decreto do 12 do Juno iro tlo 
:l87G ua cnpitiio honorario do Clcr~.ito Domin· 
gos das Neves .Azovcdo', no qual cm consoquotl· 
cia do l'crimontos rccollidos nu gtwn•n contra o 
govorno do Pnrnguny, so acho impossibilitudo 
do procurlu' meios tio subsistoncin. 

•Foi presente ú commissüo do pousüos n rofu· 
rido lll'oposi~iio, ooompnnhntla do umo or'>pia do 
doe roto da conccssflo, nviso do ministorio do im· 
pot•io do Hi do Janeiro do 1870, inl'ormatõos dn 
soct·otm·in dn guort·a o do njudanlo gouernl, bom 
como o requerimento junto o documentos que 
o instruem, JlOt' Otldo 'so domonstm a justi~n ún 

V. IV 

concoss1io, nttentos os serviços do poticionnrio, 
patentes dn respectiva fé do officio, c os l'ori· 
montas quo recebeu na guerra e rJUO difficultnm· 
lhe os meios do poder pro\'er ú suo subsis· 
toncin • 

• Assim que, é n commisslio do parecer que u 
propo>ir-iio soja discutido o approvatlu. 

• Snlli uns commissür.s cm U do Agosto d!l 1880. 
- J. L: da Cunha Parrmaftlttí.- A11tonio .11. 
Nltnt•s Gonpalvas. • . 

• Foi pt·oscnto ú com missão do pcnsücs c arde· 
nados n resoltl!'iiO da cnmarn dos deputados 
npprovnndo n ponsiio do :J001S nnnuncs,conr:eqidn 
por decreto do 22 de Mnr(·o do nnno proxuno 
passatlo no ortincc militar do arsenal de nwr!nhn 
iln côrte Zeferino .losú danosa, que se inutilizott 
cm neto de serviço· c, considornnrlo que a pensiio 
concedida foi dccrÓtnda cm virtude de requisição 
do ministcrio da marinha, precedendo nudioncin 
do conselho naval, um termo de inspécçlio do 
saudo o ns mais rovoravcis inl'ot·mn'çucsotllcinos; 
constantes de numerosos documentos, Jlclos 
r\uaes se faz certo que o agraciado foi victirnn 
1 c um dosastt·o occorrido no desempenho dos 
seus deveres, llcundo iuhahilitudo pura trnhaliwJ', 
é de. pnrocor que a rosolnolio entro cm discussiio 
O SOJU UJlflrOVadu, . 

• 8ollJ das com missões cm 7 de Agosto de 1880. 
-Jtnlonia Jll. N11ncs Gowalvas. -J. L. da Cl!nila 
l'«mnaouá. • • 

• Foi snjoita :10 exame da con'missiio do ot·r.n· 
menta n proposi~iio n. GOda cumnru dos depu· 
tudos, com n.s cmentlns npprovndas un, q1esn!n 
cnmarn, nbrmdo no govorno, pelo nuntsterto 
dos negocias da ngrif:ultnra, commorcio e oiJI'US 
pttlllicn~, um credito cxtrnordinot•io, na im· 
portnncin de l;31i:?:lt831)~70, nos cxercicios do 
1880-1881 c 1881-1882, pat·a os tt'abalhos Jli'O· 
pnrntoriosdn cmuneipm;iio das colonius do Estado, 
podendo todo o referido creuito ser dosponditlo 
no lll'imcit·o dos mencionados exorcicios. 

• Sendo de ovidento utilidade n omnncipnçüo 
dns colonins do Estado, com o que cossnr:io os 
enormes dcspoz:1s quo se fazem com este ~e~
viço, ú a com missão de p:n·eccr que o proposJçno 
entre na ordem dos ll'uhnlhos o seja upprovada. 
com n seguinte 

Emcnrlu 

• Art. 2. •' A do~pczn autori.zndn sor:\ fél\a 
pdas ;obras da t•eceua dos menciOnados exerCI· 
cios, c nn doiici~nciu deslns por meio de oporaçi'io 
úo credito. · 
. • O at·t, 2,' passn a 3.• . 

• Sala dus cotumissões, O do Agosto da 1880 •. -
Brtl'ào rlc Cott•aitw.-Dioqo l'el/w.-J. D. llibot~·o 
tfrt Lu::.- /Jarros B~<~·riJto.- Silvcim drt J)falltt, 
c9m t·ostricçi'io t{uanto t\ donominaçfio tio· cre· 
!ltto. • 

Ficaram sobro n mesa pnt·a entrar nn ortlcm 
dos lrnlmlhos com ns pt'OliOSit;õcs u qtw se ro· 

. foram, indo ontrotnnto n imprimir. 
• A' commissiTo do orçnmonto foi prosonto a pro· 

posiçiio n. U~ do corrente unno, pela qnnl u cn· 
mura dos deputados approvon com emondn n 

17 
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JWOJlO~tn rlo podor oxocntivo ubl'intlo no governo, 
pelo ministcrio da jnsti<;u, um credito supplo· 
montnr dn qnnnlin do ~18:4ü01)1i~1i. qnu se1·:í 
nllPiicmln n snppl'it• n doOcioncin z·csultnntp do 
excesso do dospuw nns verlws-Gnardn urbana, 
Casn elo detCil(l:lO, asylo do mendigos o Presidio 
de l'crnnndo do Noronha-no oxcrcicio ~c 187\l 
--1881), 

•'l'l'aln·Se ilo lcA'alisnr dcsp,•zns fcitn;; nlt!m das 
fol'rns do orçnlllcnto votado, qtw· foi assim dos· 
oquiliiJrntlo; o, comquonlo Jllll'el;.n :'1 cou1mi~siio 
que scmoliwntc resullndo n:lo nppnrc'ccJ•ia si o 
f.(O\wno rcstringi~sc o serviço das vm•IJns onrlc 
houro dl'ficit nos J'CSpcetivos creditas, cm \'CZ do 
nmplinr nrtncllcs sem causn cxtJ'nordinnl'in c 
urg-onlc, onte11rle que n Jll'opostn rlevc sor np· 
JH'ovadn com n3 cmontlas ulmxo oO'erccitlns, ns 
qunes têm n sogninlo oxplicn~5o: 

• A~ deflcienci:1s dns verh:ls-Gunrdn urhnnn, 
Casa do detenção o Asylo do mondigos-foJ':Im 
colcnlatlas, confoJ'IllO n oxposiç"o do goveJ'IIO o 
11 tnlwllu domonstratlva t]Ue n instruo, pclus 
cGn>i~nn<;ues da lei n. 2\ll;tl tio 31 do Outubro 
de .[87\J c tio tlecroto n. 2877 do 2a de Ju11ho do 
mesmo nnno, qu:tndo, scgnntlo pnrocin mnis 
rcgnlnr e o S(lnado jil cstnbelocett em arostos, 
na lirtnidnçfio do cxcr•cicío clovcm rogulm· ns 
consignnt•õcs tlt1 lei1 snl v o n úXcepr.iio tle ler 
sitio SUJl[lrimido ou rcdnzid? algtun servire ou 
empro:;u cm qunlquer ntlmcu. · 

·, As emcntlns nltoJ'tllldO os algarismos do art. 
1." tln proposta hnrmonisnm os CJ'editos com 
nq no !lo pensamento. 

• A cnmnrn do; deputados n:lo cogitou dos 
meios para >OccorreJ' a dospoza •mtoJ•iznrln ; o 
para SllJlJH'ir cstn faltn fnz-so precisa a omondn 
qU1! n commissão oJI'orcce no urt. 2." do p1·o· 
posta. 

Emenda 

• A!' I.. 1. • Em I'OZ do 2!8;1,r,l)~ii:W, o rJUO ro· 
sultur tln yotn~ão (21i:J:2~1i:)781i). 

• Nn rnfll'ícn- Gunrda nrhnnn, cm vez de 
ij2:9i8157ií0, dig'U·SC 87:02~~000. 

• Na ruhricn- Cus a d1~ dcten~.ITo,ctc., om voz 
de-1ó:0081)1i07-diga·SC 11;:7:J8~1iU7. 

• ~\rl. 2. 0 Acro~ccntc-:;;o: o, nn tlellcitmcin do 
~o!Jros nn L'Cccíln do ffii!Smo oxorcicic, o govc,·no 
fica autorizado n fazer ~s opor:wlics do crotlito 
nccossurias. ' 

• Snln dns comrnls>üos cm U de Ag-osto tio 1880· 
-BCirtia dn Colr•tjipa.-DitHtn l'olllll,-Silveim dn 
~fofltt, com rostHcr;:ln CJLHiiJto nn excesso tio dos· 
JlOzn com n gnnrdn urllllnn.-J. D. Riboif'o da 
Lw: .-llrtl'f'Os Bal'l'elo. • 

A's 111/2 horas du mnnhü o Sr. PJ'osidonto 
dcclnron tJilO nüo porllu haver sossiTo por fn!Ln 
d11 numoJ'o de Srs. sonndoros. 

Em so~ulrln deu pnrn ordem do dln 10: 
a.• disr.ussiTo d.J JII'O]lOsLn do podoJ' oxccutivo, 

convuJ'tida cm pi·ojocto do lei poln CtiiHBJ'n dus 
dcpuLndos, n~nndo ns faJ'<;ns do torra pm·n o 
Ol\110 llnnncolro de ll181-18~2. 

t.• discu;são dn indicn~ão da mesa, propondo 
n!Lcrn0iio no regimento interno. 

3." rliln <ln proposiçiTo cnnccdondo uiveJ·sos 
fnvoros :i ompl'ezn tlo nrrnznmonto do morJ•o do 
Senado o ntOITO do pnnLuuos. , 

E ns mntcJ·ins jit dosignntlns, a saber; 
3.• discus~rro dn prnposiçiTo nnto1·iznnrlo o 

r:ovcJ'no a jubilai' o consolhciJ'o FJ·uncisco do 
l'auln B11ptisLn. 

Continnuçiío tln 2.' diseuss;io tln protlosição tln 
cnm;1rn dos rlopularlos, li, 10, 'lo corrunto nnno, 
docluJ•nndo qnc rlovc ser snnccionndn n rosolu\•iio 
dn n~>em!Jién Jogislutivn dn 11rovincin de :l. 
Paulo do 1 tlo A!Jril de 11:!75. 

2." discussão tlns proposições du emnara dos 
deputados, do coJ'l'Ontc anno: 

N. 31, atllorizando o governo n conccrlor li· 
cença ,10 tlasom!JaJ'ga<lor l'etlr·o Cnmullo l'osso:1. 

N. 1;8, itlom ~~o Dl'. Alfonso Octaviano Pinto 
Guimar:ics, secretario du junta commorcinl de 
Uclém, no Puril. 

N. ti, doclurundo que cst:i no caso do ser sane· 
cionndo o Jl''"joclo da nsscmblúa provincinl do 
L1io tlu .TanoiJ'O, [Wio qtwl foi nutorizadn a con· 
cessi1o tio melhoramento ua roformu uo L" onr· 
gcnto Arnaldo f,niz Zigno. 

N. 2G, con<:cdcudo licon~n no dosem!Jnrglldor 
<lu rcl:1i•fio do "luto Grosso Amarico Militno do 
Freitas· Guimnrücs. 

N. 13,)'nppi'OVnndo n pcns~o concodidn n Gul· 
di no dn Cruz Snntos. · 

N. ~2. nppro\'tmtlo u ponsiio coucNlitln ao 
2.' phuroluiro Valol'iano !'oro ira <ln Fonseca. 

1.• dita do parecer do commissüo de consli· 
tuiçno sobro o roquorimonto do Sr. sonudor r.. 
Jloncdieto OttonJ, reltotiva ú commutlionçfio 
feilu uo govon•no a respeito uns doei silos do so· 
undo sobro n nltimu cluiçiio de senatloJ' peln pro· 
vincin;do l~spirito Santo. 

2.• dil.n das JH'oposicucs dn cnmurn dos dopu
tntlos, do COJ'I'Nllo anuo: 

N. 1,3, dcelnrnnrlo quo n pcnsfio de r,oo rs • 
dinrios do\'O ontcndor·so conforitln 110 solrlmlo 
reformado Mnnoot lluzilio 1\ibuiro. 

N. til, upprovamlo u pcnsiío concoditla no sol
tlntlo Antonio Francisco Feitosa. 

N. titi, np;li'OVnndo a ponsiío conr:oditln no ui· 
feros honornrio tlo OXOJ'cito Cuntlido Moroirn tlu 
Motlll o OULI'OS. 

N. 52, npprovundo n pensiío concodidu no sol· 
tln<lo Antonio Di11s dos Sunlos, 

N. tiG, npp1·ovnndo o tlocJ'cto coneoJ·nonLo :í 
c!IJVIIçiío dn ponsi1o conccdiun uo 1.' cndoto l\U· 
n no l'orOrio. 

N. G7, uutol'iznn<lo o govomo n conccd~r no 
2." officlul dn sccJ•oturin do cstrnn~oirol, Luiz 
Peroim Sodrú JtlHior, um unno do llccn~n. 
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N. 300, do 1870, nutoriznndo o governo n dos
pendor ntú Íl rJulmtin do ü:0001$ com o fim do 
mdcmniznr no editor nroch Knns dn improssilo 
dns mcmorins mnthomnticns do Dr. Jonquim 
·Gomos do Souzn. 

Em sognidn o Sr. Presidente convidon os 
Srs. senndoros presentes pnrn se occnparom com 
trnbH i h os llns com missões. 

60.• SESSÃO 

Em 10 dc.i\.;;o .. to de 1880 

PUESIO~l!C!.I. DO Sll, V!SCONilE DE J.I.GU.I.fi Y 

SUM~IARfO.-Eu•Jllll~srr..-Cineo tlro,lostcoos th~ c:ãmnra 
do11 Srll, tlopulndo!l soht•o maLticu\a , o o~Lntlautca,-Pa.· 

· rocct•cs t\:~ eommisslto tlo inlllt•uccão ,nnlJlica tio ~omulo 
soln'o oulro o~lutlantu o da r.orumls~ito do ot'(Hl.monla snhro 
tlutlpozn~ tios 1niuhlol'io~ tio o~Lrnnguiros o do lrnpodo.
Occnl'l'onci:hlllo porto tia l'ar. com o JmtJuoto •AJin•. Dia· 
cnno u rotjncwimonl.o do Sr. Correia. T1br.ur11o tio 81•, 
ttro~hlonto do oonso\ho. Approvação tio t'CfJLIDt'imouto.
f)untl~t uo m.~ . ...:.volaç;io doH rotJUOtimonto~ untot•t•núos nt~ 
so~~ão tiO 7 .-Fixn.ção tio fot'CtUI do tort·n. pum o nnno 
nnaucuil·o 1\o 1mH·1H82. Al'ligo ;uft\itlvo tio St·. m\ulsh·o 
lia guorra. Ilhem~ os tlos St·H. ~Uat•fio tio Cotogl11o 1 mi· 
uhtt'o da guot'\':1 1 Cot•t•ula o JutHJUlllrn, . 

A's H horns dn monhii fez-so n ciwmndn e 
nchnrnm-so Jlrosf!ntcs 2'• Srs. scnn.lores, n snbor: 
Visconde de .Jnguarv, Dins do Cnrv:<iho, Dárlio 
do Mnmnngunpo, (:I'Uz Mnchndo,, Chicharro, 
Luiz Cm·los, Jngunl'ibe, Pnranngnn, Junqnoirn, 
Correia, Fausto do Aguiar, Viscunlln do Mnri· 
tibn, Cnrrão, Visconde de Nicthoroy, Josú noni· 
focío, Loitiio riu Cnnhn, f.libeiro da Luz, Oiniz, 
1'cixoirn .rnníor, Pnos do ~[ondonçn, llur:io dn 
Lagu nn, Borros Tlnt'foto, Visconde do Polotns o 
Christiuno Ottoni. 

Doixornm !lo r.ompnrecor, com cnnsn Jlnrtici· 
padn, os Srs, llnrão do Mnroim, Octnvinno, Si I· 
voim Lobo, Slllimbú, Godoy, Fol'olondes tln 
Cunha, Visconde de Abnctú o Visconde do Hio 
lli'DllCO, 

O Sn. 1.• SllCIU.TAmo don couto do sogninto 

EXP EDIEN'r E 

Officios: 
Do 1." secretario dn camnra elos Srs. doputmlos, 

do O do corrente mez, remottcndo as sognintos 

' P!'OJIDSi~'ü•s 

• A n>somblúa f\'Ol'lli resolve: 
•Art.l.' E' nutot·i?.arlo o governo pnrn mnntlnr 

admiti ir,., mnt1·ic1tla dn 2,• nnno rln !'ncnidndo de 
direito do S. Paulo o ostnrlnnto Antonio Alvos 
da Sil vn Accíni )'. 

•Ar!. 2." l\OI'ogom·so ns tlisposi~üos om con-
trario. • 

•Pfi\'O dn cnrnnrn d11s doJlUtndos om O do Agosto 
do !8~0.- 1'isco11rlo do l'l'ttrlo<,- M. Alves do 

·A mujo, l.' soot'otnrio.-l~mllcisco PI' isco do Son· 
.:a Prtmiso, a." SOOI'Otnrio, SUI'VindO UO 2.0 • 

• A nsso;uiJiôn gct·nl resolvo: 
• Art. I." E' nutorlznrlo o go~orno n mandar 

admitllr n exnmo dns mntorlQs do 1.' nuuo dn 

faouidndc do medicina do Rio do .Jnnoiro o os· 
tudnnlo Vicente do Pnttia Viçoso Pimento! quo, 
antes do neto do roforido nnno, rlovor:'t mostt·ar· 
se uppruvado cm nlgolll'n, unico propnrntorio 
quo lhe failn. 

• Art. 2." Rovognm-so os disposições cm oon· 
ll'ni'iO, 

• Pnco da.cnmnrn dÓs doputndos cm O de Agosto 
rlo 1880.- Bmuwrlo' .Aveli11o Gavião Pcixoto,
M. A lvc.~ de ;l!•cuyo, i.' sccrotnt·io.- Thoma.: 
Pomp•n clc Solt;n Bl'ttzil, 2.' sccrotnrio. • 

• A nssom!Jién gct•nl resolvo: 
• Art. L' E' autorizado o govm•no n mnndnr 

admíltir u matt'icuin do 1.• nnno do curso phnr· 
mnccntioo dn fncuidado do modicinn da ctirto o 
ouvinte .losú 'l'ol'ros do Oliveira c· notes do cxa· 
mo dns mntorins do nono dovor{t mostl'nr·so np· 

!Jrovndo om geometria, uníco prepnratorio que 
hofnltn. 

• Art. 2.' l\ovognm-so ns disposições cm con
trario. 

• Paço dn cnmarn rlos doputndos cm O de 
Agosto d~ 1880.- JJcrnrmlo ;lvelino Gavirio Pt'i
xoto.- 1!f. Alvns cio ;b·aujo, f." scct•otnrio.
Tiioma::: l'ompen do Sonzr• lJJ•rt:::il, 2.• sccrotn· 
l'io.• 

• A n>semhién ~CI'nl resolvo: 
• A1·L L0 8' nutol'izndo o governo 3 m:mdnr 

aumillir ú mntriculn do L' o 2." unnos tln racul· 
dndo rio medicino do Ilio do .Janeiro o pltarmn· 
oeutico f,niz Nicolúo Mnssnn, qno ontes <los 
exames dns mntorius dos referidos nnnos rlcvcrú 
mo>trnr·Sü nppro1'ndo nos pr~pnratot·ios fJllo lho 
f:lltnm. 

• Art. 2.' Rcvognm-so as disposições cm con
trnrio. 

• Pnr;o da cnmnrn dos ridputados cm n do 
Agosto tio 1880.- Bel'lial'do ;lvelino Gaviiio P<'i· 
xoto.-M. M"es dó AmuJo, !.• seeretnrio.-
2'iloma: Poii!JWit ·da So11:::rt l11·azil, 2." soorctn • 
rio. • 

• A :tssemiJién gorni resolve: 
• Art. 1. • E' nutorízado o govel'llo n mandar 

ndmittir ti matrícula rlo L' anno da fnculrladc 
do medicina dn llnhio o ouvinte· Antonio .Joa
quim dn Costa, que nnlr.~ do oxamo das mn
torins do refori:lo nnno dovnt•it mostt·ur··so np· 
provnrlo cm Jlhiiosophia, unicn Jll'Oilat·atorio rjuo 
lho l'niln. 

• Art. 2.• Rel'ogam-so os disposições cm con
\l'nrio • 

• Pnr,o lln camorn dos deputados em O do Ago~to 
do 1880.- J'i,ICO!itlo rlc p,·arlos.- M. ;llvo.l 
do Araujo, 1." socrctnrio.- f1•anci.<co PI' isco rio 
Sou:::a Prtl'fliso, a.• SCOI'Otnrio, fervintlo do 2. 0 

• 

·A' conunis,fio do inslrucçfio jlltblir.n. 
'l'ontlo compnrocido mnis os St's. Uchun Cn· 

vnicnnti, Vlscomlo !lo llorn lletiro, Mondes de 
Almeida, Bn1·iio do Piro]lnmn, Bnriio do ,Son?.n 
Qnolror. o Lclio Velioso, o Sr. l'resitlcnto ulli'III 
n sossito. 
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LOI'Uill-sc as :wtos de G c 7 do COI'rt'ento moz, 
c, não hnvontlo IJUOm so~rc o!las fizc;so obscr
vacuos, doram-so 11or approvadus. 

Comparocoram dcpoi~ do aberta n sessão os 
Srs. Cnnha c Jlignoi rodo, Bnriio do Cotogi po, ,Diogo 
Vc!IJo, Anti1o, r,nfnyolto, AITonso Celso. Dnntns, 
Nuuos Goncalvos, Vieira .dn Silva, Conde do 
Baopondy, Sarniva, Silveira Mnrtins, João Al
fredo o Silveira da Moita. 

O Sn. 2." sp,cn~umo leu o seguinte 

P<tl'CCM' 

, Foi Jlrosontc á commissüo de instrnc('lío pu
blica a IH'oposioão vinda ua cnmara dos deputarlos 
autol'izando o· governo pnra mandar matricnlal' 
no 1.• anno da facnldnllc do direito do S. Paulo 
n Josuino Ubaldo C:n·doso de Mollo, uisponsnda 
a condi~ITo da idade exigida pn1'a esse nm. 

• 'rondo o senado invarinvolmcntc concerlido a 
dispensa do CJUO so trata, a commissiio é de Jlll· 
roem· qne n re[CI'itln proposição entro nn OJ'dom 
dos trabalhos o seja UJlJJrovadn. 

• Al.tandonclo, porém, n IJtlD convem rognlar o 
nssumpto par nmn medidn gernl quo senpplíquG 
n lodos ttno se nclini'Olll nas mesmas condições, 
dispensando-se uma Joi !•spocin! pnrn cada caso 
occm·rento, n commissiio e tombem do parecer 
que ;w adopto o sogninto projecto: 

• A nsscmiJ!én geral resolvo : 
• Art. 1.' Fica dispensada n condi~~o dn idade 

pnra n mntl'iculn nos cursos superiores <lo Im
poria. 

• Art,. ~.' Jlir.am ro\•ogadns as disposioüos em 
contrnrro. • 

• Pnr.o do senado mn O do Agosto de 1880.
J. D,"!!ibriJ'O da [.u::;.-]I. P. COJ'J'eirt,-Sil· 
veu·a dn Mt!l ta, • 

Fícol(snlJJ'e n mosn pn1•n set• tomatlo om con
siõtH'íl(lÜr) c~m n tn·oposir,:iio n fJtlü se ·l'ofcro, indo 
ctilr'<Jtnnto a iuJprlmlJ', 

OCCllllnE~'CJAS NO l'O!ITJ D.\ 1',\Z CQl( O I'A· 
QUE'l'E • lHO .\11.\ :~~ 

O Sr. CCo•·rcia :-Como o senado subo, 
om a noite de 1~ do moz passado don-se uma 
tlosn~rndavet occnrrunciu no pol'to dn P:rz com 
o pnrJirotc n;,cionnlllio Ap~t, 'l'cnho nocessidnrlc 
de justiOca1' umroqncriniOll\O sobre este im· 
portanto nssnmpto, no Jlropos1lo do estniJC!ucor 
l1Jgnmns I'OStl'ici;Ür.s :\ 0\\ll'inu OXCCSSÍVIIIIICIILO 
lUla qne, u este rulpcito, snstenton o no!Jro mi· 
nist1·o tios negocias osll'nngoir·os, nn sessão do 
sextn-fuirn, nn 1:nmarn dos tlcpnlndos. · 

l'rotondin cn trntnr llontom dn nHII.crin, nw>, 
não !1Jlldo hnviilo s~ssi1o, fui ohrigndo n I'CSer\'Ul' 
pa1'11 bojo ns minhas o!Jser\'nçílos. 

O nolu·o rninlsti'O dos negocias cstrnngoiJ•os 
consitlorou o pnqnoto /lio Ji]Út como navio pura· 
monto mercante, c não ucliou nniln qnc ostra· 
nh111' no Jli'Ocmlimonto iln nntoriando mililnr 
Ul'f.(OUtlnu, scniio tulvoz o modo brusco JlOl' quo 
so liouvc CJ colnmnndunto dn cnnhoncirn Ul'll
ffUay, 

E' firmndo cm neto do Jli'Oprio governo im • 
poria! CJUO JH'otonllo contestar n extensão ~uc o 
nob1·o minisii'D dos nagoeios estrangeiros dou Íl 
sua doutrino. 

S. Ex. nfio achou nenhuma nnnlogin onti'O o 
incidente com a pnquoto Rio A]l<t o o do 1873 
com o pnquoto Cuyab<i. Entretanto, o sanado 
vord quo, a despeito do qunlquor modificn(•iío 
quanto no facto CJUO motivou ontiio a intorven,;tio 
dn :mto1•idndo nrgcnlinn, o dontl'inn sustentada 
pelo flO\'Orno imporia! cm roludio ú rJucstiio do 
Cll!f<tbti lcn! npp!Jcn\'fio uo que 'occorrott com o 
paquete Jho Apa., 

0 Su. 13.\n:\o DA LMUNA :- A110iodo. 
O Sn. ConnEIA: -A Jll'Oposir.ão cnrJital do 

nohi'O ministro do estl'nngoiros, "rtuc' mo parece 
merecer nlgum l'CJlllro do sonndo, é esta : 

• A rcclnmnção do commrmclontc da cnnlio· 
nei1·n UJ'JJ.fJilll!J foi bnscnda no bom direito CJUO 
lhe assisti'n pu1·a roclnmnr !Jomons do Qncm 
suspcitnl'n, c par:r cuja prisiio tinha ordem es
pecial do sou governo. g• este o juizo do gu!Ji· 
noto pelo quo salro do caso nté hOJO. , 

Estn Jli'Oposkão do nobre ministro dos nego· 
cios cstl·nngoirtÍs dosJJOrlu sérins duvidns, t•omo 
o senado verificurir pelos documentos, tlo cnjn 
Joitm•n não pos"o prescindir. 

0 CJUO OCCOI'I'ett COill O JllllJUOLO Cuyabá, O dis· 
cussãu diplomnticn CJUC osso fncto motil'on, 
consta tnúo dos poucos documentos CJUe entre 
outro> julgo do\'or recordar ao sonndo. 

Nüo ropetiroi o fucto, JlOI'CJUC dn Jeiturn dos 
docnlnontos rcsnltn, o cslon certo de CJHe n se
nado, :qn·odnudo a doutl'inu sustentaria pelo 
gnhiuotc 7 do Mnr~o, rcconhccor:i nUo só no 
quu dilfoi'O llu quo sttstontou o actual ministro· 
dos nagocios ostl'nngeiros, como que a rnzlio 
cst:í do lado dnquello ministol'io. 

Começarei pela nota com CJUC o minisiJ·o dns 
rclnt;ü~s oxtcrioros da l\opnbllca AJ•gocntina rns
pondcu ao nosso cnvinuo cxtrnordinario o mi
nistro plcnipotcncinrio; o qual reclum{,l'a CJllC o 
paquete C~tyabci rossc dosimpUtlido JlCias uutori- , 
duelos do lluonos-Ayrcs, c auto1·izudo a Jli'OSoguir 
viagem , IO\'ando a sou bordo o pn~sn~eiJ·o 
Hivnrolnqneye,cuborn em Assump\Uo com uns ti-
no n MontovJdco. · 

Disso o Sr. 'l'ejcdor om nota de 12 do Dezembro 
do 1873: · 

• Sr. minist1·o.- 'l'i\•e n honra do recebei' n 
nota do hontom sobro o dosgrnr.mlo incidlnte 
tio Cuyabd. • 

• Pnrn o govcl'no argentino , Sr. ministl'o, n 
presento <Jucstiio nüo tom importnnuin 11elo ln· 
tllviduo, quo nenhuma nlcrcco, quor pc as suus 
condições possonos, CJuer pelas t'ultns lJUO cum
mettmt ou putlosso commotleJ' conll'll a ardam 
JllliJ I ica. 

• A CJUOstiio o do lrnnsconucncia no ponto tio 
vistn intornncimwl, quo niio outorgo tlireito do 
usylo aos navios morcnnLos mn uguus PI'Oprins ; 
o ainda mais. no lcrrono 11rntico, pelos conse
rtncncius funostr.s que potleriu to1' contra n paz 
into1·ior semollrnnto JH'Oton<;ão, n qunl, sondo 
concotlidu n 1111111 !Jnn oirn, uiio podol'in sor nc
g-ndn ,·,s outrns; u'onuo rcsullurin qno os rc
JJoldos do todas ns pnrLos o do todos os tompos 

1 
r 
r 
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pnssorlom impunemente o11te ns nutoridodes nr
gontinos, zombnndo dellos o.m conlinun~üo au 
oxocu~iio do seus projoMos suhvorslvos. 

• No opiniüo do governo niio só i~<wio direito 
do exigir o entrego de Hivnrolo, mos tombem 
de npprohendeJ.o e de lovnJ.o pnrn terrn. Este 
indiv1duo, doliJHJUontc no l\opuillico Argentino, 
não podia oltornr o direito JlOI' se ter refugindo 
em Assumpçiio o snhido d'nlli em um· novio 
lJrOzileiro que tinha do percorrer os nguos nr· 
gontinns e ontrnr cn• seus poJ•tos. Pnra o com
mandonto IJUO o roccileu niio era, ou podin nlio 
ser, mois do quo nm p~ssngeiro; roas pnrn n' 
nutoridndps nrgonlinos oro sempre o rúo quo se 
punho no son nlcnnco o do qncm ollns tinham o 
mais perfeito diroito do opossnr-sc. 

·Si ln i orno direito no opinião do govomo nr
gontino, é igunlmonto r.Jnro rJtlo este niio pódo 
considero r como indevido n providoncin conci
liatoria da dctençfio do navio, nem aumittir fJUO 
osso dõtcnção uê logo r n protestos, que sú o tem 
qunndo se cumprem ordens que se suppoem 

· ariJitJ·m•ins. · · · 
• Todavia, Sr. ministro, o govcJ•no argentino 

fJUCr tomar neste coso om cons[der.nçiio a cir
cumstnncia do aproscntar-so ll1varola cm ser
vko do governo do Pnrnguay, como V. Ex. as
segura, c do vir o bordo de um pnquoto qno 
leva communicações puro o governo imperial c 
cujo capitão JlO<lin bem recobol·o como simJl\es 
pnssngoil,o; o som pur om duviuo os principias 
expostos, julgou de bon coJ•tozia deixar fJUO o 
clilo nuvio seguisse viagem. 

• Aproveito o occasião )lnra rcitornr a V. Ex. 
ns segtll'nnças da minha mais :dta o distincta 
considorr.ção. 

• AS. Ex. o Sr. Darão do Ai'aguaya.-C. 7'c· 
jedo1·. • 

'l'erminndn nssim n questão do momento, foi 
os to sujoiln i< nprccinçlio uo govemo imperial; 
c, cm vil·tudo do instrucr.õos cxpodidus pelo. 
então minisLJ·o dos negocias csiJ•angeiros, o Sr. 
Visconde do Cnrnvcllas, o nosso J'OJH'osonlante 
nn llopublicn Ai'gcntinu dirigiu ao governo dn
qtwlln Ucpublicn n nota, purn a qual poço a at· 
ten<;iio do senado ( ld.: . 

' Lcgnr.iío imporiul (lo Jlrnzil no llepublicn 
Argontinô.- nuonos-Ayrcs, 7 do Jo'overoiro 
do 1874. 

• Exm. Sr. ministro.-0 niluixo nssignudo, en
viado oxlJ'nol'dinnrio o minisu·o plcnipotencinrio 
do Sun Magcstndo o IIIIJlCI'ador do D1·azi1, lovotl 
ao conlu!cinwnto do govomo lmjloriol todos as 
circumstnucios do dctcnçiio do Jlllqucto brnzi
loiro Cuualui, no porto do Jluonos-Ayros, bom 
como us notns ti'Ocmlas entro esta Icga~üo o o 
ministol'io tlns rolnçõcs exteriores da republica 
n respeito deste <losogradnvol inr:idonto. 

•A rosolução lommlo pelo goveJ•no a1•gontino, 
logo C(ll~ o l!:xm. Sr. prosidonto dn llopuillicn 
c S. Ex. o S1·. D1·. D. CnJ•los 'rcjodoi', mi·· 
nistJ•o dos reloç.õos oxtcrioros, rcgressnndo 11 
ostn cidudo, so informnl'lllll tlovitlnmonto do 
occorritlo, removeu todo o motivo do coulllcto 
nn JlOrto do qucstfio quo t\uho lntet•csso immo· 
iliuto. Deixando porth· o vnpor com o pnssogoiro 
roclnmndo, desistiu o govoJ•no nrgoutino pt·nti
cnmcnto do suo JH'ctonçiio, o assa circumstnucln, 

bem r.omo os termos com quo S. Ex:. o Sr. mi
nistro dos roloçõos exteriores encenou n suo 
noto de 13 do Dezembro, persuadiram o govemo 
imporia! a nfio ver olfonsa ú bnndeiru brazileirn 
na primeiro rcsolnçfio do seu nllindo. 

•Mos n rosoltu;iio fino! deste governo foi ncom· 
pnnhndn do umn cXJ10siçiio do p1·incipios !fio 
lutos, CJUO niio podia lrnnquillisnr o governo im
perial qunnto ao futuro, móJ•mente obsoJ·vnndo 
que n doutrina geral nproscntndu por S. Ex. o 
~r. ministro das rc!la~õos exteriores nfio nssontu 
no direito convoncionul dos deus Estudos rilwi
rinhos nem proctlJ'a hnrmonisar-so de olguma 
sorte com estas cstipuluçõcs que lhos siio espc
cinos c nccessnrios ns suus bons rcln~õos de vi-
zi nhnn"a. - . 

·O gÓverno impcl'inl não pretendo yuo.os na
vios me1·cuntos, c nom mesmo os paquetes nas 
condições do Cnya/Jú sojum om tudo equipa
rodos nos nnvios 1.le g.uorra, ou gozem do todas 
ns immuni<ladudcs que o direito dos gentes ga
ranto nestes. Casos hn cm que n jurisdic<·üo 
loenl ú logitimu o se oxerco por uma rcconlic
cida necessidade do ordem publica ou do inte
resses qno importa n todas os naçuos respeitar 
o proteger. 

•Esse principio, porém, niío ó tão nmplo como 
o quiz sustontnr o governo argentino pn1·n jus
ti!\cnr n desneccssnrin, lenta c nbusivn jurisdic- · 
çiio quo se cxorcotl ti bordo do mencionado 
paquete bruzileiro. Estti gcrnlmento mlmittido 
poln lei e praticas intornacionnos que oté os 
navios mercantes siío isentos da jm•isdiçflo local· 
nos JlOI'tos ou aguns tcl·ritorincs de qualquer 
Estado,sempro que so niío u•nte do obsorvancia do . 
rcgulamnntos policiaos o Jlscacs, ou do crime 
cOI!J~lettido a b9rt1o <:om JlOI'turbO('ITo dn trnn
qmi\Jdndc ptthlwa ou · compromottimenlu do 
algum cidndiio on hnlJitontc do iag:~r. A indo 
em tues hypothcscs, todas ns vozes que o caso 
não é elos fJUC JH'oi'Ocom ordinnrinmcnlo n ju
risdicçiio territorial, ó costumo ;:unrdnr-~e co1·tns 
atton<;ües poro com a nnciono li <iode do navio, 
provcnindo-so o sou l'oprcsontnnto diplomatico 
ou cousnlat•, e solicilnndo o concurso de Ui1) 
dellcs, si as cil·cumstuncias o permittcm, sem 
projuizo dos intoressos legitimas ua outoridndc 
torritorinl. 

• Consldcrndo o fncto do vapor Cnyal!ri. cm face 
de,scs princípios c usos universaes, ficn mnni· 
foslo, pela proprio <loclnrnriio do S. Ex. o Sr. 
Dr. D. Carlos 'rejodOJ', quo nüo hovin um mo
tivo sull\ciontc jlOI'O O OlllbOruço jiOStO nquelio 
nuvio no porto do lluonos·AYI'cs, o nmito meu os 
porn fJllC, nlóm do o deter, so l11o JlllZI!Sso uma 
guardn militnr a ilol'uo, c si Jll'etondosso fo1·car 
o sou commnndnnto n pl'nticm• un1 neto oxti·n· 
ordinnJ•io, som qno a atlloridndo nrgontinu se 
lemiJJ•usso de communicur suos exigencins Í< 
loguçiio ou consuludo do Brnzi\, ou de so\icitor 
o seu amignvel nccurdo, CJlle torin avi tudo csou· 
~ndos ri~orcs o contingonclns do um conflicto 
llltOI'IliiCiollnJ. . 

·•Mus o Clly<~IJii niTo oro um simples nayio hrn
zilairo que tronsltnvn polns oguus dn Hopublicu, 
OJ'a um paquete subvoncionndo poJo ~ovorno 
imporia!, circumstnn1:in bom conhecidu om 
Jluonos·Ayros, o, pol'tonto, nchnva-so rovcsti<lo 
de um cometei' ni1o commum, qual o tio u·nns· 
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porto do Estndu, o quo lhe dovorn assogurar 
prol.ni!I:IT~ especiaL, porquo do outro modo taos 
nnv10s ~ao po<!orao prcondlül" o serviço publico, 
a qno suo destmados. 
. • lladn, 11orr•m, que nenhuma destas con

sld~rn\•õcs goraos • comqnanto todas muito 
vnlwsas .e fundadas , lenha bastante poso 
no conol'JtO do govol'no argentino , niio ó 
mçn_os ce1·to que os vexames a qno foi 
sujolt~ o 11aqncto . hrazililiro Cuy•bá süo a 
nog-nçao Qns gnrnntms dnclns ós bandeiras dns 
duns n11çucs em suas ngnns toiTitoriacs assim 
pelo tratado de 11az o amizado de 7 1!0 M~rco de 
18tiü, como pola couvcú1·1io llnvial do 20 1lo N•J· 
vombro 1)0 18~7. ,~h i sô estipulou n maior li
herdado 11 navcgnçao o commorcio elos ilnus l~s
tmlos, espccillcnram-sc os casos o re"lliOU·So o 
modo por que a aulol'idado loca I pódc oxercoJ' 
sua legitima jnrisllicçfio sem otr<msn dn. bnn
dcirn amiga o s~l!l Jlrejuiz_o do sua propria se
gurnn~a ou pohc1~ snn1tnnn o tJ;cal. 
. • p ~uuabli não foi violentado o deli do porqno 
lllfl'tngtssc nlguma~ dessas regt'ns n quo devia 
sujeitar-se; ta miJem niío o foi porrJno nelle se 
)H'nticnssc nlgnm fncto criminot-:o. 'rr1msitnvn 
Jlulo Jlr!l'IO. do lluc!·los-Ayrcs sn!J a f<i dnquellns 
gnrnntws mtcrnne~on:,cs, do modo mnis rc"nlur 
o inol\'cnsi\'0. Sua dctençiio, ordcnnda e mnn
~idn .c9m uppnrato_ do força, foi molivmln pela 
lil~gltlma pretonçu~ do se lhe tirm· nm passa
geiro que omiWI'Carn em tcrriloJ•io ustran
g.cir~, no Pnrn~uny, c se .dt~stinnvn pnra tO I'· 
mono estrange1ro, Montev1déo, o qne no torri
torio argentino por nenhum facto se colloc1írn 
fora dn juristlicrão que o direito mnrilimo reco
nhece compelir qus com mandantes dos nnvios 
mercantes ou aos sons consulos. . 

• O governo i.m perin I concobcl"iu que a prosonçn 
dcB>c passnge1ro no porto do ~llucnos-Ayros 
JIUd_esse ca.nsar. nlgnmu ap.Jlrehunsão de pcri· 
go as nutol'l(ladcs da repubtJCn, mas então estas 
doverium limilnr-se a v:igiar o navio, n rc· 
commondar ao commandnnto que niío con· 
sentisse no dcsc•mbarrJUC som conhecimento 
das ditas autoritladus, ou quo se retirasse 
sem demom. O fncto, porém, ó CJtlo o passa· 
geiro, motii'O do violento trntnmcnto contrn o 
qual reclnmou cstn logneão, niío merecia todo 
osso csti'Cpito e rigor, n~o tinha n menor im
portnncia, sogundo n opinifio rol\ectidn do pro
llrio governo argentino, expressa nn citndn notn 
de ·12 <lc Dozo1nbro proximo passndo. 

• Depois d<l nmn occnrroncia tão imprevista 
qnant0 gruvc, u JlOI' todos os fundamentos quo 
O nbtiÍXO nsSÍI(IHHIO tem li<IO U hOill'll de OXJIÕr 
à con.-iídorn•;iio do govorno nrg~·lltino, o do 
Sun ~Iu~cst:~tlc o Impct·a<.\01' se Julgu un nocos
sidudc de uoelut•ar fJUc nfio pótlc ndmittjr ~em 
importnntes rostricçüos n Jo~·alill:ulc du doutrinn 
quo o S1·. ministro uns rclur.ües oxlrtt'iOJ'os 
cntcndcn ser npplicnvcl UOS navios Ullli'Cantes 
hrnzilciros fJUO trnnsilnrem pclns ngnns terrilo
rineô iln rcpuhlicn; o pnrn ovitnr u ovuntunli
dudo clu nlgumn mnis grnvc clllcrguncin om cuso 
somelhnnw, o nlinixo nssignado l'occ!Jou outro
sim or1lcm Jlnrn d01:lnrnr, como lloclnl·u, quo o 
seu ~oVCl'llO cstit tlisposto 1í ncgoclnçlio do um 
ucc1irdo quo regulo o (lJ'ocorlimonto do nmhns 
tiS portos em mnterin do tnntn u·unsceJHienciu. 

• O abnixo nssignndo aproveito oslc ensojo pnrn 
reiterar a S. Ex. o Sr. D1·. D. Cm·Jos 'l'ojcdor as 
seguranças do sun nltn considorn0üo. 

• !IIm. c E~m. Sr. D1·. D. Carlos •rojodot· • .:.. 
Bm·c7o de '"'ttftllaya. ' 

O Sn. BAnÃo Dll CoTP.GIP&:-Siio ossos os vcr
dnrloiros Jlrincipios convoncionacs e gornos do 
direito publico. 

O Sn. Conn~JA:-0 ministro nrgontino, csCJUC· 
ccntlo-se <ln doutrina !JUC, com tanta latitude, 
ostnholocera, o provaleccndo-sc da sal! ida quo o 
llnul desta noln lho o/forooi:l, n celcbl'at;1io do 
um acclmlo, nprovoitou-n logo, ~em suares
posta a tão importante nota 1lo nosso ministro 
limitott·sc a dcclnrnt· o soguinto: 

, Ministorio das rcln~ücs exteriores da nopu
hlicn Arg-entina. - Bucnos-Ayrcs, O de Feve
reiro de 1871>, 

• Sr. filinistro.- 'l'ivo a ltonrn do roco!Jer a 
notn do 7 do corronto sobro o assumpto do 
Cn!labti.. 

• l'\elln, dOJlOis de algumus obsorvn<;ücscontra 
OS Jll'inCijJios eXJlO~IOS )lO I' tninha Jllll'tC, dceJarn 
V. Es. cm nome do seu govcmo que não pildo 
admíttil-os >Cnl importantes rostricçuos, c 
acrescenta que Jwrn evitar ·a oventu:ilidadc 110 
mais grnvosomorgcncin; cm casos scmollwntos, 
sc aclw disposto, ror ordem igualmente do so11 
go\'orno, :i nçgodacão do um nceôrdo flue rc· 
guie o procc1llmcnto 1\ns rluas partos om mate
ria de tnnta l! .. nsccndoncia. 

• Conforme o r,overno n1·~onlino com os~o de
seJo, tenho encargo da convidar a V. l~x. n 
nprcsontnr ns lmses desse nr.cõrdo ou n occtt· 
parrno-nos dcllo nas convenientes conferencias. 

• A11rovoito n occn>iüo para renovai' a V. Ex. 
todas ns sognrnnras du minhn distincln <:onside
r:~çiTo.- A s. Ex. o SI'. 13nr5o do Arng-unya. 
-C. TtjedOI'. • 

Ora, vejamos em quo diiTorcm os factos 
assim tralndos ilo IJUO occorrou no flUIJUOlo Ri• 
Apn, om n noite de 13 do maz passado. 

'!'irarei n OXJIOsi1;ão do discurso do no!Jro mi
nistro do eslrnngciros : 

• Bordo do )laqueio Rio Apa surto no porlo 
da Pnz, 14 do Jui h o de 1880. • 

• !IIm. Sr. Antonio Jlcrnnndos llrng-n, gerente 
da comrnnhin nacional de navegação n Va11or, 
Montcv1déo. 

• llontem {os 10 homs dn noite, logo dopois 
que fundc:imos nesta JlOI'to, voin n JJonlo o 
colllllllllld:mtc dn cnnhoucirn do g-uorrn nJ·gcn
tinu 1/io U·rllfJIIIl!J c nprosl)ntando·sc-rno di~sc : 

, Qtw snhia IJUO ou tinha a l1ordn trcs cidn
düos nrgontinos, cujos nomes lJ'IIzia oscJ•iptos em 
um ollldo, qnc se iliJ·igiall!Jlal'!l Corl'iontcs, eom 
O fim do COIIS)lil'nrom Cllntrn O gOVerno nnl;ioJJII), 
o nlimmttnrum nlli n roiJI•llifio : C[llO o ~overno 
nncinnnllinhnJlfiSio n<[IIOIIII [<t'OVincia cm os lado 
1lo sitio: quo tinhn ordom do Sr. ministro in· 
lei' VOn tOl' llll 1'111"0 IHIIl?.i r ptll'll bordo IIII Cllll honoi l'U 
suu scn comnwn<lu os rof'oridos u•os cidndfios 
nl'"cntinns; IJlW, si curosistina outreguJ-og mo
dit7nto cstn rcclnnu<ç111l, linlw ordom do deselli
!Jnrcul-os do bordo ú viva frJl'C;n. 
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• Expuz·lhe que nchnndo-so nquollos pnssn· 
goiros soiJ 11 protocçiio dn hnndoirn brnzilelrn, o 
cm um pnquoto 1Jrivilogiudo como siío os da 
companhia, o que niio sendo m\ut,llo 11orto o de 
sou destino, eu niío os dosem 1nrcaria soniio ú 
força. Fiz·lho tombam scionto que os ditos 
passngoiros embnrcnrnm puiJJicnmonle cm Buo
nos·Ayros, otc.; quo om Corrion.tcs, parn onde 
so dit•iginm, podiam ser presos. Entuo o com· 
mnndnnto ordenou que n canhoneira viesse fun· 
doar junto n nús; pouco depois de estar isto 
ronlizndo, Dllrosontou-so n bordo um o>cnlcr com 
um officinl o prnr.as armadas, que Ocarnm no 
porlnló do BD, o êon.nwndnnte da canhonoirn 
perliu·me depois que chamasse ao camarim os 
trcs passageiros rJUe qunria fnllnr·lhos o inti· 
mnr-lhcs us ordens qt:o tinha. Aclwndo-se no 
cmnarim os passageiros, fiz· lhos ou scionto do 
quo so passava, o um dellos oniiío, o Dr. Mnn· 
tilln, tomando & pulavrn om nome dos outros, 
disso: 

• Quo visto o commandnnte ostui' disposto a 
tirai-os de bordo ít força, cediam cm deixar-se 
conduzit·, por~uc, como argentinos, antes do 
tudo, quet•iam evitar um connicto outro n suo 
naçiio c uma potencia amiga, e que contra esta 
v iolcnein in 111 pro testm·. · 

•llclirarmn·so parn o seu camarote, c o com· 
mandante tla cnnhoncirn, vendo que se domo· 
rnvam, ordenou que um olllcinl com umn tis· 
coita fosse conduzil-os pat·a um escnlcr. Ao 
transpor essa escolta a cscndo, u penetrar no 
salão, rcmli todos os passageiros Jmra lesto· 
nnmbar esta violencio, contra a r1ua niio podia 
resistir, c nssim se f~z, snllindo de bordo os 
trcs passageiros, um n um, escoltados por urn 
oficial, rJuo os.conduzia pnrn um escale;. 

• Depois d•J cmbnrcndos os passageiros, reli· 
rou-so o commnndnnto da cnnhoneira, dizen· 
do-mo ftllC estava livre e que podin communi· 
cai·-mo com n terra. A canhoneiro lolJlou ú sun 
primcit•n posi•;üo. Os Ires passagoit·os de nua 
trato siio: o Dt•. M. Z. Mantilln, Marinno Gn· 
ticrrcs e Eudino Dias de Vivar, qno embnt·caram 
cm Buenos-Avres, vindo n bordo conduzidos 
JlOio nosso agente naquel!a cidade. 

• Tudo o mais que se passou, neste dosngra· 
dnvol successo, estú. consignado no protesto qno 
levantei a bot·do,. e [tor faiLo de tempo niio men· 
clono aqui .. 

• Ar] ui no Daimrm niio bn car~iio : as lO to· 
neladns que hn escondidas siio paro o Cuyabt.i. 

, A osct.ma :(?isso foi robocndn desde o Düt· 
?llanto, o. aqui nGslo porto tomat•nm-lho todo o 
cm·viio quo linha ll. borde. 

, Como esporo oncontt·ar·mo n totlo o mo· 
monto com o C1tyauci, ó l'uit:t ostn ú to:la pressa 
e desculpo-me Y. S. n m1\ redncçiie. De V. S. 
nmi~o o criado c muito obrigado.- F'. F. 
Gn1'J!tlo. • · 

Yu·SO que estas occttrt•encins tum rolnçiio com 
'uR rJUO pt·ovocnt·um as observações que o g:o· 
VCI'IlO illliiOl'ia! julgou dovor fn?.Ol' a l'OR]lUllO 
dns que so deram no vapor Cuyabri. Os tres pus· 
SOJ::Oll'OS, retit·utlos do Rio Jlptl, hnvinm ombnr· 
catlo pnblicnmenlo no porto do Buenos-Ayres;' 
diriginm-so n Col'l'ientos, porto m•g-entino, o, 
porlunto, podln ~ governo du republica conse· 

gulr o flm n quo se propunha, sem, como se lu 
om a nota do 7 do Fevereiro, o desnecossorio e 
nbusil'o procedimento, quo teve o commJndnnte 
do canhoneira Uru,qtmy. 

Podemos, pois, invocar nquel!a nota que .lu li. 
Nol!a altondett-su devidamente no facto de se 
haver procedido do modo desnccessnrio e abu-
sivo. · 

E' o fJUC ngora se dá. 
Niio podemos osquocol' todos O> ORforços fLUO 

tomos nltl ngorn empreA'ndo cm nossas relnçues 
intemncionnes, pat·n o livre transito dos navios 
nnR ngnus do 1\io dn L'rntn e seus affiuentos. 
Nosso pomamento celebrámos convenções o trn· 
tndos, que niio se devium arredor dn memoria do 
nobre ministro do estrangeiros quando se accu
prm do assumpto no cumnra dos deputados nu 
sessão do G do corrente. I~ n qucstiio do livro 
transito tl trnnscondentu. 

Demais, não so tratava propriamente de cri
minosos, mas de implicados nus lutos inter
nos ... 

O Sn. BARÃO nE ComGll'E :-Suspeitos, 
O Sn. ConnElA :- ... o suspeitos, como do

clnt·ou o nobre ministro de estrangeiros, os 
quaos inm porn porto orgeulino. Mos, bem podia 
o governo argentino remover ns difficuldades, 
como disso o capitiio de fragata Gat·,ão, sem o 
desnecessario appnt·ato do for~n que "empregou 
cm roln,iio no paquete nucionol Rio AJla. 

Ora, "como devemos considerar o procedi
monto dn autoridnrle militr.r argentina ? O no
bre ministro de estrangeiros, om seu discurso, 
disso que o com mandante dn canhoneira Uruguuy 
fizera umn visita ao paquete Rio .4Jlt!. · 

Em qtJO conta dovcmos tor esta vistta ? 
Tratnvn-so de um neto do cot·tezia? A hora om 
que crn feita o as circumstnncias que a acompa
nharam excluem esta explicnçiío. 

0 Sn. BARÃO 'n'E COTEGll'E:- E' a visito dn· 
quc!lo pobre do Gil Brnz, quo pedia esmola de 
cspingnrdn nn müo. 

O Sn. CmtnEtA:-Tt·atnva·se do direito do 
visitn? Do corto quo tu! não se pretende. 

Purtnnlo o que houve da parto do commnn· 
dunto da canhoneira U1·uguny, representante do 
governo argentino, .foi um .neto de jurisdicção 
militar, que nua ú conforme nos principias, nem 
no direito convoncional. (Jipoiarlos.) 

0 Sn. ll.IRÃO D.l LAGIINA:-Si O paquete li\'OSSO 
!Jnndoirn ingloza, niio faziam isto. 

O Sn. ConutA:-Nüo devo alongar-me hoje. 
Apenns 'desejo peclir no ~ovcrno documentos, 
que me habilitem n apreciar muis detidamente 
a quostiio, si ti1·m· do msisth• em favor da dou
trina sustentado pelo governo impot·inl om 
principias do 187~. 

J>ntt·etonto, retirarei o mo11 requerimento,. si 
o governo julgar que bn algum inconveniente, 
que ·oliús nilo descubro, em ser trazida uo se· 
nndo n corrospomlcncin trocada sobre osto dos· 
agrndnvcl inctdonto entre o·:.:overno o 11 nossa 
lo::_~ciio om Bnonos-Ayres. (Iln um apa1•to.) 

.,i,o. mu occupnt•ei com o ameio, llllO dtrigiu 
o.nossa m!nistt·o em Ouonos- Ayros no gorou te 
dn compunhia tio pnquetos, porquo temos ju 11 
reS]lOUSllbilldade do governo, depois tia inter-
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vonçiío do nobre minisll·o dos negocias ostran
goit·os nos to nssllln pto, 

Devo pois refortr-mo simplesmonto ao go
Vol'lto, e ó por isso que Lenho trotado do 
nssumpto da maneira por quo o senado acaba de 

No caso n rJUC alludiu o nobre sanador, a 
questão muda intoirnmcutc do natureza, 

O Sn. ConnEIA:- Niío' apoiado. · 

v~. . 
Foi lido, npoindo c posto cm discussão o 

seguinte 

0 Sn, SAUAIVA (pt•osídolltc do COit.IDlfto):- fli. 
vor?la não ot·n argentino, o •ovcrno imporia! 
saflta quo orn ollo pnrngunyo. "o navio procedia 
do porto estrangeiro,. o dostinnva-so a porto 
ostrnngoiro, sondo qu.o simplosmonto cm transito 
ontrúrn no porto nr~ontino. lloqucrimcnto 

• Ucqueiro IJUC pelo ministcrio das nagacios 
estrangeiro~ se pcrn no governo clipin !la cor· 
rospondcnctn antro o mesmo governo o a lcgo~iío 
imperial cm Ducnos-Ayrcs acerco do occÚr· 
rcncia quo cm a noite do 13 do moz lindo se 
deu no ]lorto da Paz com o paquete Rio Apa.
Manoal Fmncisco Cot·rcia. • 

O Sr. Saraiva (pt·osido11to do conscllto):
Sr: presidente, nonlmm inconvonicnto hn cm que 
SOJ am prestados ao nobre senador os documrmtos 
l'Ointivos a esta quesltio, o quo se acham na se
cretaria do estrangeiros. 

Não quero cstahcloccr dcsrlc jú um o discussão, 
nem m·esmo o nobre senador a qnor cm um ro· 
qncl'iménto como disso; mas, 11provoito-mo da 
}wlavra pnra tombem por minha vez declnt·nr 
que me Jlnt'ccem procedentes o verdadeiros os 
principias cnuncinôos Jlola· nobt·c ministro do 
cslrungcit·os nn cmnara dos doptltudos. 

O Sn. DANTAS (minislt·o d<t jnsti~a.):-Apoiado. 
O Sn. SAU.\JVA úmsiile·nte llo conscl/10) :- A 

j nrisdicoiío tcrritol'inl do pniz, cm cnjns nguns 
se ucha um nuvio uwrcantc estrangeiro, é per
feita o certos respeitos; por exemplo, quando so 
trntn da segurança do porto, da scgumntn do 
-Estndo. 

tia h)'pothoso vot·tontc tratava-se <ln scgru·an. 
çn de uma provincin d~ Confodoraçíio Argentina 
qna ostn1·n o1n rcvoluouo. 

O na1•io tinlw vintlo do JIOl'tO argentino. ia 
poru porto at·gontino, o achavn·so cm pot•to 
nrgcntino. 

O Sn. D.IX'r.ls (millist,·o rlct justiça):-Apoindo, 
O Sn. So~nAIYA (JII'esidente rlo cansei/to):- Em 

taos eo!llli~uos c cm rcla('iio no fucto, quase dou, 
a jtu·istlicofio terl'itorial u absoluto c iucontes· 
tavel. . 

Mus, disse o nohro senador, hn um facto, 
quo domonstm o conLJ'IIl'io, occon·i•lo cm !8i4·, 
itlcnlico ao do rJuo so trutn, a o g-overno impm·inl 
cntondou dever OJlJIÕr limitnçües ri .ÍllJ'isuic~iio 
torriturinl du Jll'OJil'in Coufoilcrot;fio Al'gonlino. 

Peço Jiccn~n ao no!ll,'O SCJ)ndor porn oiJseri'Or· 
Jito (jUO O fn1:to não O lUOl!UCO. 

O Sn. DA~'l'AS (ministro tlrtjusti!'a):-Apoiudo. 
() Sn. SAnAII'.I (JII'usideiiiO tio conse/lto):- Hn 

dill'ercnr.o notuvol outro lllll o Oltli'O. No ~uo 
ultimunienw o•:corrcn, como observei, o nuvio 
vinha ilc porto nrgontino, crsLttvo cm porto 
argentino, e ~ogt1ia fiiJro porto tnmhotn nr~uu· 
tino, Jlot·to que sa ncilnvu om estudo do sitio; 
c ns leis mnis colllcsinhas du cordiulidodo entre 
ns nn~ües uiio pormittcm fJUO uo~tns circum· 
,;tnncins nm lfOI'et'liO amigo omiJot•oco o dinlculto 
o oxorcic i o dn j uri•dicr;ão ler ri toriul. 

naeonheço, como o governo impcriul cm 187~ 
IJ.uo um nccurdo pú,do regulnr mais cloro c pra: 

· ctsnmonto a mntorw · o penso quo devo asso 
nccõrdo ser promuvido pelos duns portes iuto. 
rossadas, afim do quo flrJ ucm dcfinitivumantc 
usscntu~ns os con~i\'üos reciprocas da navegn~iío 
pelos r1os m·gontmos o pnrnguuyas. · 

Aetualmento, o meu unico intento foi pro. 
testar contra a identidade dos cases qtlO occorrc
ram ali i, o declarar que o doutrina sustentada 
pelo nobre ministro rio eslran"eiros cm conselho 
de ministros, o depois no cam"arn dos ucputados 
mo parece vcrdadcíJ'o o cot•rento. · ' 

O S!L ComJEIA: :- N•io se pólio discutir o 
!llntCrta a prOJlOSJLO do um rCfJUCrimcnto por 
tsso reservo-mo para occnsião Jll'OJlrin. ' 

Findo o doiJnto é approvndo a rcqucrimontrl. 

OBDE~I DO DCA 

VO'I'Aç,\0 ll& MQUlWl)tgN'l'O~ 

Votou-se o foi fl)lprovndo, por pedido vor!Jal 
do S)'. Cht'istinno Uttoni, pnt'n retit•at· o seu ro· 
qucrnneuto suiJt•o nmnrept•cscnhil'ão dos cloito· 
ros do S. João d'EI·IIoi. • 

Foi i:;nnlmc!t to snlm\Cttiilo •i votnt•iio c nppro· 
vndo o rerJucrtmcnto do St· . .Jngunt'iiJo, pnrn que 
a l'OJJresenta~iío que mondou á mcsn seja Cll· 
vi:1dn ú commis~~o. -

Foi. rctirndo o roquct·imcnto do Sr. Diogo 
Velho pedindo infomwçiío soiH'o o uttontado 
Jll'aticado contra o advogado José Mondes Jiiboi· 
ro, da cidudo do Ilnnaueiras, nu provincin da 
l'nrnh)'ÍIH. 
. Fo:·nm succcssivnmente npprovntlos os rcquo· 

r11nontos : 
Do Sr. Correio )Jara que so peçam no governo 

Ctipias das communicuçõcs que houver recebido 
sobre o proc1!sso oloitornl ctn Al'acajú, Riu· 
chtwlo, nin~l10 e Lng:•rto, provinciu do SOJ'gipo. 

Do Sr .. JutHJnoirn, pedindo informação sobro 
u [lrcscnçn du força publica na mntl'iz do Pilar, 
no citlndo da llahio, ein L.' do muz pussudo, o 
ontrosim d11 !ll'isão i:·t·ogulur· c ncintosn do quo 
foi victima o tenente honorurio do axct•cito I~Jy. 
zou Dnntos Ducollar, cm 1'ioté, prol'incio do 
S. PunJo. 

Do St·, Cunho o Fig·uoircdo para quo se ur· 
chivo o tll'iso tio ministorio úli importo qno on· 
viou li mosu. 

Do Sr. 'l'oixoii'D .limiar, pedindo cópiu do onl· 
cio lia prositlon to úu cunl:lra municipal dn curto, 
do 21, do moz passado, q uo motivou o aviso do 
ntinistot·io do imporia de :!7. 

l~oi i~twlmonto upprovJtdo com o odditamonto 
do St• •. lug-unril'o o t'Ortnot·imento do St·. l'nt·nnn· 
guú, pedindo inl'ot'lllll\'Üos soflra " ímportanr:iu 
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dos qunntins !listribuidns com soccorros uu pro
vincw do Piuuhy. 

FIXAÇÃO llE FOilÇAS nE 'rEilnA 

Entrou cm cl iscussr.o 11 JH'opostn do poder 
executivo, convertida em projecto elo let pelo 
conwrn dos Srs. dopntudos, 1/xundo ns forçns 
do terra pura o nnno financeiro de 1881 n 1882. 

.Foi lido, opoindo o posto em discussiío com n 
pro posto '' seguinte 

Artigo allditivo 

• A idade mnxima prescripta pelos regula· 
mentos das escolas militni'Os do Imperio paro n 
mntriculn dos o/llciues do exercito flcn elovadn a 
ao llllllOS. l>stn <lisposiçiío turú vigor desde .n 
data desta lei e é pct·munonto. 

• Poço do senndo em 10 de Agosto de 1880.
Viscondo do Pe/otas. • 

O SI". Bm·ão de Cotc;;:;i}lC : - St• 
Jli'Csidento, nu scssiTo do anuo pnssüdo, por occn· 
siiio da discussiTo de uma propostn idontica, pro· 
cur;iuJos com·enccJ' no nosso illnstJ'O coi/ego, l/o 
saudosa momol'in, o Sr. Marquez do HoJ•va/, de 
que o numuJ'O do pru~as CJUC, e/lu pedin pura 
compm• o oxoJ·cito, ern JlOI' do m•1is insulllciénte. 
OIToroccmos a S. Ex., n<is outros do opposir~o. 
nug-uwntar ossc nnnJCI'O, Jlllls S. Ex., embora 
reconhcceniJo 11 PI'OCedencin de nossns r;1zões, 
rejeitou u oJl'oJ'tn por 1:onsideradío ús circum. 
st11ncins finnncl!iros do poiz. ' 

JlntJ•etonto, Jogo depois, nn mesmo sessfio, fez 
separut• _do f/Jwt:ão do forças 1100 praçns, q~e 
tantas Sl<O as que compoem os dons cursos UI I· 
Jita<·cs do Impel'io, o hoje o nobre ministro do 

, guel'l'n tombem pede uugnwnto rle forro puro 
o batnlhiío de ongenlicil·os, oluvondo-o em muis 
500 pra~us; do sorte qno do nnno pussndo ntú 
hoje, n~o l'mncnnwnto, como :Jús desejnvnmos 
que se Jll'nticnsso, mns por meio de disfnJ'Çllllns 
emendos parcinos, tom sido elevndn a força n 
mnis UOO prn~ns. 

Si o uobJ'o "ministro entende quo estas ainda 
n1io são sulllcienttls pura o desempenho do ser
viço a que é dostinnda u for<;n publico, ou pe/n 
mmha parto est011 Jli'Ompto a prestuJ'•I/Je o mou 
voto. Acho, porém, quo o meio do que se serviu 
o hon,·u~o St·. Mnr<Jnez do I!Cl'Vn! paru nu;. 
gmenloJ• n fot·çn decrotuun não foi o mnis ro· 
~ulor . 
~ As prn<;os dus escnlus mililm•,•s fazem, o niio 
podem r/oixur do I'HZCI',JIDI'te das forrns <lo oxor· 
cito ; dos rospcctil•os COI'pos siTo lirndns essas 
prnt•ns pnrn r,·cqu,mtnl'om us nulos, o, no cnso do 
a/li niio continuo rem, ou JlOI'~no sojnm J'opro· 
vu<lns, ou JIOl' fultn tio tlisciplinn, tem do J'e· 
gJ•ossm· nos sons corpos; do sorte ~uo s;io o uiio 
SliO fiO In!H~UIU lOillJlO Jll'IIQUS fii'I'OJ.dlllOIIllldllS, 

l~u por isso consnlturin o no~ro ministro si 
não st'l'in molhoJ' 1/xnr n nunJUJ'o de prnçns om 
1:1. DOO, SUJIJll'illlindo-so nu respoctivn Jli'Oposlu 
UJlni'lll ~nu su ref<JI'C üs osco/us mi/Jtures. 

'J'rutuudO·SO uostus cscolns, tnm!JOI11 foJ•oi 11111 
pequeno ropnro. 

V. IV 

S. Ex. creou um commandnnto especinl pnra 
os nlumnos do ~no so compõe a oscoln militar 
do corto, fnndondo-so no ort. 2fifi do roguln· 
monto do 17 do Jnnciro de 187L 

Este regulnmento, no urtigo citado, dispõe 
(pouco mnis ou monos) que o governo, n vista 
<ln oxpcriencio, poderá fnzor os a/t~rnções coR· 
ven i entes no ensino, nmn vez que não versem 
sobro os direitos o vnnuJgons dos lontos, sub· 
stitutos o adjuntos. Mos não creio que por 
osso artigo estivesse S. Ex. autorizado pnrn a 
crençiio quo roulizou. 

A lei n. 23~8 do 2fi do Agosto de 1873, nn· 
torior á tiromulgnçiio do regulamento de 1871~, 
no nrt. 19 dispüo: 

• As nutorizn<;ões pnrn crenr.~o ou roformn do 
q~nlquer repnrtir;ITo ou serviço"publir.o não terão 
v1gor por muis do dons um1es, n cantor da data 
do promulgnçfio do lei que o determinou. • · 

l~stavn o ministro no seu direito quando pro· 
mu/gou o regulamento. 

A 2.• porte do nrt. 12 diz o seguinte: 
·• Uma vez renlizudns serão provisorinmento 

postos cm oxecuoiTo o sujeiurs á npprovnçiío da 
nssembldu gc1·nl ·fnn suu pri moira reuni~o, niio 
podando (chnmo ·a attr.nçlio do nobre ministro) 
~or mnis nlturndns pelo governo. Esta disnosição 
<J permanente. • 

Foi ou n~o nllerndo o regnlnmonto? Foi. Po· 
dia otl niío Jiodiu olnolJroj:'ministro fuzel-o ~ Não 
pod iu om foco dn lei. · 

Niio so ulterotl umo disposi<;iio regulamentar 
de simples disciplina ou mod1ts vit•cndi da es· 
cola; o ainda assim niio poderia fazei-o. 

Alterou-se um ponto esséncin!: tirou-se o 
commnndo immellinto do director dn escola, 
passando-se a antro. 

Creou-so, por assim dizer, um novo corpo 
com as vantagens do commando, ougmenlnndo· 
so uma despezn pnl'D a qual niío estava nutori· 
zado o nobre ministro. 

Etl sotl o menos complltente poro npreci~r n 
vnntugem dn roformn eJfcctuado pelo nobre mi· 
nistJ'O, 

Dera cror que S. Ex. nttendou perfeitamente 
ás conveni~ncins do servir.o da escola militar; 
poJ•ém, nem tudo quanto é "ntil é justo. 

A assomblón gern I estava funccionnndo qunn· 
do o nobro miuistro 11ropoz n sun lei de for· 
çns. 

Assim como nltcrotl n or~tnniznção do bntalhiio 
do engenheiros por meio ue uma nutorizaçiio, 
podoJ'in tnmbom pedil· u continuaçiio do nutori· 
zar:ITo pnrn. qualrJuer reforma dn escoln militar, e 
nós n dnrunnos. 

Sr. Jli'O'idente, roconhocendo-me, como mo 
reconhe,o, incompetente, clwmo todnvla n atton· 
\'fio do nohJ•o.minisiJ'ü do guerra pura a orgn· 
nizn~ITo do oxercilo. 

ll' fóJ•n do duvido que os qnndros bem orga· 
niznrlos do um exercito; emborn so componha 
de pequeno fomn, siio uma necessilln</e o con· 
vonicncitt pura q"uondo so quer augmonlnr o 
llUIIIOl'O do Jli'UÇOS. 

N;io u só isto. Purn um oxorcito pequeno como 
o uusso, é do nltn convoJlionciu quo tenhamos 
UllJU resOl'Vll. 

18 
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Si f1lr preciso cmprog-nl·o fúm do prii?., ou 
mc~mo doutf'O dello, cm defesa dn ~uu illlogri· 
dadn, nilo ~oi onde o noiii'C ministro ha do ir 
huscnr n t'L1SCI'\rn 1WCC$snt'in pnrn lH'Oimc1Hll' ng 
faltas que so derem por morte, molcstin ott 
deserç:io, 

'l'inhnuJOs, llO.IJli'Íilloiros nnnos dé no>Sa inllo
pcndouein p~>lilicn, os clwmndos miliciiiiJOS, 
corpo:• csl1~~ qne r·ivulisavnm cnm os coq10s do 
exet·cito. Et•a tll'OSC!l'\'n JHll'tl pt'eenchct' os clnros 
do i!XCl'CÍlO. 

ldüm rlcstn rc~et•rn, hnYin ns chnmnrlns ordc
nnnl,:ns, qno existiam dclwixo !lo comm:mdo rlos 
cnpitüas-ml')rc::, flUO Cl'31ll, po1· n~sim dizer, 
a nn~üo cm massa lrJvnnt"ndo-se Jlnr;l n sua t!c
fcsn. 

Mas as id~a> do mal entendido progresso o a 
imira~no do quo so pratic9u em Frnnçn cm 17R\l, 
cr,•tllHlo-so n ~nnt'dn nnc10n:1l pnt•n n l.}cfcsn da 
J!nl'fiu contra o pnllcr, {lriucipnfuwulo, IevtJu-nos 
o a·xtinguir ns mi!icins, crenudo a gunrdn nn· 
cional por eloiçno popul:1r, <mjos otllciucs crnm 
denominados olnciaes de sacristia. (llioo.) 

UM Sn. sr.I>.<DOI\: -Ou do Jll'Oci;siio. 
O Sn DAnÃn DE CoTEGIPr.:- E>sn orgnnizn~.:io 

dcrt-nos muito pouco ou nr.nhum proveito ... 
niio digo bem, foi antes prcjtHiici:d do qno util 
ao SCI'I'ico. r,to inrlnzin ns nsseni!Jiôns Jli'OVin
cincs, depois do 183ii, n reformar a gunnln nn
ciounl, concotfendo uwis gnnmtius nos omcino~, 
c, cm nlgnmns Jll'ovincins mesmo, n vitnliclo
dnllC dos JlOSIOS. 

O <JUO foi n A'lllll'da nacional nas províncias, 
assim reorg:1nizndn pelas assemhl~ns Jlrovilt· 
eincs, que o d ignm os meus honrados collcgns 
dnr)lwlle tr.mpo. 

Conheci-o cm duns províncias, ns do Pcrnnm- · 
buco o Jlahi:r, o posso nllnn,nr no nobre ministro 
CJllll nenhum COI'JlO ·do linha era mais lwm 
di,ciplinnrlo do que qnalqno1' dos lwtulhucs d~ 
cidade do Hecifo c du capital da llnhia. 

0 Sn. LEI'I'.i:O DA CUNIIA:-Apoinrlo, dottlosto• 
munho disso. 

O Sn. liA nÃo nr~ Co1'1WIPE : - 1\cconsidorndo 
osso systeuw, a nsscmblúa gorai, entendendo 
CJUO lho competia, eomo en cnt1~1Hlo, a rcor·g~
nizn~iio da gnarda llncional, adoptou a lei do 
!SãO. 

Essa lei fni cnmplotamenle <lr•sncrcditadn, niio 
por cnum tln gna!'dn n:1cionnl, mns /wt• cnusn 
dns oloit;iies, o 1'('\'lifrll!ln pela rpw ho .. o vigOI\'1, 
Pcrguntn r.n : o q uc u n ~un 1'1\a namonn I pru
sen remonto ? Pódc el111 pro.'llll'·so 11 SCi'l'ir !ln 
reserva do OXOI'CÍIO, CJliCI' 1l~stacanrl11, CJI\1'1' Cll· 
vinndo t:ontingcnto, L'Oilln lll!rlllteeon · nn gnon:l 
do l'nrnguny? Jlnvillo muito. 0,; pn;tos de nl'· 
fich•es da ~unrdn uacinnnl hojo cm dia si1o con· 
codirlos como se concotlo :rs;iut l\11111 c"ndCI!O· 
rnr;iio; Ol'~nniznt~iw nüo llu, c digo Jll(!~mo que 
IIÜO póJO 11111'1'1', JlOI'!jllO, dnsi)o IJIW 11 J>•l lljliJfi/IS 
pot•millf1 quo 11 gunrdn nuciouul l'U l'tHIIln nm 
din 110 tJIWIJ pm·u fmwr t.•xnrcil!io, (/I!Ol' dizoJI' 
l!UO !liiO Jill CXI!I'Cii'ÍI.l nCIII iliseipJillfl, 

1'1'11 JlOI'IIIUtO CDIIVCIIÍ,IllO IJllu 11 IIUiri'O mi· 
nist1·o, militur o Jll'atlco I'Omo 1\, uos IIJII'Osen
tnssn uni n1ein Jli'lu qn:rl Jlll<icssemos eouse~IIÍI' 
OS III tl11 s j >I'Í llll'Í !'tiS IIOCCSSÍ!lULJ CS dO OXC!'CÍ to-lllll/1 
reserrn. 

Si nas ft•ontoii'IIS n guarda nocional niío r.st1í 
na situa1·iío IJIIO 1lose1'0VÍ, todavia clla niío ú 
sulncieut;J pnm os llns que SIJ devem to1' cm 
visto, qumHlo se li'ntn dn segurança publica, 
por·qnc it'< ost:'l Jli'OVado qno a guarda nnclonnl 
slílllonto 'd, uu1a Jll'ovincin uiío pr'rúo ucndir cm 
COJ'f.OS l'fi~OS IÍ dde~n d11 lllCSillfi Jll'OVinCÍII. 

Eu quizcra con1:luir IHJiti o pouco CJUC tinhn 
11 dizer cm rclu1;fio :i Oxn~i10 das l'oi'ÇHS do tcrrn ; 
mns ucJ'e~cPntnl'f!i panem; Jln[avru!; c,no qno vou 
r·cferil', niío ltn natla ahsolmumcntc de pcssonl: 
si o houvos~o. seria untes pa1•a que cu mo re· 
trnhisso uo silencio. 

Segundo n lei de pr·omoçõcs .do exercito, o 
posto do mnr·cch:rl do exercito <í preenchido 
qtwndo o ~overno jnlgnr conveniente ; hn nisso 
uma Jar·~uozn JlOI':r rJnc o neto dn nobro minis· 
ti'O nfio st~,in consuJ•mlo cm vi:-:tn da i ntolligüm;in 
Jitt<Jrnl d:r lei; mas, além do scntitlo nntur•nl dn 
lei, hu o seu espírito. 

Desde qun foi promuJgnrln n lei do 11romoçiíes 
r.m JSijQ, r.sie nlto posto nunca foi pr•eenchido,c, 
Jlfil'a cvitrll' que fosse, foi que cm umu fui posto
riot·,Jci i.lc tlxncfio r! e for~as,so dcclnrou CJUO não 
soria "'li c IH'ocncnido scniío quando o govorrw 
j ulgas>o convcn icute, 

O rtnc Fo dnva no oxcreito davn-so igualmente 
na armado, porque os postos cm 11111 o outra siío 
cor·reSJIImdcntes; nhi n Jrd foi mais explicita e, 
pnr:r :rssim dil.l•r, dclla so vu o soutido da que 
se l'l.'fom no nxcrci to. No nr·t,f L o ~ ~-o cln lei 
n. ~~(Jü de 18 <I e Jlllr h o de 1873, lei de nxn~iio 
do r.m;ns, se diz: 

• Só será provido o posto tio almirante cm cn
sos oxu·no!'dinarius ou por sorl'ir;os r·clovantes. • 
E~ta é n intelligcncia qnl! so dava no nrtigo 
que se rcfct·iu ao·cx1:rcito. 

Nfio entro nbsolutamento nn aprecin~:iío da no
mca1·ilo foitn pelo nob!'rJ lllini5ti'D, cston convon
cido'do quo ella fui bem fundndn; mus o que niío 
desejo u I'JIIO essa pratien Jlossa continuar cm 
tompo do paz, salvo liavcndo serviços muito 
rclovantos ou cnsos cxtrnordinnrios. 

E demais, n;o comprcJwnrJo quo so possa 
grarlua1· como cherc rio elosso paru o posto de 
nwrcclwl do excr·cito. Pois, si nwrech:d do nxor
cito rí urn só, uno tom clnsso Jlroprinmonto tal, 
cotno huvor gTndmicno? J~u ~ci qno o nohro 
mini;tro triío foi o JH'imeit•o u pr·nticrtr' esse nclo, 
sei que ollo vem do mmos nntcriorcs, c direi 
1llú51110-dt) ~ítlltlt'iiO C01lt'CI'Vrlll01'11;"ffifl5 Cm 11\lll• 
rn opinei Jlllln Jcgalid~rle do scmclhnnteucto,,cr.n· 
flora co1u d/1! 1110 re~q;nns:-:o, porque l'ra tlltllJS· 
li'o 1111 OI.'CI1silio, I1Jl07.111' dd rmtcnrlor· ljllc o gone
l'ld quu liJI'in u!Jtirlo essa fp·ndnnçilo mm•ocin 
rnuif.ll mni,, 

,\glll'll pei'lllitt.n-mo S. l~x. !JilC, dc,ccndo uns 
quw;tÜ!!S gen1es, mh'o::ne a cnusu Uo um miJital' 
vir:tinrn <lo snus opiuiüo' politicns, no f:n,o com 
tnnt" muior pt•uzer e cspct•rm~u <lo bom rcsnltn
du, CJll:llltO 11 l!OIJI'O IIIÍIIÍ>ti'O lllnis rio Ulllll Ve?. 
nos tem ntlan,n!ln, c !!11 pinmente ncl'etlito na 
W11 J'lll"vt·a, ituo m1 talmi1ristrw;no du guerra 
uiu1 tlllll politien. 

() Stl. I'ISI:IINIJI. lll~ Plll.O'I'AS (lllilll&tl'D de~ fJIIOI'· 
m):-1~ lo11hu jli'IIVIIUIJ (!0111 US IIIOUS liCtOõ. 
(Apor'rrdos,J 
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0 ,Sn, ~ARÃO DI~ COTRGIPE:-Niío disso O 0011· 
trnt·1o; st eutoudcsso, dil·o·in. 

Sr .. pre>itlento, existo no cOl'j'IO do snutle 110 
o~crc1~~ 11111 cit·.urglõo que tum n grudun<;ão do 
cH·nrg!uo. do br1~t1J!n, fJUe Jli'Cslou muitos c ro· 
lovanliSSimos scl'VIço~ nu campnnlin do P:ll'll· 
guny,. o portanto niio p:'ltlu ser desconhecido 
no nollro minist1·o: rollro·mo no St• 01' Fir· 
min9 Dot•ia., Essa cil'tll'giilo tum iun grnudo 
defcllo, (jlte é sor muito politico o mullo con· 
servndol'. 

O Sn. VIsCONDE D!l i'llLO,'AS (ministt·o da IJIICI'· 
m):-Agorn ó IJUO cu sei IJUe cllo ú co'n;et·· 
VDÔOl', ' 

0 Sn. BAn.i:o DE COTRGIPI~:-.N:io UCCUSO o 
V. Ex.; sei que nin<la niio [H'nlicuu ucto ol"UIIl 
em t'elu\':io a csto omprogotlo. o 

Além do seus sorvi<'OS tem cm SCI\ fnYc.r UlllJI 
circumstunciu muito' atten<lirol o il sm• >obro· 
car1·~gndo do umn grnndo fumilin. l'oi mnndndo 
set'VIl' cume dologndu do chefe tio corp" tlo 
snudo 1111 Pt'OI'inciu do Pur:i o nlll üloilo depu· 
tndo .. Ni1o podo conter-sÓ cumo doputndo, 
Acrcdttou !I~~ podorin ter n irrospoüsabilidndo 
do suas opmtues; onganou-so. 

A' sohcilaçtio dos politicos contrarias dn 
P!'ovinciu du Pnr:i l'oi mandado J'ulit';tl', Vei11 á 
curliJ com grnudc sncrillcio seu, o o nobl'o 
~lnrquez do Hcl'l'al que o conhecia do l'nrn· 
guuy, reconhecendo a injustiçn qno se fazia a 
esse emp,regndo, manJo11 sol'vil• nu lll'OI'incia 
d~s Ala~uns corno a mais Jll'OXima. Alli tnmiJcm 
nao se omontlou. 

!-'li1n sondo deputado provincinl, dou·so a os
Cl'IPIO!' do gazot;tS o npezar do sol' muitissimo 
modor~dp 11!1 sun ar~umont:11;üo, nüo oiTcndendo, 
nem lllJlli'JUIIdo Junguem, toduvi:, mio pudo 
ev1to1· .u doscoutont:unento duquolles a quem 
combaun, u logo foi lt•nnsfel'idu pura o Cmll'ií, 
onde so acho ug•m, doixnn,lo sua lllUnerüsn 
fnmilin. E indug:.ndo eu, porrjtlll 1110 interesso 
pot• osso cidu<liíu o ollo ris vuzes t:ommunicn-me 
suo dusgl':u;atln ~itun~~iio, ~i h11viu cotumoltidu 
ol~nm.n ~dl:t, poln quul clovoss~ sct• retirudo da 
C?lllmrssuo purn u qunl tinhn sido cnvilulo IIli 
tuo ~ouco tempo, ruceiJi umn Ol'<iem do diu do 

.Pres1drmlo rln~ Alnguus un dcsperlidn deste cm· 
Jl.l'Ogndo, cl"glurHio os seus IJons sel'Vi\'OS e lns· 
\lllllllHio vor··.'D Jll'ivnrlu dclles. Ot•n o Jll'esidento 
u o commandnntc dos :u•mns. 

Pot·gunto 11 8. llx.: rJllll conv~nioncin pnblicn 
póde liUlDJ'IZnt' esta perseguiçiio q no se faz a 
esse poiJI·o·clnpi'C"ado corro"utlo de numero<u 
fumilia? o o · · 

. Dcsojat:ia olle que eu 011 diJ·cclnmcnto ou por 
mter!tll'dlo de um nnligo llzosse ellell'lll' ao co· 
nhccltnonto elo nobr•o mini~tt·o d:t ~uet'J'II este; 
uc~os tlo twrseguiçfio. g11 n1•cznr do 111Uilo t•cs· 
JlD,Il~ O considOI'll\'iio fjlle jli'OS\0 IIOS St•,;, 
llllntstros, to1luvin <Jilnn<lo tiVOI' tlu ro<·lnmar om 
fnVOI' dü,fjlllllfjUOl' cidutliio hruziluil'll, rul·ll·hei 
de< ln ll'l/Hll\11 o estou con vencitlo tlu q llll !'uM 
tiO llUiJI'O lllilliSll'O da f:l\UI'rll lllll ~01'\'i~O l'Oill.:, 

0 Sn. VISGONDI~ DI•: l'~J.OT.IS ( mh1istro ela 
lJifOI'rt') : -I~ t~U n~I':Hlo~~o muito n V, Ex. 
. .O Sn. D.1nÃn uE G"'I'P.GIPI~: - •.. 1lnn,Jo occn· 

SIIIO a fjllü, si Villi'Ofll, liUO tlii'OÍ intrigas.,. 
inl'ui'II'III\'UOS CO!lll'U OSlO Cllljll'Ogudo.,. 

O Sn. V1sr:oNorn urn l'E!.OTAS ( m'nistro da 
grtel'l'a):- N:io houvo ncnliumu informuçlio. 

O Sn. llAnÃo otc CorP.GIPP.:- ... oxnmino 
com nltOil\'ÍÍO o evito fJUU ooutinUOJJI cstrts ver
d~doil'as JIOI'Soguivuos contru empregados quo 
nuo tem out1·os meios do subsistcnciu sonuo o 
sou pnrrjnissimo ordenudo. 

Eis; :ÕI', proddonte, o pouco que, eu tinha a 
dizer 11 respeito du llxncüo tle forças de terra. 
Nesln discussiio nilo sondo permittidu a politico 
geral, ou quo llesojo somprn cingir-me á mate· 
ria tia tliscussiio, deixo de fnzer algumas con· 
sidel'Q9ücs, rosot·vando·ns para mnls opportunu 
occnswo. 

O.St•, 'ii.liReonde de Peiotns (mi· 
uistro ela ,qnn·r~):-St·. Pl'l'Sidento, o nobro so· 
nudor Jrcltl BulHa, quo ncuún do fallnl' o n quern 
ir·ihnto u muio1· considerar;fio, rez t·efloxücs cm 
reln,ão :i pnstn dn guct'l'U fJlle dit•ijo, o so!lrc.as 
qu11cs cumpru·mu dar nlg:umns explicur.ücs, 

O govm·no niio o~tri mn desllCC,jrlfo" com rd· 
gu mas das pondoruç1íos do nobt•o sonndor, como 
sojn, JlOI' CXOIIlJllO, /1 fJUO 80 t•erel'O ÚS 1100 pra<;IIS 
11ol'toneontos :is esr.olus militares. N5o fornm cllns 
ll!Cluid11s no numo1·o das 13.500, tle que truta o 
ot·t. L', clevanclo·so aqitello numr.•ro a 13.900. 
Mus devo notar quo foram contemplodus om 
sopnrudo. Si o senado out~ndot• que urro ha 
inconveuiento em l'Dllnil·os its 13.500, o governo 
nüo fnni tlisso qu~stão. 

As 500 praças dcstinodns a augmcnlnr o bnln· 
lhão do engenheiros j<i foram lcvndns em conto, 
clovaudo-so o nu moro du Jlroposto. 

Censurou S. Ex. a nomooçiio do um com
mondonto parn o corpo de ulumnos, que l'oi 
crendo, julguncJo essa ct•coçuo illogal. S. Ex. 
pot·úm n:io tem r11züo, porquunto u nomenoão de 
Ull\ COll\lllUUduUtu, fcila Oll\ commissitO, CS\nVa 
no nlçudn .tlo g-ovet•no, qu:J podia iguÍlimonte, 
n llum do sorvi\'0, sopnrnr ns companhias de 
alumnos elo ilntulhno tlo engenheiros a que 
estnvam mldillns, formando dcllns um corpo 
C~{li!Cil'll. 

o :;crviço do hatnlhão do cn~onhoiros, suu 
escl'ipLm·uç:io o economia nfto podiam continuar 
n Sllll'l'er; e como n cuttsn <liaso era n eKistencla 
dns compunhiu~ tlo nlnmnos ncllo encravados, 
tenclo vnnci1.n~ntos dilfcfentes suus p1·oç~s, que 
cstuvum SliJI!ILtas n rcg11nrn tumlwm thvcrso, 
essa ercu~uo !orunvn-so indisponsnvol, t~nlo por 
uquelle.< mouvo~ c.omo po1·quo outra ó o mstruc
çuo n dni'·SO ao> ulumnos, que ora têm sou 
comlnnndanto o~pecinl. 

O corpo llo nlumnos,nsslm SOJlarndo llo bntolhiio 
doengenlwiros, contiuún enu·otanto sob n imme
t!iatn dit·eo\'<io do chefe tln oscoln, <JUC é o com-
JUnnlinnto do corpo escola~. . 

O ougnwnto du dcspozn rcsultnnte ó insi"ni· 
llcnn tissltno; pnt·n e !lo lt•m recursos o go1•orno 
no·o1·çumonto, como commissüo militur tJUe ó 
llljl\Oilll COllllll!llldO, 

O Sn. l'All.\N.Iau.\: -Apoindo. 
O Sn. Vtsco~om utc l'llt.t.TA~· (ministro da 

flltet'l'il):--:'0 nubro ~~~~~~~or ncltn climinutn n l'urçn 
I! fi eXOI'CitO, O l]l\0 Jll 1'111 [1010 gOVOl'llll l'üCOObO· 
cilio. Jú tlvo roul!ueutc occusiilo do mnnlfostnr 
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n minhn.opiniiío nn cnmnrn !los Srs. ilcputn!los, 
1112nontnnd9 que os rccnrsos do thcsouro publico 
nno pormtlltsscm o ungmento do ron,,a, quo, 
como eonscqnoncin,tt'tlZin ncct'l~scitno lln dOSIWZfl. 
Entrotnnto o govei'Jlo, si o corpo lop;islntivo 
Jlzm· nm poqncno nugmcnto, nfio duvitlnr:'1 
~coitnl·o, nõo lho scllllo possivol nssumir n t'OS· 
JIOnsniJilidnc!o do podido. 

O Sn. ll.\nÃo 011 COTilCJ~E : - E nós, nost11 
ponto, votamos com o governo. 

O Sn. VIsCONnE 011 l'ELO'I'AS ( miuist1·a da 
guerra) :-Hefe!·iu-so S. Ex., ruzcndo mui 
sonsntns consiclot·nçiles, its reservas do exercito. 
Dosdo que sojn 110stn om prnticn a lei do sot·toio, 
rornoco·nos olln ns reservas nccessnt·ins pnt·n o 
ext•rcito , o, em oiJ·cumstnncins oxtrnordinnrins, 
onconlrnromos, estou corto, ossos resorv~s; tão 
fncilmonto, como por occnsi:io dn guorrn com o 
Pnrnguny, nn gounl'dn nncionnl. .. 

O Sn. LEITÃO o.\ CuNn.~o :- Nfio no estudo 
om que se nchn. 

Q Sn. Vtsco~DE oz l'lll.OTAS ( !ninist!'O da 
fJilOrra ) : -Mesmo no estado em que se acha. 

O Sn. Sn.vr.mA MAnTINS : - Nunca esteve 
melhor. 

0 Sn. VISCONDE DE PELOTAS ( m!llish•o da 
querra) :-A g-unrcln nncion11l dn lll"ovincin elo 
Ilio Gt·nndo do Sul t·~m sempre conslituido n 
grnndo mniorin da cnvnllnrin do o;,:crcito. 

Os regimentos de linha niio puss11m do cinco, 
dos qunos apenas quatro t~m ontrndo em cnm· 
punha, por<JUC um tom sun rcsilloncin nn cut·tc, 
onde ó nncc~snrio. 
. A gnnrdn nacional do Rio Grnurle do Sul dá 
for~n bastante pnrn compür n cnvnll:lrin do cxet·· 
cito, como tem sido sompt•e composto : 1ws 
occnsiilcs de guerra clln se lovnn~n qunsi cm 
poso. 

Assim, acredito que, si tivermos nocessidndo 
do chamar reservas pnrn o no~so exercito, ns 
onconLrnromos na no:-;so gunrUn nncinnal, o 
sobretudo pura a cnvnllnl'in, do que mnis IH'cei· 
saremos pt·ovuvolmouto; e no>so cnso n cnvnl· 
larin, repito, se cncontt·nrú na guarda nncionnl 
dn provincia que tenho n hont·a do representar. 

S. Ex. lcmb<·ou taml.tcm <lllc hnvia um tnl ou 
qual inconveniente cm se ter preenchido o 
lognr de mnrechnl do oxercito, paroccndo-lho 
que niío dovcrin tor pt·ccnchitlo esse posto seniio 
qunndo o govemo julgasse que gt·nnúcs convo· 
nioncins do sut·vi,;o o reclnmuvnm. 

Assumindo a direcção ún pustn dn guctTn, 
achei o St•. Visconde da Gnvcu, mal'oclwl elo 
exercito grndundo. Antes dollo o hul'inm sido os 
Srs. MnrrJtl07. <lo Hot•vnl o IJU<ILW do Cnxins, !JUO 
depois roi cll'ectivo. Encnntnmdo lliiiJUüllu cit·· 
culltstunciu um voll<o militnr, quo jü tum mais 
elo tiO uunos elo serviço 1111 sou pniz .•. 

UM Sn. s~NAilon:·- Muito muis. 
O Su. VrscONDE DE !'I~t.rn·.<~ (ministro tia fJIIC!'· 

7'tt): - ... muito muts do ilO nu nos, elnnelo 11 
oll'octividatle do posto n IJlWIIl j:í tinha tudns us 
honrns, todos os pt·ivilegios, 11fio 117. 11111is do 
que uugmontur cm CJunntin insiguillcn11te seus 
vencimon tos. 

Pnrcco, Jlois, que osso neto niío devin merecer 
J'Opuro do S. tlx. 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGJPE :-Não flr. repnro; 
até di;SO 11110 V. I~X. aci!Oll excm11IOS; mas é 
IJOI!l quo não eontinnem d'ur1ui 0111 dlnntc. 

O Sn. VtscoNoll de l'r~LOT.lS (mini .• t!'O !la fJIWr· 
m):- Niíll lw llrJ "''' l'ncil contilltlllr, mos111o 
I"''''JIIO ns nossas ::rrnn<les IIOtallilidnel"s militares 
ViÍll liCHillllldO; llfiO hnVCI'IÍ ii !Jlll~lll tlllr O Jog'i\1'. 

'0 llOiJI'O SI'IIUdOr fullOU do ofllcinOS, VidilllaS 
di! SUIIS Olliniil"S JIO!iticns, O penso !JIIO I'Cf•ll'iU• 
sono Sr. Dr·. l'i1'111ino llo!'iu. S. E;,:. fui sollt·c· 
modo injusto commigo. Comoc:tr•oi cloel:tmnilo 
q no nno eonhoeia :ts o pi n iilos poli ti e as i! o Sr. Dr. 
Fit•mino Dol'in, o nct·e~CCJlllll'fJÍ fJUO ui10 fui ou 
quem o I'ClllOVou pnru n provtnciu do Cenr:\, 
(.!u:tndo assumi n pnstn ela guerrn .iú cst:tvn cllo 
I'Cmovido; não li~ mais ilo quo ordenut··lho que 
sc~ttissc paru o seu destino, o que ern muito 
nntm·nl. 

O Sn. Jl.<n.\o o~ Co·mr.1rr~ :-Não conmroi n 
V. Ex.; npt·csentei um rerJLlCrimeuto. 

0 Sn, VISCO!'Iog DE l't~l.O'l'AS (ministro da fj1101'· 
m):- Entiio ist.o s<!l'Ú n sntisl'n\':'lo do requeri· 
men to elo V. Ex. 

Devo ncresccntnr que o Sr. Dr. Dol'in tem 
mnis compndros entro nós, do que mosu<o do 
lnelo do nobt'O sen:tdor peJ:t Jl:thin. (/fiso.) Só 
nqui do meu lognt• conto trns; port:tnto, não 
J'oi pot• fnll:l de cumpnelros que osso olllc.inl foi 
removido, porque os tinha, il muito ilistinctos. 
O Sr. conselheiro Saraiva •.. 

O Sn. SAnAIVA (p!'esi!lmlto do vonwllto):- Eu 
não. (fliso.) . 

0 Sn. VISCONDE DE !'gr.oTAS (ministro d11 flUO!'• 
1·a):- ... nws os Srs. sonndOI'CS Pnranngm'l o 
Nunes Gonr.:tlvos süo comvnuros do Sr. Dr. Do· 
rin. (lliso,)' · 

Não tenho nenhuma prcvon~iio contra olle, 
o nind:t, hn bem pouco, so mo dirigill por carta 
som umu pnlnvrn do IIUOixa eontt·u n sua remo· 
çiio. Si o tivesse feito o eu recouhoccsso que 
tinha r·ur.iio, reconsidornrin o neto. 

Mn; dovo notar que ha grnndo diiUculdade 
em J':tr.cr·so remoçiles ele medicas dallnllin. Esta 
pt•ovincin tc111 viu tu fucultativos.e uiio.c possivol 
tirur um do lú ... 

O Sn. llAnÃo om C01'F.Gll'E:-1'or cnusn dos 
r.ompnilres I (/liso.) · -

0 Sn. VISCUNDII DE I'ELOTAS (<WilliSt!'O da 
IJIIO!'I'<t):-l'ot· cu usa do~ compnelrcs. Si removo o Si'. Dr. Dorin, o sou distincto compuúre, o 
St•, llnrilo ilo Cotogipu, immoui~tn11wuto ro· 
clumn ... 

O sn. JlAnXo· Dll CoTI!GJPE:-V. Ex. nilo :subo 
CJual é u poltticn aolle o s'bo !JUO c meu com· 
lHIUl'O I 

O Sn. VIsco~nE DE l'm.01'AS (minist!'a da ,IJIIC!'· 
7'<1):-Foi V. Ex. <jucm o elissc, euootwí agora. 
(,!1101' isto dizet• CIUO lliiO tenl10 JlrCVUIII)IIO ul;;umn 
cuntru o Sr. JJurin. Ouvi dizer WJLIÍ IJUO clle 
ern eulllliUelt•u elo uollro oenndur o creio IJUO ullo 
gunhut·ü lllllito cm sol' cOtlljJlldt•o do S. l~x., 
ussim co111D S. Ex. 11iio purucrá untlu pot• tor 
llnptisaelo um !Ilho do sr. Dr. Uoria. Conheci 
csou olllciul nu Clllllllllllllll, sui <JUU tum fumiliu 
numet·osn o nfto eloixuroi elo attunelol·o >OlllJlrO 
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que reclnm~r com fundamento. Si qulzcr voltnr 
para n JJuhtn ..• 

O Sn. DA nÃo DE Comr.IPE :- Nfio senhor; o 
que quero ti que V. Ex. tiro r.lu D~hin ,rJu".m 
dov" ser tirado. V. Ex. tem toda ruzao, lu cstao 
muilos. 

O Sn. Vtscol'ónE ug PEr.oTAS (ministro da aucr· 
t·a):- Quanto :'i prumor;ito do ~~·. D~. Dot•in, 
cleclat•o 110 nobro sonmlor que nao palita 011 pro· 
movei-o. 

O Sn. llAnXo DE CoTEmPt~:- Nlío faliei om 
promor;üo, mus om remo~ão. 

U Sn. VtSCOI>DE DE PEI.OTAS ltninistt•o da fJ11fl:· 
ra):-Pnrecou-nw; c, si assim fo>su, ou dll'tn 
ao nobre seundot· que fni promovido o olllciul 
n nnu1n cubin n vngn por ontignidmlc. 

Não sol si deixei sem rcspostn al~uma dns con· 
sider11çõcs l'citns pelo noiJro senador; si as•im 
flli S. gx, fur·tne·lw o fuvot· do apontar, pot·quo 
duroi ;IS explica9õos que estiverem no meu 
alcance. (11Iuito vem ; m~tito bctn /) 

o s.-. Co.-.-eio :-Quando o anno pas· 
sado tratei da arlrninistraçiio militar,. por occn· 
si:io do diseutit• a lei do Oxoçiio rins forçns uç 
tcrrn dírirrin· me n um iJiuslr'e :.renenll, que, u 
ft•ont~ do Õ.\orcito llruzilciro, conqu!st:'ll'n pnrn a 
pult'ia dins de g-loria e \,f1rn st lwr:nt~o i'enomc. 

Uojo dirijo· mo lamllom a um dtsttn••tu gene· 
ral, qun,· i~twlmonto, rl frente do nos:ws vnlo: 
rosas tropas, iii ustt·ou o seu nome prestundo u 
putria eminentes serviços, . 

Quoro tornar sensível que. o partido um ,OP· 
posi,•io, diriglndo-~o n cidndaos que lilm dcten· 
diria·" causa do Bru?.il nos campo~ du batalhp, 
niío csqneco a grntidiío que por tsso n noçuo 
lhes deve, omiJ~ru len.ha dr! fnzer alguns rcpuros 
soiJt•c os seus actos mtntstm·wes. 

A lli'inteiru cunsideruçito a qno cumpl'O utton· 
dor tratnndo rln nxar•üo dn força, ó a do suhet· 
si a' quo se podo é a' exigida pulns convonion· 
elas do servir'o publico. 

Pelo que trÍnho ouvido no nobro ministt·o du 
guort·n, S. E:t. entendo que "·forço. votndn na 
ultilltn lei, o a que ugot·a se Jlcdo uno ntt!l~do 
devida monto u lodos ns noccsstdndos do son•tço, 
tanto que nindn ng-orn disso quu ncuilut·iu qual· 
quct• uu~tuento, si fosso propo,to. 

Assim sendo, pareco·me qu~ se_ dá um dos 
cnsos em qno c:dJO ulg-nmn re:-ti'ICI.'IJO uns regTtiS 
de OC11llnmiu, que nfi:i:o; devem mor·ocer dn (llll'to 
do parlo r log·islutivu o do governo u mais cuido· 
doso ullcnçilo. . 

Quundu tt•nlúi dn nxaçiTo das fOJ'çns do mnr, 
disso q11o no IJt•azil convinlw umu u~qnudt•n t•m 
condir·õos di! podl!r nllondot• constnntemt•nto 
''s nêcussidmlus da policia do nosso exten>u 
~o~lu o du ueudii• uo primüii'O sig-nnl, si ~~·sgl'll• 
r.udantonle tii'Ormos r.lu uchur·nos envolvtllos om 
i u ta i ntel'llllei o mil. 

Jlestn mosntn opinião mostrou-se o honratlo 
mlnisu·o •ln mnrinltn. , 

Quunto no uxer :ilo, o som que pretenda mi· 
Iitnt·iznr o pniz, digo tnmll~m IJUO d,eycmos tul·o 
cm condi\:ões tlo gnt•nutu· '! postçno que nos 
eompote nestn pnrte dn Amertcn. 

() Sn. VISCONDE DE DOll lltmno:- Apoiado, 

, 
O Sn. ConnRtA :- Nem sempre mnrchnm se

renas ns relnçlíos intoi'Uncionnes, o n cren~u do 
que niio ha meios sullleiontes pura robnter prom. 
ptnmrmte o ntnquo fncilitu 11 nggressiio. 

O Sn, B.utÃo DA LMuNA:-Apoiudo •. 
O Sn. ConnmA:-Esta consideração o do ordem 

!fio elevada, quo devem tol·n sempre presente 
o poder legislativo o o governo. 

Jlstü n nossa forçn do linhn em condições de 
nttendor do pt•otnpto a qunlquor oxigencin do 
serviço nar.ionnl ? . . 

Niio podemos responder nffirmnttvnmente, 
o!Jsorvundu quo é litnitudo o numero elo prnçn~, 
de rnnis u muis disseminadas pelo vasto tem. 
torio do Impct·io, o cm parlo upplicudns em 
cumntissõcs quo não silo pt•oprins pnrn manter 
n disciJdinll, condição inscpurnvol do um exer-
cito regular. . . . 

Niio po;so d01xar do tnVOJlar n este respetto n 
uutorirlnde competente do digno ujudnntc gene· 
rnl, que não julga suffici~nto n nosso f~rçn. de 
linlw, e faz em seu relutorto constderoçues Irn· 
portantes. 

Per:o JlOt' isso permissão ao senado pura .Cozer 
n leitura de parte desse reluto rio (lt1) : 

• A foron docretud~1 pelas Cnll)arnG nu ulti!lln 
lei é exigu~t em rolnçt~o as necesstdad~s p:oprta
montc militares do nosso extenso tem torto, 

• 'l'rezo mil prnçus n1io podem cobrir suffi. 
cientemente us cxtt•nsisslmns l'rontoir~s que pos· 
suimos a maiot· parto de lias nborlns o, portanto, 
oxpostÓs u um golpe do miio do inimi!(O. 

• Accresce CJUO, s~ndo insufficiento n ,ro~ça 
policial, é a tropa de lmha em todos. n.s proymms 
do Imporia sobrccnrrognda com dtltgenctns po· 
licit~os o destacamentos pelo interior dellns, sob 
nsorucns muitos vozes, do autoridades policines, 
que as di~trahem do seu verdaucit·o destino. 

• Sobro este ponto nlio me cansarei em pedir 
u nltençiio do governo.. . . 

, Convem providcnctnr com toda a sollcttudo 
no sentido du sorom as nor!ossidudcs do nosso 
exercito sntisfcilus tonto cm roloção !I suo in· 
struc,iio como :i sua disciplino. 

• u' exercito ó a nur.ito dos campos ; a elie 
cn trcgn' n sociedudo a de'fosn de suus Instituições, 
n hont•n de sotl nome, n gloria de sua bandeira. 

• Cumpro que elle se pre]Jnro pnrn reprcsen· 
ta r tiio'altos Interesses. . 

• Nuo é com soldados disseminados pelo inte· 
rior clus provincins, mui commnndndos

1 
som a 

ntenot· instruc1;iio militar, que so podot·u contar 
com n victuriu, bojo que o aporfuir;oamont~ dns 
aí·mns du fogo o n consOrJUuuto modtficaçuo nu 
lnctiun diio pt'odominio eorto á intelligenctn. 

• Além do pessou.I do exercito .s~r insum. 
CÍCiltO jllll'a OS SOrVtÇOS do gUUI'IliÇIIO C para 
pt•otu"Ot' nossns ft•ontoirns, os ~ervi~os policmes, 
como "jil disso, o arustt.tm dos nquurtelnmento~, 
onrlo podcl'in o dcvorm receber n nocessann 
instrnc,no. 

• Qu:Íritlo o Bruzil, na~iio ngricola, nlio queira, 
não 11ossu, nem nooo>site nrmnr-so n exemplo 
das nnçiles our·o~éns ; quando niio preciso, como 
n Prussin, ora vt ver do nrmn no hombro pnrn 
propnt'nt' ns victorins de Sudowa c de Sednn, ou 
com a espada na mão pnrn proteger novas con· 
quistns, ainda assim puroco-me que pódo, com 
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vantagem, curar com mais nttonçiío do :un rorc;n 
· nrmutla, 

• Si pelas nossas tnstituic;ües e indute do povo 
brnziluii'D, us lutas intestinas silo, Jllll' foliddrlllu 
nossa, quusl impossivuis, não podemos descu
nhecnrquo as nn~ões quo uomno~co con/lnnm 
passam por uma ovolu~ilo que começou com u 
sua indopendencia o niio terminou nine! a, 

, E os ubalos que entro ellas su duo, us pro
tcnçiles do uns o a inquiotnciio do outros, in· 
Jluindo necessariamente em nossns provincias 
fronteirus, podam intcrcssnr-nos a ponto do nos 
obrigai' a desembainhar n espudu. 

• Convencido, pm·tunto, que nüo noccssitnmos 
das nrmns como fuzem as nn~~Õt!S cultns d:1 Eu· 
ropa, ainda assim, penso quo nosso estudo mi· 
litar csttí muito áquem do nossos necessidades 
em tempo de paz. 

' lgunlmento julgo do mon dever declorar que 
um tnl estudo de cousus póc!e ser precursor tle 
grantles dcsnstros. · 

c Sem suerificio á nossa lnvouro, nem ú nossa 
iudustl'ia nascente o quasi nulla, a fal'c·a militar 
do llnpe1·io pótlo sor de ~o.ooo homens, n que 
niio chega ú proporção !/500, q unndo na l'l'nssia 
o primeiras !lOtcltcins mililnros da Europa é elo 
ijJOO da populuçiio. 

c Podem permunecor na nossa lei do alista· 
monto os casos de isenção, multi pios como são, 
que oinda assim hn pr.s;oal de sn!Jra PJJ'a procn· 
cher o quudro do OXOI'cito, mesmo elevado quo 
seja n 20.000 homens. 

• E e>timnrin que qunnto antes uel/e so pu· 
zosso cm plcnn cxccu,;i'10 n rcrcrida Joi, nfio st'l 
porque seria passivei consoguil• rnelliol' pos· 
soai. como term n satisfu~fio ~o YÜI' os cofres 
publicas alliviados de unw t;l':llldo verba do dos· 
pe7.n, como sojn a quo so pagn como prc•mio nos 
voluntario~. desde que, ~amo vantngons de que 
trata o§ 4." d•.l nrt. L •, so concerluiso nos vo · 
!untn1·ins reducçiio no tempo de sorvi~o eiToctivo, 
que poderia ser sómento do quatrô nnnos, o 
como Jlremio do que u·ntn o mesmo Jllll'agrnpho 
o praLo do terrn n que 18111 hoje direito nus t'O· 
lonias militnres do exercito. Us designndos nfio 
rerrnctnrios, lle que t1·atn tnmbom osso pnl'll· 
grapho, poderium tor tamllom nlgumn reducçfio 
no tempo do s~r-vico effectivo ou de resen•u 
(§ 2.• do nrt. ~~') 

• A praticn hoje seguida nfio dotlilo em fnYOI' 
dcl nossa JH'CV i silo, 
·' Em vol'dudo,provor todo o oxercito por meio 

do voluntarios, quo custnm uo thosouro quati'O· 
centos milrc1is cada um, SOIHIO cllcs obl'ig~clos 
a soi'Vir sois anuas, com direito 11 JWI'COI.Ier 
uquollu qunnlin em tres Jll'estaçõos, dns quaos a 
ultima tei'IÍ Jogai' quundo o voluntal·io comple· 
tal' :HJuello tempo de sorvi('o, impo1·tu no dis· 
pendia elo cinco mil e du.,ontos contos do reis 
todos os seis nnnos, parn cnmplet:11' os u·oze mil 
[jUIJ fOI'Illlllll !Jojo O [lOSSOU[ diJJ COI'JlllS do OXOI'• 
cito, som falia I' nn gl'ntii/ca~lio lli111'iu a <JUO tum 
OS llli'SillllS dit•l'ito, 

• Qunnd11 11s 1/llnn\'IIS do pniz niio suo Jloros
contos, pnl'oco de !Jom conselho nfio nllnptn1' 
lll'llticus que IIII' siio gi':JI'OSIIS, lliÓI'llHlnte qnllllllu 
doiJns SO úl'igilllllll do:;nmtugons liO SOI'\'11'0 
JlUI•IIco o nwlos ~uo podem inlluir do modo !'ti· 
uosto nos llostiuos dn putriu, 

• O qnndro n 2 clcnnon>trn qunl o numero 
do prnc;ns quo clostle u 1.• do SolomiJI'O tio 1878 
ntü 31 dei Mnr~o do CIII'I'OUio 1111nn uli::tnrnm·so 
no o~ercito; soi10n1 ellus u l,Oülf: dlr. u mesmo 
quadro fjUIIIltOS fol'llm OS l'tlCI'IIIII!IO< O fJU:Intos 
no nwsmo jlUI'ioclo do tampo scJ engnjnl'lllll: Só 
com 11:-; Jll'itneims n despt~zn nessa Jll.!l'iotlo clt3 
IOiliJJO foi elo 521:600~, elos quncs u ternt Jllll'to 
j1í est(l realizaclu, devendo 11s outi'IIS c1ui1s tOI'çns 
purtos sel·o "dentJ•o do sois annos, que torú OX· 
pil·ado pnrn todos essas voluntnl'ios em 1884. 

• Os HU on~njados to1·fio acurretndo u dos· 
!ICZII do 3~:8001$, cm média no 111r.smo pn· 
riollo, despozu qu~, eomo V .. gx, sabe, tom do 
renliwr-se nus mesnws conditües durJlH!IIns. • 

Qnnndu 011 procuruvn fonnnlar as minhas 
iclclus ucerca du Dl'ganizac;iio do exercito, porn 
submottel·us :i cnnsi1lernr;fio do senndo, Colgu!!l 
do ler as observações do hnnrndo njudnnto 
gemn•tll, qno oro rnuitns pnrt1~S acl~ilo. 

Si não desojo milil11rizur o pu ir., tenho o fil'llôe 
JII'Opnsito do con~on·e1' parllcJUO o nosso exor· 
cito so ncllo em comliçues de podm·, quando 
;l:osim o cxigi1·cm os intcrc~ses do Urnzil, dcsem
bninlwr hon1·osnnwnto a espada cm sua dotosn. 
Durei Jllll'll isso os meios prucisns. 

'l'unilo, pnrn llxur ul'orçnc!e linhn, uma regrn,' 
u tlc rruo não SL·ju inl'cl'ior ti que qunlque1· dos 
nossos vizmilos púdo n!>r logo em campo em 
um momento c!uclo. 

O Sn. V~>CDNilF. om Bol! 1\i~'I'Ino:- Apoiado. 
O Sn. ConnEIA: -Sinto quo a mnr<:ltn por-· 

tcntosn dn civi/i;a~ãn não tenha ninda poclido 
ül'l'ednr o Olll!li'OJ;Ô tb foi'ÇII mutoriul nus con· 
ttmdu~ entro ns tHIÇÕI!s. tiinto CJUO ollns não se 
possnm rosolvol' pela forçn elo diroitu. Sinto 
que ai.nda SL·Kn flll'\'0 ~ar:mti~ elo uiroito. 

A(:uJtunUo us cou:W!' cumo l·WO, c nt.o pllllendo 
descjnr quo u llrnzil so[,•n o menor revéz quando 
en1peulllldO na c!L•fesn do sun dignidade 011 do 
SOIIS Jc•gitiniOS ~inlCI'eSfOS, teu\i11 ülllJlOllllD,Onl 
qno se mantenha paru essa IIm u for~n lll'cc1su~ 
N1m1 do 111nis, nem lio monos, 

Nlio devemos rese1·var pu1·a o momento critico, 
QUIIUdO a tJI'UI'OS tnllllJI!IIl COill JifileulduiJe; dO • 
oull'" Ol'llom,' a org:mizur;üo 1111 1:orr;11 militar 
!ulllcionte· pnr:1 não séi'IIIO< uesnll'Htios no co· 
IIICÇO du Clliiiii/111/JO. Nfio Ó poiptena tal'eJ'u elo· 
VIII' ent;o a 1orça Llc liulw u11 nume1'0 llx:~do 
jmra 11s circnn1stuncius oxtraot·diuul'ius. 

'!'11nho sustentado que n nos<n politica intor· 
11ncional deve buseol'·:'O ntl jnsLil.'n o nu modm·a .. 
çi1D, '!'unho com!Jnticln 11 palitimt intc1'1lllcionul 
uggTel'sivo, mns tom n contli1.~fto do fJUC o B}'Hzil 
nnnca n toma quunrlo 01lli'DS Estuclus n I[UOirom 
se~uir. (Apoiados.) 

J~sto cuminllllcl do tncloso qnn impunmcnores 
sucrlllcios. Os o/emontos de doCcJSa e 1lo segn· 
runçr1 vfio·so reuninc!n succo;sivumcmto, sem 
JiOI'lUl'iJUÇÍIIJ do CIJIIi/i!Jrio IJUO c/I!VO oxislÍI' Ollli'O 
tudo, os l'nmos do serdc;o do Estudo, (.·\pnirrdos,) 

QUIIIItiiS ecnSUl'aS e bl'lllh•S UO indi"UII~iiO IIÜO 
Jllll'til'iJo do toclos os nngnlus destu vusto !IIIJIO· 
rio, si, un:; Jll'itnoil·o:-~ tlius du nl~utnn nova g-uotora 
t•nl IJIIO lnfoliznll!nte IIIISIIChiii'IIIIIS c•niJII!Ilhii•lliS, 
n vicJtOI'ia nico Clii'I'I!SJIOilclol' ii !Jruvur11 do nossus 
tropus, 11U ni~1Hllll de no>sus pruviuclas l'ilr 
tuludu pelo inimig·o I · 

; 
. .r 
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O nohro mini~u·o dn ~1101'1'~, do nor!i'lrrlo com 
n opiniõo.do illnstr·u njml:mto :::onornl, do~ojn 
fJUO se uxe<:~Ito n ll'i rlo nlislnrncnto militnr. 

O Sn. V!sCONDI~ DI~ Pgi,UTAS (ministro drt ,IJltel'· 
1'a) :-Som tllllilo cspmtr delln. 

O Sn. ConnEI.\ :-Som muito cspcrnr dclln I 
Esln pi'Oposi<;iio cston corto fJIIO o nobre minis· 
tro cxplicnní qunndo Livor n pnlnVJ'n, visto quo, 
nssim prol'm•itln, pr\clo pi'OSliii'·SO o nlg11mn in· 
Lcrprctnçno que nua csll!jn nns inton<;õcs do 
S. Ex. 

Depois rlc or:cupnr·so com n composir;5o do 
nosso cxm·dto o com o n11mcro dns tJ•opns, meu 
ospil'ito vollu·so nnllll'nlmcnto purn a fJUCstüo 
da cliscipli11n. 

l'l'r.cnrei ver o fJU<l o nobre ministro dizin no 
rclntoJ•io nccrcn dn disciplinn do exercito. Nndn 
eneontJ'oi. 
· Nn rli~r:ussiio havida no r.nmnra tlos dcputntlos, 
o nohJ'O ministro supprin n lncunn, di?.i!JHiu r] no 
n tli>eiplilln niio rí complct;nncntu sntisfnclorin. 

Esta declnrnçüo ó pura 111im muitu pcnosu. 

O Sn. V15CONDE n~ l'~r.ons ( mir.istro da 
,que1·ra ):-E purn mim lambem. 

O Sn. ConnerA:- E~ um certo. O cxcrt:ilo, pnrn 
pode!' ser vonl'rorlo pe!n nnçiio como gnrnnlin 
do ortlcm c elemento do fOI'\'11, devo >er qunl o 
legislndor cnnstilucionul o r1uer, tendo JIOI' pri
mciJ'II condicito n rlisciplinn. 

ln~lnJ•ci. pois, eom o nobre ministro tln ~ncrrn 
pnrn qnc proponho qunlqnnl' morlirln lngislntivn, 
si a j ltl~nr precisa, 11 hom dn diseiplinn do üXOJ'· 
cito, certo do que, si pugnumos pnlos rlircito~ 
dos oOJcincs o pt·nçns do prot, tnmbem não re· 
cusili'Cmos o quo o governo solir:itnr pnru qno n 
forí•n do linhn JIOssn nohn!ménto rlosempcnhnt· 
os seus altos tlcvcJ'c~. (Apoiados.) 

Em todo cnso,nco seguJ'O do quo S. Ex., no 
que dcpcndet• dn ~un nntóJ•irludc, hn do manter o 
snlntnr principio tln disciplinn militnr. 

Depois dn tliseus.<iio quo ucnbu do lO!' log·nr 
cn'ti'O o noht·o scnnriOJ' pcln llahin o o illnstrc 
St·. ministro dn ~nol'l'a acol·~n do corpo do sntulo 
tlo oxorcito, niio tlO\'O dcixnr pnrn mnis tordo o 
occup:.r-mo com olle, nintln que isso mnis 
conviosso :i cxpo<içiio dns minl,as itléns. 

Por nhi comoraroi, pois, n pnrto proprinmontc 
da nclmini~tl'a~:io mililnl', ele quo t•Jnho do 
tt·ntnr. . 

Direi quo siío dcllcicntcs ns infol'mnçõcs qno 
o nolJrO minisiJ'O ]JI'Cston cm ~Cll rnlnto!'in 
ncet·ca do survi~o r:onllatlo no CO!'pn rio snudo, o 
quo lllllito impt11'ln i\ snudo c li vid11 do~ ontcincs 
o rios ::uldntlos, nun sendo, pm•tunt11, tle mnis 11 
allon<;fio o os cuiilrulos rpto, tanto o pntler logis· 
lntivo, como o g-overno, lho rlisponsm·em, no to· 
cante quot• no mntoriul neccssaJ'io pnf'll o sou 
bom r!esomponho, fJUOI' c\ orgnnizuçuo <l tlistJ•i· 
blli<,'ÜO do JIOSSOUI. . 

llrn, n rospeito"dMn di~trJimi<;5o, o noht•o mi· 
nisl!'O ílo g"IIPI'I'O fez uo snnudo umn rcveln~iio, 
qno niío pr\do tlui~at• de st.•t' tida em gr·:nHio 
CO!llll, 

Diss" S." llx. qno o r·ompnth•rwco tom tido 
nlftis l'nl'í!ll quu 11 ennvonimll'in pulllir:n nn rlis
IL•ibui•;ciu tln jJOSSOitltlo cui'PO de >lllllle do c•xm·· 
cito; o cu iuJh•n rlossn tlcclnt·nçiío o Jli'OJlosllo 

que S. li:x. mnnifcstu no pniz d•l que hn do fazer 
ccs~nr osso O>tntlo do cousns. 

SI o compJH!I'Csco inllno dcsvuntnjosnmente 
om outros J'umos do sOJ'I'i<;o publico, mnior é o 
mnl 1111 ndministrnçiío militnr. 

Com 11s obsorvnções quo vou fnzor, o senndo 
se convcncurá rlo rtuo ronlmcnte sr'l nlgumu 
cnusn ostrnnha póde sct•vir pnrn oxplicur o que 
so notn em relnçfio á distribuição dos cirurgiões 
do exercito. 

· Ilo mnppn dn distl'ilmi(•iio dn força existente, 
quo ncor11pnnhn o reluto rio do njudnnto gcnornl, 
consto o numero dos cirUJ'giões clistribuido.; 
pelns r;unr11i<·õos dn côrte u provincins, o o que 
so vG nesso' documento justifica as pnlnvras 
tio nobre ministro. A despropot·ção entre nlgu
m:ts dessas gu11rni<;ões o o numero dos cirurgiões 
que nellns servom ó tal que so pódo logo 
~lllrmnr que, nu disLribuiçfio do pessoal do corpo 
de snudc, nüo hn nenhumH rcgulnridnde. 

RccoJ'I'cndo no indicndo mnppn, nehn·so a pro· 
vu dossn asso1·çüo ; deli o oxtruhi o sogumlo 
qundro(U): 

Roh1ç!l'o 
ontroo n,o 

Força da N,o doa dos cirnr· 
Provlncin:~ gurmli· cirur~~'IÚCI !llóos e o 

çiio a tias pra· 
ças 

!lia Grnndc do Sul. .• ~.3UO 26 i parn iG8 
Moto Grosso ......... i.GQG 7 i • 2112 
Pernnmbuco......... 897 8 i • U2 
llnhin.... •• .. .. .. .. . 8~2 i5 I • 5~ 
Ct'III'Ú, ... ": ....... o 063 3 :1 , 22:1 
Par:'t........ .. .. .. .. GH 3 I • 2Hi 
81111 tn Cnthnrinn .. ,·.. 350 Ir. i • 00 
Aln~õns............. 211 4 i • 53 
~crgipo............. i27 6 i • 21 

O ~n. DANTAS (minish·o dajuslifa) :-Tome-se 
noto do t]UO os que ostiio nnllahin sã~ os mes· 
mos que cstnvum qunndo entrei no ministerio. 

O Sn. ConnEIA :-0 que se observa do qundro 
qno ncnho de tm·tl quo no 1\io Grande do Sul n 
gunl'lli<;ão tem 4.379 prnçus,corrcspondondo um 
c i ru rgifio u 1G8 pt·n~ns. 

Em Moto Grosso, pt'O\'inciu igunlmentc fron· 
tciru o com umn gunrniç:'to do :1.695 praças, 
segundo o mnppn quo acompnnhn o rclntorio do 
njutlutito ·general, ou do !.UOO segundo dccln· 
rou na cumnt·n dos dctmtados o nobro ministro 
dn guc1Tn, iln um cil·urgiiío para 2r&:2. 

Em Pol'llnmlmco o nu llnhin, provincios do 
igunl cntcgor·in, com gunrnit;õos igunos e igunl 
serviço mo1líco, o, si hn difl'oi'Onçn, ó em l'nvor 
do l'ol'llnmlmco, quo tom nwis nlgumns prnçns o 
mantem um modico nn ilho de Fcrnnndo paro o 
ro<pecti\'O dostucnmento, hn no primcirn oito 
modicas, o quo rlci nm purn 1-12 !ll'n<·ns, uo pnsso 
quu nn segundo ha Hi, isto é, 1Ím pnru ü~ 
pi'UÇIIS, 

O Sn. YI;coNo~ DE PllLOTAS (ministro da 
,1t101'1'ii)!-IJOjtl lia 20, 

O Sn. ConnEtA:-Vcjn V. Ex·. como vai isso; 
o o tlllhl'n mi11isiJ'O dn jnsllt)ll nindn ngot·n dizia 
rpto no sou tempo nfio so tinhn nugmontndo nlli o 
numero do cirurgiões tlo cxcrulto, 

O Su. D~N·rAs (ministro tkt iust(ca):-E tl 
oxncto. 
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O Sn. PARANAGUÁ:-Tambom no meu tempo 
niío so augmontou o numero doi los. 

O Sn. AFFONso CEr.so:-Entfio foi no tempo 
do Sr. Cotogi po. 

O Sn. ConnmA:-N1io púdo ser; o mappa n 
fJliO me reOro ó de 8 do Ab1·il do corrente anuo. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justicn) :- Nnto 
quo V, fo;x. tem seus amor·os pela DÍihin, e faz 
muito bom. 

O Sn. CmmErA:- Não causo isso ciumas a 
V. Ex. 

O mappa d:í o numero de iD cirur~iões mil i· 
tnres nn Dahia: o si jn oxi;tem 20, isto au
gmenta n procedoncia das ronoxõcs qtw tonho 
!oito, 

Em Sergipe o facto ó ainda mais dig-no do ro· 
paro: apenas com uma companhia llxn do in
fnutarin contn sois modicas, um pnrn 2! pr·aoas I 

O Sn. Ju:~QUEmA:- Esta ó uma tlns maiores 
difficuhlndes com quo luta o ministro da guerra: 
não acha modico nem pnrn Goyaz norn Anrazonas. 

0 Sn. PARANAGUÁ:- E Mato Grosso. 
O Sn. ConnEIA:- Entretanto a provincia do 

Paní,'cuja :::um·nioão é do i.' ordem, tom só· 
monto tn1s modicas. 

O Sn. Jur>oumrnA:- O" Amazonas não tom um. 
O Sn. ConnmA:-Isto basta para pi'Dvar qno 

no servil·o medico· militar e nn distribuição do 
respectivo pessoal não h a n precisa regttlnl'i
dade. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGim:-Apoiudo, 
0 Sn. VISCONDE liE PELOTAS (miniSll'O da !Jit81'1'U); 

-'l'em toda r·nziio. 
O Sn. ConnErA:-E sabendo· se pelo uporl.o ·do 

nobre ministr·u dn guerrn que crescen o numero 
de cirur~iõcs em serviço nn Dnhin, notc·se qne 
nu cór·te hn pou('O menos dn motnde do numoro 
que está nu Bahio; na côrte i!, no Duhia 20. 

0 811. VISCONDE DI~ PE!.OTAS (mini.ll/'0 d'i fl1181'1'll); 
-Isto que V. l~x. ostú dizendo prova a neces· 
sidude de regulnl'isnr·se esse serviço e é o quo 
vou fazer. 

O Sn. ConnmA:- Nüo sei si esta declarnçiio 
agrudaru no sou collega da dir·oitn. 

O Sn. DANTAS (minisll·o dajusti!'a) :-Agrndn, 
0 Sn, CORUEIA:-Molhor, 
O Sn. D.\NTAS (ministro dn justi!'n):-0 col· 

legn i.ln dil•eila go~tn tln justit·n. 
O Sn. ConnEIA :-Espero, pois, ver· nm destas 

dias no Diario 0,1icial novn disrrilmirão rio pes· 
sonl do corpo dn saude rio oxor·cilo, dn modo 
que não se ntten1ln sórnento :i conveniencw rJo 
l'unci:ionnrin, m11o principulmento Úo justus exi· 
gencins tlu servi~o. 

O Sn. fHN'J',\S (miuistm da juslira) :- Quem 
t]uizor ser· medico rnilittu· quu so rosigno aos 
devorus dtJ :-o eu CIIJ'go. 

O Sn, Coni!El,\:- Posto qno ou deves~e. d~
pois do ultirno npnrto do no!Jre nrinislr·o dn 
guenu, i"''r ter·mo tis minlius o!Jservrll\ilus soiH'e 
o serviço medico tio exercito, peço lic'cn\'U trnrn 
fazer ma i~ uma a respeito da gr·utl uuçiio dos 

eirurgiõos r1ue oxerc~m ns funcções de delegado 
do cil'lll'gifio.mór· nus provincins, l'ur•eco ~uo 
os po•tos dos cil'llrgiõus incu1nl!idos do laes 
commi:o;süo~ devem ·col'l'o~pondor·, qr,nnlo pos~ 
sivcl l't'lr, :'t illlflOI'tnnciu dns g-uurni~~iios om que 
tunhnm de so1·vir·; istu ó, quo Slljnm de putunte 
mai< ou menos elovutla soguruio 11 ortlom dn 
glwr·niçiío, 

!lias o' IJUO se vil poJo nhrwnn"l' é rrue em 
Gnynz, JIOI' oxomplo, ou de sómontu oxist0111 dotts 
modicos, um fJLIO é o dolog:ulo do cirnr·:.dfio· 
mór· do cxcr·cíto u outr·n que :-:onro na gnur•niçfio; 
o pr'imeir·o é·· o cir·ur·g-iiro-mt'u• do divisiío rnnis 
:mtig-o do corpo do :-onudo, e o ontl'o é tnm!Jcm 
cirurgião-nuír tlc divis:io. Entrell!lllo nns g-unr
niçiios do Mnto Grosso o Pcrnan1huco os dolo· 
~ndos do cirul'l/ifiO·mór do oxor·cito sfio r:irur· 
g-iões-móres do brigndn. No Puni e nn DnhinJ 
guan1ições do 1.~ ortlem, os log-nr·of; do delc
gndo sf10 exercidos por primeir·os cirurgiões. 

O noilre ministro dn gtwrrn nnmeort pnr de
creto de Iü do M:lio o ill'igadeiro Co111'utlo de Jlit· 
lcnconJ't pnl"u o -curgo do qu:II'ICI· nwst1·e gene· 
rnl. Nãn é IJLtlllltn á> linliili~ll;iles closte tlisttncto 
olllei:d CJLW vuu fo:wr· ul,t.rumus ob~orvtu:õos,mns 
Jllll'a pr·ovocnr' r.xpticnções do noliro miuistro 0111 
ponto qnu entende coma hiorarchin miliWr Jli'O· 
veniente de ser IIHII'cctuil d~ CUIIIJlO o c:liefe dn 
intendencin,rc/mrti(;iín ~nhot•din:Hin i'1 <lo qnnrtel· 
me~tl'll genet'tl, dirigida por um hriAn1leiro. 

O reg-utumonto do l7 do Alll'il rlll l8ri8, filiO 
cousitleJ·nn us repot·ti~~ucs de njutlunw genuJ•nl, c 
dl! fJlliii'Lt.!l·mesiJ'O A"Cnernl t'OlllH nnnt•XiiSÓ so
crctnl'in do e;o;tudo dos negocias da g'UOI'I'n, ostn· 
beloeo qlto no qnnrtol·mcstro gonernl, ehofe da 
rcpartir;ão do mnter·inl, incumile lisi!nlisnl' todo 
mnlol'iul tio exercito existunte uos nr•mnzons, 
rlepositos, cor·po do exercito, fol'lillen~õos, fn· 
b1·iens, officinns, hospitacs, nqUIII'tulnnlt~ntos, 
prisõe<, cor•pns de gunrdn, como om to1Jas "' 
l'OJl:ll'tições militiii'CS de quul~u"r rtC'nnrninnç»o: 
o ilem assim llsculisur o fornocimr.ntn do mesmo 
1nnturiul do guerm, JH'eciso no sen'iço do exer-
cito. · 

E', pois, o IJU:II'lel·mestr·o gmtel'll] o flsrnl de 
toda atlnlinistl'lll;fio ospociul do mnter·iul. Os ad· 
minist.rndoros dus malori:ws dos :lr:.:onnos, dopo· 
silos, J'nbl'icas, otncinus, ele., 8iio conseg-uinte· 
monto subor·dinndns no qu:u·tol·mesti'O g·eneral. 

0 ro:;nlnnrentn do JO do Outnbrn riu I Si~, ex· 
podido JIOio nobro so·•ndor• rln Jlnhin que se 
us;enln n menl11do, qunndo rli:::nn1nonto Jiri· 
gitL os neg·ncios- rln g'LWI'J;u, JHls:-:o·n put·n n intcn· 
1loncin, (]uc <l1~slig·ou tlo nrsen:d llo ~ncrrn d:1 
cUrto, tudo fJliUnto ü rl'lntivo ü ut!qni·d1~iio. nrrt!· 
~~:trlnr:~riJ cons~·J'\'Hc;:io, gnnJ'{In o dJsll'ibult:fío du 
m:1L01'ia IH'inw e do qwws1p101' :u·ti~os destinados 
uo Slli'Vir.~o do mini~tl!l'in dn g'LWI'I'H. 

F'iCOll IISSilll tl:-t:dJOIUi:ld/1 :1 ~uhortlinnt~fío d:l 
ÍlllUIIdtHWill :'1 I'Ojllll'lil}liO dt! fltliii'I!Ji·tlWSll'ú g·e· 
uur:d; o, pois, Jüto JIHI'OI'O que dü\'essu o uuhro 
rninistt·n fm:et' a nnuHwrl~o quu l'cz, monos r:nn· 
J'OJ'IllO COill 0:-i {II'CCCÍtll; dn ilÍ!!I'ill't:ilin llliJJtal', 
JIUis IJtlU j:'1 f!l'/1 1J Clll'gO de iultmdenle CXOI'eidu 
(lO/' Ulll ltiiii'Ot'lllli do enmpo nitn monos di~·uo 
que o Sr•, br·ir.:ndoiro r:onrnrlo do llitl.nnr:nlll'l. 

Occujl/llldo·rne 11i11dn ""III a intondunllin, tnroi 
o quo diz o nol!ro urinisrr·o om seu r·elalol'io : 

• Em l'irtude dn autoriznçfio conferida pelo 

' 
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art. ü,o § !.• tlu lei n. 20~0, elo 31 do Onln· 
· !Jr•o do anno pnssnrlo, ~no cxtingnitl nmn secçiTo 

do nlmoxnt·il'ndo desla repnrti.,iio, o mnmlou rJis· 
ponsnr• 20 serventes, oxpediti o govemo o do· 
{;i'Clo n. iliül, de ü do D~zemhro rlo rnosmo 
ann·•, disu'ihuindo pelas duns socr.iios t•cslnntcs 
os scr·viçor. qno se ar:hnvnm n e~ir•go dnquolln. 

• Como, pnré.m, a lei cilnda consignou fundos 
pnrn n tl"''llll7.11 com o pngnmento dos vcnri· 
monto> rlo p•ls,onl rla mosrnn soc~iio, dotonninou· 
se,por• nvisu do lO do dito rnez rio DezomiH'U,!fflO 
os cm;pr·og:ul•\; quo excedes,ern do novo tJIHrril'n 
so COI\Sl!J'V:tssern nddidog, nos termos do ar·t. ~-.n 
do rel'"ridrl tlor:reto. alé sorcm nomeados pnra 
outros ompn··~"s do ministerio da :;unrrn, pura 
os fllllfCS tenlram as pt•oeisns hn!Jilitnr·iics, n 
exemplo do qu•) dispuu o nrt. li.• § !." dÜ mcn· 
cioundrt lei, c·om rcln~iio t1os omprngndos da ~o~ 
cret:u·ia do nsl:rdo dos negocias dn mnrinh:r, enjo 
pessoal Jicon rt~duzitlo. 

' lJo~ t.m1Jil'l'gados om lncs cir·cumslaucias Jt't 
dous fur:rtn :qr:·ovoit:rdos, o cseril'iio o n :rtn:r· 
nuonso, nns vngns qnc se dorntn nn rop:1rtic:üo 
de CJU:rrtel·mcstt·c·geneml c p:rgndorin das l!·op:rs 
da curtn. • 

Sendo da maior convrJnicncin 11110 cS>es cm· 
progadns :rtldiclos tenham dc.qino, nTio só p:rrn 
currqll'ir··su :r disposi1;iio d:r lei, como l>llr:Hodtl· 
zir~se n (Jnspcza com este scrvi~o, descjnJ•in (jUC 
o nohre ministi'O so dignnsso informnr no se~ 
nado si mnis alg·uns dos nddidos, a fJltO S. Ex. 
J'nz rcfOI'illlCia nesta pnrtc do rcl~tor·io, tivc:·nm 
dostino do1rois d:r d:rta do mesmo rclnlot·io. 

Qun:rdo, o :~nno pnss:rdo, discnli n ndministrn· 
r.iio iln roparli~~:io dn gncrr:1, occupoi·mo com a 
Ólllcin:r lithogr;oohic:~, nnnexa no :rrehil•o mili· 
tn1·, norundo fJlll! Oll se I h H clevin dn1· uwis u!Jun· 
dnntc serviço, ou se devi :r delibernt· .lcct·r·n de 
sua exLint·~~iin, por MI', ncllltlltnon tJ a otn!Jinn 
fonte constnnto dn d1·{tc1t. 

O nobre ministro, tr:rtundo doste nssumpto, 
diz no r·clntol'io: 

' A officinn Jitlao~p·Hphicn, nnnnxn no n!'f:ltivo 
militar', tevu, dur'lllllc o armo .Iludo, a roudn du 
H:81:11)0üll c 11 :lcspczn rlc 20:0\.01)080, o fJllC 
pr·odmirt n deficit do 1i:23:11~03U. • 

Si ''stn olnein11 tem do ser· ronlc peronno de 
deficit, l;ó:Jo pr'ii'·SO cm duvitln a convenicn::in 
do ~un mnnutunc;lío. 

Si o sot·vi:;o filiO olln prcstn no Estudo pr'tdu 
s~•· cuc:niTo:;ado n outrn l'OJlnrti~~no ... 

O Sn. At,ro~so Cr>LSO:- Apoiudn; pútlc sm• 
ouennogndn :i Lypo~rnphin nnciona!J (jUO estti 
!Jolll montudn par·n isso. · 

O Sn .. lu~ourmtA: -N:io 11poindo; siTn tr·nlm· 
IJ:os :is \'CZOS SOCI'etos, pluntus, I'Ol'ti/luur;õo;, ale. 

O Sn. At•'t'DNSO C~Lso :-E niio so [lOdorn l'n· 
ZOI' 1:\? 

O Sn. JuNQUJ~IIt.\:-lsto nno ri nmu CIUCstüo 
commcrcial; o"o deficit ú nomin11l. 

'O Sn. CortlllliA:- Qnct•o fnzor· nontit• n ncccs· 
sidrlllu rio insistir o UIIIH'O min i<tr·n com sons 
cullogns pnl'n qnr. o~ ~t:l'\'il:ns (ln~ rflSllOrth·os 
r.pinistel'iu~. p:lt'll fi$ qnltos pú1lo !'CI' tiJ'II'O\'r.itndn 
o olllcinn litliO;<r'upllicn do :r~·cllivo mililnr, nüo 
sejam ro:iliwdos sonüo nlli. 

O Sn. JUNOUI~InA:-lsto sirn. 
V, IV 

O Sn. Conn~JA:- O nobre c::·ministro du 
;ruct·t·n, no intuito de rnzcr ccssnr o excesso dn 
dcspozn sqbrc' n r•ccoitn quo so tllí nossn oJilcinn, 
t'CCJUisitort do seus collcgas, cm lO do ~I11rço do 
cor·mnto :mno, quo mnndnssom rnzor nn·mesmn 
olncinn os tr•nbnlhos do lithogrnphin e cbromo· 
lithogr•nphi:r quo o serviço do suns rcpar·tiçilcs 
exigisse. 

Peço no nobt·c ministro CJilO mo informe si 
tem sido nttondidn n circulnr de 10 de Mm·ço. 

Niio .hn pcrrcir;ão no serviço rei to ila nlnoinn · 
lithogrnph icn, annoxn no nrcliiYo militnt·? 

0 Sn. P.\11.\N,\GU.\:- Muita. 
, O Sn. Cnnnr.u: -0 nobro ox·ministro dn 
guerra, sr.nndot• pelo Pinnhy, dir. quo hn muit:r. 

Entt•cinnln trl1n sido até hoje holdndos os os· 
for('Os, mnis de uma Y07. empregados, para rJue 
llii!JUCIIa otncinn 'o fnçnm 011tros lrniJnllros IJLW 
n:io os exigidos pcln repnl'tiçiio cln gltcl'rn. 

Fnrn o uotrr·c ministro nostn porte o qno mos· 
tr·ou.'sc dotOI'IIlinndo n fa7.0r qunnlo no cor·po do 
sntulc r.lo oxer·cito: C1h·tc o compnllresco ..• 

O Sn. JuxoUt~m.1:-Si o ministcrio dn ngTicnl· 
turn mondasse Jl:II'O n officinu mililnr tüdos os 
tt·:rlnil!ros que mnndn pnrn omein:rs Jlurticnlarcs I 

O Sn. Cmtnt"A:-Dcsojo muito nwntcr ns 
oJilciuns pnt•liuulnrcs; dcsejrl fJUO niín se for~o 
:r industria porticnlnr :'1 dcs:rstrosn coneurrcncw 
com o Estudo, que lem muitos rncios [lar·a sulfo· 
c:rl·n Hcconhci'O fJUil devemos fni'DI'CCCI' o appn· 
recinicnlo de nõvns indusLrias, c não mn·ocnr ns 
que pos;uimos. Vfio uis<o int•!rossos do altn 
monta. 

M:~s hn neste coso um meio termo, n quo so 
devo nttl'ndor. Si, n !Jcm do intcr·osso pu· 
!Jiico, dOI'C st~r nwnlidu n olllcinu Jithogmphicn, 
nnnexn no nt•chivo militur, ó [H'eciso proceL)er 
do 11101lo quo ncll11 so f:u;nm os trnhnlhos LlD 
l~slntlo, cl1~ fól'mn a cxliugnil' o onus dn sua mn· 
ttnton~~iío. 

Nu mcMnn sonlirlo cm 11110 acabo do fnllnr, 
!JUnnto .:i ruin?sn t·ompctcn~!n do Es.tndo .c?m n 
tntlustr·w p:1rtumlat', quo olnrs convem o.ttmn
lur; mesmo pelo lado do nu:;monto rln ronda 
Jlnhlil:a, nccnpnr'·lll•!-hci com outro ponto do 
t•olntorio. 

Dir. o noiH'IJ minislro, tr·atnndo de hospitnes 
e enf•mnarins militnrcs (IB): 

·O l:~borntorio chimico·phnrmnceutico,nnncxo 
no hospilnl mililnr dn gnnrniçüo da côt'lc, c que, 

IJor tnlta de ncconlmodnçües no otliOcio ~lo mesmo 
tospital, roi, om Ou> d.e 1877, trans(endo p~r!l o 
proprio nn~ionnl si to a rua do Evnr!sto dn \ crgn 
u. ~7 conttnt\n a tot· o desonvolvnnonto cor· 
r·cspoÍJrlonto :'Is nccossiclndcs do sor'l'i~o, c ll!'O· 
Yilio cun10 so nchn, de to:lo o mntot·i:d proctso, 
vui iunocionnndo com n passivei rog-nlnr·r.dn~c. 

, l'uJ•n que tenha todos os commodos mdrs· 
pensuvois ao serviço n fJUO é destinado, JI,I'OSO· 
guern as niJr'ns dn fr•cntc do mesmo odrll~ro, as 
qn:~os toutlo• sido orr;udns nu CJUUiltln, du 
h8:78i~220, for·nm contt•ntndns JlO I' ;12:000~000, 
•lCYCllfiO SCI' ~lllgn lllOIH\oO !'~ OXCI'l'i~io eor•ro~te, 
O ll outrll lii(Jt:ldu no CXCI'CIC!O J1rOXlll10 futtUO.• 

lntorl·ompo IHJni n loiturn, pnrnJlfldll' no nobro 
ministr·o se dig-no tio informar si estas obrr.s 
csliio scnrlo l'oitns tncs eonro foram cunit•ntudns, 

10 



146 ANNAES DO SENADO · 

porf1UO, nosto cnso, ha flUO dizorf1unnto no cui· 
dmlu o zelo com qno foi organizado o ot·çamonto. 

A diO'oron('n entro n quantia or,•nda o nfJlWI!n 
tlOt' ltuo n obra foi contrntnda ti 'muito consi· 
tloravel pnra pussnr sem reparo. 

Continua o rolatorio (lendo) : 
• Hnvendo o consolhoiro cirnrgifio-múr, chefe 

do corpo de saudo do exorcilo, ropresontndo n 
conveniencin do crear-se nesta côrte umn phar· 
mncin contrai. nn qual so preparem os motlica· 
montos necessarios com simplicos de primeira 
quulidndo obtitlos diroctamento nos mercados 
da Europn, nomeou este ministorio nmn com.· 
missão pura tlat• parecer sobro o nsstlmpto in· 
dicndo. 

• Das luzo~ o compctcncia dns pessoas !lO· 
meadoS CSpOI'n O gOI'Cl'nO COlher OS prOCISOS 
dndos parti no mcncionndo lnboralot·io chi mico 
Icvnr a ciTeilo osso melhoramento quo, nlém do 
trnzcr g'l'tmtle:; vantagens pnrn o sol'\ri~~o, ncrc
ditn será do maior proveito pat·a os cofres pu· 
blicos, sobretudo si, como tom cm vista este 
ministorio, flit• cstab,,Jocidn o fornecimento pela 
ilitn pharmncia contrnl :is colonins a~ricoln:;, 
corpos policines, cnsa do col'l'ccçiio, Jwspilncs 
dos .ministcrios da marinhn c do imporia, cot·po 
de homhcil·os, c cm geral n quaosqum· outros 
cstoholccimontos <los dircrsos ministorios, que 
tenham do fazer a acqtlisit•iio do medicamentos, 
e drogas. • , 

0 Sn. ll.\nÃo DA LAGUXA: -A marinho tem. 
O Sn. Arro:xso Gm.so:-E com muita vania· 

gcm. 
O Sn. Connr.u:-Acho r.xngcrada a contmli· 

snçiio; dn pnrtc da mnrinlw jü npparcccm reei a· 
m:u~üos. 

s'i tem-se alarg-ado a dcspezn com estas vistas, 
1lcvo dizer não só que niío vejo nisso convcnicn· 
"i o, mos tombem f!tlC o govcmo niío hn do poder 
Lornnr oxorJuivcl o sütl pcnsnmcnto. 

O Sn. PAil-"NAGU.\ :-E' do umn .vantagem 
cxtrnorqinarin, n~o sú qunnto :i qualidade como 
fJUOlltO 3 OCOUOmln, 

O Sn. Connm.1 :-Que se dô a cssn pharmacia 
central o doscnvolvimouto compntil•cl com o 
sot·viço pr~priamcntc a sou cargo, compt·obon· 
do; mas nuo podemos lll'otcuder ilnr·llw lli'O· 
por~õos como ns que so indica no rclntorio, parn 
supprit· colou ias, corJlOS policines, casns de cor· 
rocção, hospitaes dos ministorios <lu mat·inha e 
do imperiu, e rJunosqnor outros ostniHJJecimon· 
tos dos rlivot·sos minJstct·ios que tonhnm de fnzcr 
uctJtlisi~iío do medicamentos c drogns. 

O Sn. PAnANAGu,\ :-Si se rculiznr nossns 
JH'opot·çõos, a economia sct·á supet·ior n ..• 
:JOO: 00t11j000. 

O Su. ConnBI.~ :-~las u preciso consitlct•at· 
quo se tem de fw!or t•omossn dos meàicnmontos 
pnt·n esse> pontos, sujoitnndo-os o estragos o 
pot•das, sem u cot·tozn lle ~uc chegarão sompt•o 
no momonto opportuno. 

O Sn. Al't•'ONSO CEr.so:- O ponsnmonto prin· 
eipul ó pura servir o exercito, o nisso bn vuntn· 
~rem incontcstuvol. 

O Sn. I'AllANAGU.(:- AjlOiudo. 

O Sn. CommtA: - Direi que, si nos loguros 
onde so ochnrom os estnbolecimontos que no
cossitum dos modicumcntos existirem outros 
que possam fornocol-os, á proporção que forem 
llOCOSSIII'iOS, por Jll'Oeos que não sejam eJWOSSÍI'OS, 
o Estado Jucr.ll'l\ oútondendo-so 'com ollos ..• 

O Sn. PAttANAGUÁ: -A <liJTercuçn do preço ó 
enorme. · 

O Sn. ConnErA:- •.. tor:í os medicamentos 
:í proporçfio dns nocossidnd~s, o nn momento 
om fJUO ostns se llzct·cm sonttr. 

O Sn. PAJJANAGUA':-Os medicamentos prepn
rmlos nessa. phurmacia, flUO custam 100 róis, 
mnndatlos preparar fót·o custam '•00 o 500 róis. 

O Sn. ConnErA:- Jó disse quo não lovavn a 
mui ... 

O Sn. PAttAri'AGUA':- E além disso n vantagem 
da qualidade ó grande. · 

O Sn. ConmM:- .... qno so du :i phnrmncia 
central o desenvolvimento nccosstu·io pnt•u poder 
attcnder no sot'l'iço fJUC pt·opriomcntcdove do· 
scmpcnbur. · 

O nobr•e ministro dn guot·rn tem ordonndo 
ui gnmus tronsl'orencias de bn talhões do uns pu r a 
outros pontos. 

Espero ~ue S. Ex., explicando estes seus 
actos, dar:í razões que excl uom ns versões que 
tem corrido ncercn de ·alguns doi! os, como o da 
retirada da !'orça que so achava na provincin 
<lo Santa CuLitnrinu, fJUO se tem pretendiuo 
attt·ilmir a motivos estranhos :i regulnridndo do 
sorl'i~o militar. · 

'l't·otando·so hn pouco do remo~ão do cil'llrgiiío 
à o IJrignda Firulino DoJ•ia, dn. província dos 
Alnguas pnt·a a do Ccnrú, o nobre ministro disso 
que nenhum motivo politico in!ltliu nosto ucto 
do governo. 

Esporo que S. Ex. faça a mosuw declat·aeão 
com referencia :\ demiss5o do cnpillio Sunti!igo 
Doutas do Ioga r r! e lento· inLet·ino da oscola 
militar do llio Grande do Sul. . 

0 llOIIlQ desse Offieinl, a fiUCIIl nuO tenho a Sa• 
lisf:u!i'io de conhecer,· ~chon-su envolvido nos 
tclcgrnmmns que o 11resitlonto daqncllu pro
vincin dirigiu no g-overno acorcn do nconLeci· 
rncntos lamontavois que so deram nn cidade 
do Porlo-Aiogro. Elle tt·ntou do justillcm·-sc, e 
nesse Jouvavul intuito dirigiu-mo um curto. 

Vendo depois n sua exonct'a'.'ilo rio lente, en
tendi dever solicitat· do no!JrtJ ministro infor· 
mnçUcs ncercn do ~cu neto, Jlnl·n que o senudo 
saiba ~uo essa Jlrovidoncin foi tomada JlOr mo
tivo duquolles que cutcnuem com a ro;JlOUSa· 
bilidndo tlo governo, mas que nenhum dosar 
ti'OZCill 110 OXOilOI'UdO, • . 

Diroi ar]ni que, si os direitos dos offir:iuos 
tlovem sot· nàvo!(ndos no parlnmonto, tu miJem 
não doro ser eufrnquecidn n justa autot·idade, 
qne a bem do set·vi~o militar tem de exercer o 
chefe dn t•opllrtição tlu guorra. 

O Sn. PAHANAGUÁ:- Apoiado. 
O Sn Connm.1.:- Quunto á promoção fJllO o 

nobre ministt•o ultimumonto foz, pedirei n S. Ex. 
que se uigno de oxplicnt• os motivos que o do· 
torminnrnrn u \H'omovor por morocimonto um 
tonento-corono do corpo do ongonhcit·os. 
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Toco neste ponto, porque mo recordo do que, 
quando o illustro o honrado Duque de Cnxios 
promoveu osso officinl n tenente· coronel, o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Silveira 
Martins, na camnrn dos deputados, ror. obsorvn· 
~ões contra somolhanto neto. . 

Ton h o que pedir tnm!Jom cxplicnçües ao nobre 
ministro ncorcn dn ronvoniencin do neto pelo 
qunl mondou continuar as obrns do quartel da 
Vnrzca, que foram suspensas por oracrn do seu 
antecessor o Sr. Marqncz do Hcrvnl, o qual de· 
terminou ao mesmo tempo que fossom vendidos 
os mntcriaes existentes. 

Grcio que o nobre ministrCI folgar:i com o en· 
soja que lhe forneço pnrn justificar o scn neto, 
tuo contr::rio no do Mnrqucz do Horvnl, que 
ora, e.omo o nobre Visconde de Pclotns, digno 
representante da província do 1\io Grande do 
Sul, c tnmbom muito conhecedor dns ncccssi· 
dndcs do serviço militar. 

Pelo nobre general Marquoz do llen'al,qunndo 
ministro da ::ruorrn, foi extinctn n commissiio do 
melhoramento do material ilo exercito. 

Fizemos nestn casa obsc:·vaçõos contra osso 
neto de S. Ex. O sett immcdinto succcssor, o 
nobre senador pelo Piauhy, crcou outra commis· 
siio,a que denominou do mclho:·nmcntos do mn· 
te:·inl do guerra, querendo guardar, no menos 
na nppnrcncin, alguma reverencia á memoria 
do illustre general. 

Lendo o decreto da cronçtio e a exposiçtio que 
o procedo, ntio mo convenci de que o noilre 
ox-ministt•o da guer:·n tivesse rnztio para torno r 
o pessoal tjjo numeroso, parecendo-me sum
ciente que alg·uns dos runccionnrios q uo fazem 
parte da commissfio fossem simplcsmonto auxi
liares. As commissõcs muito numerosas retar
dam algumas vezes o cumprimento das deter· 
minn~iios que recebem. 

0 Sn. BAUÃO DA LAGUN.\;-Njjo podem deixar 
de ser numerosos. 

0 Sn, PARAK.lGUÁ: -Os SOI'ViÇOS SÜO muito 
variados. 

O Sn. ConnEJA:-A antiga commissüo do me
lhoramento do material do exercito .... 

O Sn. PAnAKAGui: -A commissiio ó menos 
numerosa do qno deve ser; é o menos que se 
podia J'nzer . 

O Sn. ConnE:A:-Eu peço explicações. 
Si os nobres senadores, tão competentes, jul· 

gam que a commissiío foi organizada tio melhor 
modo, não insistirei. 

Pot•t.:untaroi, ontrotnnto, no nobre ministro si 
é vordndeim a noticia que recebi do terem dos
apparocldo da bibliothocn dn nntig-p commisstio 
de mclhornmontos mais ao sotontn volumes do 
obrns ospocinos, quo só nollu se encontravam, o 
IJUO foram pat·or ús miíos tio vendedores do li· 
vros usados, sendo do novo comprndos pnrn te
rem o destino que justificou n duspozn com a 
sua acquisiçiio na Eui'Dpa. 

O nobre minist:·o dn guerra, respondendo no 
illustt·o ionndor pela Bnhia, o Sr. lluriio do Co· 
togipo, que tratou da convenioneia do uma ro· 
servo porn o exercito, disso q_uo ollo existia nn 
gtwrda nocional, omquunto nuo se realizasse a 

que .tem do ser formndn quando for pleno monto 
executado ~ lei do allstumonto militar. 

Apreciei ns palavras do nobre ministro, por· 
IJUO, lendo sido relator da commissiío especial 
que, na camora dos <leputndos, ·examinou n 
proposta do governo pnrn reforma da guarda 
nnc:onal, opinei peln sun continnnçiio, o tenho 
ot~vi.do no sanado, dos bancos cm que o nobre 
m:n:stro se assenta, perguntar-se constante· 
monto porque ntio foi e !la oxtinctn. Espero quo o 
nobre mimstro mostro nos seus co-religionnrios 
que sorin um dosser·;iço n completa cxtinc~iio 
da guardo nocional, que tanto custou a creor. O 
que cumpro é niio nbusar, exigindo dclla ser
viços estranhos ao fim dn sua crcnçiio ; o que 
cumpre é níío abusa:·, distribuindo potentes com 
m::mfcstn illegn!idade. 

Vou terminar pedindo, om'poucas palavras, 
mais duns informações no nobre ministro dn 
guerra. 

A primeira vct•sa sobro uma noticia que en
contrei no Comma:·cio, folha da província de 
Goyaz, cm o numero de 27 do Março deste 
nnno (lê): 

• Em dias de Setembro do nnno proximo pns· 
sado, o Sr. alfct·os do 20." batulhiio João Antonio 
tln Costa Campos,· commandnnto do destaca
mento de Chnmhioris, dirigiu-se, ncompnnhotlo 
das prnçns do sou commundo, no presidio de 
S. José dos Martyrios, c, uhi chegando, conse
guiu insurreccionat' alguns colonos pura bom· 
bordcnr o presidio, o que eiTectuou, como~ando 
o tiroteio pela casa do cummnndanto, o Sr. ca· 
pitiio Joiio Chrysostomo Moreil·a, que para a !li 
foi em mi: horn habitar os domínios do Sr. 
Campos. • 

Esio facto ó gravo, e julgo dever sobre ollo 
solicitar informações do nobre ministro. . 

O ultimo ponto, pnrn que igualmente peço a 
nttonçiío do S. Ex., cspe:·nndo se iligno de dar 
as informações que julgar convenientes, ll rela· 
tivo ú inspecçiio do arson~l do guerra da llnhla. 
Foi incumbidn ao distincto general Manoel Doo
doro da Fonseca, e consta que elhl enviou seu 
relatorio por intormodio do presidente da Bahia, 
em 17 do Junho ultimo. O nobre ministro se 
dignará de dizer si nesse relnlorio s1io apontadas 
c p:·ovadas fultns do funccionnrios daquelle nrso
nal,o quaos as providencias que o governo tomou 
n bem ria regularidade do serviço e da adminis
tração. · 

Nada mnis quero adiantar, OSjlerando a pala
vra do governo, que dirá si o serviço no nrsonnl 
do guerra da Dahin tom marchado como o nobre 
ministro devo desejar. 

Comecei recordando os se:·viços prestados :\ 
pntria pelo nobre visconde, ministro dn guer~n, 
o conto quo S. l~x. nndn vor:i uns minhas 
observn~ilos que possa parecer diminui~üo cm 
minha justa homenugcm a esses set·vieos, 
(Muito bem.) • 

. O Sa•. VlliiCOJUlc de Pelotnfiil (mi
nistro c/11 querm): -Sr. prosidonto, o nobre 
senador pelo Param\ obrign·mo n voltar i\ tri
buna, o o faço com sutisfa\•iio pol·quo tenho 
nssim occasiiio do explicar meus netos. • 
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N;io acompnnhnl'oi S. Ex., onll'Olnnto, om 

todos· as considet·nr.üo.:\ gül'nc.; quo fez, porqno 
om nlgum"s :dJUJHlo, linlitnu~o-mc a responder 
;is interrognçi'íes que S. Jlx. se dignou fuzer. 

Illll Jll'imciro logm· ocwpott·se o nobi'O 
sunudo1' dos modicas do exercito. Com c/Tcito, 
a distl'ilmiçfio dollcs nfio ó rognlni'; nõo hn 
proporçi10 ontt'C a força de nlgumns Jli'Ovincios 
o os cit'tlrgiüc.< que ncllns servem, fuzoudo-sc a 
compnra(,f\0 com outras. 

l\oconllcç.o a noccssidudo de molhot·ar osso 
sct•viço, e tlollc vou occupar-mc som domorn. 

,\cl!Oil potwl regular o nobre senador fJUc 
sendo o intontlonto dn guerra um mnt•ochlll do 
•)nmpo, fosse nomeado lllll ill'ign~ciro pai'a o 
cnrgn do fJUnrtol·mostt·o g·oncral. Lembrando 
ao nohro scnadot· que nnte,, qunndo exercia o 
enrgo o Sl'. bt•ig:uleii'O Hnpozo, cln\rn·soo mosmo 
facto, notarei qno o intenllonto dirigo-so dit·o. 
ctomcntn no 111inistro c stl recebo ot·dons elo 
quartel-mostro gonornl cm nome dnrJuello, elo 
quem ú org:io o qnnrtl'l·mestrc g-cnornl, o cruo 
muitos Yt•zes se eh\ no scrrioo militar. 

Nno lw, pois, inconrouiontc cm fJllO i>so oon· 
tinno ussirn. 

Si o St·. g·cnet·al ~Iirnndu 1\0i> pcnsnsso como 
o noLro soundor, isto é, si JH!tlosso 1tuvo1' do
zarpara S. Ex. cm tal tJomcaçiio, j!i o teria rc
elnn1ndo o .•. 

O Sn. -CommrA:- i'odin YCt'•SO nisso immo-
dcstia. · 

O Sn. VJsCONor.nr. PET.OT.\S:-Qnan do se tr~ta 
elo qucstffo do dignilindc uõo ha uiodostin quo a 
fnrn rnlnr. 

O Sn. ArFONso Cm.so : -E' chefe elo quurtol 
gr.ncr:il da mnl"inha um chefe do divisiin que 
d(, onlo11s nos nlmit·nntcs. 

I) Sn. CnnnElA: -l'i'iio JlUZ n fJUCstno ll'J ter· 
r~no da digniclndo. 

0 Sn. VISCONDE nm i'ELOT.\S (ministro t/a. iJltl'l'· 
m):-Quanto nos omprcgnclos adclidos ;t iillcu. 
tlcncin dn gnot'!'n, elo fJUO V. Ex. fnllou, infot·· 
mar·ci 11 V. ll~. fJne niucln existem ~lg-uns qno 
r.onlinunrão ~ser empregados ;i proporção quo 
su forc•m VOt'tOe:rmdo vagas cm quo possnm ser 
contemplado~, conl'llt'mo ostti tletcrminntlo. 

A litliogrnphin militar .é uma rop?t')içiTo. fJUO 
Jlresta mu1to !Jons serviços no tllllltstot'to cla 
g"UC fl'll, , , 

0 Sn. ll.mKo DA LAW:-"A : - AjlOindo, 
0 Sn. YIFCONDE DE i'ELOTAS.(111illis/.i•o ela IJflCI'I'a): 

-E não ó hi pnrn nottll" quo hajn nmn tiÍJfurunr.n 
clo ri:ll00,5 n 0:00015ontt·eu stwrl'ceitn o despczi,, 
uttnnrlenrlo·>O nos sot·viçns illlJlOI"tnntos fJUO ollu 
pt•ostn. Jlo trnlwllios nlli foi tos qno urro se podem 
Joyur ;"1s olncinns pnrticnlnres .•• 

0 Su. D.\1\ÃO DA LAGUNA: :..... Apoiado, 
O Sn. Ju:;aumnA:- Dowm nmitns vezes nem· 

secretos. 
O Sn, YJ.<CONOE DR PJH,OT,\S (mini.1tro da 

'Jifr.rra):- •. , ~no sú potlont sor l'oitns por 
1nnn ollleinn tllihtnr, di!'lgilln por militnt·os : hn 
muita ~ousn fJUO nfiotlcvc apptlt'Ccct· nem u·nns
Ilil'nt'. 

O Sn. JUNQutmiA:- N:io ó umn omprozo com
morciol. 

O Sn.VISCONDE DE PEwr,\s(minislro da ,querra): 
-Depois, qunl ti o cxc:osso tlo dospozn? Nenhum 
oro t'OI11çiío nos Lons sot·vi•;os Qrto Jll'OStll .. rti se 
roclnntou do todos os out1·os ministorios qno 
put·n I ti fossem numdndos os tt•,bnlhns fJ tW ti· 
YOssem ; J'OCULOIII·SII tnmtJCtn pnJ•ticuJoros, O, 
montudn como se ocltn octuntmunto n litho~rn· 
pltin, rlOI"e·so ospot'DJ' quo os dcficits desnj1pa· 
ret•nm. · 

-Pharmncio contrnl.-Mo pareco quo nfío so 
pó~ e contlemmn• n crcaçilo · rlo Jn!Jomtorio· 
phllt'lllOCOlltioo. 

As objoc;:iies foitas pi;lo nohro scnndot· ni'io· 
po~ent Jll'ovolocor tli;mto dos falltos, fiO!' mois 
h em fundados rr uo paro~nm. llstti provado pelo 
oxpot·icncin fJUO rnosmo puro esses lo:.:-nrcs lon· 
A"inrptos, sendo J'ometlidos os nwdicnmenlos 
do lnborntol'io ptwrmncoutieo é muito monot· 
o dcspczo. 

O Sn. I'AIIAtiAGU.\:-Apoiodo. 
0 Sn. VISCONDE DI~ !'m,O'I'AS ( 11lilliSI1'0 t/a 

queJ•ra):..:. l'al'tl os logot'flS distant"s do pot·tos 
(to ombnrque, niío convindo fozer remessa elo 
medicumontos, ot·donci rpw se pt·occdosso como 
nlti oqui, fnzondo-so r:untrut.os. . 

Ni10 hn muito reeonlwcou-so quo no Ama· 
·zonus so davam vortlutll'it·os cscnndoh1s no fui'· 
neciutenlo do metlic;llncntns put·u xs pPquenos 
fomns o IIi destocnclos, formcimcnto quu tum nt· 
tiugido o qtwntills muito "lovnrJHs.Como meio de 
fllZCl' cosSill' esso ilbuso, ;dUm do exigi!' csclnro· 
cimentos para pocJet· punir os culp:11los, tonho 
providenciado para fJUO lodos os mcdicomentos 
scjnm rurncttidos do Juborutorio. 

O Sn. ConuiA:- Ma; V. llx. mes:nn, nll se1.1 
relatorio, JH'Otuutlo que atú os corpos do JlOiicia 
m:s fll'OViucias so vunl1am fomecol' nesta pl.ar· 
n,ltlcin contr1d; i~to ú UI1Hl ccutrnlisn~flo ~xces· 
SI Vil, 

O Sn. VJ.,r.o:>nE nt~ JlJ~T.01'AS (ministro da 
quot·ra) :-Não su adopto no todo a irlóa, !lliiS 
fJUO o forneoimnuto no oxm·oito soja folio por 
urruollo cstnlwlcciuwnto semjli'O qnu ~eja pos
sivol, 

O Sn. P.IU.I:>.IGI\,\ : - Com isto o ~OI'I"i~o lia 
de uwlhornr c:onsitlonwolmenle o n oconomiu 
nrto scr!i monot• do ~00 contos. 

O Sn. JuNoumn,\ : - J\!as a Jlhnrrnacia niio 
pódo ser negocio do Estnclo. 

O Sn. Vr.<CONDI~ nr. Pm.oT.IS (ministl'o ·da 
,qucrt•a) :- No~oeio do Esltlclo, niio. 

O Sn. PAnANAou . .\ :-E uqui nn eôl'tc o cOl'!IO 
do policia JHÍuu l'omocer-so nossn phnrmncio. 

O Sn, VJ>cWoE tm Pt~l.O't'.IS (mwis!t'O ela 
qrcerl'el) :-Quer o nOLi'U senntlot· oxpltcnçuos 
soln•o U lllrtd1111110 110 r:orpos, Do pois !filO OSS!ltni 
o ctll'go riu nJitÍistm dn g·ueri'U removi tlo Snntu 
Collllll'iuu o twt11lhiio que lt'1 ostncio~nvo, nssim 
como o tlo Porto Aleg,·o parn o Jlio Pardo, 
sendo nssim o J~." hntnllliin tio infnntnrin suhsti· 
Inicio pelo !:r.• Convonicncias do servi<'O publico 
aconsulltnt•om cssus mcdidus. • 

! 
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Em Santa Cnlharinn havin, nlom do bntnlhiío 
n. i7, umn companhin ·nxu, força supul'iOI' :is 
necessidades do SOI'Vi<;o, OIIH]unnto rJuo no Hio 
Gl'nndc so sentiu fnHu. 

Estn provinoin tcmumn fronteira cxtonsissimu 
pnrn so1' gnnrnccida, o n oidudo do .Jagnurüo, qun 
é tnm!Jcm f'routmru importunto,dispunha apenas 
do um corpo do CJIVnllnria do cilroa do li.iO 
prn<;ns disseminadas pela linhn dlvisol'in. 

l\csolvi om vistn disso, fazor n mudança <lo 
lJalnlhiio do Santn Cuthzu•iuu pnl'il o l\io Grnn•lo, 
Niio houve nada do polilico no> ln medi <ln. Não 
soÚ!J<•, nuo sei, nem r]uoro snbor a fJUO politica 
os officiaes pertencem, si votam com os no!JI'es 
sonnilOI'o.•s ou com os liberuos, dosdo <fUe não 
procedam ·com ostentação inconvoniontc. Te· 
nho dudo provns OV1dcnt0s, como o noilro Sl:nado!' 
niío po<lc!'li deixar do reconhecer·, filiO niío oslort 
fuzondo politica no ministorio dn gnci'J'n: 1.r11tn 
do Rorvlço militar o nü<J quero sabor das ideus 
politicas dos ntilitul"es. 

O Sn. COJumrA:-Esln declnrao:ro é lllllilo ün
porlante o trnnr]nillisadorn. 

O Sn. V!scoxnll 1>1; J>m.nTAS (ministro tla 
qzwz·ra):- PorconsOIJilencin, o nolli'O son:alot·, 
COIIl O reparo fJUO fez, Clllfll'OSlill\·1110 intcnçües 
fJUO CU liiÍil lii'C, do f]UO CU IIUO cogitei, 110m 
cnidoi. 

Na mmlançn do bnl:,Jhiío, do l'O!'to A!ogro pura 
o llio Pn!'do aindn nctnou no meu espirita ii 
mesma raziío: as COUI'Onicncins do scrvi10o ptJ· 
b!ico. • 

Os offioinos estavam sendo politicosdomnis,fn. 
zendo ostontnçno, o flUO é ln admissivel no o~cr
cito. (:lpoiarlos.) O exercito niio devo mnnifestn1' 
idéns politicas (apoiados), porr]UO si hoje servo 
com o governo flUO é li!Je!'lll, nmnnhã 'terá do 
sorvi r com o governo conso!'Vador e, portnnlo, 
é dn mnis nltn convenicncin quo niío mostro cill' 
pnl'tidnria. 

O Sn. Commu.:- Quo só sil'VII :í pnll'in, 

O Sn. ViSCONDE D8 Pz~r.OTAS (mini.<tz•o tia 
IJ1trrz·a) ;-Que ~6 sirva:\ pnll'in, o sem iurlag"nt' 
si f]uom estl\ no goi'OI'IIO ó consorl'ndol' ou Ji. 
!JOI'nl. (Apoi11rlos.) D':tlli só rosultn oouvenioncia 
Jlal'a o o~croito e por eonsoqucncin Jllll':t o paiz, 
Eu JII'Dr:isavn,poi;, Iom ai' mcdidn; qno ovitns~om 
que oste ospi1·itn tf<l politica so fosso dosenvoJ. 
YCllllo de u~n modo Jlm·nicioso para o r.x<>rcito, 

O Sn. l'AnANMU.Í :-Apoiudo. 
O Sn. Conn"IA:- 'fnmbom dosojo·isto, mus i1 

prociso que <•R olllcincs o no pn•snm JlOI' consor
vndo!'cs uiio sofi'J•om pretm·içiíos ou modidns do 
rigor, JlOI'quu ti<J cl1nl!·nr·io ollcs ~o lfllOixnriio 
justamente 

O Sn. l'AnANACUÁ :-III lés niio tum si<lo pro
lor·idos. 

(I Sn. ConnEIA :-E' preciso igunl<lauu nn dis· 
tribuiçfio du j u,ti\'11· 

· O Sn. VlSCONDI·: 01~ l'I~I.OI'AS (mhlist.·o da ffll'r· 
ra) :-A pruyunviio do IIObi'O senador pelo l'n
rnnzi fnz com qno niío eoullo muito no ministi'O 
do gtwrz·n, JlOio qtw niío culpn n S, E:c, porq110 
lodos têm o uireito do ponsnr como r]ucrenl. 

O Sn. ConnHIA :-v,. Ex. niio oslú hn muito 
· tompo na dirccç:lo dn pnstn dn guCI'I'U, o niío é 
do liojo IJUO ouoo C]lleixns ; hn muito tempo. . 

0 Sn. V!SCOND~ DE PE!,OTAS (ministro da que!'• 
ra):-A!óm dosto motivo houvo Oltlro. Õ hn· 
tnll1ão fJilC ostnvn om Porto •\logl'o ostnbclcco!'a 
luta com o cOI'flO p J!icinl ; cu mo consequencin, 
todos Oll qtwsi to<lus os dias so uuvnm flictas do.;
ngraduveis, o fiO!' nltimo tivel'nm lugn!' nlguus 
onconti'O.; quo deram em rcsultndo a morto o 
J'cl'imontos do nlgnns soldados do hntn!hão 12' 
o <111' policia I · 
. Não podendo o~ removo r o corpo. policio! 

soil!'O·o <flWI niio tmhn nenhuma nutor<dudo,llz 
em!Jnrcnr o I~. • bntnl h ii o do li n hn, lfÍIO estava sob 
minltn al<;uda, Para [li'OVar que nau fo!'lllll nio· 
ti vos politi<:os n IJUO, niio o uo!Jre senndor, mas 
algiiOlll po<IOI'ia nttrilmiz·, ueelnro que este 
!Jntalliiio é eommu!Hlndo f!Ol' um oiTicinl que 6 
pni'OOte meu, meu camni'nlla o mau nmigo,quc·o 
nm jol' ó um sobrinho meti o quo ulem ·desses 
tCitho ncllo outros parentes olllcine~ o eauetcs. 

Jn so l'u <]no a tlllldnru;n niio foi por perse-· 
g'lliçiío politica o sim aconselhada , pela conve· 
niencin publica. 

'l'rntou o nobre scnnuor da J!romoção rio te· 
nonto-coronel r.m·los Frmlerico do Lima, do 
ongcnhoii'OS. Jul:::n o nob!'e senado!' que osso 
oJllcinl niío ilovin tol' sido p!'omovido, 

O Sn. Conml!A:-'- Qnnndo alie foi promovido 
n tononto·cOI'Onel li ob.<orv:Jçüos contra esse 
acto, 

0 Sn. VISCONDE DE l'ELOTA~ ( minisl!·o da 
(lllemt ):-Mns r]uO importa isto? 

O .Sn. l'AnAN.IGU.\:-E' vordnuo. 
O Sn, VrscoxDE DE l'llL01'AS ( ministro da 

qzwrrtt}:-Qnnndo roi promovido n tonente·e.O· 
ronoJ, diz O nobre senador te!' lido alguma <'OUSa 
ou ouvido 1111 camnra dos doputnrlos,ou<lo se n"cu
sou oministi'O rJueo pz·omovou. Isso podia da!'·SO 
com fundnmonto si, sondo ontiio promovido, ti· 
vcsscm dciX11do dr: sor nttomlidos os rlit•eiros 
do otJti'DS IJUO estiyessem ,cm melhores condi· 
çõcsJ o qno orn nau :;c da. Pnrn ns du!ls Vll.!UlS 
do coronel do on~enhoiros fot'nm promovidos 
o n. 1, JlOI' antiguillado,o o 1í. t;, tenente-coro· 
no! Lima, fiO!' morocim•mto, StliHio o n. ~ 
g'l'nrlnndo, . · 

O n. 2, toncnto coronel Aguinr, tinha monos 
sorviços, doixou, Jtois, do ser contomplndo como 
olfect1vo;e o n. 3, tonontc·COI'oncl Mni'IICs Jardim 
que CI'n do todos o q uo- uwis scrvi,os tlo pnz c 
gUOI'I'U tinhn, nlío tJOuiu lO!' 1\CCO>SO, IIIÍO S<.i tJOI' 
J'nltn do inli!I'sticlo, JIOI' tor eslndo f•'>l'll dn re· 
pnrtioiío dn guerra, como por ser dcpntndo gcrnl, 
o c01Í10 tnl iuenmpntivcl com aceessos, quo niio 
scjzun pol' tlUtiguidndo. 

Croin o uolu·o sonndOI' que procedo com muito 
cscrupu!o, muito cuiundo JlOI'qno tnmlwm jú 
fni Jll'utcriuo o sei rJunnlo cus ln umn preteri· 
çiio. I I' I - ' ' ' Penso IJUO lCil 10 CXJI IC:Jl O, IIII O SOl SI SI! tiS· 
fnctol'lnmuntc n JII'Omorüo tlo tononto coronel 
Cn!·los <lo. Lima, 

O Sn. ConnEIA:- O r: no vejo 11 fJilO ns con· 
su!'ns foitns ao nobre Duque do C11xins niiO ol'nm 
multo procodonllls. 
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0 Sn. :VISCO~DE DE PEI.OT.IS (miujstro da fftter· 
ra):-E' posslvel IJUO fossem: nuo mo !ombro 
CJUal foi o oficial quo se julgou ontüo projudi· 
cado. 

- Obras do fJUartol da Varzca cm Porto· 
Alogrc.-

Com essas obras, j1i se havia gasto cento ·o 
· tantos contos, quando o nosso chorado amigo, o 

S1·. Mnrquez do llorval, mandou sustlll-ns, von· 
dondo-so cm hasta publica o material quo oxis· 
lia. Assumindo a pasta da guerm, o, reconlie· 
ce~ulo a nocessidndo do um cdificio proprio 
pana escola militar, ondo so devo estuliolecer 
um internato, não livo n menor duvida eu1 or
denur quo fosso aproveitado para aqucllc fim o 
flUO estava feito, concluindo-se aquclln obra 
com as nccossurins modinenções no seu plano. 

Com isto cessará a grande dcspezn do cêrcn 
do 5:0001) rluo so fnz com o aluguel de uma 
cnsn parti cu ar, além das fJl!O viio sendo feitas 
com obrns para nccommodnl·o ás necessidades 
da escola, obras que ficum :Ifinul para o do11o 
do edilicio. 

-Commissão de mellioramontos do material 
do guerrn.-

Estu commissiio·prosta muito bons serviços 
com snas informações ... ' 

Q Sn. l'.AilAN.>.Gu.\:- Apoiado. 
0 Sn. VISCONDI' DE l'ELOTAS (miuisti'D da 

guerra):- ... o nfio ha nugmento do dospozn por· 
que é composta ~e officinos omprogntlos em di· 
vcrsns repartições da guorrn. 

N:io sei porque o no~ro scnudor aconselha sua 

stnncins chegarem, Jnnraromos mais uma voz 
miio dessu mosmn guardÍI nncionnl. 

O Sn. ConnRIA:- Por consequencin V. Ex. ó 
co ntrn n oxtinc~iio. 

O Sn. D..1nnos llo~.nnRTO :-E a infantaria? . 
0 Sn. VISCOI'!Dll DE !'E!.OTAS (ministro r/a 

,qtwrra):- Quanto.:\ infantaria, nugmontnromos 
o qundro do exerCito. Pondo-se em Jli'aticu u 
lei do rocrutnmcnto tei·omos meios do preencher 
os claros do exercito. 

•rorminon o nobre senado1· fallnndo do ar
senal dn !la hin. 

Esto nrsonnl estnva sondo inspeccionado poJo 
genernl.Deodom, otncinl muito distincto • es
poro o sou rolatorio, qu·e ainda niici I'ocobi,' para 
dnr ns inform:içües que o nobre senador exige, 
e tomar ns medidas quo o caso reclnmnr. 

O Sn. ConnEIA:- A informnciio qno tenho ó 
que ello voiu om Junho. • . -

O Sn. Visr.ONDI' DE PEr.oTAS (mittistro da quoi'· 
ra) :-Não nego n infor·mação qne tovn o nolll'e 
senador, mos assovoro·lho quo no guhinoto do 
gueiTa, nindn uão ohegon o relntorio elo Sr. ge· 
nora I Doodoi'O. 

Julgo ter respondido :is reflexões quo fez o 
nobre senador. 

O Sn. Conmu.1. :-E a respeito do facto de 
Goyaz T 

O Sn. VIs·r.oNDR DE i'EI.OTAS (ministro da quer· 
ra) :-Vou oxigil• informações promptns ·o os 
presta roi. (Muito UCIII ; muito bem.) 

extincção... O Sr. Junqueirn:-Niio é para im-
O Sn. ConnEIA:- Não fallci cm oxtinc~iio; rngnnr o que nenbn do dizer o nobre ministro 

sú nchoi excessivo o pessoal porque pódo retardar da guerra quo· pedi n palavra. Niio se tendo 
0 trabalho. discutido estu mntcria, quando tovo lo"nr a 2 • 

discussão da proposta do governo, e í'ondo-se 
O Sn. VrscONDE DE PEI.OT..IS (miui.1tro da moyido agora Ui!l certo debntç, sobro pontos 

,querra):- Niio retarda... ma1s ou menos mterossontos, JUlgo quo não 
O Sn P..lnANAcuA:- O serviço é mn(to vn· mo posso ex!mir du obrign~ã<!_ do explicar ai-

rindo, demanda especialidades. gamas das idéas da commissuo, oxai'udus no 
O Sn. VISCONDE DE l'ELOTAs (ministro ela seu por·ecer, em ordem n niio acoiloi' todos os 

querra):- ... e 0 serviço é muito variado, ad~itivos, vindos da camara dos deputados e 
como muito bom diz o nobre senador pelo Piou- ju~ti~cni' tumllom algumas c mondas, IJUe a co;n. 

miSS:io m:mdou. 
hy por tor pequeno pessoal. De por co111 ossos oxplicnçüos, Si·. presidente 

- Dibliothecn dn com missão do melhora· preciso ta!u!Je_m toc111· em alguns pontos quê 
moutos.- Julg-o mnllo importuntos para n Oi'gnnizneão 

O nohro sona~or disse que dessa hibliothor:a do nosso exe1·cito c para os quaos on IJOi'ele 
tinham dosuppnrocido alguns volumes. opportnnnmonte chamar n attoneiin elo nobre 

O Sn. PAIIANAGUA :-.E' vorelado. pro~idpnto do conselho o do nobi'Ó ministro ela 
O Sn. ViSCONDE DE PEI.01'AS (ministl'o ria qÚor·. JUStiÇo. 

ra):- Nfio tenho conhecimento do facto o von Nuo pareço no sonudo osti·anho que ou nostu 
pedir informn~uos. maioria de profor1mcin mo dirija aos dous no· 

0 Sn. P..lllANAr.IÜ:- DtlJlOis un oxtinoeiio da hros minisll·os, da f~zon~n °. dn ju~tiçn, quuudo 
,. puroce·quo me devm dll'lgn· mn1s pnrticulni'· 

primeim oommissiio, exu·nvinrnm-se muitos monto no nobre minisli'O dn guerra ; mns ó por 
volumes. rzuo o uobro ministro dn gu~I'I'n, tonllo reconto· 

O Sn. Y1sr.o~nE DE PEI.O'i'As (mini.<trotla!Juor· monto ontrndo Jl"i'n o pnrlumonto o pnru n 
ra):- Fnllou o nobre senndor nu nossa gnui·dn ndministraçiio, nuo tnm nindn externndo snns 
nneionnl, fJUO SOI't\ o nosso uuico recurso si opinilie~ acorcu de certo~ pontqs. I{_Ue nlills tum 
circumstnncins cxu·uordinnrias nos lovnrem n Sido obJecto do ~:rnndos mvest1gnçuos, do g-ran· 
uma guorrn. """ jú nos prestou muito bons dos estudos e nprocincuos por pni·to dos duns 
sorvi~o.> (apot'ados); n do Jlio Grande do Sul, nobres ministros du fazl'ndn o da jnstiçn. 
corno ]1\tive occasiiio do dizer, formou quasi por Mas, opportunnmcntoon t1·nturei destes pontos. 
si só n cavnlluria do exercito. Si essas cii•cum· A commissüo do mnrinhn e guorrn,. Sr. Jli'O· 
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sidente, exuminnntlo a proposto do governo, 
verificou q~1oso insislln om 110dir no pnrlnmonto 
pm pequeno n umcro. do praças do p1•et, o po1· 
Jsto no sou parecer dtsse que renovava os mes
mas idóns que tínhn apresentndo·npsta cnsn om 
'sossões pnssndns, isto é, que nfio podia concor
dar quo treze mil prnçns de pt·et pudessem 
servir pura guarnecer todos os nossns frontei
ras, muito extensas, intoiJ·nmonto abortas, e 
igual monte fnzorom a guorniçiío ro;ular das 
nossos províncias ; mos !JUo, umn voz que o 
governo imperhil insistia cm tomnr a rosponsn
bilidudo do fazer o servi,;o militar com tuo pe
qu.enn forço, não seria a commissiio quem fosso 
?dJ~n!o deste dovor do governo, quem fosso 
IDSJstJrparn que o senado vot1sse um numero 
do praças maior. · 

Por conseguinte. neste ponto n commissiio 
acoitou n proposto do governo .... 
,O Sn. ViscONDE nt~ !'Er.OTAS (ministro da 

!Jiterl'tt):-0 governo niio féz mois do fJuO nt
tendeJ' :is cii'CLlmstancias do thosouro. 

O SnJIINQUEIHA:- .... reconhecendo que com 
elfcilo, si ns nossos circ:lmstnncias financeiras 
fossem melhores, o governo scrin o primeiro a 
pedir umn fo1·ça mais elevada ... 

O Sn VISC0NDE nm l'E~OTAS (ministl•J da 
UltC1'1'1t) :-Sogurnmcn to. 

O Sn .. JuNQuÉmA:- ... porque hasta olhar 
para as leis de nxaçüo do forças anteriores :'t 
guerra doParnguuy,rJUnndo o Drazil tinha menor 
população o menor renda, pnru VÜI'•SC quo nessa 
óp9ca votava-se 18 mil praças do pret, quando 
hoJe, apoz tHnlos nnnos, tendo n populaçüo 
crescido o a nossa renda pnssado do 30 mil 
contos parn cem mil, nós votamos apenas 13 mil 
prnçns. 

'l'om vi~orndo de certos annos a ostn parto 
uma oscoln que tom POI' fim diminuir os arma
mentos, e conseguintemente as dcspozas mili-
tares. · 

Eu, Sr. prosidonto, nüo cendemnaroi do frente 
ostn escolu, mas tamllcm nüo mo filini'oi a cJJu ; 
rl preciso marcha1·mos com muito tonto c cti 
chamarei neste ponto cm meu auxilio o 'no!Jro 
ministro dn guerra com o prestigio do sc11 nome: 
ó preciso lambem fnzcmws entre nós uma cru
zuda contra essa· diminuição de despozus mili
tm·es; n1\s tomos nos visto us vezes um ditncul
dnilos sérias com esses córtes c oco no mias que se 
fazem na constnncla dn pnz, não se pensando que 
o din seguinte pUdo ser de guerra. (Apoiados.) 

A discussão guo hotlvo ncstn cusu, n respeito 
dos negocias da mul'inha,·vciu illustrnr muito 
este ponta. Este desejo immonso do fazer econo
mia, do desorganizar serviços quo nos custaram 
tunto a montar, dou om resultado que proson
temcnto nós não tomos um mntorinl nuvnl capuz 
de nprcsontnr-so cm linhu. (.Apoiados.) Isto é 
quo ó exacto, · 

Dn mesma maneira vigoraram entro nós ossos 
idóus em.rolu~iío uo exercito, 

0 Sn, VISCONDE DE P~~OTAS (miuistr·o ela '}IIOr· 
ra) :-Nfio tanto. . ' 
,o Sn. JuNQUEillA :-Niío tonto, mas que tem 

VIgorado u ponto do fazer com que hoje tonlla
mos umn forca menor do que hn 20 nnnos. 

. Em rolaçiio ao ma•toi'iul felizmente nós podo
!llOS fazer alguma cousa ; o cu som querer 
Juctnr-"!c, porque Já mais fnllo do mim, uhl ostiío 
os publwos annuos, cliroi fjUC nunca hesitei 
quondo dirigi n ropnl'tiçiio da guprrn .•. 

0 Sn, VISCONDE DE l'!l!.OTAS (ministro da quer· 
ra) :-;-Onde V. gx, prestou rclovuntes serviços 
ao parz. 

O Sn. JUNQUEIUA:-Muito obrigado a V. Ex. 
... nunca hesitai ·arn gast~r o dinheiro preciso 

para. mundnr buscar o material do que o exercito 
prccrsnvn, porque depois da gucrrú do Pnrnguay 
as urmns ficaram quasi todas completamente es- · 
tragados; o dopois hottvc o grande incendio do 
arsenal dn côrte, que dovoron o resto. 

Ora nossos circumstoncias, o Drnzil p~dio fi· 
car sem armamento moderno para suas tropas? 
Era o m~smo fJllO provocar a guorm com os 
nossos VIZinhos, CJUB, si soubessem que não ti· 
nh~mos armns modernas, seguramente nos ata
cm·wm, certos de voncor. 

Porttmto foi. uma dcspo1.a muito util, 
O Sn. ConnEIA:-Pona foi que restasse .uma 

dessas armas pura sor encontrada na cidade da 
Vi.ctoria, para praticar-só mJuclle horroroso 
crime. 
. O 811. JuNQURlllA :-g;sn que roi encontradn na 

cidade da Victoria, era de Minití, e não era das 
m~domas que oLl mandei buscar. Aqucllas 
existem ató distriiluidns it cDI'pos do policia. 

,E~1 pediria o auxilio e o prestigio do nobre 
mmistro da gncrrn pnra nos oppõrmos sempre 
que podermos a os to desejo de diminuir nosso 
armamento; do diminuir n forço de nosso oxer
ci\o ;_c por isso disse. no parecer quo a com· 
m1ssuo concordava, mas urgida por esta circum
stnncia de nüo querer sor mais ronlistn do que 
o roi, de não po~cl-o ser mesmo, porque o go
verno tem a responsabilidade da ordem publica, 
o desde que diz-ou reconheço que n forca é pe
qnonn, mas omnm farei todo o passivei pura 
rcnlizar o serviço com olln,- o parlamento não 
tem direito de votar maior llllmei'O de soldados 
do quo o pedido, porque rcnlmonte é um im
posto dolorosissimo, en reconheço, o imposto do 
sangue lun,;ado sobre a poptllnç~o. Mns a com
missão accedou da melhor vontude á proposta 
fe.itn no outra. cumnrn e ncoitn pelo nobre mi· 
nisti·o, de elevar com 1i00 praças osso numero, 
elevnciio quo justifica-se com a necessidade co
nhecida ·por to~os do tornar o batalhão de 
engcnhoh·os mais numeroso. . • 

Esse bntnlhào no tempo de pnz pódo pre!tar 
grandes serviços, o propnrm·-se para os sei'Vil'os 
technicos CfUO se devo exigir delle em uma cnin
pnnhn. (.Apoiados,) Por isso n commissilo adoptou 
o udditivo vindo da outra cnmnrn, c apenas fez 
duus emendas pequenas, porém, a meu ver, de 
grande importuncia, 

Muita gente pensa que o soldado pótle durante 
n paz ser Omjlregndo em serviço publico, cm 
9brns publicas, e quo o batnlhiio ilo engenheiros, 
Isto ó, aquolle butnlhüo proprinmonto de obrei
ro~ e . sapndo1·es, que ó "dirigido por officiaos 
SCJontlllcos, que osto batalhão pódo sor ompre· 
gado nossas obi'ns ; o por isso n camarA dos 
deputados formulou o ntlditivo autorizando o 
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governo n npplicnr c~to bntnlhfio om obt•ns do 
cng·enh:~t·in eivil ou mililnJ', cm linhn~ ferrcn~ 
o tologJ'nphicn>. 

Eu ncrosccntoi : qunuto i1 Iinhns telcgmphicas, 
é nlislOJ' quo seju~1 es.tJ•al!'fJicas, e qunnlo :is 
oiJJ'as do engcullm·w, u m1sto1· rjlJe sejam do 
ongenhal'iu milita~· o ni'ío civil. 

A com missão considcroti quo não so 11ódo im· 
Jllir no cidmli'ío IH'IIZi!eiJ'O, rJnor I'Oinulnl'io, quer 
oriundo d11 lei <lo 21i do Sotcmhro do :187~, a 
obri::tll!:iio d1) tl'llunllwr cm ob1·as qnc ni'ío sejnm 
cst1·iclnm~nto militares; o inrlividno I'OJIII'nlw 
aqucl!n n!tt•ig-nr.fío IWl'n o g::;tmlo, vofnnlnl'in· 
mt•nln ou soJ·toÍJilo [lain lei, mas lli'•'Ill'inmcnto 
JIUI'n misteres militn1·es; o "''c scjnlgnrin dogTn· 
dnrlo si o fizPssom simples OJICl'<!l'io ; dil·in: niío 
tenho obri~n~üo do sol' OIJOr11rio, nüo possü trn
b:dhnr om nmn est1':1dn comiTICI'cinl, não me 
podem obrigar n Ll'nbnlhnr cm umn est1·uun do 
J'er1·•, ·por ex,.mplo, dn c<'•rtc n Petrnpolis; mns 
não 1110 sinto desnirndo cm Ill'Cstnr scryiços mi· 
tilnros, cm lrnhnlhm• nessas obras, porquu estou 
no meu pnpcl, contt·ahi csMl ohl'ign~~ão volanla
rinmcnto Oli sortenrlo cm vi1·tudc do lei. 

•rrn!Jnlhnr:i nns fortiflcnçõos, nns lin!Jnn tJ!Ie· 
grnphicns ou cstrnrlns c:.tt·ntogicns '}no servem 
jmr:1 defeso do pnir. ou scgJÍJ':m~n do proprio 
exercito, 

Por isso me tlnJ'eco i!Ue n commissiio bem 
andou npresontnnd" as du11s cmcndns, JIOI'fJUO 
nssim o lmtnlhiJO do engcnheii'OS não tCillilo 
flUC qmdxnr-se, scr:t empragndo cm nhrns 
purnnwnto militm•es, c por cssn fórmn !Jni.Jililnr· 
se-lw pnrn, fJll:tndo houver um gnonn, pt•ostnr, 
tendo j:i lwslnntc Jll'nflciuncin, scrvi••os do 
cng-t·nlwria militn1·. • 

O s•ddndo romnno prcstnl'll·SC n fnZOI' ~rnnrlcs 
movimuntos 1lo terra f!lllllltlo ern Jli'Cciso parn 
cstaholcccr seus :wn1npnmentos. cr<stm ; n1as 
não se p1·cstnvll n trnlmlhar cm estradas proprin· 
mente COIIIIliCrcinúS, POI'fjliO isto IHII'ecin di!SO· 
p;rrulnr·IIJO o CIJI'ncter. As est1·adns publ icns 
do~ t•nrnnnos or:nu ns g-r:mdos vins militilrcs; 
ne:.:sn:; cnlprtlg-ll\'Dm·~c cllcs. ,_ 

Mas 1101'11 rJtW o governo niio pnzcssc cm <ln vi· 
tln, e •li•pois niio surgissem diJ11euldnrtes, jlOI'fll\C 
nüo t':dt:oria quem perlissc o :nixilio do umn 
cornpunliin desse tmt~llliio pu1·n ollrus lllll'llllJente 
civis, e o governo cntondcsso que pu1lin fu1•no· 
';ol·n, o com missão julgou mni> ncortndo ncccn· 
tun1· intoirnmonle o olomcnto milil:1r ii rp1e 
cst>•o sujoilns estas prn<;as. 

Quanto aos :1flllitiyos qno u connnis~fio niio 
neoilott r:omo t':•r.cndo JIHI'tl! dtJstn Ioi, nH>iHI 
proo:cdou, porqno, si t'nssomos a iti,cnlil' ngora 
a qu•·~liio Hlfllinilrosn do pronwtües, i~to lovnJ•· 
nos·liill tempo immonso, c mesmo a presento 
iliscussno nüo é tiio dctiuu cumo devo sel-o a 
dnqJH•ilo USSUIIIpto. 

Umn lei de pl·omotücs 11iio pútlo ser t'oitn i1 
retalhos, devo ;or nn1 lotlo lwrll:oni•:o, e ontiio 
mo p111'L'Co r11H: o noiJJ'O ministt•o prostH.rin um 
sCI'VII!O rolovnntn ti J'Ciltlrliçüo .f!llO li'ío rlil'nn· 
monli, di1·igr•, ~i, rlnpnis do ouviJ' os prsso11s 
entendidns, t'ormulo>Se nn1 projecto comprc!Jou· 
dando todns t•ssns hypothcscs, {lnl'tl [lodct• so 
discuti I' com mnis vngnr. 

Por ugoru mo pnrcéc mois IH'udcnto destacar 

csteg nrlditivos IJni'n soJ•cm :1prnsonlodos succes
sivnmentc como Jli'Ojoetos c~pocillcs. 

nu nm nrlditivo qno n r:on1missão julgou digno 
rio seJ' votado lo~o, PCll'qno não implica com a 
discmsão dcssn Joi, é nrJtiCIIo que so refoJ'O no 
rostnhelo~imento dn commissi'ío do pronwçüos, 

Niio o possível sohi'ecarregnr-sc a J'Cpnrti,iio 
elo njudanto.gonol'tli com mais csto trnbnlho, rjnc 
demanda conhecimentos prntir;os CSJIOciacs, o 
a consorvn<:iio das tr:Jtlições. 

Como, pois, extingui u-so ossn commissüo que 
p1·cstott tão bons serviços? Bis :~IIi um ponto 
cm fJUC o espirita de oconomin fez um dossor· 
viço r]u:mdo dcvot'GU cssn commissiio, que 
agora o nobre ministro rceonhecc, pola prnticn, 
que é inrlistwnsnvcl. 

UM,\ voz : - E não ungmcntn n dcspoza. 
O Sn. JuNQUEIM : -Não truz nugmnnto de 

dcspezn, porque esses olliciaes assim ct~mo os 
demais omprogndos, hüo 1lo sempre rocebor os 
sous Yon cimcn tos. 

Assim, om vez de cstnrom no nrcflil•n militnr 
sem prestarem um serviço assignalndo, pois 
s5o muitos , :oiio cmprc~nUos nessa com· 
111issfio, ondo pi'Cstnm sei'Vi,.o, aprendem o 
tomn11J.So mais utcis, sem quo com isto hnja 
nugmonto nlg-nm 1lo dc;pezn. Jloi o pru1·itlo 
<lo economia qno levou o qurJ Ol'll llom, o rruo 
c1·a moTUJS !Jom, o que custava dinheiro o o que 
niio eustova. · 

.ll' tempo ]lois, do iJ· reparando estes mnlcs, n 
por isso me parece digno do ser aJlprovndo oste 
ucltlitii'O. 

A cssn commissüo incumbo tnmbom orgnniznr 
o nlmnnalc militar, trnb11IIJO que dcmnnrln lempo 
c JWcioucill, c que n rcpnrtiçiio do ajudnntc-ge
nol·nl, cm constante actividade, não púdo fuzcr 
com vngnr. 

Portnnto liu todn rnziio pan1 o restnbcloci· 
monto dcssn eommi~são. 

A rcpiii'Lir;Tto de ~judnnlo ~onerai cst:í Jlorfci· 
tnmentu di1·igiua pnlo distiucto militar, o hon· 
l'ntlo mnrcchn[ do cxerdto o Sr. Visconde da 
9avcn (apoiar/os); mas ossn .rcpartir,•iío _não r.ódc 
mcumbir-sc do outros SCI'\"1\'0S que !JUO scJnlll 
lll'oprinnwnto orttwlles a que ú destmudn : no 
movimento do pessoal do exercito o onti'DS 
o!Jriguçlics quo lhe inenmllom, o não Jlódo oe· 
cu puNe nesse trnbnlho que clwmnroi sedontu
rio, c IJI!O deuwndnm immonso tempo. 

Mo IIOslo, a conHni,giio adoptou osto nr· 
ti!(o, demonst1·ando dost'nrlo a sun boa yon
tlldo, porque nús não somos opposicionistns dn 
Jllltl·iu, somos de uma sit.nat•iJo ott do um go
verno; mns para tudo aqn:llo que tendo n Ol'ga
niznr oorvir;os necr.s5nrios 110 Impcrio, n1js con· 
tribnimos eom 11 molho1· vontnrlo. N:io se trntn 
de qncstõos passngoirus do politica; siio questões 
JlOI'mnnentos; o ahi nós estamos JII'Omptos a 
fli'CStOI' todOS OS SCI'VÍÇOS, 

lia um Ol.tii'O orlditivo que n commissiio 
tnuJ!Jem separou, mns, si o nobre minisu·o do· 
clnrnr r1no o jnlgn ilHiisponsuv<.ll, nüo duvillnro· 
mos dn1··tlw no~so ynto. Si o sopni'!Íinos, foi por 
l'ultn de explicnçõt•s, porque no rolutorio niio se 
cn~ontrn consn nlgumu CJUO justiflrtuo osso nddi
tivo. Mus, como ,disso, si o nobru ministro do· 
clnl'n rtno tem rnzues poderosas pura in· 
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siHtir por este udrlilivo, níio faremos di~so· 
quostiio, por·quo reulmente ollo níio implico 
com o nssumpto do promoções. Refiro-me 
;lquelle'qun uugmentu o nu moro de instr·uctorcs 
pnrn ns escolas militares. 

!leu I monte o numero dos nlnmnos dn escalo 
militur dn curte tom nugmentndo, e hoje aquHIIe 
ostubelocimento ó ·uma ucndemiu milito r. . 

Si pois siío neces~nrios mais um ou deus m· 
structor·es e o nobre ministro insi;to no medidn, 
a c01nmissiio niro ter1i duvrdn em ncuitnl·a. 

Outrn adililivo que a eommis~iio npresentnu, 
mns sobre n qunl nprc·~entou uma omundu, é o 
que diz ro;pcito á remf\ssn dos soldndus jul· 
~:ndos incurrigi\•ois parn os dur•ositos. Esses 
dupositos podem prostur grande serviço, o o 
nobre miuistro a~ora a•·ahn do crenr cr•eio IJUO 
seis ou oito em vnrins provincins. 

Esre addili v o dá no soldado em• indo pnrn 
oss••s de,Jositos etnpn e fnrdnmento, mns lirn·lho 
o soldo. 

A commissão meditou sobre o assumpto e 
llesitou em tirnr total mente o ~oldo n0 soldado 
nestns condições POI'I!Ue o soldo é garantido no 
militar, e· só lhe pódn ser tii'Ddo qunndn elle 
perde este caruclt•r em virtude de sen1ençn, 
qunndo é degrndndo de suns honr•ns e expulso 
do exHeito; r•mquanto porém llzer porte deste, 
o seu soldo lho dove st•r gnrnntido. 

As insL1·ucções expeli idas pnrn croaçiio dessa 
depositas siio de i5 do Fov,.roir·o do !BüG, sondo 
ministro da guor·rn o Sr. Bnriio do Uruguny:mo; 
o essas instrur·çõcs, trnt1ndo dos vencimentos 
dessa• prnç11s, dispõe o seguinte no nrt. H (lê) : 

• Os venciurentos das prnçns dos dopo;Hns, 
qualquer que sej11 n armo 11 quo lenham porton· 
cido, seriio os mnrond~s pn•·u as de iul'~nturin. • 

Esta é n lei qut• re~e o cn,o, isto é, doterminn 
que n praça envindn para estes depositas reeeberú 
sempre o soldo qufl pertence n uma praça de 
infantarin, mas o ndditivo diz que torá sómonto 
etapa e fard.,mento. 

A commissiio hesit~u sobro esta medida, não 
só porque niio se póde tirar o soldo no militur 
seniio em vir·tudo de sentcnçu, como porque 
mo p11rece um pouco injusto reduzir o soldado 
a niio ter um vintem de vencimento: tem o 
sustento o a rau,m, mas niio tem nenhum von· 
cimento. Mo por .. co IJUO ello já é sulllciente· 
mente castigado, ostondo nnquelle deposito, om 
que a discitJlina é rigorosa o o trabalho mais 
rorte. · 

Por isso o commissiio offoroceu uma emenda 
no sentido de reduzir o soldo á mel~ de, mos 
niio de tirai-o totalmente, porque não podemos 
trnnsgrcdir n lei gonl tirando-o todo; o que 
pod•·mos ruzer é diminuil·o como uma especio 
ae peno Imposta no individuo. 

Qunnto nos outros nddilivos, eu já disso quanto 
basta. Parece-me que relnlivnmente a esL11s 
questões do que .trato, como soja n do promoçiio, 
convém que se) um exnminndas separadamente. 

O nobre mimstru da guerra, depois de ter 
falindo hoje o nobre senador pela Bnhin,'o IJUnl 
disso que não oram só monto !3,000 prnçns as 
pedidas, runs realmente mnis 900, sendo 500 us 
nugmentadns Pela cumura dos deputados e muls 
os 4QO ulumnos dns duns escolas militares, ma· 

V, IV 

nifestnu Mnl'ordnr em que n fot·ça sejo fixada 
Cm !3.900 jlrUÇUS. 

Em primeiro logor, devo observar que nos 
&00 alumnos dus escolas militares se Incluem 
muitos officioos, o nós tratamos de prnçns de 
r•rot. Portonto, mio 'póde a propostu ser augmen· 
todo com 900 prnçns. . . 

Em st•l(undo lagar, observarei no nobre mi· 
nistro (o faço essa oilservnção porque S; Ex. 
aceitou o que se disse) que nüo so póde incluir 
as '•00 pri1çus no numero votndo, peln rnziio que· 
passo a cxpór, e nssim nüu se pódo elevur o nu
mero de prnças do i3 .liOO a 13. 900. 

O nnno pnssndo dertois de debates muito mi
nuciosos, 11 nssemblra geral dererminou que os 
400 ~lumno• dos r•scolns.militares não fizessem 
pnrte dus 13.000 prnçns propt~stns. llsto oilser· 
vnçiio feita no senado foi acoita pelo ministro 
du guerra, pura nfio serem incluidas nas pruças 
de pr·et prornptns. . 

!'~ln lei do nono pnssodo, além dos i3.000 
praros para os ·rasos ardina rios, se determinou 
que' a forço se cnmporia das compnnhins de 
npr·endiws artilheiros, cujo numero niio excede 
do '•00 prnças, do d11ns r.ompnnhios de aprendi· 
zes militnros crendns em Minns e Goynz, das 
compnnhins de alumnos .das escolas militares 
até '•00 prnçns. 

Quiz o legbludor do onno pnssndo que a fOI'Çil 
etrectiva lixndn pn1·n o serviço ordinnrio do 
exercito fosso de !3.000 prnços. A ter o governo 
como tal ns companhias do aprendizes nrlilhoi· 
ros, serin conveniente que se a incluissem no 
numor·o votodo, e mais ns duns de aprendizes, 
que devem servir na infnntnrin. 

Essas forças, comqunnto niio se comprehcn· 
liam naquellus que têm de, dentro dO' anno, 
~crendo r o puiz, ·essas forças que chomarei ·in· · 
stitui,.ões p01·manentes, fnzom pnrte dn lei de 
fiXDI'Úo, porque siio for·ças militares orgnnizndas, 
o n;io podem doixnr de . ser comprehendidus 
nos~n lei, nlém da rnziio de pesnrem na lei de 
or amonto. 

Ju basta a anomalia que existe nesta mo teria, 
a do haver nos arsennes de guet ra companhias 
d~ operarias militares e artificos menores, que 
niio se comprehendem nesta orgnnizução, bem 
que onL1·ern no orçumento, acobertando·se com 
o trabalho dos nr•sennes. Mos os outros qu" niio 
so podem acobertar com o mnnto de trabalho 
dovem fazer porte da lei. 

Portanto, drgo que o nobre ministro niio devia 
aceitar o conselho de incluir os nlumnos das 
cseulas militnr·es no numero de prn\·as fixa· 
dns; porque tnmbem teria de incluir os npl'en· 
dizes artilheiros e os aprendizes mililnres das 
provincias de Minas e Goynz. E' mais curial, 
se.,undn entendo, o systema da lei do anno- pns· 
snÍJo, reproduzido nn propo•tn do actual, isto é, 
votnr um numero de praças de pret que !'orem 
precisas para o serVi\•o, o considornr o numero 
ilas ~uo dev~m existir nessas outros instituições. 

A 1ci tlu anuo pnssudo foi muito merhtada .• 
1 roi foita sob a mtl uencin de economins, a ta 

ponto, que se mandou reduzir 11s duns compu· 
uhins de Minas Geraes e Goyaz n (10 aprendizes 
cada uma. 

20 
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O Sn. VISCONDE nm Pm.o·ras (ministro rla 
gum·a) :- Nito hnvin meios pnrn pngnr muior 
numero. 

O Sn. ,JUNQUEIRA : - Pnrocin que o Estndo 
dcvorin mantor complotns. cssns companhias 
om Jll'ovincins, onde niio existem institUi('uos 
militnros. A do Minas Gorncs possuo grnndo 
popnilwiio; umn dessas compnnhias pollorín 
receber os orphãos o desvnlidos o torna1·-so 
pnrn o futuro um viveiro dn infnntnrin, O 
nobre ministro suba que os deposites do cnvnl· 
lnrin niio so podem formnr soni•o nns provincins 
do llio Grnndo do Sul, Pnrnnó o outrns, onde u 
crinr.iio do cavnllu ostcjn doscnvolvidn. Mns 
comó havemos de formar bons infnntos soniio 
por meio dessas companhias em_provi!lcins 0!1do 
lw supornbnndancin de populnono? Alu podermm 
nchnr omprc:.:o muitos meninos que vivem nn 
orphnndndo, o principalmente os ingenuos ..•. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Apoindo, 
O Sn. JUNQU!lrnA:- ••• quo seriam molhar 

nproveitndns do ([tiO cm colonins m·phnnolo· 
gicns, donde depois sahiriio sonl so conshlel'llr 
ollrigados parn com o governo. Assim niio será 
nostns lnstltuíoiles a que mo refiro, que os npron· 
dizes to1'iio do servir dur:mto nlg-nns nnnos.· 
E' por isso quo nn lei do 21i do Sotemllro do 
{874 o cm nmn lei do forr.n, fcitn li:t trcs ou 
quatro :mnos, instituin-s·o compunhias dt~ssn 
cspccío om qunsi tmlns :ts províncias, como 
outros tantos viveiros /wra o exercito. O sol
dado arrancado ao Lrnba h o de que vivo dífficíl· 
monto será Jog-o um JJom soldado ; tl p1·ecizo 
que dur:mto algum tempo se habituo it disci· 
plína o nos costumes mililnros. 

Pnrn mim o lllctl idcnl pnrn o exercito o parn 
á nrmnda ó n crenr.ão dussas companhias. 

As companhias' do aprendizes mnrinhoiros 
doverinm ser comJ1ostn> do tiio g1·ando nu· 
moro- de individuas, que podassem fornecer 
a armada o pessoal do que necessito. Do· 
mesmo modo as companhias do npl'endizcs mi· 
li tares o as do nprendizes artilheiros poderiam 
fomecor todos os nonos o contingente do que 
precisa o exercito. Dosto modo não precisaria· 
mos nfinnl da lei do roct•utarnonto o liberta· 
'riamos n populaçiio do vexame que dahi lho 
resulta, (Apoiados,) 

Soliro este asmmpto tenho chnmado som.pro 
n attcnçiio dos poderes do Estado; o por 1sso 
considero como inconvonionto a idéu, para of· 
feito dn qunl se mandou reduzir a 40 prnçns as 
compnnhws militares do Minas Goraos o Goyaz. 

PCJ·guntou-se haja aqui quul cru a roservu •do 
exercito. Sobro n reserva do exercito, uma vez 
q uo soja preciso recorrer a isso, isto é, que 
os voluntnrios niio appnrcçam cm numero sul'· 
tlciento parn defender n b:tndeira nacional, 
pt·ovO n lei do 20 do Setembro do 1874 ostahJ!O· 
cendo o modo por que o exercito 11ódo outor 
braço3 cm circumstnncias oxtraordinnrias, assim 
como·nossu lei dn guardn nacional, ainda mesmo 
rcstl'íctn como ostit, oiTorece som duvidu nm 
olon!'ento para o oxurcito obter alli sua rcsorvn. 

O rogulnmcnte de 27 do Fevereiro do 187~, 
expediria pnrn n exocuçiio da lei de 26 de Su· 
tombro de 1874, denominado poralguns errndn· 
monte lei dn conscl•ipç17o, qunndo nuncn foi de 

CO'\scripção, diz O sogu,inte !}~ cnpilulo i O.• que 
se mscrovo - do sorv1ço m1l1tnr em tempo do 
SUOl'I'O, nl't, 114 (lti) : 

• São obrigndos no •serviço militar no cnso do 
guorrn cxtel'lla 011 intorna : · 

• § i.• Os supplontes do contingente annuul 
que tiverem soi'Vido.monos do deus nnnos no 
exercito Otl nrmudn. 

• ~ 2.• 'l'odos os alistados dn parochin, que 
niio formnrom o ·contingente, nom forem SUJI· 
plentes deste. 

• § 3. • Os'isontos om tempo do pnz, segundo 
o disposto no nrt. i.• § 2, • du lei do 20 de So
tomiH'O do 1874. 

• ~ '•·" Os dispensados om tempo do paz, se. 
gundo o lll't, i.• § 3.• du mesma lei. • 

Eis aqui a reservo do exercito om tempo de 
guorru ; o governo tom nesta lt•i os elementos 
p1·ceisos nurn constitl;.ir umn rosurva o, corno 
subsidinrin destn ointln tem a g'UUI'du nncionnl, 
que, npcznr de reduzida o do ndsll'icta como 
ost:'t, nínLln p1idc ·ser umn fonte do gl':mde con
tingonte,isso no c:tso do fnlbtll'cm inteil'ntnonto as 
provisões do que, sí tivermos unllt gum'l'n nppa
roçnm voluntnrios,como nppnrocUI'ntll om grttndo 
numero dmnnto n ::ncrra do Pnrngnny. Mas o 
qno qne1·o que fique bom Oxado é que :tl'csorva 
de nosso nxm·cito estiÍ ree.onheeída o ostnlmlocida 
na lei do 2ü de Sctcmbi'O dó 1H74; nhi o govo1'no 
ní'io sú encontra os olornontos pnrn os contingcn· 
tos annnaos do que prccisn, como no caso do 
guol'l':t vai chamando esses contingentes. l'or· 
tnnto não digamos que estamos sem rcsovn; 
temol-n des&a maneira o tomol-n subsidiaria na 
gunrd.1 llltCÍOlWI. 

Curtnmento que com sua nntign organização 
n guarda n:tcional SCI'Vin moi h o r para reserva 
do exercito do q uo serve hoje" porque tinha 
uma Ol'gntJíznção 11Uasi militar; mas todos os 
pensndores neste pniz vínm que n organizací'io 
da gnnrda nneionul até 1874 cstuva mílitarisada 
de mais; quo ern um vexamo pura o cidadão 
estar n todo o momento sujeito a nm aviso do 
sargento para compaz·ocor a tal ponto, nam de 
montar guarda, fnzor pnrto do escoltas, acompa
nlwr todos os netos publicas. 

O Sn. AFFONso C1~1so:-E levar officios. 
O Sn. JuNQUEillA:- Quem pensasse sobre as 

comas pulllilms havia do ver que real monte a 
organ iznção dn gunrdn nacional nté 1874 ern um 
pouco apertada, um pouco do encontro nos di
reitos de um cidndiio livre, o por isso a nssom
hléa gorai entendeu muito bom que devia I'O· 
duzir a gua1·dn nucional. 

Entretanto, si esta rnducçiio foi domasinda, si 
a prntica demonstro que umu uni~o revista an
nual ó muito pouco, que niio póde hnver conhe
cimento reciproco dos com mandantes o dos com
mnndndos, ostú nas miios dn assembléit geral 
reformar um pouco,· comtanto que nfio se iln· 
ponhu z't guarda nocional nquello~ mesmos o nus 
quo ella tinha antigamente. Ern umn osrJecio do 
sorvidiio, os guardas nncionnos ernm uma especio 
de sorvos, os eommandantos o omcinos lit1hnm 
tonta ncçuo sobro olloo, que ntú sobro mnterin 
eleitoral não podiam ter liberdade. 

O nobre ministro, sem duvida muito conhe· 
codor dos assumptos rnillturos, disso na outra 
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camarn, em resposta n um deputado opposicio
nista, que com offoito n disciplina do exercito 
resontia-so um pouco, porque, não o ministro 
dn guorm, mus al~uom tlnhn abolido o castigo 
corporal. Sr. presidente, ó questão delicada n 
da nboliclio do castigo corporal. 

O nobre ministro o disso, o na vordado foi o 
parlamento que uboliu o castigo corporal ... 

0 Sn. VISCONDE DE PP.LOT.I.S ( llliniSil'O da 
guerra) dá um aparto. 

O Sn. JUNQUEIRA:- Li duas versões do dis· 
curso elo V. Ex.; do uma dellas, de cujas tex
tunes llnlaVI'ns UiiO mo recordo, o sentido il este: 
-Qunnto ú nltcrnruo da disciplina, o nobre 
deputado tem alguma rnzuo, porque aboli u-so o 
castigo cot•pornl, mas não ó o ministro da 
guorrn quc.tom culpa desse neto, será nlguom
e fez roticeMia. Em um outro jornal nffirmou·so 

·que S. Ex. dissera clnramente: • Niio foi o mi· 
nistro, foi o pnrlamonto. Mns quer em uma, 
quer cm outra versão se nciln a idén do que 
quem prnticou osso neto niio foi um ministro tla 
g-uerra por sua alta recreação, nem o poderia 
fazer, roi o parlamento. Esse acto do parla· 
IMuto oslú com cffoito na lei de ~U de Setembro 
elo 187/i, que se exprimo do modo seguinte no 
nrt. 8. •: 

, Fieam abolidos no exercito os castigos cor
poracs, sendo substituidos pelas outras penas 
disciplinnt·cs comminadns nus leis e .rognla· 
mantos. • 

Orn, ossn lei tem a data do 26' do Setembro 
do 11!174, o, bem que contenha ··.um outro 
artigo dizendo que o systoma antigo 'de recru
tamento continuava em vigor até que o primeiro 
conting-ente ex vi dessn lei ficusso prompto, 
comtudo diante dossa disposiçno poremptorta o 
que niio estava ligada n nenhum artigo, hesitei 
(era ou o ministro de entiio) si devia conside· 
rar desde logo abolido o castigo corporal ou si 
devin esporar pela promptiacução do primeiro 
contingente. 

Ora, como os nobres senadores vuem, a dispo~ 
siçiio ela lei é poremptorin, é uma disposição 
importante, porem desliguda do qualquer outro 
fncto: ficam ubolidos os castigos corpornes. 

Mas eu escrupulisnndo muito no sentido em 
que fnllou o ministro da g.uorra, consultei a 
secçiio do marmha o guerra do conselho do os· 
tudo, isto ó, consultei no sentido de saber si 
tendo sido promulgndu a lei, desde logo estava 
ubulitlc o castigo corporal ou· si ern preciso 
prender a todas estas disposições que se filiam o 
succedem-se ató á apuração do primeiro contlu
gente. 

O Sr. Visconde do Abnetó foi do opinião que 
sondo n lei positiva o peremptorin, o castigo 
corporal estava desde logo abolido, e eu incli· 
nei-me a osto parecer. 

· Os outros dous membros divergiram t•m 
pouco. Mas ou nchol que n opiniüo do honrado 
Sr. Visconde do Almcté era melhor, porque ou 
niio tinha o diroíto de distinguir onde a lei niio 
distinguia, o tomar uma responsnbilidnrlo tre· 
monda sobro meus hombros mandando con· 
tinun\' os castigos corporaes. Houve algumas 

noites em que não dormi bom, porque mo pare
cia que orn uma medida de tanto nlcance, que la 
perturbar profundamente a disciplina do exer
cito. Esperava nncioso a cada momento mús 
notir:las; mas foram-se passando ns semanas, 
•JS mozos e as noticias mús nilo chegavam. 
í'inhn um ou outro facto isolado que sempre se 
tem dndo, e frrr~tos oommuns a JS exerci tos como 
o nosso formados do um pessoal que niio é o 
melhor, factos de indisciplina que sempre se 
deram. 

O Sn. JAGUAnmm:- Apoiado. 
O Sn. JUNQUEIRA:- No antigo regi meu da 

caçada humana, que todos pro!li~arnm, havia 
constnntomento factos que pouco abonavam sua 
disciplino. Por causa dello~ eram castigaelns as 
prrH;ns. 
· Mns este r<tstígo melhorava porventura o 

ostmlo do exercito, a moral dos soldados? Niio, . 
O que se rluva então dú-se hoje, com a circum
stancin tlo rJUO nós hoje não tomos mais esta 
m·anehu no nosso exercito. 

Eu digo, tremi, pousei que as circumstaucias 
fossem pe10res, mns não foram, felizmente. 
Apenn~ sr: rleram estes factos de disturbios 
entro solclndos, ou do briga entro soldados e 
paisanos qtlc ali:ís tem existido sempre. 

O Sn . .T1.mc.~onmm :-Como antigamente oxis· 
liam, upczar dos castigos. _ 

O Sn. JuNaummA:-Portanto, nno niis'~ 
pendamos e nntos di~amos como d.izia o Ro
mano: ' ~111/o periclitantem libertatem, qua·m 
quí'etaln sruv1tiam. Antes quero a li bordado com 
os seus perigos do que o soccgo da escravidão.• 

Pois havemos· de q uoror um exercito como si 
fõrn um bando de escravos com medo do lu togo 
o não havemos do querer um homem livro, de 
cabeça erguida, que ~ossa cm um momento ou 
outro envolver-se nn desordem: mas que tenha 
Reiencia ou consciencia de sua liberdade? 

Não me arrependo de ter contribuído para 
ostu disposição o de a ter mandado pôr em 
execucão, pois que alguns fuctos que viio appa
rocondo pódem ser contidos. O codigo penal 
militar pôde ser um grnndu serviço e o nobre 
ministro pl\de empenhar-se em satisfuzol-o. Eu 
fiz nlgu111a cousa quando j:assoi poln repartição 
dn guert·u, o nbi ostüo os uocumontos publicas 
parn'dnrem testemunho, mas uilo pude, n5o tive 
tempo rle obter das camaras o codigo 'jlenal 
o o codigo do processo militar, deixei-os em 
discusslio. V. Ex. porém façn por obter ,esses 
codigos que ha do melhor reprimir os crimes 
no exercito a puni!- os. O que é preciso é que 
haJa certn severidade. O conselho supremo 
mtlitar pode ser um grande auxilinr na manu· 
tençiio da disciplina. Não mo inclino a certos 
castigos muito fortes; mas devo dizer que na 
Françn sempre se manteve do corta époon para 
cú n elimlnaçüo do castigo corporal, mns 
algumas vozes se fuzila. 

E' mister um certo rigor, empregar certos 
moi os legoos, marcados na lei, mas niio avlitar 
o llotuem, Um soldado pódo ser fuzilado, mns 
nüo 11ódo ser cblcoteado. Si elle commettor 
cortar. dolictos, emproguo-se n lei militar, que 
ni10 li frnca para isso, mas niio se queira avlltnr 



156 ANNAES DO SENADO 

o exorcHt•, chibalonndo, ou dando pranchadas 
om 11111 homem livro, quo traz uma fardo, 
OIJUipnrnrulo-o n um oscrnvo. 

l'ort:mtu, acho quo esta disposiçiitl foi salutar. 
DIJI'diS dcSSH dota, dO[JOiS dO 187&, !OdUS IIS 
ver.os om quo tom sirlo preciso ompr·c"nr o 
oxm·clto no bom sentido, ollo tem so uproson· 
Indo sompre som incorrer• em nonhumn censura 
de ind1sciplin~, tom se portado muito bom. 

l'ouco dupors dou-se o facto dos Quebrn-Kilos 
no Nm·te, om Ons de Nevumbro do 1871>, o o 
sennde subo como a parte do nosso oxer·cito que 
pm n ,,. roi portott·so. necobi tis n horns dn nni!e 
n noticia du prim,.iro moviruento sedicioso na 
pr·ovi.ncia dn l'nruhybn. O batulhiio 1~." do in· 
l'antaria estava a<Jllartoilndo na Armnciio om 
Nicthoroy. • ' 

Co11furencinrnos os ministros, o nita nnito 
mandei um ajndnnto de o1·dons n Nicther·ox 
dizer· tJnO o bnlnlhi1o devia omburcnr· :is U hOI'IIS 
da munhii do dia seguinte; o ds n horus, todo 
o hnln/hiio,som f:dtnr um soldado, estava ú bordo 
o seguia I 

E:.;tn r .. ,·çn, o ilotnlhfio 111.1) c nlg-umns prnens 
de nrtilh:u·ia o cnvn/1 <ria, sob o eommnndo ·do 
distincto bojo ilrigu~oirn, Sevoriunno M:u•tins 
dn l'onsacu, porton·s~ muito bom ; não hOilVO 
umn 1110rte m1 Pnrahybn. Não lwuvo queixos 
conlrn os militni'OS. · 

Poquon:rs cottsns, quo nem vnlo a pena moo. 
cionnl', mio ba~tnm lHII'n qno nos Jev:mtemos 
contra o principio ostubelocidtf em 187~ .•. 

0 Sn. YISCOND~ DE I'EI.OTAS (111i11i.<tt'O da 
.1ltfl'l'a):- i\lns não se pensa om restuiJelecer o 
castigo ~orporul no exercito, 

0 Sn,. ,[UNQUF.l~A:- 1'rugo isto1 Jlprque o !lO· 
bro ntllllstro f01 quem trouxe a dtscussão eslu 
matorin; rospoudendo oo Sr, F1·eit·1s· Coutinho 
11a cnmnl'~ do.s ~OilUtudos, S. ~x. diss.o que os 
fnctos do llldiSCipllllO UO OXOI'CIIO provmham cm 
purto du abolição do costigo coqwral. 

0 Sn. V!S~O:i'Dll _DF. PELOTA~ (l~illiSti'O dn fJUOl'• 
?'a) :-V. Ex. !em o mou dtscurso que osU1 no 
Diaria 0/Jicial. 

O Sn. Ju.~oumnA :-Sinto nüo o ter aqui · niio 
sei as pulnvrus do cór; mas S. Ex. dissÓ que 
desst•s fuctos não cru o ministt·o do guorrn o 
culpado. 

() Sn, VISCONDE DO PllLOTAS (mmistl•o da !JUO!'!'a) 
dá outro apnrto. 

O Sn .. lu~QUillllA :- Niio digo que o nobre 
ministi'O desejo roslnbelecor· o eastt~o corpornl · 
O IJUO digo Ó fJUO DUO Se dOVO ir dando como 
suspeito o loi do i8n, que nüo se deve deixo r 
Jl,I'Opugnr·so osto id1io, qu~ vui fn7:ondo prosoly· 
ttsmo i o ou que puz o mmhn nsslg·nuttun orn· 
bnixo dossn loi, nüo quero quo continuo essn 
propaganda. 

0 Sn. VISCONDil Dll PELOTAS (ministro r/a f]ltol'· 
ra) : - Os factos do indisciplino Jlrovilm do 
muitos c:,usns. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Muitos, sem duvido, mos, 
direi, nntos supportar alguns poquc.nos factos de 
indisciplina, do quo voltnr no nntig-o rogimon. 

O Sn. l'AnANAGuÁ:-Não so truta tle voltnr. 

O Sn. JuNQUEillA: - Niio estou dizendo que so 
trufo do voltnr, mas roopondondn no quo o nobro 
ministro disso nn cnmnru dos doputndos. 

O Sn. PAnANAGUÁ:-Incidenlomonle, tnivoz. 
O Sn. JUNQUEillA:-Niin ; foi o p"nto positivo 

da nccus~ção do Sr. I~reitns Coutinho, nesta 
discussiio, · · 

Agora chago no ponto puro mim mais im· 
portnnto, dessns eonsidernçõ~s I lU" estort fazendo 
com quanto n horn ostujn IJiliiSi a dnr, Sl'jll hns! 
tnnle tnrde, o ncstu sentido ou reservnrln 
n tomnr novnmonlo a pnlnvra amanhã, pnra 
dil'iA"ir•-mo an nobm mini<tro; n respeito dn loi 
do 26 do Setembro do 187~. 

O nobre ministro dn guerrn, hoje, disso om 
um npnrto, que osaovi nlé, qu,iJdo o nohre 
son11dO<' pelo l'arnn:í rol'orin-so 110 sorteio dos 
individuas d,•slinndos pnra" exercito, o nobre 
mini~tro disse,-Se:n mtutn e~l>urnr rJolla, 

"" entiio quero opr'"'inr ostnopinii1o dn nobre 
miuisti'O, <iuoro upreciur· iA"nalmonto n do nohro 
mini;tr·o d11 justiça. 11110 su ncha pr11sonto o n do 
nollr·l prosil)í,nto ~o con;e/h", porqno, orn uma 
qucstiio 1:'10 impnrtuntu como ostn, nó< não po· 
domas nnd:u· n'nm wr·rnno b11lot'o, Pl'ccisumos 
eslnl' botando n'um tori'OIIO solido. 

Ora, 1JU, quando pouso quo as cousas ostüo 
hu!·monizad"~· o quo n:'10 ha mnis duvidas, 
VOJO·m; surg-1r. 

O nobre ministro da jnsli1;a fni sempre aves<o 
a c;ln lei; o 110/H'O IH'Osidonle do couse/ho '"IIli 
a Jmpngnon somjli'O, O nobro ministt·o rln jus
tiça a impngnnyu do longe, e o nobre presidente
do conselho u llll'pugnnvu nosta caso, o dizia : 
Só quero volnntorios. 

Eu clamava: mas, senhorns, esta lei ostnbo· 
loco no arl. i." o voluntnrindo, é o suu primeiro 
CJUOFilO. 

Mas, dizia ou: si os vol1mtar·ios fnlllllrem, si 
forem tuos as cil'"umst:mcins do pniz, quo os 
snlnrios subnm muito, mio podem e l/os falhai'' 
Pod,m. Ent1io 'c/ amova eu: o o que fareis? V o· 
Iuntol'ios, ora a l'espustn conslunto. 

Mas hoje IJUO dirigem os destinos do paiz, e é 
sogurmnonte os to uma rins leis mais imJIOI'Innlos 

· dn nosso or·g:mizaçiio, quoro suber como ós no· . 
IJros ministros a enear•am i q11ero sn!Jer si o 
nobre ministro dn justiça nindu é o opposicio
nista destu lei, como fói outt•'ot•n, 

Mas ou dir•oi no senado: S. Ex. fez nma 
opposiçiio posthumn, por·qno ostn loi inici'ou-so 
no cnniUI'D nindu no vosso dominio, om 1868 · 
foi marchando Ientam1•nte e voin osbnrr·nr nqu'i 
no sonndo pelo <mno do !870 ou 187:1. E<tevo 
no estudo tio muitas commissõos, merllceu os 
upplnnsos de liborous distinctos, entre ontros, 
do nobre sonndot• poJo Pinuby; houve !a1'ga 
disunssüo qno durou aqui dons nu nos; foi pro· 
mulgutla osso loi, o mozos depois doi-lno rogu· 
JnnlOUtO, 

Por consoguintu, senhores, n lei in surtir sous 
oll'o_itos. Nonhuma opposf,;ão extrumuros uppn· 
I'OCIO i rocorro1 nos Jornnos du épocn e vereis 
que durante u 11iseussiio importante quo houve 
nu cnmarn em !860, o no senado 0111 1873 o 187~, 
dos jornnos so roferium muito levo monto nessas 
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discussões, nunca houvo OPilosiçiio sót•ia .. Pro· 
mu(l:a·so o regulnmonto, ainda nüo ha opposi· 
QÜO SIÍI'ÍII I . 

!las, nlguns mozes depois, qunndo trntnvo-se 
da rouni~o dns primeirns juntns, levanto a-se na 
impronsu, principalmente dn Bailio, umn gran-
de celeumo contra osta lei. · 

E' isto quo ou eh a mo opposiçiío posthumn ; a 
lei cstavn votalla quusi hu um nnno, o regula
mento nxpedido o o silencio tinha ·se feilrl em 
tomo dellu ; outrotanto que depois houve um" 
opposiçiio !Uo vi v~ I O nomo do humildo suh
scriptor desta lei foi ontro:::uo ó odiosidade ptl· 
blic11 OIIS mnioros injustiças SO n1.01'11m, quando 
ostn lor, Sr. presidonto, ó urna loi do i~ualdado 
(apoiados), devia ser defendido priucipalmeuto 
nus províncias do norte, ntó com as nrmus na 
m"o, •i fóru pr~ciso, purquo o'to ó o sou neto 
do indopondoncin o do Jibe1·dudo I 
. Ao pn>so que o Ceu1·,"r unvn 800 recrutas, nl· 
gur11us ·províncias do sul niio dnva1n lO I 
Deviam nté defender com as· armas na mão, 
poi'IJIIO era n sua carta de libcrdndo I Entre· 
tunto qno do repente vtl·se lovnutnr nr(ttelle 
tompot•nl contra uma loi promulguda havia um 
anno. . 

M11s vós hoje sois governo, pnr que não ProJ· 
pondes a rovognc"o destn lei? B' o vos<o dovor. 
Quem n"o act•etlitu nu olficncia dn lei o est1i no 
governo, tom obri~:rçiío restrictn do propôr a 
suu I'OVO::.\"HÇão ; mas eu vos dllSallo n que o 
façaes I Núo sois capuzes de fawl·o I (1llnito 
bem.) 

Dt~pois do orar o Sr. Junqueiro o Sr. :1.• se· 
crolario declarott qne se achavam sobre a mesa 
os seguintes 

Pareceres 

A commissEo de orçamento oxaminou com 
todn :rtten,;;io a propostu do gove1•no. relativn ti 
fixaçiio das dospozas do ministorio do imperio 
paru o exe1·cicio de 1881-1882 com ns emendas 
adoptadas pelu cumnrn dos dopulados. 

A proposta do govorno calculo nu despezn com 
os So1·viços a cu r •o do minist11rio do imporia 
om 8.00~:2H~OOO, sommn esta qull roi ro· 
du~ida jlolas omondus.du camara tomporaria a 
7. (j(j~:000h733. 

Comparada a importancia acima mencionada 
da pt·opostn com a quantia de 7.983::i~2níoO, 
consignnda na lei n. ~U~O. do 31 de Outubro 
de l87U, que roge o exercício cot•ronte, nota-se 
a diiTot·ença pura mais do 18:602~~00, e pura 
menos do 3l0:~3tnü67, si comparar-se a somma 
votadu pela cnmara com a da supradiln lo i do 
orçamento vigente. 

A commissiio passa a examinar as verbas do 
orçumllnto, expondo sobro ollns, assim como 
sobro ns emendas da cnmarn, a sua opinliío. 

As verbas constantes dós ns. i a iO da pro
posta do governo referem-se ó dotaçlio de Sua 
MagcsiU~e o Imperador, do sun Magestndo a 
Imporntriz, o das pessoas da augusla fumilin 
imporlnl. Nüo ha omendn da c~marn dos de· 
putuqos. · 

U. JJ[cstrcs da {amilia imperial • ...;. Pensa n 
commissüo quo deve sm• upprovudn ostn verbu, 
como ji1 o foi peln curnara dos deputudos. 

i2. Gabinete imperial.- A cnmuru dos de· 
pulados reduziu u verba do 2:1001, n 1:9oon; 
Jlcundo limituda a, uoon a despoza que se hu do 
f;izer COI1l o expediente do gabinete imJ;erial e 
do conselho do ostijdo. 
. Entende n commissiío quo devo ser approvnda 

a emendu du cu mura. · 
i:J. Gamara dos senadores. - Sonrlo de 

6o8:6481S u IJUantin pi'Opnstn, foi ella redttzidu á 
vista do voncirlo nu cramarn, u 6'tO:ur,ss.provmrlo 
a reduc1;~o. na i(llportuncia de 18:000~. do não 
se fn~er, ordinnriumento, a despezn integral 
eom o subsidio dos senndoros, em consequencin 
do vagas o 1111sencias destes. 

Sornolhrmte reducçiío, que niío ú som e~em· 
pio om ·nossos orçumentos, te1·in maior impor· 
tnnllin si uiio estivesse abolida a fucuitlndu que 
tinha o governo de trnnspo1·tnr sobrns do UIIIUS 
pnt•a ou iras mllricas do orçumontn, pelo a1•t. :l5 
dulei n. 2792, de :lO de O•rtub,·o do 1877. Niíb 
obstnnto, tem ce1•tn v;mtngom, rJunl a de evitur 
qno com ns sollrns, que result,rum de um ser· 
viço, s" despendu muior quantiu do IJUe n de
monstrada nns talwllns dn. orçurnento, com 
outrus contemplndus na mosma verba. 

No inwrcssc de evitar tal abuso, que se póde 
dnr, c e111 oxccuçiio <lo nrt. 21i dn lct n. 291,0 do 
ai de Outubm do ,1870, quc·doclurou extun,ivas 
nos divol'sos ministol'ios a disposiçiío do art .. :l3 
dn cilada lei n. 2722, do 20 do Outllilro' do 
1877, pensa n commissüo, quo deve estn ve1·ba 
sor dividida em duns, send0: umn para o sub· 
sidio dos sonndores, o· outra paru despezus da 
secretariu, oxpcdiomte, et~. 

Por rloliboraçiío do senado do dia l. • de Junhó 
proximo findo, foi modincndo, do conformidade 
com o art.l:l~ do rogimcnlo, o qundro do pe,soal 
da res\Jilctivn secrotal'in, pass11ndo 11 constar de um 
olllcin -mnio1· e sois meno1·os, tendo u·es destes a 
designnçilo de L" oiDciaes, e os vencimentos 

· dos niDcincs, então oxistontcs; o os outt·os II'CS, 
a designnçiio do 2. 08 officiaes, .tendo cadu um o 
ordenado de 2:1tOOn. e 11 1.\"rntiOcnçüo de ü0011, 
supp1•imidos os "llrnunuenses. 

Do semelhante deliberaçiin resultou n econo
mia do ~:600~; o, pois, oiTer"ce n commissiio 
um11 ecnond11 nbatondo tul quantia na verba, · 

Qu1nto á emendn do camara dos deputados é 
de Dnrecer o comcnissiio que sejn npprovada. 

i~. Gamam dos doputados.-Do 896:000~, que 
ora a verbn constante dn proeostn, neou redu· 
zlda pelo voto d~ camnrn n 853:0~0~000. 

A difl'erençn para menos ó de 42:060~. con· 
templando·se nesta somma a quantia de !8:000~ 
do subsidio de tres doputudos, que pot• vaga ou 
impedimento deixam de comp11recer. As outrus 
reducçõos que prefazem aquulla somma rafe· 
rom·so a ecouomiae na ~ecretaria da cnmurn 
dos deput11dos. A comm1ssilo as approva som 
bositur, utLont11 a competencin que tem a mesma 
camuru pnra conhecer e fixur as .despezas dn 
sua sect·otaria. 
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Niio obstante, offcrece n mesma commissiío 
uma emenda elevando n mais 12:800~ a somma 
votndn peln cnntnt•n dos deputados, por ter veri
ílcndo n commissüo o nüo se lwvor compro
henditlo, ua vorbn proposta, n dospezn com os 
ompro,gados que, foram supprimi,llos pela Joi r\O 
orrnmcnto em vtgor, o que contmunm n sorvtr 
nn'sccretaria, até trrom doslino. · 

OITorecr lambem outrn emenda llividindo esta 
verlta cm duns, sendo uma parn o subsidio dos 
deputados, o outra pura despezas da secrotnrin, 
expediente, etc. 

15. Ajudas de custo de vhtda e volta dos de· 
putados.-E' n verlta proposta de 5~:250~, n qual 
roi reduzida pdn cvmara dos deputarlos á 
111i:OOOn • - Concorda n commissão com esta 
emenda. 

i6. Conselho de estado.- Niío h a emenda da 
cnmarn dos deputados. 

17 Secretaria de estado.- Sondo a verba 
consÍante da propostn de 232:400~, foi rorluzida 
pela camnrn dos dt•putados n 191:24215500: diJJ'o
ron~n pnrn menos do ld:!571)ti00. 

. Nn emenda dn mesma cnmara vem menciona· 
das as supprcssües c reduc~ões que dão nquclle 
rcsultatlo; Ctlmprindo notar que os vencimentos 
l'olatívos a deus directores e tres suh-diroctoros, 
cujos cargos nuo devem ser preenchidos rtuando 
vag-arem, :linda subsistem por não torem sido 
comprehondidos nos ullntimcntos que so fizorum; 
e assim mais gue n SUJlJH'essão da qu:mtia de 
ti:OOO~. destinada :i reimpressão dns leis do 1808 
-i8:J7, não prejudica este serviço, que tem 
sido feito, <lesile o oxorcicio de 180~-1865, por 
conta do minist,.rio da fazenda. 

Pensa a commissão qno a emenda da camarn 
dos deputados deve ser npprovndn. 

18. Presidencias elo provincias.- Sendo do 
300:iJ23$, a vei'bn da proposto, foi reduzida pela 
cnmnrn dos deputados a ~73:103~333, em conso
quencia dn menor dotnçiio de certos serviços, 
como est:l explicndo nn emenda respectiva. 

A commíssão presta sou assentimento a esta 
emenda. 

19. Culto publico.-A cnmnrn dos deputado~ 
reduziu n voJ•ba que orn do 890:0006; n 793:000S; 
pelos motivos qno dú nn o monda respectiva. 

Pensa n commissüo CJUO devo SOl' npprovadn 
esta rcducção ; não, porem, a parto da omtJndn 
dn camnm quo pt·ohibo o pngnmonto do con
gruns nos vignrros oncommondndos, si niio vo
rillcar o reconhecer o governo a impossibilida
de de prover collncticinm~nte as pnrochins, me
diante concurso, por falta de conr.urrontos ou 
sacerdotes lwbilitndos. 

O governo tem o direito de nomour vignrios 
c~llndos pnrn os pnrochius, mçdionto oprosentn· 
çuo dos concurrentos pelos bispos, como dispõe 
o'olvar:'t rlns faculdades; e si o niio tem feito, é 
por motivos do que já cstt\ inteirado. 

E nindo qunndo assim niio fosso, s~molhonto 
prohibição, quando n nlaior parto dos pnrochins 
do Imperio csttí confindn n vignrios encommen
dudos, nüo só produziria domorn o difficuldudos 
para que estes reeobnm us respectivos congruns, 
resultundo d'uhi perturbaçuo a seus interesses 

o, cousequentomonto, desgostos; como obrigar 
o goveJ•no n minuciosos oxnmos o indngn~üos, 
muitas vozes som resultado, para veJ•ificor o 
roconhocor o impossibilidade do collnçüo. Pre
sentemente jti ostiio reduzidas li mctndo pala 
lei ?o orçamento om vigor ns congruos dos vi
garJOs encommondodos. 

Estn disposição, do reconte dntn, o cujos ell'oi· 
tos niio so podem uindn fozor sentir; crintém no 
ponsnr dn commissiio o meio indirecto do con
so~uir. que ns parochias ·venham n ser providas, 
cm gorai, collacticinmento. 

Ir nlüm deste meio om umn qucstiio mixtn,e 
qunndo r\ :<ernlmcnto conhecida a l'altn de sncor
dotos illonoos, seria collocnr o governo o os 
bispos cm difficuldudes. 

Ponsn, pois, a commissão quo devo ser sup
primitln a pnJ·to do omondn u que acnbn do se 
referir, e bom nssiin o ,pnrngrnpho unico. 

20. Selililla)'ios.-Sendo do Wi:2iJO;), foi esta 
vorbn reduzida n U0:250;), por ter supprimido 
a camni'n dos deputodos a despeza com ouxilios 
nos mr.smos sominarios. 

A commissiio concorda com a emenda da 
camnra. 

21. Faculdades de direito.-Propílz o govoi'DO 
gnrn ns despezns destn rubrica a ·sommn de 
~1i1: 81i0~, 2uo foi rod uzidn pela camnrn dos de• 
puta dos n .~7:01i01)000. 

A commissiio ó do parecer que so Õpprovo a 
emenda da cnmnrn e por sua vez otrcrece 
tnmbcm outra, dividindo esta verba cm duas: 
uma pnrn o pessoal docente, o outJ·a para a 
socret9ria, hillliothcca, expodionto, etc. 

22. Faculclaclos do medicina. -E' n verba 
propo1ta do 388:2~91,, n qual por omcndn da 
cnmara dos deputados foi roduzidn a 309:0ti0~. 

A commissiio concorda- com a omendn, mas 
niio com o pnrngrnpho unico npprovado pela 
mesma camarn. gm Jogar competente propõe u 
divisiio desta vol'bn em J.uas, sondo uma para o 
pessoal docente o outra pura n secretaria, bi· 
blioLhocn, lnboratorios, expediente, etc.; o bem 
assim a suppressão ·do referido pnrngrapho 
unico. 

23. Escola JWlyteclmica. -A despeza com 
a ncquisiçiio do livros ri instrumentos CJue, con
iormc se vrl dns tnhcllns explicativas do orça
mento ora de 21i: 00015, llcOtl reduzida a 
to: 000~; e ns despczns oxtrnordinnrins o 
eventunos; inclusive o coucorto o compro do 
moveis na- importnncin do ri :000~, foram ro· 
duzidas a 2:00015 pela cmcnrln dn cnmarn 
dos deputados. l'ot·tnnto a vcrhn Jll'Opostn do 
310:98015500 passou a sor de 202:08untioo. 

A commissiio ó do pnroccr que se npprove a 
emenda, o que se divida tnmbem cm duns esta 
rubrica; uma pura o possonl do ensino, o outra 
pura a secretaria, gabinetes, expcdiontcs, etc. 
2~. Bscoln do mmas.- Niio ha emenda da 

outrn comarn. 
21i. Instituto commol'cial.- Sendo n verba 

proposta de 0:360~, foi reduzida poln omondn da 
cnmnra a 8:280~. A somma votndn na lei do 
orçamento om vigor ú do 8:11001)000. , 
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Uma· voz reformado o instituto, cm execução 
do disposto na mesma lei do or~amcnto, não 
convem que passo desde jrí a ser dotado com 
mnior som ma do que a cntiio nxnda. Concorda, 
pois, a commissilo com a rcduc~ilo npprovada 
pela camara. · 

26. Instrucçtio Jlrimarin c sccllnllnria do mu
nicipio da côrte.- A proposta do governo o de 
1..010:0!i7~, somma que foi lirnHndn pela omon· 
da da cnmarn dos deputados a 9!i3:8078; cm con· 
scqucncia do supprcssuos de dcspcza com 
diversos serviços u cargo desta verbo. , 

Na mesma emenda vem explicadas ns rcfo· 
ridas suppt·cssüos c altera~ücs. . 

Pnra a verba de que so tr:rta consrgnou 
a lei do orcnmotltO vigente a quantia de 
i.000:0~7 {,000. 

gntcndo a commissiio qLlC niio ó conveniente 
a suppr·cssiio da fJUnntia de 2:~00 1$, destinada no 
pa~amonto do vencimento do cncarr·egndo do 
ma"tcrial d:rs cscnlns, porrpio ú de intuitiva no· 
ccssidnde que haja quem nrrccadc, distribua c 
conserve o rcfcr•ido matol'ial, que não o peque
no, e nem do pouco-vnlor. Entende tum bem, 
que não do'vo ser eiOI'mla a 31i:OOO~ a som ma de 
31:160~, destinada ti subvHnçiio das oscolns 
particulares contratad:rs, e :'r croaçiío de 20 cur·· 
sos noctur·uos ; pot·quanto verificou que actual· 
monto a dcspozo com os rcforiflns oscolns pat·· 
ticularos não chega a 16:0001$ ; o que não se 
pódc, igualmente, determinar, desde jt\, o nu· 
mero dos mesmos cursos. E, pois, concor· 
d:mdo com ns demais emendas da cumarn, pro· 
põe que se muntenhn a quantia pr·ccisa para o 
pagamento do encarregado da mobilia ; nssim 
como, que supprimida a emenda du camnra, 
que elevou u sommu destinudn ils oscolas con· 
trutadns ii 3ti:0001), se divida a mencionada nas 
tabellns do orçamento ; sendo i6:1GO,S pura suil· 
vcnção ás escolas particulares c'15:000~ para a" 
fundnçiío e munutcnçfio de cursos nocturnos 
para ad ullos. . 

27. Academirt de bellas artes.- Acamara 
dos deputados limitou estu verba a 63:956n, 
pela reducçfio e SUJlprcssiio. do despezns, que 
menciona un emcndu respecttva. Pensa a com· 
missfio que se deve approval·a. . 

28. Instituto do mminos ca,qos. -Concorda 
n commissão com a emenda dn camara que re
duz n verba proposta de 62:i73n n 60:,U31)000. 

29. Instituto de srwdos·mltdos.- Reduzida 
como foi pela camara dos deputados a despcza 
do certos sm·vicos desta vcrbu, ficou clla hmi· 
tadn a li5:37onooo. Pu reco il commissüo que 
deve ser approvnda n emenda ·da outra camara. 

30 Asr1lo de meninos desvalidos.- A verba 
consi~nmla nu proposta é de 6•:972n50o. A 
cnmara dos deputados, poróm, limitou-a n 
liB:270nr;oo, cm conscquonciu das reducçiio~ e 
suppressõcs que võm mcnclonndns na rcspoctrva 
emenda · a qunl, ontcndc u commlssão, dever 
merccer'o assentimento do senado. 

3i. Estabelecimento do cducandos no Parei. 
-.Nua hn emenda dn outrn camaru. 

32. Obsorvatorio astronomico.- A proposta 
do governo consignou pura esta verba n sommu 

de 30:080~, quo é a. mesma da lei do orçamento 
vigente. 

A camarn dos deputados a elevou a ~8:500~000 ; 
sendo 3~:8I10H para a dcspeza do pessoal, c 
i3:ü60$ para a do mntorinl, como vem explicado 
nn emenda respectiva. 

Como so vil, ha um nugmcnto de dcspeza de 
18:5001), uiio se conformando este, tanto no 
possonl, como no mutoriul, com a demonstração 
dns tu bel las explicativas do orcumento pura o 
cxcrcicio ·de i881-1882. 

EnLrótanto, ir vista dus informações constantes 
do rolntorio da reparticiio do imporia, e das 
oxplica~üos fJUe o respectivo ministro prc~tou 1 verbnlrnente, rl commissiio, não se oppüu os~r n 
que seja npprovada a emenda dn cnmura dos 
dcputades. 

33. A1·cldvo publico.-Poln emenda adoptada 
pela outr·a cnmarn foi reduzida n 2t:3~ún a 
somma do 23:3806, consign:~da nn Jli'OJiOSta 
do :;ovorno, cm consequencia da suppressão do 
Jogar de chronistu. 

Concorda a commissão, menos, por•ém, com a 
parte !ln omondn que doturmina rJue as ruucc;ües 
de chronistn sejam preonchidns pelo director. 

3>. Bibliot/rnr.a publica. -A verba proposta é 
igual ti consignada 11a lei do or~nmento om ViA'Ol', 
foi, porém, reduzida pela camnrn dos deputados 
a 61:718~; vindo mencionados na respectiva 
emenda os scrvi,os, cujn dospeza tem do ser 
roduzidn. Está nó coso do ser approvadn some· 
lhantc emenda. · 

3a. Instituto !ristoJ•ico c qeo 7rap 'dco bm::ileiro. 
-A camnra dos deputarias' reduziu a dt!3peza 
com a ucquisiciio do documontos c notici11s, que 
intcr·esscm IÍ historia o geographin do Br•azil, n 
1:0001), quando nas tubellas do or~amonto é 
de 2:000~000. 

Assim, pois, a verba de 7:000~ passou a ser 
de ü:0001í000.' 

A"commisslío pensa quo deve ser approvada a 
emenda. 

36, Imperial academia de medicina.-No· 
uhumu emenda adoptou a camaru dos doputudos 
sobro esta verba. · 

37. Lycett ele artes o of{icins .-A lei n. 2792, 
do 20 do Outubro do i877, consignou para esta 
verba n som ma de iO:ooonooo, u qual foi elevada 
pela do n. 20~0,quc roge o cxercrcio corrente, a 
15:000~000. . 

A proposta do governo é do igual quantia; a 
cnmnrn dos deputados, porclm, elovou·a a 
31i:OOO*OOO. 
· Nem no rolatorio da rcparliçiio do imperio, 

nem no parocor da commissuo do orçamento ªn 
outra camara, vem exarndos os motivos de tao 
considcravol augmcuto do dospcza. Pensa a. 
commissão que não devo ser approvada a 
emenda du camora. 
· As verbas dn proposta de ns. 38, !tygi~r1e 

]lttblica ; 30,. instituto vacinico ; áO; irtspectoria 
do saudo dos por·tas ; M, la.::ct••t•tos; lt.2, lwspual 
dos la.::ai'OS · lt.3 . soccarros publicas o mel/tora· 
monto da est~rlo 'sanitario; o l!lt., obras, nüo Co· 
ram o iteradas lpela camura dos deputados. 
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l1ü. Empmqrulos ria cstatistica.- A com
missno ó do 1Ínrocor que sejn >Upprimidn estn 
VL>I'bn. como nsolvou o cnmnrn dos tfopulndos, 
por estarem conlorn!Jindos os respectivos em· 
pregndos no VOI bn re ntivn á sucretHJ'Ín do os
Indo. 

~6. b'vcutuae.~.-A cnmnrn dos doputodos 
reduziu a verbn de 30:000,) o 20:0!10!$000. 
Entende a commissiio q110 deve ser npp1·ovndn 
cstn reducr;iio. 

M. Bo~cola normal.- A commissfio passn n 
oxpt\r o que hn sobro oslo nssumpto, A lei do 
orçnmento n. 26,.0, dA 22 de 8ell'mhro de.l87ii, 
pnl'a o exercício do !~75-i8i6, no § 21, do 
nrl. 2." nutorizou n crençito das e;coln< normnes 
primnrias e secundarios para nmllos os sexos. 
A do n. 21\70, do 20 de Outubro do 1871i, para 
O OXCI'CÍCÍO de 1876-1877, UO ~ 2" do urt. 2," 
reproduzitl semellwnte dispusiçãu. A de n. 2702, 
de :lO de OutubJ•o de 1877, pura os exercícios de 
1.877-18;8 o 1878-1870, no~ 2ü do ort. 2.', 
reduziu a somnl:l destinado :i escola normnl de 
l.ld:OOO~ a 40:000~. llinulmente n lei n. 29110, 
de 31 de llutuhru de 187\l, para os cxorcicios 
de 1879-1.880 e 188u-1~81 no§ 26 do nrt. 2.• 
supprimiu a referido somma de ~0:000~000. 

Por decreto do rode r executivo n. 63i0, de 
30 tle Novembro de 1876, expedido om vi1·tude 
dn nulwiza~iin do citodo ~ 2>, do arl. 2.• da lui 
n. 2670, de 20 de Outub1·o de 187G, entno em 
seu pleno vigOI', forom crendas duns escolas 
normacs, uma para professo1·es c outra pora 
professo1·as dtJ instrnc~ão primaria. 

g' sabido quo nenhuma dessns escolas foi 
installarta, niio obstanto haver quotn parn ellns 
nus orç11mentos do exercício de J87U-i877 o 
nos do 1877-1878 o 1878-1.879. 

Vil·so pois: i.• que existem legnlmouto croa· 
dns duns oscolns normne~, umu para os profes· 
sares e ouu·o parn ns professoras; 2.• que tlcm·nm 
as referid11s escolas normaos st>m dotnçiio desdo 
quo começou o exercício de 1.879-1880. 

Entretanto, pelo decreto do podor executivo 
n. 7681>, de U rlo M11rço proximo pnssmlo, OX:· 
p~dido (são pnlnvrns do decreto) na conformi· 
dado do nrt. O do decreto, tnmbom do poder 
executivo, n. 721;7 de !O dil Abril do f870, rr.i 
crl'ndn umn escola normal p1•imnrin, o tondo 
s1do nomendo p:1rn clln o respectivo pessoal, foi 
inaugurada no dia li do Abril ultimo. 

Do relatorio do ministcrio do imporia consta 
Qtlo existindo om lleposito no tlwsou1·o metade 
da quantia clnnrln pelas cmprezns do carris ur
banos, em vil·tudo do uma das clausulas do de· 
creto n. 7007, do 2! de Agosto do !878, on· 
tendeu o gove,•no dov~r npplicnr oquolln qunn· 
tia á fundação e manutenção da escola normal. 

A cln.usuln deste decreto tl a 26, na qual ficou 
dcternnnndu quo os onus impostos pelos contra. 
tos nnt~rioros sorinm convertidos, quanto ús 
companhias Locomotora, Snuta Thorczu, Flu111l· 
nonse e Cariocn & Hinchuelo, na onu·nda para o 
thcsouro dn quantia do "OO:ooon om dinheiro 
que sorfn repnrtidu enlro o Estado e n cnmar~ 
municipal da cilrto. 

A referido CJ uuntia de 1;00:000~ foi enllctivn. 
mente ontregue no thesouro n 31 do Dezembro 
do 1878. 

Notn a commi;silo que jtí existindo Jogai
mente creadns tluns escolas normne>, crn illo~nl 
n cren\'ilo de uma nova oscoln 1\ vista do diSJIOSto 
no urt. tO dn to i n. 2348, de 2~ do Agosto rle 
i873 quo assim se exprimo: •As nutoriz,,~ões 
Jlnrn 'cronçiio on rcformn de qualquer rCJlfil'l ição 
ou serviço publico não terno vigor por mais ~o 
dous · nnnos, a contnr da llaln du PJ'omulgncao 
da foi CJUe as cleeretar. Uma vez renl.izndus, 
s1•rão lH'ovisoriumL•nto postas om execuçlio e 
suJeitas ó approvnçilo da assemhlén geral nn sua 
pl'lmJ•irn reunião, não pudcntlo ser mnis nltora
das pelo governo. gsta di~posi~iio ó permanente. • 

Nota tnmbom quo nos termos do ort .. Hi dn 
lo i n. 2702, du 20 de Outubro de 1.877, os do
nativos ao gstndo só nugmentum ns verbns res
pectivas do o1·çanwnto cm vigor, qunndo foilos 
Ct>m applic.~çiio especial; circumstuncio cstr• quo 
não se verillcou com a doúçüo da empt•ezo de 
cnrris urbnnos. 

Aquolle donativo confundiu-se com a ronda 
gci'Ol do E>tado, o niia podia nugmontarverba 
detcrmiundn do orçamento. 

Assim, pois, niio só menos regulo r foi o neto · 
do governo crcnndo umn novn escola normal, 
como illognl n dospezn !'cita o por fnzor, sem 
existirem qllanlias consignadas nos orçamentos 
dos excre.ic1os proximo findo e coJ-ronte; o nom 
dona•ivos feitos, durnnto estes, com npplícaçüo 
especial ú instrucção publica da côrte. 

Entretnnto, considerando a commiss;io, que é 
d~ manifesta utilidade a escola normal, parn 
nellu serem preparados os professores de insti'UC· 
ção primnria; couside1·ondo que j1\ está innu
gurauu c funccionando a mesma escoln dosdc 
5 dt1 Ab1·il ultimo: ó de purecer CJUO se upprove 
n verba de 59': 30M, constnnte da propostn do 
governo; o que niio importa npprovur os dos
pezas anteriormente feitas, e ns quo se tllm de 
fazer no actual r.xorciclo. 

A's cmcndos dn cnmara dos doputados acom· 
pnnhou um artigo ndditivo sob o titulo-dis .. 
po,icüo pormammte-quc nutoriza o governo a 
contratar n edificaç,io rle prcdios para as escolas 
primarias do município neutro, no preço ma· 
ximo do 50:000~ cnrln um, uns freguozias da 
cidndo; e do 2G:OOO~ uns outras; addicionnndo· 
so no juro da l'apttal quo com elles se houver 
do despender, uma quotn de nmortizn~uo, que, 
no CttbO do certo prazo, os constit.un prop1·icdndo 
do Estado; senda n impor\nncin nnnunl, assim 

·dn nmortiznção, como do juro computndn na 
verba, gne, em cnda exercieio, so consignm· 
para o sorviço de nluguol de casas cscoln1·es, 
que, em cuso algum, poderá ser cxcodidn. \'ousa 
n co1mníssilo quo este artigo dovo ser dcsllgullo 
do o1·çnmento. 

Concluindo, ú a commissiio de pnreecr, que 
entro o projecto nn ordem dos trabalhos o seja 
npprovndo com as omondus offc!'Ocldns, 
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Proposta do governo 

·< . 
~ :Yil'iiSTERIO DO lliPERIO -< 

Art. 2.0 O ministro e se-
crelario de estado dos nego-
cios do impcrio é autorizado 
a despender com os serviços 
desi!{nados nos seguintes pa-

8.00~:~lllí900 ragrapho:; a quantia de .... 
A saber: 

1. 0 Dotação de Sua Mages-
SOO:OOOIJOOO tadr. o tmpera~or ..... 

!:. o Do latão de Sua Mages-
96:000IJOOO la de a Impera triz .... 

3.o Dot:u;.ão da Princeza lm· 

C~f~~~~~~~~~~~ .~: ~~: l50:00Jlí000 
1..0 Alimentos do Principe 

do Grao-Pará o Senhor 
D. Pedro ............ ; 8:00011000 

5.0 Alimentos do Princigc 
o Senhor D. Luiz, fil o 
de Sua Alteza a Prin-
ceza Imperial ......•• 6:000~000 

G. • Dotação do Senhor Du-
~ue de Saxe, viuvo de 

ua Alteza a Princeza 
Senhora D. Leopoldina 75:000~000 

7.• Alimentos do Príncipe o 
6:000IJOOO Senhor D. Pedro ••••. 

s.o Alimentos do Príncipe o 
Senbor D. Augusto ... 6:000IJOOO 

9.0 Alimentos do Príncipe o 
Senhor D. Josê ....... 6:0001í000 

10. Alimentos do Pfinclpe o 
6:0001J000 Senhor o. Lmz ........ 

U. Mestres da Familia lm· 

"" 
periat ................ 7:= .... U. Gabinete Imperial ...... 1:1 

Emendas da camara dos deputados 

lflNISTERIO DO IIIPER10 

Art. 2.• Em vez de ..... 
S.OO:i::ili/í900, diga-se...... 7.661:09011733 

COmo na proposta. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Em vez de J:IOO/IOOO, di· 

ga-se .... ............ ·•• .••.• f 'J 
ficando reduzida a despeza -
para o expediente do gabi
nete imperial e do consellio 

l:9001í000 

de estado a 600/1000. 

-·· Íi: 
;~l 

'" ~-

Emendas olferecidas pela commissão de 
, orçamento do senado 

Art. !, • Em vez de ..... . 
7.661:0908733, diga-se ..... . 

"' 1>1 
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Proposta do governo 

13. Camara dos senadores. 

u. Camara dos depll'lados. 

15. Ajudas de cnsto de vin
da e volta dos deputa-
dos ...................... . 

16. Conselho de estado, •.•• 
17, Secretaria de estado ••• 

65S:6i8ã00fl 

896:000ã00fl 

5 t : 250/JOO O 
iS:OOOãO<JO 

232:400/iOOO 

Emendas da camara dos deputados 

Em vez de 658:6i8SOOO, di· 
ga·se.. ... .. .. .. .. .. .. • .. . .. • 610:61S.,'í000 
abatendo-se. 18:000~000 para 
as vagas c ausencias de mem-
bros da ca mar., .. 

Em vez de 806:000/!000, di· 
ga-se........ .... .. . .. .. • ... 853:910EOOO 
abatendo-se 18:000/íOOO para 
as vagas e ausencias dos 
membros da camara: redu-
zindo-se a 2:000"000 a con. 
signnt; ... i~ 11ara as despezas da 
secretaria ; a 2:000/íOOO a de 
impressão de papel avulso;' 
a 15:000.\000 a da impressão 
em avulso dos annaes da 
camara anteriores a 1857; 
a 2:0001)000 a de despezas 
extraordinarias e evenluaes, 
e a 500/íOOO a de compra de 
livros para a hiblio!heca; c 
supprimindo·se as de mo-
bilia c gratificação aos em· 
pregados. 

Em vez de·ã\:250,'$000, di-
ga-se .................... :.. iii:000/!000 

Como na proposta. 
Em vez de 232:400/íOOO di-

ga-se ........... '........... 19t:U2/l500 
supprimindo-se a despeza. 
com a reimpressão da legis-
lação de 1808 á 1837, c a que 
resultar do não preenchi-
mento das Yagas de dous 
directores c Ires subdirecto-
res., ahalendo~se metade na. 
consignacão para impressões 
c decretõs publicados dentro · 
do exercício., relatorio do 
ministerio e oulrosactos; re-
duzida a G:ooosooo a desper., 
de papel, pennas, tinta, li-
vros, moveis e outras despe-

Emendas oiTerecidas pela eommissãa de 
orçamento do senado 

Em Yez de 6i0:61S.5000, diga-se : 636:0185. 
Divida-se esta ,·eriJa cm duas; sendo uma 
para subsídios dos senadores, e outra para a 
secretaria do senado, expediente, etc. 

Em Yez de 853:910/íOOO, diga-se : 866:7403. 
Divida-se esta verba em duas; sendo uma 
para subsidio dos deputados, c outra para a 
secretaria, expediente, etc. 
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18. Presidencia de provin-
cia ...• ~·············. 300:5:138000 

19. Culto publico •••••••••• 890:000.JOOO 

zas evenluacs e a tres. o 
numero de serventes, que 
deverão formar uma consi· 
gnaç.'o especial de 1:61~ii500; 
e a 1:20ll,'IOOO a dcsprza de 
fornecimento de legislação 
ás repartições do rninislerio. 

Em vez: de 300:5231)000, di-
ga-se....................... 273:103~ 
reduzida a 3:000SIJOO a des-
peza com os vicc-presidentes 
em excrcicio:~~ nos casos em 
que os presidenles,·legitima-
mente Impedidos, ficam com 
direito ao ordenado ; a 
iO:OOO)JOOO a de ajuda de custo 
para despezas do primeiro 
eslabelecimenlo; a 2ô:OOOSOQO 
as de ajudas de custo para 
viagens; e a ~O:OOOSOOO a de 
acquisição de mobilia, deco-
ração e conservação de pa-
Jacios. 

Em vez de 890:0008000, di-
ga-se .•....••••••••••••••• ,,. 793:000lí000 
reduzida n 480:000/iOOO a 
despeza com parochos, c aba
tendo-se 5:000líOOO na despeza 
do pessoal das calhedracs, 
p.ua as vagas; não se pagando 
congruas aos vigarios encom· 
mendados senão verificada e · 
reconhecida pelo governo a 
impossihilidnde de prover 
cóllactici:tmente as pato· 
chias médiante·concurso por 
fnlln de concurrcnfcs ou sa
cerdotes habilitados. 

Pamgrapl!o tmico 

Aos sacerdotes estrangei
ros não se pagarão congruas 
não sendo provada a falta 
absoluta de clerigos nacio
naes, no caso exceptuado na 
disposição antecedente, 

Supprimam-se, na emenda da camara, as 
palavras : não se pagando congruas aos vi
garios, ele. até o fim. 

Supprima-se o paragrapho nnico approva
do pela camara. 
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Proposta do governo 

!O. Seminarios episcopaes .. us:~õORO<Ja 

~l. F•cnldades de direito •• 2lil:850~000 

!!. Faculdades de medicina. 388:ii9/IOOO 

'-

Emendas da camara dos deputados 

Em vez de U5:250/í000, di· 
ga-se .••••••. ,.............. ll0:250/í000 

Sutll'rimida a de!!peza com 
os auxilios que se JUlgarem 
indispensavei~. 

Em ,·ez de 2lil :850~, di· 
ga-se • . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • !47:650~ 
reduzida a 2:00o,'í000 a des
peza com ai'Qllisi~.ao c enca
dernação de livro> para a bi· 
bliotheca, e assignatura de 
revistas e jorna rs scien li ficos 
na fa•~uldarle do Recife.; a 
1:100/íOOOa de impressões di
versas, papel~ livros e outros 
objeclos de expediente na 
faculdade de S. Pauto; e 
a 1:000~ as despezas di· 
,•ersas e extraordinarias em 
cada uma das facutdaões. 

Em vez de 388:2\9UOOO, di· 
ga-se .• • • • • • • • • • . • • •• •• •• 369:050/íOOO 
reduzida a 20:000'000 a des
peza com augmcnto de ga
binetes, laboratorios e even
tuaes; a ~:OcOãOOO a de 
acquisição e enc.'ldernação 
de livros para a hibliolbeea 
c assigrlalura de jornaes e 
revistas; a drz o numero da 
sen·enlf's com 6:570.$000 e 
de l:20JIIOOO a de papel, 
pennas, impres$ões; etc. na 
facu lrl:tde do Hio de Janeiro; 
a6!JOijÕOO.asdespezas diversas 
C extraordinarJaS n3. faCUI• 
dade da Uabia. 
. Paragrapho !mico 
Ficam revogadas as dis~ 

ppsi-;õ~s que uiandam prO:-
ceder a exa.mes de prepara
türios na faculdade de me
dicina da Dallia. 

Emendas olferecidas pela commissão de 
orçamento do senado 

Supprimam-sc na emenda da camara as 
palavra8--ilne se julgarem indispensaveis. 

Divida-se esta verba em duas; sendo uma 
para o pessoal do ensino, e outra para a se
cretaria, bibliotheca.t expediente, ele. 

Divida-se esta ,~erba em duas: sendo uma 
para o pessoal do fnsino, c outra para a 
secretaria, bibliotheca, labora torios, expe
diente, ele. 

Supprirua-se o paragrapbo unico. 
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• - "· Escola polyteehnica.... 3l0:989,'1SOO 1 . Em vez de 3l0:989/l500, I Divida-se esta verl!a em duas ; sendo um• 
dJga-•e • • .• .• ••• •. • ••• • • •• • t9:1:989,)500 para o pessoal do ensmo, e outra para a se-
reduzida a IO:{)(IO/í(IOO ades- cretaria, gabinetes, expediente, etc. 
peza com acquisição de li· 
vros e instrururntos para a 
bihlinthPC.1 e gabinetes; e a 
2::000EOOJ as extraurdinarias 
C e\Pt•JllU:leS. 

H. &.<cola do minas....... 73:800/lOOO j Como na proposta. 
~i. Instilulo commercial.. !:360/íOOO Em vez de 9'36U/í0il0, di-

ga-se ••••••••••.. , •• • • ••••• 8:280/í()OO 
supprimindo-se a despcza 
com um servente. reduzida a 
600/l<'()~ a de papel, pennas, 
illuminaÇão e outras. 

H. lnstrucçl!o primaria e I .Em vez de I.Ol0:967QOOO, Em vez de 963:807/íOOO,"diga-se 95!:357/íOOO. 
secundaria do muni- drga-se........... •. •••••• •• 963:807/iOOO Eliminem-se, na emenda da camara, as 
cipio da côrte........ l.Q10:Q671()00 SU(JJlrimida a despeza COm O palavras: SUpprimida a dcspeza COlO O enear- {g 

encarreg:11lo do malel'ial das regado do material das escol:1s. Subsli- cn 
escolas; reduzida a 60:00~8 a tuam-se as pala\·ras- expediente dellas- ~ 
do ex(tedJente de1Jas, a ttilOJ8 pelas seguintes:,;_ expediente d:-•s escolas.- 0 ·a de liva·os n à e outros olljec- Substitua-se ainda a ultima parte da emenda, 
tos; SUJIJiridas as _despezas que começa pelas palavras-elevada, emfim, t=::l 
com a eh'vaçãodesetse.scolas etc. pele\ st•guinte:- reduzida a 16:1605000 a i( 
do 1.0 ao 2.0 grão~ as ~espe- da sub,·enção á~ escolas particulares con- a-=rr-
Z!lS extr.aordinanas mcl_u- tratadas; e apphcando o governo 15:00JSQOO o 
s1ve a dH premios; cons1g- á subvenções de cursos nocturnos para adul- ~ 
nando-se ã IOlJ para a UJU- tos. t=::l 
dança dP escolas; elevando· > 
se a 12:000IJa de reparos com Cl 
utensiliu" esr.olares; redu- o 
zida a 150:000/1 a de aluguel ~ 
de casas, c a 50U/í a despeza o 
extraordiuaria com o inter-
nato do imperial collegio de 
Pedro II; elevada emfim a 
a:;:000/1 a de subvenção a es-
colas l•arllculares, sendo o 
go,·erno o riga.doa subven-
cionar atê \'inle cursos noc-
turnos. 

~.Academia das hellas ar- I Em vez de 77:956/íOOO, 
tes ····-···· .. ·····" 77:9!!63000 diga-se..................... 63:956/í()OO 

· reduzida a i:OOOS a consig
naÇão para premios aos ar
tistas nacionaes que mais se 
distinguirem e supprimida 

1 a de acquisição de obras ar- I :;; 
tisticas, gessos e gravuras. . C1t 



Pcoposla do governo 

~8~ Inslilulo dos meninos 
eégos .•.•...... ......• 

29. Insliluto dos surdos-
mudos ..•....•........ 

30. As..-lo dos meninos des-
\0alidos •••••••.••••••• 

31. Estabelecimento dosedu
candos no Pará ••••••• 

32. Ob5en~atorio as trono .. 
mico~ ................. . 

62:!73/)000 

59:726/íiOO 

6\:972/íllOO 

2: OOO)juOO 

30:080/iOOO 

Emendas da camara dos deputados 

Em vez de 62 : !73/íOOO, 
di:,!a~se .... ..................... . 
reduzindo-se a oito o numero 
de serventes e a 3:3soa ades
peza com os mesmos. 

IIm vez de 59: 7í!6/íi00, di-
ca-se ............... - ......... . 
reduzindo-se a 7:665RQOO a 
dcspeza corn alimentação de 
30 alumnos á razão de 700 
réis diarios; a !:277/í500 a 
de alimentaç..1.o dos repeti
dores, roupeiro c agente na 
mesma razão; a 4,:0QOSOOO a 
de roupa para 30 alumnos; a 
l:üOO/í(lOO a de capei, pennas,. 
livros c objee os de ensino, 
etc.; a 2:000/íOOO a de ma teria 
prima pai-a as officinas; a 
50ot;GOO a de concerto e ac
quisição de moveis, e a 300:J 
a de exlraordinaria. 

Emvez de 6i:972Ji500, di-
ga-se ......................• 
reduzindo-se a 3:200SOOO os 
venci.nentos do director , 
sendo 2:600.5000 de ordenado 
c· 600~000 de gratificação, 
supprimido o Jogar de alma~ 
xarifc; reduzida a i:OOO;)OOO 
a consignarão para lavagem 
de roupa, véstuario, calçado., 
etc.; a 1:500RQOO a da illu
minaçã~, acquisição de Ji
,·ros, papel, mappas .. etc.; 
supprimida a de conservação 
do predlo. 

Como na proposta. 

Em Y~z de 30:01!0);, diga-se 
sendo 3i:SiOii com o pes
soal a saber : l director .... 

60:~93RQOO 

5ü:3i0~900 

58:272/íllOO 

M1:500!JOOO 

Emendas offerecidas pela commissão de 
orçamento do senado 
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33. Arcbivo pnblico ••••••• 23:380IJOOO 

7:00!!J)OOO, .l 1.• aslronomo 
6:000/í(JOO, I 2. • dilo 5:000EOOO, 
13.• dilo ':ooos, 1 calcula
dor 2:.100/J, Ires alumnos as
lronomos a 1:2008, 3:600S· 
! conservador do material 
2:iü05, 3 guardas-manobras 

2:88il8;· um llOrtciro 
servente 600/i(JOO, e 

.. com material~ a 
salJer: publicações compre
bendendo le:dos, gravuras, 
estampas, mappase diagram
mas 5:0008; expediente, pa
pel, penna, tiufa, etc. o lim
peza de estabelecimento 7GOII, 
serviço meridiano c cqua to':' 
rial, pilhas cfectricas para 
marcha dos apparelhos elec
lrico:; 720/$; serviço !los appa
relhos cht·onJgrapbtcos 3801$; 
papeis especiaes e outras 
despezas com o· registra
menta metereologico 380/f ; 
productos chimicos par.t o 
emprego da pltofograplJia c 
da espectroscopia GOOãOOO; 
mereurio para amalgamar as 
pilhas e para as ubserva~;ões 
do zenillt 2:00,5000; registros 
impressos cspeciaes para o 
servir.o astronomico, meleo
rologico, radiometria e oro
nometria 720/íOOO; sellospara 
correspondencias interna
cional, lelegrammas 600J)OOO; 
consen·aÇãodo maleiral, pra
teadura dos espelhos teles
copios~ pintura das cobertas 
e experienr.ias indispensa
veis ~:000/1(100; consumo de 
gaz !:50ut;ooo; assignatura 
de jornaes e revistas seienli
llcas para a bibliotheca, 
compra de Jil•ros c encader
naÇão. 

Em vez de 23:380/1, diga-se 
supprlmindo-se 2: 000$000 
para um cbronista, devendo 
as respectivas funcções ser 
preenchidas pelo director; 

21 :380/í(IOO 

"' 

Snpprimam•se na t.• parte da emenda da 
camara as seguintes palavras::.... devendo as 
respectivas funcÇóes ser preenchidas pelo 
director. 
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Proposta do governo 

3\. Dibliolbeca publica •••• 

35. Inslilu to hislorico e geo
grapbico brazileiro ••.•. 

36. Imperial academia de 
medicina .................. . 

37. Lyccu de arte5 e officios. 

38. Hy~iene publica .•.•.••. 
39. Justitulo vac<·inico .... 
10. '"•11i'cfo•·ia de saude dos 

portos .................. . 
11. L1zart~tos .... .....•••... 
-U:. Hm•JJital dos Jazaro.s .•. 
13. foccorros rmblicos e me

lhoramen!o do es!ado 
sanita rio .............. . 

ü. Obras ...•.•.•••••.•...• 
15. Empregados da eslatis-

lica ................. . 
16. E\"en!uaes ............. . 
i7. Escola normal ......... . 

68:800/i500 

7:0005000 

2:000FOOO 
15:000StJOO 

H:~IO,,O(l(l 
H:ososooo 
õ3:ocnooo 
7:7~0.)111l0 
t:ooosooo 

800:000/íO:JO 
!OO:OOOSOOO 

30:ooofooo 
59:300StJOO 

Emendas da camara dos deputados 

supprima-se lambem o lO· 
gar deofficiallognquevagar. 

Em vez de 68:800/í500, di-
ga-se ...................... . 
reduzida a 2:8005000 a des
peza com a impressão dos 
anuaes; a õ:OOOSOQO a da 
compra de livros e assigna
lura de periodicos estran
geiros e a 500jj000 a de des· 
pezas extraordinarias. 

Em vez de 7:000h000, di· 
ga-se •.• ••••••..••.••.•••••• 
reduzida a I :OOIJliO •. O a des
pt•za com acquisição de do
cu meu los e noticias que in· 
teressom á historia e geo
graphia do Drazil. 

Corno na proposta. 
Em vez de lõ:ooomoo, di· 

ga-se .....•.......•.•..•..•. 
Cou1o na proposta .. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

6l:71SS000 

6:0003000 

35:0008000 

Supprima-se. 
Em vez de 39:000/í, diya-se tO:OOOSOOO 
(Passa a 27, allerando-se 

a JIUIIteraçila até a nrn.) O 
mais co"'o na nropos!a..... 59:300SOOO 

sendo 5j:OJOStJOO para o pessoal, segundo 
a tabella annexa ao decreto n. 768\ de 6 de 
Março de ISSO; I:IIOOJ)OJO para v.apel, livros, 
objectos para a. secretarJa e Ifluminação; 
2:0001)000 para livros, encadernaçôes, mate
rial para as aulas, instrumentos, apparelllos 

Emendas otrerecidas pela commissãa de 
orçamento do senado 

Como na proposta. 
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. e sua conservação e augmento da bibliotbeca 
e museu pedagogico, 1:5005000 para moveis. 
utensílios e reparos uos exislentes; e !!:OOOS 
para e\•entuaes inclusive salarios a ~er~ 
ventes. 

DisposiÇão permanente: 
Fica autorizado desde jã o governo a con

tratar a edillcaÇão de predlos para as es
colas primarias do município neutro, ao 
preço maximo de 50:003/1000 ca~a um, nas 
frrguezias da cidade; !!5:000$000 nas outras, 
addicionando ao juro do capital que com 
elles se houver de despender uma q~ota de 
amorli7 .. 1çâo, que ao cabo de certo prazo os 
constitua em propriedade do Estado ; sendo 
a importancia annual assim da amortização 
como do juro computada na vrrba que em 
cada exercício se c,msignar para o serviço 
do aluguel de casas escolares, que em caso 
algum poderã ~cr excedida. 

Separç-se do ort.amento. 

Sala das commissões, 9 de Agoslo de 1880. 
-J.D. Ribeiro da L•u.-J!arão de Colrgi,.. 
-Leitão da Cunha. -Diogo l'elho, vencido 
quanto â suppressão da emenda da camara 
dos Srs. de(mtados ro.laliva ao Jyceu de 
artes e oiDcios. -Silveira da .Jforta, com 
restricções quanto aos U '1.7, 32 c'-? .. -
Barros Barrei o, vencido .quanto ao 5 i7, 
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A imprimir puro entrar nn ordem dos trnb~· 
I !los. 

Finda a horn, o Sr. Pn&SIDENTE deu parn a 
ordem do dia u 

i.• parte (ati ás 2 horas) 

Continunçiio da 3.• discussiío da proposto do 
pr·d~r IJX<:CIIIIVO, COOVI'I'lida em JlrOJOCtO ~~~.lei 
pela "llltlOl'll dos du\JIIIndos, JL\niHI" 11S f"<'ÇH:' du 
terra para o nnno 1 nnncciro de i881-i882. 

2.• pa1·t• (eis 2 horas ou ant~s) 

As ma terias ju dosignndns, n saber: 

N. ~5, npp1·ovnndo a ponsiio concedidn " · nl· 
foros honornrio do exercito Cundido Morei,•n da 
Motta o outros. 

N. 62, approvando n ponsiío concedida no sol· 
dado Antonio Dius dos Santos. 

N. '66, npprovnndo o decroto concornonto í 
elovaçiío dn ponsiío concedida no i.• cadete Ru· 
fino Porflro. 

N'. 'G7, nutoriznn<lo o governo a conce<lel' 80 
.. ,11 omcinl IIII ~ecrclal'ill tlo estl'llngeiro!', Lui.z 
Pcroir11 ::iodré Junio1·, um anno de lic,nç,,, 

N. 300, de 1870. nutori1.nnrlo o ~ovorno a dos· 
ponder até n ~unntin de ü:OOOn, com o fi<u de 
llldenJUi7.11r· ao editor Jlroch Kuns, dn imvressffo 
das momorius matllemnticas do Dr. Joafjuim 
'Gomes do Souza: 

.Levantou·so a sessão b 4 llons da tarda. 1..• discussão dn indicnçiío do mesa, propondo 
n!leraçiio no regimento interno. · 

3.• dita da proposição concedendo diversos 
ravoros li cm preza do art·nznruento do morro do 
Senado enterro rlo pantanos. 

3.•. disr.ussão da proposiçiio, autorizando o 
governo a juuilur o conselheiro fr11ucisco do 
Paula Bnpt1stn. 

Continuação dn 2.• rliscussiio dn proposição da 
comara dos deputndos, n. 10, do cor1·ento unno, 
duclnrnndo que deve ser sanecionnda n J'esolução 
da assomhléit legislaJ.ivu da provinciu do S. Paulo 
dtl i de AbJ•il do 187ti. 

2.• discu.<siio das Pl'oposições da cnmara dos 
deputados, do corrente nnno : 

N. 3~, uutoriwndo o governo a conceder li· 
conçn no rlosemlJUrgadot· Porlro Cnmollo Pessoa. 

N. G8, idem uo Dr. Alfonso Octnvi11no Pinto 
Guimariics. secretario do junta commerciol de 
Belém, no l'nr:í. 

N. 5, declarando que estó no coso de ser sane· 
cionodo r. projecto da a>sembfáo provincial do 
Rio do Janeiro, pelo qunl foi nutorizndu a cou
cessão do melhoramon to da refot·ma no i.• sar
~ento Arnaldo Luiz Zigno. 

N. 26, concedondo liconr;o no desembargador 
da rolnçfio do M11to·Grosso Amarico Militüo do 
Freitas Guimarães. 

N. i3, npprovnndo a pensiio concedido n Gal· 
dino o1a Cruz Santos. 

N. ~2. npprovnndo n ponsiio eoncodida no 
segundo 'phnroloiro Voloriuno Pcroirn da Fon· 
soca. 

!..• dita do parecer do commissiío do consti· 
luiçiío subre o roquol·imento do Sr. senador 
Ottoni, relativa 11 communicaçiío Coita no go· 
verno a respeito das docisõos do senado sobre 0 
ulti~a eleição de senador pela provincia do 
Espmto·ôanto. 

~. • dit.1 das proposlçõos dn camarn dos depu· 
todos, do coJ·rento nnno. 

N: ~3, declarnndo quo n pensão do I;OQ rs. 
dlnr1os <lf'V<• entendot··so conrel'ida no soid11do 
rofot•mnd•J Munoel Bazilio Rlilciro. 

N. til, npprovnndo n pensiio concedida ao sol· 
d1do Antonio Francisco Feltosn. 

6i.• SESSÃO 

Em 11 de Ago>~to de 1880 

PRESIDENCIA DO SJ. •. VISCONDE DE lAGUAilY 
" . - ' 

!UAOIARIO.-I~xrenl;:irn.-Pnrucnrea da commissr.o do in· 
atrueçilo publicil rio aonu.do aobrb dheraas propo~:içb«HI.da. 
camn.ra úos Srt~. doputat1o11, •la.commhllit•l tio punsO'ua o 
ordunndon sollro Uconcn no üachai'Cl Nicolli.u A'tlloniu .do 
nar•·os, e da do Ui'ÇamuntQ mand;~mlo· archlvar dhor~os 
papo !!I.- Nor,oclos du !\tlnna. Uiscurso o roquorlmoulo -elo 
Sr. llll.lclro Ja Luz, Uhcurso· •lo Sr. Viscoudo do Pulotn.s, 
Hutirn.du do rcquorimonlo.- O ·canal do. mnn,,:o. -Llis
euno o l'equerl.nonlo do Sr. Luitão da. Cunha, Ap;,rovaçlto 
do rcquorunonto·,- Colltlieto·om·-v.i:~ta Alogro.- Oi:~cnrso 
e rcquul'imtHito do Sr.. Co~ruia·, :Arrrovnono do ~oquori• 
mcn .. o,-Ouwu1 oo'DI.t..-Fixa?_ho do fvrça~t·tlo terra j'ara. 
o anno llnancoiro de iB~t-181!12. Dilicurso.i. dos b•·s, nn· 
quoir:l., mlnlltro· da. jnlitlca e Corroia. Votncl\o ,,;... Jo1di
caçl\o da ·mesa,· Approvnçl\o om La dllicuJIIilo, Armza• 
mllnto do morro .du Son:ulo, Discurso•· c omnnctn -do 
Sr, Dar;io de l.lotogipv •. A~pJ'OYilÇito om 3,a dls.:ussit 1.
Uma l'csolnçno tia n.ssumblaa proviucia.l do S. Paulo,=-Ll· 
conoa& a<~ do~ombnrA"ndor Pedro Cn.millo Po11~oa a. Dr. Af· 
Cunso OctuTiuno 1-'in o, J,Jspuutin·:do inlOrlitlt•io,- Molha• 
ramouto tio reforma. ao t,o snrr.onto Arnaldo Lu i :r. Zhruo. 
Di~cur~o do Sr, Corroia, Enco ramonto da. tll:ir.tluilo,
Liconç.'L no tlosombargador Arnorioo ,\lilitito tlc Froit.'l.l 
Guimllrrtos, Encorr:unonto da diDCU:ililio.- PonsG\la a r.nJ .. 
ui no da Cruz S;lntos o Vnlorl:lno Poro ira dn Fon11ar.a, J~n .. 
co1•rarnonto tltt. dlscuhl'to,- UIUmn to!uiçíitl do ~onador 
rolo EllpldlD Salito. IJÍ:iCUr!O tlo Sr. Dillll do CurTalho. 
~nceun.monto.-Diver&n~ ponsli•lll. Enr.orramonto d:a. dla
cunlto.- Momorias mathamatica~ tlo Dr. Joaquim Gome• 
de Souza, Di~cuno elo Sr, Nunu Gonga!Yoe, 

A's ii horas dn manhii fez-se a chamada o 
nchnrnm·>B PI'Osonlos ai Srs. senlldoreq, o saber: 
Vi>cunde do Jagunry, Dias do C11rvvlho, tluriio 

:do Mnmunguupo, Cruz Machado, Visconde de 
Ah11otó, Vis<·undu do A!U<'itibn, Luiz GaJ'ios, 
Cunde de Do,·pondy, Junqueira, Visconde do 
Nictheroy, Chicharro, Ribol<'o dn Luz, Correia, 
Pnos de Mendonça, Dnri<o de Pirupnmu, Leitão 
tlu Cunhn, B11riío de Cotegipe, Barros Barreto, 
!,eiio Valioso, Ucbôa 1:avnlcanti, Jo1i0 Alfredo, 
Sdvoira Lol1o, Ulniz, Fausto do Aguio•·, Jagun· 
dbu, Mendes de Alnwidu, Vis,ondu do Polotus, 
l'u<·unngUJi, Lnfuyotlu, Barão du Lugunu o Cbrls· 
tlniiO lltloni. 

Doixurum do compa1•ecer, som causa IJnrtici· 
pnda, os Srs. Darão de Maroim, F. Octavluno, Sl· 
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nlmbú, Gmloy, Snrnlvn, Silveira· da Mettn 1 
Visconde de· llie llrance. 

O Sn. rnESIOENTE abriu a. sessiio·. 
Leu-se n neta dn. sessiie untecedente, e, niie ·hs· 

vendo quem sobre elln fizesse ebsernções,deu.se 
per npprevadn. 

Ceruparecernm, depois de ·aberta n sessiió, os 
Srs. Bari<e do Souzu Queirez,Cunhn Figueiredo, 
Nunes Gençnlvcs, ·reixeim Junier, Dibge·Veihe, 
Afl'euse Celso,. Antão; José· Benifncie, D:<ritas, 
Silveira Mnrlin,, Fern:~nctes du Cunhu,-Viscon~·e 
de Bem llotil'u, Cnrri1e e· Vieli•n da Stlvn. · 

O Sn. i.• s&et;ETARIO dou coÍita de. seguin.te 

EXPEDIENTJ!l·, . 

Oficies:. 
Do ministerie de imperie', de 9 de eetretito 

mez, ;emottendo as netas das, eleições de olóito· 
res ospeciaes n que se procedeu em Novembro 
de 1878 nas l'rogue~ins du cirlnde do Bem :Fim e 
do Co:·ução de Jesus de .Barreires o Nessa Se· 
nitul'i• du Luz do Aterrado, dn previucin de Mi· 
nas Gm·nes . ..:.. A' cemmi,siie de censtituiçiio. 

Do t.• secreta riu dn .cnmara dos Srs. depu· 
ta dos, de i O de corrente; c ·mmunicnnde ·que 
cemt:.u á dila cumnru ter sido snncclenndn a 
re~olu~iie dn nssemhlén geral declurnndo que 
o fuv••r concedido peln lei de 22 de Junho. de 
1866 ti extensivo ás fllhns dos officiaes .da. ar· 
mad1· .-Intuirade. · 

Reíjnerimentos : · . 
De úr. Luiz dB' Almeida Arimje .cúvàiénnti, 

offiei~l·muier du secretaria de senndo, pedindo 
seis •.nozes de licença, cem e erdonnde, para 
trato r de sua sande onde lho ·convier. - A' 
mesu.. . .,. 

Do olferes Cnndide da Fonseca Gaivão, ·PB· 
dindt. que se ·lho restituam as consignações ·que 

·deixiii'U·n sou' pni, no ·pnrtir pam ·n guerra de 
Purn~:uny .- A'·cemmissiie do Cnzenda ... 

O :ln. 2.• SECUTARIC leu os seguintes 

Par~cores · 

que habilitados cem e curse dn armn a.quo 
portenc .. m, melhor. puderão de~omJ enha·r. as 
~c~poclivus funcções i. e que, pots,,,.)Jorece·lhe 
que .os supplicnntes estão. ue· cu se.: M. s.er at· 
Lendtdes. . . , . . . . , 

·,A' vista destas informa·ções é a ceniili.issõe de 
parecer que as suprn~it~d~s prepesiçiies1 e~t~em 
.ria ordem dos.trab~I~os .e. sejam appr~va,das~ .. 
· ·, Sala das . ceinmissões em U de .Agost~ ~e 
:1880.-J. D. Ribeiro daLuz.-M. F. Corr~•a .• • 
.• 'A commissiio de. pensões. e ordenaqos ex~ml• 

nou a resulu<;lio de I~ de corrente mGz,. envmda 
pela camarn dos deputados, e pela quul é o g~· 
verne autorizado a conceder. 1\e buch~~:rol. Nt· 
celuu Antonio de. Bar1·e~, JUI~ do dtret19 da 
comarca do Jnguary,. nu prevmcla de ~lu.tas 
Geraes ··um anne·. de ltcença,-cem ·o • tespecttve 
erdemÍde, .para; tratar ·de sua · saude · en:de lhe 
convier; o, verlficnnde que e'•metlve dn:moleslia 
allegado ncha·se plem1mente comp,roynde .. pom 
deus uuestados medicas, .cerrobern«les per _uma 
informnçiie.ravernvel.de mlnl~tprle. da. Justiça, é 
de.parer.er que a m11ncienndu. reseluçae .entre 
em discussüu e seja apprevuilu .. ·· ·, . , . · , · ... 

; Sala das ,commissijes em, 10. de A~esto de 
!880.-Antollit·M .. Nunes G,m~atvu,-:-J, .L, da 

. Cunha Parrtmi,IJ111l.-J. Antdo. • . ,, , 
·Ficaram sobre a mesa para ser~m tqm~des em 

censidernçue, indo entmtante a tmvrtmtr'. · 
Foi igualmente lide, peste em .. dlscilssiie e 

· ~pprevade o ..r.equerimente elforectde no se· 
guinte 

·,. · · Parec1r 

•Fernm presentes. li cemmissiíe de q~çnmçnto 
di vo1·sns .reprcso·n tpçiles o, Ln bell. 1S .d~me~strn tt v as 
do despuzus. constantes .da rel!ICI!_C J.Unta, .e, 
tendo-as examinado,, ó a.cemmtssue de parecer 
.quo sejnm.ellas nrch1Tndas: . , 

•Snla das cetrimissiíes em 9 de Agosto de 1~80. 
-..Barão de. ·Cole1Jipe ,.-Barros B'!rreto.-D,10go 
Velho. ~J, D. Ribeiro áa Lu:: .-Leitão da Gunlta. 
-Silveira da Moita; • · 

';' . •; 

R1la~ão a quo se re{er~ o par~clr dai comlilis111'0 
~~ {a:enda desla dala · 

• Foram presentes ú cemmissiío de instrucção 
pnblim1, ns inrermn<;ões selicil11das pele sonude . , Roprosentnçiios: 
ao rninisterie dn guill'fa, em vit·tuuu du seu pu· Do Jeiie José Fngun.des de ·Rezende e Siln, 
recor se~ro as prepesi\•Õos dn outro cnmn1'n t 1 t've li crençiie 
ns. 262 e ~üa do :1870 ~uturiznnde e geyerno 8 npresontonde um preJeC e re 8 1 .. 

·manunr mutriculnr na esceln do inrantnria o du .impostos. . . 
cnvallaria de Hie Grundo do .Sul os alferes de De Dr. José Theinnz de AquinQ, npres~nlande 

'i." o2." regimentos de cnvnllnrin ligoil'a An· ·um.prejocte de lei pnra.pngnr.ll;.dlvlda mternn,· 
tonlo Pinto Diu; do Almeitln o llenventnrn Ma~· externa, o nuctunnto de ImportO. 

· gess~> de Cnsti'O Peroil'll disponsrinde-so·lhes De. clnb u11 lnveura da ·cl~ndo do · Betucatú, 

.JJ
0
n
1
r.n esse Um o excesso dn idudo exigida per nrevincin do· S. Paulo, relattvn·ae Imposto se· 

bre n Invourn. . ' . 
'Nn infermnçiío que nosso respeite rol mlnis· Do ni"nns ci<lnlliies, residentes nn prevlncta 

trntln no III<'SIIIII miuist•H'io pPlu c01umunde dn tln lluhin, relt1tivu ao imposto se~re n rondo, 
· es!:ol11 militur llu·CUI'to e com n rjllll,l conc111'dn o 0 , .01 rieturios de municlpie dn •:ôrte, sobre 
· mnll<ti'O dedu r~ O COIIIIIllllllillllte JUI!(hl'' 1)110 O Os )li JS 'UIIl)JtO ' 
· oxcll<so dt' i!lu!lo n1iu devo constitui!' um ebstu·. o .musmu 11 ' • • ... 
· cule h•t·onJovivol ii insli'UC<'iiO quo muito· luu· .. Dos uegeciuntes os!a~olccldes nn capital da 
· vnvelmeute desejmn recebor os dCllS efficiues, previncln ·de Murnnbue, !dom. 
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Da camnrn mnnlclpol rln cidnrlo do Nicthoroy, 
provincia do Rio du ,luneiro, idem. 

Dn CIJmnJ'D nmnicipal do Alrenns, pJ·ovincin 
de Mlnns Geraos, idem. 

Da compnnhin •Tho Rio do Janeiro City Im· 
provcmonts•, Idem, . 

Do bforris N. Kohn, relalívn n um projecto 
por clle apresentado ao rrovorno o á oomnrn dos 
depntndos, sobro o ombclloznmonto do passeio 
publico desta côrte, . 

Do imt1arinl! lycou de artes o oficies dn ca· 
pilnl da província da Bnhin, pedindo uma 
~ubvenç1io. 

Tabc!laa 
Do ministorio da a!!ricultnra, ás quantias dos· 

pendidas com os p~omios concedírfos pelo mesme 
minisltlrio á sociedade joc!:ei·club, 

Da commissiio de com~rns e transportes por 
mar, relativa A (!U~ntidndn e preço cos princi· 
pocs viveres comprn~os nela mesmn commi>siio, 
para soccm'J'O~ Dllblíco< de t do Mar~o do 1878 
a 28 do Fevoroíro,rle W7Q, 

Dn roll'tndoría de razonrln da Bnhín, relativa~ 
quanlidndo o preço dos goneros comprados na 
mesma IJJ'ovincín por conta dn vcrbu..,.soccorros 
publ!cos-, que foram enviados pnra n do 
Ceara. 

Sala das commissães, 9 de Agosto de !880.
Bar!io do Cot,•gipe,-L,•itào da Cunha.-Burro& 
Barroto.-Ribeiro;da Lu: .-Diogo Ve!/w,• 

NP.GOCIOS DE "'!NAS GEUAES 

0 Sr, Rlbe!ro ()a Lu;,;:-Sr, Pl'eSÍ· 
dento, consinta o senado que eu occupc sun 
attencllo por al~uns instantes no imuilo do 
juslillcnr um requerimento, que vou mondar a 
mesn. Niio ó intenciio lllinha uccusar ninguem, 
mas tão somente pugnai' poln o!Jscrvanciu dn 
lei e dn verdade du eloiçfio, o prol'onir quanto 
ser po~sn a pe1•turbaçiio dn ordem pulrlica, 

lJa c!1Indo de A_yu1:uocn,dn pr~víncílJ de Mínn•, 
um nm1g0, CIO CUJO CII'CUniS[lCCÇIIO e honestidade 
muito confio, mandou-mo a cxposi~ão que pusso 
a ler (la): 

• Conllndo o partido conservador nns pro· 
Inos>UR solem nos do minislerio,,,leitoou n ultimo 
el"içiio municipal, e por niio tcJ' havido coacç1io 
das autoridndes consuguiu clcgo1' ü vereudoJ•es: 
entro estes o presidente. Decidiu n fuvo1' do 
partido consorvudur n oleí('iio dn freguczi11 de 
Docnm~. Sem isto n mníol'iu cru libet•nl o deste 
facto rcsuliou o sumiço do livro dos nctns da· 
quelln l'ru~uezin, e o ínquerilo, a que se ost1í 
prorodondo, provo rJUO lóru o livro roubado do 
JlOdr•r do seJ!J'OtaJ•ío dn cnrnnra por um írmiio 
du l." supplouto .... , o o I." supplonto .... , 
Como, pui'Óill, 11 cnmnrn podiR llrOJ!I'dor ú 
npurnçfiu (lP.IIIS Ct'1pi11S OIIVIIJdUS IÍ me~lll/1 CD• 
mnr~ e no JUI7. rio dlroitn, fo1·mou-se o plano riu 
inutílísnr·so os<o u·nbnlho pnn1 o que o i,"sup· 
planto do dolegndo llu IJOiícín um oxercicio, 
Murtininno du 8nllcs Limn, fuz intimar gun1·dns 
municlpncs o cnpuugns pam o dia da upuruçiio: 

fechando no~sc din os gunrdns om ·um dos 
~nnJ•tus dn cnsn dn cnmiiJ'n, N1io pódn n cnmnrn 
razor n npul'n~;"o no din mnrcndo por não hnvor 
vcrendnrr•s do~imcon,pntihílísndos o niio i!lto· 
rossados ua eloí~1io na forma rio nvisn do mmis· 
teria do imporia do 27 do Jnlllo ultimo, unlco 
nto onli'io nrJui conhocído; o no dis;olver·so u 
reuniiio, soltou o i," sul>stituto do delegndo os 
gunrdns, e como um destes lho reprovasse o 
pro,·odimonto, roi por is<o proso, o por essa 
occnsilio 5 guardas pcdirnm suo demíssiio. RO· 
clamando contra a prisão do gunrdn o cidndiio 
Mnnocl Oscar Junqueirn foi-lho da~a tambom a 
voz do prí$1iO polo delo~urlo cm exercício, pelo 
que originou-se um tumulto en1 .que houvo 
rol'imanto~. dur,mto o qual grítnvn o mesmo 
subdelegado qno tnsssom 1í sun cas11 chnmar os 
hmneu1, que rln fncto vieram. Cessou o oonrtícto 
com a intorvençi10 do DI', juiz munícip11l o do 
delrgndo pl'OJII'iotario, nssnminrlo este publi· 
cu monto a j lll'í;rlier;lio, pelo qun foi saudado 110r 
todos, o dando o braço nquelle a Oscar J11nquei· 
rn le'fOll·O cm ~c~u irln pa I'U suo onsn. 

c Nf10 pôde ainda fune.ciounr a cnmarn no dia 
seguinte por rnttu de suppl<'ntcs dosimpodidos, 
o por i~~o tõm novnmnnt1 nrlludn pnrn o rlin tü 
do corrontc me1., ostent~ndo publicamente o 
L" supplonle do dulugudo n intençiio do inu· 
tilisar os tl'llbulhos da apurn~iio. • 

Como se vil desta oxpo•íção, os ruelas occor· 
rid~~ na cidnrle de Ayuruocnlllm corto gravidado, 
c pnra q~w cllus se niw reproduz11m no dia 16 de> tu 
mez, designnrln 11ara ~purnçfio dn oloíçõo, peço 
ao honmdo ministro d11 jus tira provídoncíns, ou 
pelo monos que desta tribUno declaro que hiio 
do ser punidos com todo o rill'or do lei os nu• 
toros dos factos prutícndos e dos quo se premo· 
ditum. 

O Sn. JAGUAnme :-Apoiado. 
O Sn. llmEmo DA Luz:- Está presento o hon· 

rodo Sr, ministro da guerra, o oito som dnvirlu 
responderá polo sou collocu, qn11 inrolízrnento 
niio ostJí na cosa. Pondero a S. Ex. guo qnnl· 
qUOI' duclarnçiio do govemo terá o eOeito, niio 
só rio obstHr a que as violoncías do que eslá 
nmonçnrln n cnmnJ•a municipal J!o Ayuruocn so 
realizem no citado rlia 16, como cvitnt·á u per· 
tUJ'huçiJO ria ordem publíeu. · 

Vou mundnr :i 1ncsa o meu requerimento, 
F'oi lido o apoiado o seguinte 

Requerimento 

c Roqueiro !jliO informo o governo, por inlur· 
media rio mínístería riu jusiÍ\'11 o ouvindo n pl'C• 
sidondn do Minas GoJ•nes, sobre os fuctos OC• 
cor1'Íllos n:• cidnrlo da Aynrocu por occnsiiio de 
prouodoNo 1í npUJ'nc:io dos votos pura vurea· 
dores e juízos do tmz eleitos tlllílllumonto, 

• Snln uns scs;iies, Ii do Agosto do 1880,- J. 
D. nibeh•oda Luz.• 

O Sr. Visconde de PelotaM (mi· 
nistJ'O dn au"rl'll):-:\1'. jli'Osi~ontrJ, o nobre mi· 
nisli'O rlajustiçll, meu hlllll'udu cullcgn, ni10 ost1l 
prnscnto; mas posso ulllnntmr quu S. Ex. to• 
mnr~ nu devida uunsidcruçiio o quo ucobn do 
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oxp~r o nnhro s~narlor e nfio demorar,·, n ex· 
porliçfio dns provirlllncias que fOI'Ofll proci··ns, 
nno sri pnm n"dovitlo puniçno dos nntu1·es dos 
!'netos, n qno so roferin o noliro sonndor, como 
pnrn Jll'ovonir o quo Jlorvonturn se premedito, 
como S, Ex, rocoin, (Muito lu•m; muito bom,) 
. O Sn, llm&mo DA Luz:-Isto só ó bnstunle, 

O Sn, Cnuz MACIIADO:-A palavra do governo 
r! ncreditndn em tudn n parte, felizmente, 

O S•·. Ribeiro da Luz:-A' vis la 
dn declurnçüo do honrado ministro da guerra, 
de que o sou collugn o Sr, ministr·o dn ,justir.a· 
h a. do to.mar cm conside!·nçüo os observnr;üos pÔr 
m!m fortns.o dnr provHlencins pn1·n que nüo só 
10,111m punidos os nutores dos fnctos n quo me 
referi, como nindn dnqneiJHs que se premeditam, 
entendo que dovo relir'al' o meu requm·imento 
por estnr preenchido o fim que ti v o em vi;tn. 

Consultado o senuuo,resolvo affirmativamenle. 

O CANAl, DO MANGUE 

O 8••. Leitão da Cunha :-Sr. pre
sidente, como se nchn s•lbro u mosn o trnhnlhn da 
cornmisstio do orçamento concDI'nonto no minis· 
leria do impel'io, fJUO tuni de entro r brevemente 
nn ordem elo dia ; o pretendendo ou tomar purte · 
nesta discus~no e trntnr, pulo meno~, tio um ns
sumpto do quA mo tenho constnnternento aqui 
or:cupadn, n hy~:ieuo publicif da cidnde do llio de 
Janoir·o,necossitn do umn informndio do governo, 
n é pn!'n hnvcl·n que \rou. rnan .. lJnr l\ mcsn um 
rer(UOrlllfOIIIO, 

O senarlo lw do recordur.so do que em urna 
dos sessões pnssndns, oci:upnndo·mo deste ns· 
sumpto, n//urli no /'neto inqunllfir:av"l' do ho· 
ver o ~ovor·no despendido n sul,ido sornm• 
do ~00 o tnnlos contos, 011 iJOO, com n dusoiJ· 
struc1,•iio o njnnlinnmonto do canal do mangue 
du citlndo novu, srmtlo IJU~ post,rim•rnpnto pnr·to 
dos to cunnl fui intoinnnonto destruidn, isto é, 
~rando JIUI'te dns OIJI'ns feitas eomplotnm,nto 
do;ti'Uitln, inclusivo uma ponte quo u/li oxislio, 
tudo JIOI' cll'uito do um cont1·ato, lil'~lndo ,,ntr·o o 
g-ovel'no imperinl o o empreznr·io !lu cun~trucçnn 
do um mm·cndo, junto do cdificio da osculu do 
S. SeiJu>liiio, . 

Ncs>n ac,•nsiiío, digo, trntnndo ou doste as· 
sumpto, cllllmoi a nl!onçiio do governo pnr·a este 
fucto,e mostrei que, tendo sido rescindido nqucllo 
c_ontr•nto, o governo mnudórn ccrenr o espaço 
em rJUO devin ~nr ns>entndo o mencionado •ncr· 
cada; o nisso llcnrmn ns cousa~. ompeiorondo-so 
o 011ado d!'ssn parto do cunnl, nntos da des· 
per.n fcrtn poJo ~ovurno pnrn dosobstrucçuo dello 
e Hjm·dinnrnonto de suns margens. 

Sf111 p11ssndos curcn do 11ous nnnos, sogurn· 
monto mais de um tmno, o ns cousns pormn· 
necorn no mesmo nstndo, isto é, o fóco do 
jnfecçuo, que nlli oxisLin o que o govomo pro· 
CUI'I'II'II I'OIIIOVOI', existo aindn, O hujO nggra· 
Yndo, 

Niio mo constn, pelo menos u:1dn tenho vislo 
pu!Jllcndo, do onrlu so inilrn que o govorno 
Jli'OVidcncli'll'll n IIII I'OSpcilo, 

Li nponns 11111 nviso, dirigitlo pelo mlnlsterio 
do irn110rlo ao du ngricultut·n, afim do que mnn· 

dnsso orçnr n desnezn necessnrin. em ordPm n 
rpw, n oxpensns do emproznr•io, se restubele· 
cassem ns cousns no nnLígo pó, . 

Esse nvlso foi publicado, nuo tendo.postorior· 
menta trnnspirndo mnis nndn, 

Assim quo, Clll'or;o dns informncõrs constantes 
rlosto requerimento paru opportnnumente ln· 
torpollnr o SI', ministro do unperio o mais des· 
envolvidnrnonto discutir o nssumpto, 

Foi l!do, apoiado, posto n votos e npprovndo 
o segum te 

Requcl'imonto 

. • Requ~iro que se peça no governo n seguinte 
mformaçuo: 

• Si o empreznrio dn construccão do mercado 
no canal do mnuguo junto ao edificio rla escola 
de S. Scbnstião interpoz rceurso, administrativo, 
ou j udiciario,rln docisüo do ministerio do imperio 
que rescindiu o contrato, firmado entro o mesmo 
minist.erio o aquello omprozario, para conslruc· · 
çfío do dito mercado. 

• No cnso nffirmativo, qual o estado em que se 
acha o processo de recurso que· tiver havido. 

• Paço do senado om H do Agosto de :1880.
Loitão dit Cun/1a, • 

CONFLICTO NAS PnOXIMIDADES DA VISTA ALEGR!l, 
N.~ LEOI'Or.DINA 

o !!h•, .~orrel~:-;-üuvi, nesta cnsn, que .' 
n,nnlii'O mrnrstro dn JUStiça, reprova• o uso do· 
drro1to ri e uprosontnr ro9,uer1mentos, · 

Ni1n ncornpnnho n S. Ex. neste juizo desfuvo
ravol á sabedoria dos autores do nos~o re~i· 
lfrt:nto. Seria ontr·ctnnto de sun opinião si S. Ex. 
se liw[tosso n cnndBmnar o abuso desse meio, 
que ni1o foi oslnl•elecido no rel(imonto senfío u 
J,em dus diseussões, e pnrn melhor suslentnçüo 
du rnt~r·esse publico, 

Em umn das 'cssilfls pnssn~ns, eu disso que n 
que;Jfio du segurança individual devia rnerecer 
u mais sOI'in utten~iiu do governo. Cumpro, em 
verrlndu, que n;io seja o eipir itn publico, a toda 
horu, sobresnltndo com a noticia do ractos deso· 
!adores em mntol'ia do tnntn lrnnscen.toncin. 
Uujll, vou pedir informnções no governo sobro 
um desse< ntlontndos, ljUe encontro descriplo 
no Leopo/dinellse, de ll do corrente: 

• JJo1'rorosa cal'nificilla.- Treme-nos n miío 
no rolntnr circumstnncindumenle o cnntlíclo 
trnvndo entro os tr·nbalhadorns· dn estrndn de 
ferro e um pu11hndo tio homens pncificos, resi· 
dentes no nnainl do :), Francisco do Pnuln, 
povondo fronloiro ri ostuçãn dn Vista Aleg1·e. 

• A cirlndo elo Lenpoldinn foi sorprondida 
cnm n noticin d11sse brusco nttentndo, tão bar· 
hnr·o tulvoz como o mor·ticinio du Victoria, nn 
provincln do Por·nnmbuco. 

• Domi11go, polus 4 horns dn tordo, Roque, 
escravo do Vicente llodriguos, sendo persc· 
guldo llilln turma de trnbnlhndores dn vin·ferren, 
cort'OLI nprossndnmeuto a roJ'uglou·so no int~rior 
de cn;n do nornurdina Forroim do Lncerdn ; os 
aggrossoros corcm·nm o predlo e tontnrnm lo· 
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vnl·o do nssnllo, no que fornm repollidos pelos 
cidndãos pnctllcos dn vir.lnhnn(•n. 

c 'l'rnvou·so umn lulu desigunl entre os dous 
grupos, rosultnndo llcnrom ~rnvcmr•nte fet•idos 
o pror.urndor de cnusns Antonio José Leite Gui· 
muriies, Jo>é Mnrin Cuynbnno (hn pouco tempo 
solto dn cudên dostn cidnde), noquo, osm•nvo ~e 
Vicente Rodrigues, João Buptistn Hnhottin, Funo 
Brogn e muis cinco lndlviduos cujos nomes 
ignoro mos. 

c Compnrer.eu no !ognr do rlclicto o inspector 
José Jncintho de Pnivn e nn l'ultn de for•·a suf· 
ficionte P•·rn reprossãu do crime, expediu um 
telegrammn no delego do de policio desta cidudll, 
o qual so~uiu em tr·em especiul com o contin· 
gente polici:d disponivelno qunrtel. 

• Forçns, destncnd11s emCntngunzes, se~:uirom 
tnmbt•m pnrn o thentro dos acontecimentos; em 
breve trnnsr'ormou-se em vorrlndeira prnçn de 
armno n solitar·in estn(•ão do Vistn Alegre. 

• Momentos notes do desembnrQue dn policio 
os sediciosos siti11ram n mOI·adll do 1). Pompilia, 
ollm de .ra~tnr umn jovcn dunzclla, tutelada 
dn mesmn senhora. 

c DesOlando a tropa requisitada, os. delin· 
quente~ emburcornm nus ennõus surtas :i m11r· 
gem 'do rio Pombo e comet·arnm n dirigit• 
gruçolns e doestas ú nutoridude 'constituidn. 

c Numerosas trouxas de roupa umontondas no 
snlão do hotel da estaçõo estavam todos rns· 
gudus e ensopndns de sangue I, .. 

c Nn impossibitidntle de bem cumprir seus de· 
veres, ·retir·ou·se o delegudo com n 1'or~11 policial 
d'w1ui e d.·. Cawgunzcs; o t1·em vencia u eurva 
ou semi·t:ii'cuio, udjucenw :i fw:endtl S1111L11 Mut'ill, 
qunudo Olnnchiuisln avistou um troço conSI· 
dCI'IIVd de tl'l!OI!))ll!dOr"s lll'lllnt!OS HIIIUDl'I(IIIldO 

.o trujecto do !ocomotivu. A mnchina trulHI· 
llwndo u toda forço conse;;uiu afugentar nquelln 
gente perigosa. 

c Seg-undn.feiro, ;is H 3/lo da noite, chegou ii 
estn cidodo o segundo trem espr.•cinl, tnwndo 
noticiu de estarem os oliminosos homisindos •·m 
territol'io pertencente 110 tnunicipio de Cntn· 
'RUIIZes •. Ante·hontcm, pelo mnnhü; o St·. Eugenio 
IJotr!ho, delegado ~U!Itt!,.nlu, fJUSsou n j ul'isdiC· 
çüo no Sr. professor Angelo dus Ueis,·tJUu, se· 
guindo á risco os prec,itos úu lei, abriu huntern 
minucioso inquerito ocercn de tüo lamentnvcl 
carniOcinn .• 

Pareco qne ti caso que exige informaçiles da 
parte do guver·no. 

Passo o outro nssumpto. 
No ímportnnto tormo de 1'nmnnduil, proyincin 

.de Minus Geruos, nclw·so vugo o log·;u• de juiz 
municipnl, desde ~9 de Jtlnho de 1879. Estou 
infurmudo duque u cnm1ll'll muni1•ipul t!il'igin·sO 
no nub1·u mlnlsii'O du jusLiçn, pedindo n no111on· 
çila du um juiz, COIII todns ns conúi~.õ,.s quo 
dev.e t<•.r quem I'ÕI' enc11rrc:.ullu do llistl'illuit;lio 
dn jUStl\'0, 

1'!11'11 snber si esto tilo justo pedido .iii foi on 
sorn nttendldo, comprolwndcrei, no meu t•eque· 

·rimonto, tnmbcm um pedido de informações 
sobre este ponto. 

Foi lido, npoludo, posto n votos e npprovndo o 
seguinte 

R~querime11to 

c Requôiro quo pelo ministerio dn ju;tiçn se 
poçu no governo infot•mnçõrs ucercn do snngui
nolonto ~unflicto que teve logur em l..• do cor· 
route, nu~ pro:timtdndes dn estnçiio da Vista Alo· 
~r11,e~trmln de rcr·ro rln LPopoltlina; o bem nssim 
nr.erea dos motivo~ por qu1•tem dei~nrlo de sor 
nomendnjniz mllnici;.nl pnrn o termo de Tnmnn· 
duu. -Mrm~nl Frrwci.<ca_ Correia. • 

Foi 1 ido, upoiodn e remettirlo ti commissfio de 
estntistica o projecto do Sr. Godoy olTet•oc!do 
nn sessão de U do cor'!'onto. • 

ORDim DO DIA 

FIXAÇÃO DE FORÇAS DE TERI\A 

Continuou n 3.• discussão dn propostn d~ 
poder executivo, conv<•rtidn . em pt·ojecto tle let 
pela cnmnrn dns depntntlus, fixnnd·· 11S fttrr,nq do 
lel'rn Jllll'o o nnno nnnnceiro do 1881-1882. 

Foi lifin, opoi11dn e posto om discussão com a 
proposta n seguinte 

EMENDA 

•ncstnbelot;n-se o nrti~o ndditivo n ~. que 
foi scporado cm 2.• discussiio .- Junqueird. 
-Bm·clo drt LUfJUna. • 

O Sr·. Vi,.eonde de PeJotns ( ml· 
·nist•·c da G"':rra ):-Sr. JH'Il;irl••nw, o h~rn 
·nniuntadu em que t11rminou liontem o seu drs· 
t'LII'SO o nol11'a senudo1· pcl11 proviMiu doBnhio, 
inlpussibilitOU·me de respoudcr·lhe, o •.no ve· 
n h o ot·n f~zer, 

S. f~X. COJIIeÇOil dizendo CJUO nfiO impU• 
gnnvn os considt•rnr;õcs, que tinham >ido cnu.n· 
cindns tlelo ministro dn guerrn; 111ns, tJUO pcd1rn 
a rml~vr11 p!ll'n t•xplicar ol:,(umns emendos do 
comndsslio clu marmhu o guer·rn. ·. 

Dns considen,lies <JuO !t•z 8. Ex. tomei ulgn· 
mas nolns, duque me >llrvirei fllll'll n I'CS[JOstn. 

O no!Jrn sen11dor notou q1w o g-overno l)ISIS· 
tisso r·m ;wtlit· uo tlor·tummlio !'orça qno ]nl~n 
insumi!lonte pm·u satisfuzer os neces~idodos do 
sorvko. 

Jt\ tive oecnsifio do cx;,Jicnr no cnmnrn d9s 
Srs. tleputudos urnz"o por que o g-nvr•rnn nuo 
pediu muior l'ul'l'n, cleclnrnndu que teve de re· 
signur·so dinntu' 1lns circumstuncins pouco fo· 
voruvcis tlo the.<ouro. 

Nõo hn duvidu nlgumo, 6 mrsmo incontostn· 
vel, "omo disso o nóllro senador. tfUC a l'oi'Ça 
potlidn ó dirnlnnto. As dill'oron.tos pro~inc!us 
du [nJpt~rio J'Psontnm·io\o dus:-:n msulllcwncm, 
tliiJIO que I'I'COhO lllllilldndns reciDIIIIIÇU!lS !leSSe 
SI'U.ido. Mn;, f!Uu rn·uvtdolwin< ,POilllr!' 10111~1' 
O g11Vlll'llO, 1Jll111Hltl ICIII de COLhH' n COIUl~Ul'IIÇl\0 
do l'uft, d11 J'IJI!III'SOR? 

S. Ex. dis•:o turntwm que jnlg-nvn o soldado 
dt!SIIil'11do pulo '"lditivo dn t'DIIIIII'II dos deputl!• 
dos, quo per·mittin que o tmrnlhilo do ongonhet· 
ros fossa occupado em tt·ubnlhos civis. 

J 

. 
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O governo nüo raz questão 1la pnlavrn -
civis-. 

Entret!Ínto, senhores, devo justincnr n pro
postu iln camnrn, dizendo no nobre senndor fluo 
niio penso como S. EJ>:., porque o trnbn ho 
nuncu dllgrndn. · 

Niio hn muito tempo o governo prussiano co· 
deu um dos bntnlhues do engerthoiros do sou 
exercito, pnra ser cmpr•egudo nn cnnalísnf;iío do 
ngU:ns, cmprczn mora mente pnrticulnr; e o go
verno prussiano zela tnnto como nós n di~ni
dude dos seus soldados. A!li, pois, ponsn-so 
como ou, isto é, que o tr·ubnllw wio degrndn e 
outro tanto d:l-se em diversos outros )Juizos, em 
que o snldado do engenheiros é iguulmente 
oprovoitado. 

Mas, corno disse, o governo niioS !az questão 
dn pnlnvrn- civis-. 

A commisSiio não ncoitou o nngmenlo dos in
structores pnrn a escoln militar dn corte. In
sislo entrotunlo por elle, vis lu ser recl11mndo com 
inst11ncru pelo cunlJnaudnnLo da refel'idu escola, 
que ln ta c0111 uilllculdudea pura n•gulnrisar n in
struc,ão pr11Lic11, por não sor cor·rospondente o 
numero do instructores 110 de alumnns. 

0 goVel'nO IIÜO IBriu dUVÍllll cm DIIJ.(montur DS 
com1wnhias do nprendizes de Goy11z o ~nuns Ge· 
raos; não tendo porém,no orçamonlo ver1J11 pnr11 

. o pagumento cor·re~l'ondente, não póLio sn· 
tisfnzer desde j1í ao nobre senador, 

S. Ex.. ulguma cousa disse cm relnçiío no 
que lhe pareceu ter lrdo om um discurso que 
pronunr1ei n11 c"ma1·a dos Srs • .:._doputudos em 
relnciio 110 c11stigo corporal. 

Eu n:io pedi o rcstlllloler:imonto do ln! cnsti)(o; 
entrownto dovu reJlotir que lllt!'Íbno os aeLos do 
indisciplina que se tem dndo {I 11lternçuo feiro no 
systemn disciplinar Sl'lll serem LOmntiiiS '" lli'O· 
videncihs necessnr·ios par11 garantir melhor pes
sonl uo cxer·cito. 

M11s, repito, não pedi o restabelecimento do 
castigo corpurul ; é umn idó11 que repugna, e 
eu núu a levuntnria nesta cosa ••• 

0 Sn. PARANAGUÁ :- Ap0l11do. 
O Sn. \'tSCONDI~ u~ PELOTA> (millisf>'n dn guerm): 

-Estou cnnvoneido •l" <1110 uu orgnniZÍif;ão dns 
compnnhios de disciplina,tdén que vni se1· levado 
11 ciTei tu e111 vistn dus ordo11s por mi111 expedidas, 
devemos esporur nlgumu molhara, pelo muiur 
rigor noquolles d~pusiLos, e pela sepnra(<iio dos 
iDCOl'rigiVuis duS COI'pDS • • 

u nob1·e sonudor pulo P11run1\ pediu hontem 
oxplí~n,ues soiJJ•o n demissüo do cupil:io Duntils. 
1Jerx01 de dai-as, mas agora venho raparur assa 
!nltn. 

nmigo Mnrquez do Horvnl ou o sustenturln ; 
nté 11hi niio v11i o meu culto r\ nmiznde, nom o 
respeilo r\ momorin do illustre Mnr,Juez, que, 
provavelmente, quando rez oquella nornenciío, 
tg:nOI'DVa rJsln circumstuncia.. · 

Mns, como jrl disse nu cnmnrn dos Srs. de
putados, qunndo tu! nlli intorpellndo sobre esta 
demiss1io, e agora repetirei - si niio houvesse 
essa rnzíio, nlnda assim eu demittirin o capitão 
Doutas. 

Sou obrigado a manter n disciplina do exer· 
cito, tenho ·nisto o mnior empenho, o penso que 
Inço 11Ssiur um serviço no purz •. (Apoiadqs,) 

O c11pitiio Dan tas, prnfessor em unia· escola 
mílítnr, incumbido da e<lucoção de nlumnus mí
liwres, escreveu uma 'carta ao ·Sr. •deputado 
Fern11ndo Osor·io , em que· churnava repetidas 
vezes o presidente· dn provlncin do Rio Grnnde 
do Sul de mentiroso o insistia com· o· mesmo 
Sr. deputndo pura que·a lêsse no parlamento. 

Desde que osso Sr. deputndo Fernando Oso· 
rio niio paz duvida erri satisfazer os desejos da· 
11uello officinl, eu tnmbem niio duvidei por um 
só momento demillil·o do cargo que exercia. 
pnr11 manter a disci)Jiina. 

Penso que procedi muito regulnrmente, pois 
niío podiu consentir que, depois deste tacto, 
contmunsse como professor de uma escola que 
est:i sujeila no presidente da província um otll· 
cial do exercito que des11catava u essa primeira 
autor1dnde o por modo inconvenientiss1rno. 

O Sn. llAnnos llAnnETo :- Então pnrou em 
meio do cnminhn, pois devia sujeitar o otllcinl 
11 consulho do guerr·a. · 

0 Sn, VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
fJUorra ) : - Niio orn motivo parn r.nnto. 

O Sn. llAnnos llAnnEro : -Si, como olllcinl do 
OX<lt;cito.~llo ni10 IJOIIia dizer em carta particul11r 
que o p1·esidontu da provincin fnltuvu á v"rdade 
" ;eu l'ospeilo, devia ser sujeito a conselho de 
guerra. · 

0 Sn. V!SCOIIDE DI! PELOTAS. ( mini.!lro tia 
.Qt!r'l'ra):-P.,rdüo. a !ulta commettidn, cm vista 
da> 1lisposil;ões rrii litnres, filiO ~avn· mnlerlll ·pura 
conselho de ~uerrn, m11s o· nobre· sen~dor não 
pó1le deixur do reconhecer· que na vida militar 
não é a1lmissivel qu·o um exl'mplo de dcsres
l"'ito r\ primeil•a autoridade de um11 província 
p11sso sem repnro, e si o nobre senador se !em· 
brnr de que pilrtia esse tn1lo ex.ompfo do quem 
ern preceptor. do jovens militares, não descul· 
(lnrtl por· certo a rnlta~ . · 

Eu n1io podia tolerar e delxnr passnr desa
percebido o procedimento duqilelle oficial. •.• 

O Sn, BAnnos BAnn&io:-Deixou. 
Fui obrigado 11 dur eRsn demissiio, porque o 

cnpitüo·uuntus !õm llleg111menlo nomeado pura 
professor du escoln militar do llio Grundo, visto 
exigir o rogulnmonlo d.1quelln esool11, pnru u no· 
meu~:io, ~Jli'I'OVaÇIÍu pleno 0111 todus as dout1·inns, 
p.·Jo monos do Clli'SO de 11rLillw!'iu, o que nüo se 
duvu com o cnpilüo Ouutas, 11Ue niio líuhu 11s 
o)lpi'Dvuçõos plen11s oxighlns, uiio pudendo, por
tau lu, coutiuuUI' como Jli'OI'essordu escola cuutr·a 
ll dlspuslçúo CX!li'CSsa do l'OS!JOCliVO regUitl· 

O Sn. Vrsco!lo! om Psr,or~s ( mini.ttro tia 
!J'"rrn) :__;,·l'anto não dclxel,.que o demlttl, o 
tJUC impor·tn n puniçno do nc.lo por elle prali· 
cado, vurdadelr11 tr11nsgrosSiio da dlsc:iplina. 

menta. · 
'· E, nem porq no o ~cio du nomeação tivesse 
sido Prallcodo pelo muu illualrQ e cborado 

O ·sn. BAnnos 13ÁnnE·ro :....: Si o crime nua era 
militar, niiu se pndin impõr pcnll,mllltnr. 

O Sn. V~;coNoG D& l'&LOT.IS (ministro da 
,querr11) :-,N1io er11 crime milllur, rnus .. truus
!P'Ossüu discijJiinar, que oxlgia sua retirada .da 
escola n ,da provlncln. 
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Niio se procedendo como fiz, não hn meio do 
garantir a disciplina elo exercito, o como en
tendo que i\ preferivel uiio ter exercito a pos
suil·o. indisciplinado, ncho que o mou acto 
foi muito justificnvol, o que em vez do 'dnr 
Jogar a censuras do nobre senador, ~o con· 
traria, devia merecer-lhe elogios. 

Devo dizer mais no nobre senador, que co· 
nheço este oficial, aprecio suas qualidades o 
faço dolle muito .bom juizo o, portanto, que não 
podia outro senilmente, que núo fosso o deVO I' 
de manter n disciplina, nnimnr-me a dcmit· 
til·o. (Muito bem.) 

O 8r. .J'unquelrn : - Em nttonção no 
nobre ministro da guorrn, que ncnba de l'ailnr, o 
mesmo porque soaram hon1em '' horas da tnrde 
sem que tivesse podido concluir us.obsei'VnÇiliJs 
que estnva fazendo, volto hoje á tribunn para, 
ainda que rapidamente, dirigir-me no nobre mi· 
nistro e conuluir as obse1·vuçiles com que mo 
occupnvn naqueiin occusiúo. 

Folgo por ver que o nobre ministro cnncorda 
com a commlssiio cm que a força podida não é 
suficiente, 1111s que o governo, urgido sómon te 
pelas circumstuncias do the>ouro, contentou-se 
em pedir o numero de praças constante dn 
sua proposta, bom que esse numero fosso um 
pouco elevado nu cu mura dos Srs. deputados, e 
naturulmente será approvado aqui. 

Realmente a:; i3.5UO IH'uçus pedidas não pó· 
dcm satisfazer n tudas as exi~encius dn del'ezn 
das nossas fronteiras edn guurnii!ÜO regular das 
nOSSOS provincia~; e eu Vejo com Cei'IO desprn· 
zer que quando tmhumos uma populaç<io menor 
e uma rendu infllrior á que hoje possuimo•, 
sustentuvumos um exercito muito mais nume· 
TLSO, 

Hontom pronunciei-mo contra a tcndencin 
quo se to•m muuirestudo1 elo corto tempo a esln 
parte, de reduzir consldel'nvelmente os nossos 
armamentos, porque r.~sa roduc~üo ni1o imJIOI'Iu 
só uma 11npJ'eV1dencw, soniio tumllem um 
grande ataque ás n~ssus llnnncns, por.Juo no mo· 
monto em CjUe precisarmos do umn COI'ça raspei· 
lavei em torra ou no mar, to1·cmos de ollter 
armamento procipitudumcnte, comprando pelo 
duplo aquillo que no remanso da paz póde-so 
obter multo mms barato. 

Esta considera\•iio se fez, o parece que calou 
no unimo do publico o do senado, guando se 
discutiu a lei de fixação de Corças de mar, o 
devo-se repetir agora, pura que o espil•ito do 
exagerada economia não vú fazendo seu caminho 
de maneira n reduzir o no•so exercito a uns 
quadros muito pequenos, a n1io se procurar 
tratar do armamento nocessnrio, de tórma que 
dada uma omorgoncia quulquer, tcnhumos dê 
ver reproduzidos os grandes dispendios que 
fizemos desde i86~ utó i810. 

;P~rtnnto~ repito, folgo por ~êr. que o nobre 
mtmstro nno tl contruí o a esta 1deu, e nem ou
tra cousa era de esporur de um gonernlque co
nhec-I perreltamento o nosso exercito, que tomou 
Importante parte na compunha contra o Pa1·n· 
guay, o~ tendo para si uma grando som ma do 
glorias. (Apoiados.) 

Tambem, Sr. prcsldento, o nobre ministro aca· 
ba do dar uma prova da sua alta discrição, do 

sou doseio de concordar com a commissão, que, 
penso, lnlui'PI'etu os senLimcnlos do sonndo,. 
quando nõo l'nz questão de cc1·tos emendas que 
no entender da comrnissõo aporl'oiçonm alguns 
dos udditivos CJUO vlornm da camurn dos depu· 
tndos. 

Insisto em dizer que niio so Jlódo attribuil• 
ao butalhiio de engenheiros, trabalhos de qunl· 
quer sorte que niio sejam propriumento mil i· 
tares. 

A cnmaru dos Srs. deputados entundou 
que o pcssonl desse batalhão podia ser emprc· 
~ado tumbcm cm trabalhos de engenharia ctvil; 
mns a commissão do senado eliminou essa~ 
palavras.-

O soldado, quer soja voluntal·io, CJuer soja 
oriundo da lei de26 de Setembro de 187~, con
Li'ahe para com o Estudo certas obrigações, mas 
nunca • do ser operaria cm cm prezas propria· 
monto civis. 

Ellu esta obrigado, como .o soldado do todos 
os tempos, a trabalhar nas ouras que ihu são 
prup1·ias, nus do fol·tillcnçiio, indispon~uveis 
n segurança do Estudo e do proprio ~xcrcilo. 
E' assim que os l'omnnos empregavam as suas 
lo~iõcs na r·onstrucção das vias militares, o 
outras obras propriamente militai'OS. O me~mo 
tom Jll'llticudo. a Prussin, o bem assim ou· 
tros pnizes. Querer obrigar o volunturio a 
ti'Uhaihnr na construcç~o do estradns, muitas 
vezes commerciae~, ~erln uma oxorhit;.ncin 
contra o direito (apoindos) desses cidndão~, ou 
volunturius, ou alislndos cm virturlo dn lei do 
sorteio JlUI'U SOI'Virom o sou paiz como militares 
o nuncu corno operarias de em prezas purlicu· 
lares. 

Portanto muita raziio teve a commissiio 
quundo eliminou n pulavra civi.!. O nnb1·o mi· 
nistro ueaiJa de dar uma prova da sua córdurn, 
11Cuitundo ossa emenda. 

Da n1esmn maneirn entendeu a commissiio qtte 
nfoo d.•vin untu1·izur o govorno a tirur intoil'll• 
monte o soldo ás JH'ar;ns quo Curem sepnrndns 
JHII'n os depositas de disciplina ; flOI'IJUe o mili· 
tnl' não pódo po1·der toilo o seu soldo sonüo em 
virLude de sontr.nça, que o exclua do exercito. 
Consoguintomcnlo, si esses depositas s:o um 
castigo pura os pra~as do exercito, !Justa que 
pel'cum umn parto do soldo ; porqnc alli a dis· 
ciplina é mais rigorosa o o trabalho mais nr· 
duo. O poder logislalivo exorbitaria si lhos 
tirusse todo o soldo. Por isso a commissão ro· 
duziu n pordu ú motodo, e o nobre ministro, 
repito, com toda a cordura nceitou a emonrln. 

A commisslio não negou o seu assentimento 
u outros udditivos, porque ollcs so impoem por 
si mesmos. E' assim que acoitou a pel'mnnon· 
cio dn commissão do promoções, que póde pres
tar grandos serviços , visto CJUo n ropa1•tiçüo de 
ajudante general nüo devo sor Incumbido mais 
dos te trnbolho, tendo já ú sou cargo outros que 
exigem grande actividudo, como o do movi· 
menta do pessoal do oxerci\o. 

A commissiio entonrleu propor ao ao nado a 
sepuruçiio de outros addltivos, que importnm 
quoslilos melindrosas e dllllcels, como u qnorlir. 
respeito ás Jli'Omoçiles. 

Pu roce que nilo se deve legislnr nesse assum
pto por fragmentos e retalhos. Conviria que o 

r. 
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nohro ministro ouvisse as possons mais onlcn
!lidus,e orgnnizu~so um projecto enmplnto, quo 
sujoitnssc no eonhecimonto du nssomhlón ~ornl, 
SOI'in nwis um SOI'Viço elo S. Ex. no exercito. 

Mos o nobi'O mlnisll·o insisto em um dos 
ndditivos, rofoi'Dnto n instructoras parn n oseola 
militnr do côrte. 

Qunndo a commissiio conforonciou n respeito 
da [li'Opostu viniln dn cnmara dos doputndos, tlil 
disso nos meus collegns CJUO, hnvondo um 
ncoroscimo do dospozn,!Jom CJUO JlOIJUeno, nosso 
auditivo, soriu tnmlwm prudonto sepnrnl·n. 
~los, vistn o insistonein do nobro ministro, sendo 
poquono o nugmento do dos[lOZII o pnrocondo, 
pelos razues nddtlZitlns pot· S. gx,, qtw esses 
mstructores são nocossnl'ios ás escolns militnl'es, 
julgo SOl' O CIISO du prescindil' a COIIllllÍSSitQ 
da emenda dn sopnrnçi10 o votar pelo additivo ; 
Jlorquo não pódo negar no govomo uma mu· 
didn dossn ordem quo alio entendo convir :i 
disciplina CJ no nugmonto dn instrlJOI'ãO- dos 
militnl·es flUO os!Uo nossas escolas. (ilJlOitÍdos.) 

Portanto, a commissffo rnnndar:í uma emenda 
no sentido do rotirur a CJUO enviou para sepa
rar·se essa additiYo. ' 

Igualmente tive ~rondo satisfação no ver que 
o nobre ministro ndortava as minhas idóns em 
rola~ão i1s companhia~ de np•·endizo< militai'Os. 
Eu disso hontem, CJUC o meu ideal em relação 
ao exercito o it ll1fll'tnhn,ern n crençüo cm gJ':mtlo 
escala dessas companhias, sondo do aprendizes 
militares no exercito, o do aprendizes mari· 
nhoii'OS na armada. Mediante essa proviiloncin, 
niio se precisaria parn o oxCI'uito o a annnda elo 
pôt• cm oxocuçiio lei alguma de rccrntnmcnto. 
Essas praças vindas dn companhias, tmrinm o 
-conhecimento du disciplinn o do quanto se refc· 
ro no sou mistO!'; nfio estando nesse caso uma 
praça que 6 tirada do seu trabalho o niío pódo 
aprendot· do din para noite o que sirva pnru 
tornnl-n um sofl'l·ivol infante 011 mnt·inhoiro 
( a,voiados ), podendo sómonto no cnbo do muitos 
mezcs adquirir conhecimento iJJcomploto do 
serviço de torra ou dos manejos ue um navio, 

Si dermos certo doscnvolvimonto n essas 
companhias, ospeeialmonto ils jil crcadas om 
Minas o Goyaz, poderemos ter em pouco tempo 
um grande viveiro do soldados ilc infnutnria. 
Quanto ú arlilhnrin, tomos um deposito que 
vai servindo, porque essa arma niio lll'ocisn do 
possonl muito numeroso. 

Com relaçiio ú infantaria, trit·iumos grnndo 
contingente nessas compnnhins, om que podo
rinm sor ndmittidos muitos orpbãos o in11onuos. 
Foi por isso que mo descontentou n med1dn quo 
reduziu o numero do praças em cnda uma 
dessas compnnhins nãO sõmonto. Isto foi decre
tado o anno passado pelas urgoncias do orçn. 
monto. 

Eu, pois, pediria ao nobre ministro quo con
sultasse nos sous collcgos sobro nJJOSSibilldndo 
do elevar no corrente anuo essas uns c.ompn
nhias ao sorr estado completo. 1'nmbcm S. Ex. 
devia ter om vista o quo determinou uuur lo i do 
flxaçiio de forças, dll Ires ou quatro nu nos pas
sados, occrcu da croanilo de outras comrnnhias 
nas diversas provinciôs, 

V. !V 

Uma co111pnnhin com ~O prnçns niio JlÓ<le ~er
vil·, pois CJUO duvo ter, segundo 11 sua Oi'gnnizo
çiio, 100 Jll'aÇIIS. 

A JII'OVincin ele llinns ó muito populosa o niio 
tem inl'ltituic;Uos rui!it:11'os; mioU muitn dutnl·n · 
oom umn compnnhln do -100 aprmHiizos, 

S1·. J<rosid,.nto, cu ilonlcm toqnni cm clorrs 
pontOSIIIIJIOl'tllniOS; 11 dj~,.jpJinn do C.\OI'CÍtO C a 
lei de l'el'l'lltnmcnto. Ni10 fiz, nem podia fazer 110 
nob•·c ministro 11 eon<Ui'n do lho ntt>·ilmir o 
propnsito do voltnJ•rnos no J'l•ginH·n do cnstig-o 
COI'JIOI'nl. Ni10 podi11 ruz,•l·o, porqne conheço os 
::;elltÍIIlOtJlOS C/IVIllhoii'Ol-lCO~ dn IIObJ•n tnini~lro, 
o •·enlmcnto hoje ó impossível voltai' ÍIIJUCIIo 
systcmn. . 

0 Sn. Sn.VEIIlA MAIITINS:-Si continu~r O 
CXCI'CÍIO como "511\, UÜO !Jn llUli'O J'OIIIOUÍO, 

O Sr. .. TuNQUI~IIIA:-Eu disso que n id<:n da 
indiseiplina elo CXHI'Cito,qno Iom npp:ll'ecido nos 
discus,iJe.<, Hão póde deixnr do fiiZ<ll' m:í im
prussito no espir•ifo publico; o nllil'moi ~uc o 
nobre ministro no "a11111rn dos dPputndos lizora 
l'doroncia n isso, Ncssn occnsião on 11fio Linha 
presentes os jornnc~. sc~unrlo o~ qu.,os S. Ex:. 
porccurn propenso n U1·rellitnr que n indi~r:i
plina proYinlw cm grande purto da oboli~üo do 
castigo corpornl. 

Mas, procul·nudo osjornaes do àin, li no Dia
rio Oflicial o segui n lo ( ld): 

(S. Ex. respondia no Sr. Frcitns Coulinho) 
• Fallotl o noiH'e deputado nu indisciplina do 

exercito. I\enlmonto o OXCI'tito s•3 rosento um 
pouco em sun disciplina ; mns 'llll'lll terá u · 
maior• culpa distu? O ministro da r;tWI'>'a? Nilo. 

• Parece· mo que, dosdu nue se op11rou, por dis
posiçiin legisl:1th~n, :l!tern·{;iio profundn no :;ys. 
tema disciJ•Iinnr do oxnt·cito, niio ú p:11'11 o'tra· 
nluu· que a sun upplicuç:lo não pt'Ollnzn resu1· 
lados r:àmplotos, sendo os mesmos do antigo 
systemu os seus clomentos ··onstitutivos. !'Oi'· 
tunto, o- -ministro da guol'l'D mio 6 culpudô, 
cnmo 11 nobi'u dcput11do suppüe. O nrinist>'O da 
guerra procm•o, por todos os meios ao sou nl· 
c:mco, melhOI'al' u disciplino do exercito; tem 
nisso o maior empenho, o tudu farú para o ai· 
cnnçnr. • 

Oro, d1•ssns palavras so doprehonrle que o 
noili'O ministro da guerra declororr, e b0111, que· 
o ministOI'ÍO octu"l niio J'oi fJUOill determinou 
sem c I !Janto llbolit•iio; nws vu·SO lumlluln •1uo o 
nobre mjnisti'O Dlli'ilmo um pouco o incli>ci
Piinn r1ue alguns notam no exercito, n osso !'neto 
o diz que cllo é oriundo rio diSl>Osir.ilo ll•gisln· 
11Yn. 

O Jo!•nal elo Com!IWI'cio, no resumo do dlscnrso 
do nobr•o ministro, attrilluo n S. Ex: o seguinte 
(Jii) : . 

• Sobro a indisciiliinn 1\o cxerr:ito, n que 
alltldiu o nobre deputado, reconhece o orador 
que ronlmonto o oxot·clto rcsento-so tio fnltn do 
disciplina; mns purer.o·lho CJllO a culjm niío li 
do ministcrlo du guerra, c antes do parlamento, 
que u!Juliu o cnsliAO corporal, unieo moia do 
conter os turiJulontos. Comtudo, o·nllnistcrio 
d:> gtwrr11 procura por todos os meios a sou 
nlcuncc molhorar essa disoipllnu, 

23 



:1.78 ANNAES DO SENADO 

A Gazeta de Noticias uo mesmo din diz o que. 
passo n ler (li!): 

• S. Ex. fallou cm iudisciplinn;no exercito, 
mas o Ol'ndor devo jlel"guntnr n S. Ex. si pMo 
dlzor fJIICill tl o mais rusponsuvol por some· 
lhnnto indisciplinu, si o ministro dn guerrn, 
ou ... Nfio devo dizer qnom; o filiO subo ti que, 
depois do abolido o castigo corporal no oxorcito, 
cslo, rJLlC é cunslituidà com ns clussos mnis ntrn· 
zndas ua nossn sociedade, ti difficilmontc con· 
tido. • 

Por consoguinto, nqni oslil claro o penso monto 
do nobre mínistro, isto ti, do dizer, com l'aziío, 
guo niío foi o minislorio dn guorro quem isso 
determinou, o sim o pnrlnmento; mas que ossa 
n!Jolit•iío tom inUuido pnrn um corto estado do 
üulisciplinn do exercito. 

Niío fjucro, nem quiz hontcm, quontlo fnlloi 
a cslo respeito, nognr pcrcmptoriamcnto, r1ue n 
uboliniTo do castigo COI'Jlornl tivesse de nlgumn 
manc'im inJluido porn que nppnrc.cossom nl~uns 
fuctcs ~uo rcvelnssom. indisciplino .. O rJuo ou 
disso fOI rJUO entre o :<nligo systcmn, dogTndnnto, 
que uiio tendia, cortnmonto, pnrn elevar o moral 
do sotdudo, o o systemn actual, niio havin quo 
hosilnr, [Iorque ossos pergwnos factos do fnlln de 
disciplina cr:tm nltnmcnt:J comjJOnsndos po!n 
no!Ji!itn"iio do soldndo, e rtnc o parlnmonto, 
tendo o1i1 J8i~·. pr.·lo nrt. 8. 0 rln lei do ~IJ do Se· 
tom!Jro, nholido o cnsU~o corpornl, o:,rou com 
perfeito conhccilllonlo tio c:nnsa. 

Ern eu ont5o ministro da gncrrn, c tive nlgllns 
momentos de hesitnciTo,mcsmo uma certo inqaic· 
tnçiío, porr,uo via • quo inrnos passar brnscu· 
mcnlo do nntigo systoiiHl do castigo. corporal 
porn um novo systomn, sem rjnc livcssumos 

· nindn snnccionndo o codigo pcnn o o do pro· 
cosso rnilitnr, que scrium medidas complomon· 
tares dcstn ; nucs, cm· visln da detormina<,liio do 
art. 8." da.lci, niío mo foi. passivo! procraslinnr 
a oxocut•iío dessa disposiçiio. Consultei verbal· 
monto ; como disso hontcm, os membros dn 
socc•iio do marinha o guorrn do consolho do cs· 
tudo ; nchoi CJllO n opiniiTo do venerando Vi~· 
contlo do Almotó oro muito digno de seguir-se, 
e rmz cm exccuc•iio n medida. 

Depois rlo PI'OÍ!oder ussim, esperei por algum 
tomr1o qac surgissomrosultnt!os úesnnimadorcs; 
mas nüo, Sr. prosidontc, tacs rosullndos nTio sur· 
giram ; um ou outi'O facto quo hoje so notu, 
tom·so daria om todos os tempos. Os nobrrs se· 
nadares, que sffo provoctos nu administrnçiio ptt· 
Llica c on1 nossa histori.n, sn!Jum jlCI'fcitumcnté 
rJUO cnli'O pruças do exercito SOIII!H'o houve ossns 
pequenas rixas, esses mot!us, ossos dos?rdons, 
mesmo no tompo cm que VI~OI'nvn o castcgo cor· 
pornl. .Eu, portanto, niío hesitei, nem hesito, 
entre os perigos da actunl llherdndo om rrue o 
soldado tem sua fi'Ontc cr:;uit!:1, c o pretendido 
socogo du nntign cspocic de escravidão n quo 
estavam sujeitos. · 

Meu fito, cliscutinuo cstn mnterin, não ó con· 
su1•ar o nob1·o ministro, quo niio concorreu parti 
so uccrettu· os ln meti ida; mas sim PI'Olcstnr con· 
trn qunlr!UOl' propngnndn fJUC so fn~a no sentido 

·de nttribnir o os lado nctnnl do exercito, que niio 
cl.aliús lUa ruim como muitos f!Uerom pintar, n 
ossn disposiçtco snlutnr da lei do 21J do Se· 
tpm!Jro. 

O Sn. Sll.VEillA b!AnTINs: '- Niío existo um 
bntalhiio,quo preste. 

O Sn. JuNQUElllA:-As causas SCI'iio outras. O 
nobre sonudor, cujos seutimentos liberacs o 
pniz c:onhoce, nffo tom o direito do quc1·or attri
bttir t\ aholiçiio do castigo corporal o máo estado 
om que por vonlltl'a estejam os bntnlhõos do 
eXOI'Cito, ll!ÍO tom OSlO direito, 

O Sn. LEITÃO DA CuÍmA:-Estüo as scenas 
trocadas .•. 

O Sn. JUNQUEtnA :-Pois ontiio havemos de 
comlemnur os cidndiios braziloiros n fazerem 
pnrto de corpemçõcs cm r[uc a chibata o a 
pt·ancha-o custigo corporu - seja n primeira 
pniaVI'a? 

Não sabe o nobro senador que 11ma dns razões 
jlrincipacs por quo o exercito tem tido affiucncia 
de voluntnrios, uiio tendo sido preciso rccor
rcr-so no sorteie, li JlOI'rJUC o cid.ntliio b1•azi!oiro 
conhece quo. nlislnndo-sc uns flloirns uo exercito 
mio cstú sujeito a castigo corpo1•a!? Esta consi· 
dol'a\•iio é.dc alttt vnlia. 

No antigo rcgimen havia horror pelo serviço 
das armas .• , 

0 Sn. VISCONDE DE l'2LCTAS (ministro da 
guerra) dá um npnrte. . 

O Sn. JUNQUE!IlA :- Ninguom qunrin, salvo si 
fosso rcconhoc:i!lo cndeto ou nob1'o, assentar 
11rn~n nas flloirns do oxercito, porque no dia 
scgttinlc podia ser sujeito i1 chibutn ou :i 

lmmcha. o nobre senador, cujos sentimentos 
i!JOI'acs o paiz conhece. . 
0 Sn. SILV2lnA MARTINS :-Isso nüo Ó !ibür· 

dndc, ti impunidade. 
O Sn. JUNQUE!OA:- ... niío pódc quorm• essa 

aviltnçiTo rcsu!lanto do castigo corporal. E' o 
cnso de repetirmos : maio pa1·icu!osam libor. 
talam quam q11iatam sarvitiam. Não tí osso socauo 
dos bntnlhüos, por estarem sujeitos no latogo, 
que devemos querer. Eu disse bontcm no 
nobre ministro e repito: hnjn todo o rigor, haja 
ossos depositas, que podem prostnr muitos ser. 
viços, seja so~ero o supremo conselho militar, 
porque, como Lambem disse houtem, o fazila
monto, nos casos gravissimos, niio degrada o 
soldado, o quo o degrada ti o castigo corporal, 
Na Frnnqn c cm outros paizcs, onde não existo 
esse cnst1go, os trillunuos militures são muito 
severos ; hnJa toda n sovoridade, mas não so 
ilcA'rndc o c1dacliío. 

Deixando do parlo, Sr. presidente, osto ponto, 
porque creio q uo niio é mais possivcl voltar 
atrn1., visto como o que so foz cm 1.87'• foi cm 
virtude do urna propaganda do muitos annos, 
de uma manifesta~iio do sentimento nacional 
qnnsi un:mimo, vou ainda occupar·mc com a, 
IJUeslão da lei do recratamento. 

O Sr. ministro cln A'UCrrn dldsc hontem om 
npnrtc quo niio ospCI'nva muita cous~ dessa· 
lo!; mos cu uiio tomaria n paluvra sobre este 
pouto, JlOrqne S. Ex. só niio fnzia parte do 
pnrlnmonto nossa occnsiiio, como cntrn agorn na 
udministruc;iio, o oa rclcvnria que S. E~~:. dissesse 
que niio ligavu multa imJlOI'tancia nos rcsul· 
lados dessa loi. · 

A minha questiio niio ó com o nobre ministro 
da guerra; a minhn questão é com o Dobro mi·· 
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nistro dn justiça prlncipalmonto, o com o no!Jro 
prcsiclonto do conselho. 

A lei do recrutamento, Sr. prosidonto, 6 uma 
lei irnportnnllssimn, entendo com os direitos 
mais improscrlptivols o mnis sngrndos do cidndffo. 
Um governo qunlrtuor uiio pódo existir, não 
pódo mnnter-so sonuo cm vlrtudo do suns ldóns; 
nós n!ío podemos ndmltlir no Brnzil ministorios 
que se sustentem no poder quando não tonhiio 
idéas fixos com ns qunos se mnntonhnm, qunndo 
não tonham plano definido sobro n orgnniznçiio 
do paiz. 

Na Inglntorra o sutrrngio popular dá n victorin 
do reponto n um partido, como dOll ultimnmcnto 
no partido lViqh, partido lilwrnl, olovando nos 
conselhos dn riorõn n Giadstono o seus compu· 

· nboiros ; mns ostos homens tóm idéas definidas 
o certns soliro n orgnniznçilo do 11niz. 

O Su. ·DANTAS (milbistro da justiça);-Como 
nós tum bem temos. 

O Sn. JUNQUEm~: -Tom idéns assentadas 
sobre n orgnniznçüo oconomicn, judiciarin, mi· 
litar, sobro todos os eleme'"os emfim rrue con
stituem o que se chamn um estado. 

O Sn. DANTAS (ministl·o da j11stipa);- Tnm· 
bom as temos. . 

O Sn. JuNQUEm,\ :-Pois bom, entro nós os 
ministerios so orp:aniznm sem quo os seus ros· 
pcctivos membros tenham idéns nssontadns o 
fixas sobre a orguniznção do puiz. 

O Sn. SIT.vmnA MAnTINS :-V. Ex:., que já foi 
ministro, subo bem disto. 

O Sn. JUNQUEmA :-Mas, si o nobre ministro 
dn justiça foi sempre opposicionista desta lo i ... 

O Sn. DANTAS (ministro da just1ça) dá um 
ap~rto. 

O Sn. JUNQUEIRA·:- ... o si o nohro pras i· 
dento do conselho a combateu nesta casa o vo.tou 
contrn alia, pergunto ou: vós sois coberontes ... 

O Sn. DANTAS (minist1•o da iusti~a) ;- Conti· 
nunmos a ter as mesmas idéas. E' uma lei do 
paiz que deve ser executada omquanto pelos 
maios compMcntes não filr rovogndn. A occa· 
siiio de promover sun revogação não ha do sor 

- n quo fôr ditada por V. Ex., por mais que nos 
mereça, mns quando entendermos que o do· 
vemos fnr.er. . 
. O Sn. B.\nÃo nm CoT&GIPE:-Por ora ainda não 
osttí entendido. 

O Sn. JUNQU&mA :-Este discurso do nobre 
ministro dn jusliça intercnlndo no meu roveJn. 
me varins eonsns. 

O Sn. DAN~AS (ministro drt justiça) :- Trn· 
tomos ngora da reforma oleitorn1 o dos orçn· 
mentes que cst!ío muito demorados; o quanto n 
lei da conscripçiio doixemol·a pnrn depois. 

O Sn. JuNQURIRA:-Em primeiro Jogar devo 
protostnr cimtrn n pnlnvrn - collscripçr7o- que 
V. Ex. niio póde nppllcar; é um orro pornnte 
n scienein, perante n historia, perante n toclmo• 
logia do assumpto. 

A pnlnvra- conscripção- niio pó de ser npplí· 
cada d lei de 26 do Setom!Jro, porque n con
scrlpçiío só existiu em Franca iicpoJs do sys-

tcmn das levas om massa, lei orgnnizndn pelo 
genoral Jourdan. 

~l'omou este nQmo l)órrtuo orn úm alista· 
monto r1no comprehondin n todos,flcnndo npenas, 
estobciccida a prloridndo, n ordem nllmerica 
om Cjtte éndn um devia ser chamado. 

.O Sn. DAN"rAS (ministl·o da justifa) dú um 
apui'te. 

O Sn. JUNQUP.IDA : - A conscripção foi umu 
loi diltestadu, niio tanto pelo systema, mas por 
causa do abuso que delln se fez, porqun em 
França bnvin .levas anuunimonto de 200 n 
300.000 homens. 

Depois da paz goro! estabolocou-Re outro sys· 
temuom iSII:l; systemn IJUO foi•dopois uperl'ci
çomlo om i8a2 pelo genoral Soult. Após estes 
successivos moil!Ornmontos, veio a ser o que é 
a nossa lei de 26 do Setembro, isto é, o syste· 
mn do sol'leio limilndo, que ó um systomn intei· 
rumonte ·diverso, e direi mesmo ao nobre mi· 
nistro da justiça, um systema P,J'ocomsndo pelo 
vosso choro, de saudosa mcmorm, o Sr. conse· 
lheiro NniJUco de Araujo, •mjns Idóns neste ponto , 
vingaram o passaram n fazor parte dn lei' de 2G 
do ~etcmbro. 

0 Sn. DANTAS (111i11iStJ•o dajustipa);- Com· 
bateu-a mui to. 

O Sn. JuNoumm.~ : - Por cansequencia a in· 
justir.a com que V .Ex. combato os ta lei comeou 
pelo ·qualificativo r1ue lhe dú. 

E depois, senhores, como é que os nobres mi· 
nistros estito no poder o deixam pussilr victoriosn 
a lei do 2G de Setembro sem I h o oppilr uma só 
pulavrn? · 

O Sn. D,INTAS (111inistro da justir.a) :-Porque 
é lei do paiz e ó nosso dover observal·n . 

O Sn. JUNQUEIRA :-V. Ex. niio vil que ns 
·propostas do governo foi tas o onno passado, 
quando V. Ex. apoiava o ministorio, o as feitas 
este nnno, quando V. li:x. ó ministro dn corõn, 
dizem todas o seguinte: • Estns forças seriio com· 
pletndas na fórmn-dn loi de i871, • ? 

Eis aqui a lei victorio'sa, pois que por ella é 
que so completam as for~ns militares. E como 
ó quo o no tiro ministro vem declarar perante o 
pu1z que c opposicionistn desta lei·? 

O Sn. DANTAS (ministro da justiQa):-Jit se fez 
o sorteio em algum ponto do Imperio ? 

O Sn. JUNQUElnA:-N!ío, nlío se lem feito; mos 
nem por isso n lei deixn de estar em execu~iio. 
V. Ex. entlio não a tem estudado àevldamonto. 
A lei de 26 do Setembro do 187~ estabelece no seu 
nrt. 1.. • n i dilo do voluntariado, voluntariado 
este que tom nppurecido em grande quantidade 
por dons motivos ; primeiro, foram taos as van· 
tagens que a lei deu aos indivíduos que ser· 
vissem no exercito, foi tal a improsslío fnvoravol 
da abolição do castigo corporal, que muitos ln· 
dividuos, qtte tinham horror t\ profiss1io das 
armus, vieram alistnr-so nns filems do oxor· 
cito. De[Jois limitou o tempo' do serviço, definiu 
perfoitnmonto as condiçuos do soldado o entilo 
ileixou do existir o motivo que cnusnvn reJlU· 
gn ancin a todos no serviço dus nrmns. 
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Em se!(undo Jognr houve umn nmnoncin <lo 
voitlllturios lli'OVOIIillnte som duvido dn silccn do 
1\0I'tO, 

IMn s~crn cessou felizmente. Assim digo no 
no!lro ministro du jtt<tiça que bt·ovnmcnto o 
JIOhi'O IHÍIIÍSII'O ela IJ'UI'rl'a hn do I'OCOI'I'Ol' UOS 
meios ch•stn loi pnt•u eompletnt• ~ fol'<·n, porque 
presn mo,-o JliJsto ponto dosojo SCI' mi1Ô Jli'Opliotn, 
tll'~njo eslnr engnnmlo-, que u I]Uantidmlo do 
volnnlnl'in~ vni t>sr·nss·!Ul', o quo o nobi'O ndnís· 
Li'O du JIIIH'inhu que j1'1 sn vil em difficuldndes <lo 
cOHIJllctar o lwtnlhi1o nnvnl que, sondo de 300 
prn,:us uinrlu ni1o ostJ\ comploto, lm do I'CCOI'i'Oi' 
t;~mbonl 11os maios que n lei dotarminn parn 
Oilil'l' do nlinistoJ'ÍO dn eliOI'I'II O Olllllei'O do Jll'll\'as 
Jll'ecisns pnt'a aqtwlle llntnlhiio, 

PurttiUIO, 11 Jut r!slil ern pleno vi~or, o bJ•ovo .. 
meu to se 1111 do pt·ocoliOI' :lo sorteio, porque 
juh.!'o ljlll! SPr:i /ll't!l!i:-•0 fliZOJ·O. 

Enlt'otnn!o, acilnm-so no~ consoihos do cort'm 
o nollt·n 111inist1'0 dn jn'ti~n e o nobre prosidonto 
do consell10 que l:mlo sn munil't•stnJ'tlffi o so rnn .. 
uiJ'e,.tnmi!OIILI'tii~Slnlci! Cruznm os IJI'tiÇOs: mm~ 
entiio em nome do quo prmcipios govet·nnm? 

A lo i d11 ~li do Seten1b1'0 é nmH lei i mjlortnnto, 
niio é .uwa Jui do segunda ot·dom, nlio ó uma 
lei do pouco alcunco o deve fnzer objecto da 
nttell('iio do' nobres minislt'Os. ll tllflo vez rJne 
os nniH·es ministros flzorntn opposi<:iio n osta lei 
c, continWIIII n fliZCI' ( v1•jn V. Ex., ministros 
fazendo opposi~üo a umn lei I ) •. , -

O Sn, DAN1',\S (ministrodajusti~a):-Oh I Se· 
n\JOJ'Cs I 

O Sn • .TUNQURinA:-... desde quo conlinunm 
a assim Jli'Oeedor, ern de seu dcvor no seguinte 
din do sou govemo npresontor nm projecto re· 
vognndtt·fl. 

u liLibrc minisll•o da justiça é cOJ·to IJUO niío 
ostevo nu parlamento, mas todo o Jlniz subo quo 
no correr uo nnno do :l~7ii, pelo moindo dosso 
nnno prin.,ipulmento, na Jli'OI'incin da Dnhin, 
Jovantou-so umn grando opposiçíio do partido 
liberal cont1·a u lei quo cham11vam errndnmento 
do conscl'iJl~tiO. . 

A!ns o quo ú verdado, Sr. presidente, é CJUO 
dul'llllto todu n discussfio desta lei, loi qno foi 
iniciada nn camnra dos St·s. duputmlos em 1808, 
sob o domínio Iibernl, e que tinha cnt1io o cn· 
rnctor odioso C{UO o nobre ministro dn justiça 
bojo om presta ti lo i do 20 de Setombro, nenhuma 
reclamnçiio levnntou-so nn imprenso. 

Nomcou·so no conwru dos deputados uma 
com missão parn dnt• pnt•ecot•. Estu r.ommissiio 
foi composta, entro outros, dos Srs. Duorqu~ do 
~!no,•do, hoje ministro dn ngriculttlrn, o Loiio 
Valioso, Jwje senador; esta commissfio do nmn 
cnilllll'n liJJot•nl em 1868 opino ti tjt\o o projecto 
op~esontndo m·n digno de sur approvodo pela 
cnmnrn. Esto pro,iocto ó que ostnbolocin n ver· 
dodoirn conscrtpçlio, 

Do pois, om18U9,jJ\ no domini~ da sitnação con· 
servndor,-, u·ntoU·Sil do dnr nudnmento nesta· 
lei na cnmnrn dos deputados. A h I foi o lia mo· 
dillcndn. Voiu plll'n o sonndo o n discussão dtuou 
duns sessões. 

Duruuto osto tempo niio oppnrocou opposiçiio 
súl'in JlOI' parto dn impronsn libornl, uma ou 
out1'a ohsorvaçiio muito fugitiva nponos so foz 

. . 
ontno. Mns, depois tlo promulgndn n loi, dopo!s 
do oxpotlillo o I'OSJlcctivo rogulnmonto, appn· 
1'ecou, na provincin tla Dahia, uma opposiçiio 
tremenda, pcln imprensa com mcotiU-fJS, contra 
n exocuçiío dn lei. Esta opposiçiío foi pos· 
thnmn, ••. 

O Sn. DAN'tAS (m{nistro da iusti~a) :-Não 
llJlOilldo; estr'1 ongnnndo, 

O Sn. JuNoumM:- ... o nppnroceu quando 
jt\ nito crn pl'ecisa num lognl. 

O Sn. DANTAS (mini.lli'O da justi~a) :-Aeom· 
p:mhúmos n discussão JIOia imprensa. 

O Su. LEÃO VEL.L.Oso: -ApoiHdo, 
O Sn. JuNQUEIRA:- Fugitivnmente umn on 

outl'n obsorvnção. Estú na historia. O quo ú ver· 
d ,do ó CJUO, depois do ter cuhitlo o ministerio 
7 de Mtu·ço, qno dizinp1 soro nltimo \la9uoqn 
situnção, o tendo-se llllllll(lll'ndo o mllllstor!O 
Caxins, om 21i do lllllho do 187ti, I'OCI't\doscou 
oss.1 opposição pnsthumu, c cntuo não houve 
pechn quo so nuo lanr;c,sso sobro ,n lo!. ~sou 
lltllllil~e subset•ipto~ foi entt·oguo a otltostdodo 
pu!Jiicn, não só cm arti~os t1e fundo, como em 
muitos m·ligos inedito!'iaos, escriptos nlguus 
por nlguom tjue niio tlovia fnzor 'tnl. 

O CJUO odmirn, ~r~ prosit\on!ç, ~ qne oppn· 
rci:os'e cssu opposu;ao, quando J~ ,nu,o oro qnes· 
t:io delln, qtwnllo o pariu monto J:t tmlw votndo 
a lei, qnondo durante lotlgas sessões o durante 
esse lapso do tempo do sois nnnos, do 1808 n 
18i4, não tlnhn apparoeido na imprensa uma 
opposição sét•ia. 

E' contra isto que mo queixo, prineipnlmonte 
por ver CJUO, fazendo porte do fl'Ubinoto cnvn· 
Jbeit·os que têm idcas contrarins n lei, o sondo 
eJJa rJo tanto interesse enra O poiz, JlOI'QUO diz 
respeito ú sua orgnnizoçuo militar, atú hoje niío 
tivesse nppnrocido, dn parto do govorno, um 
p!•ojecto siqnor, uma Jll'Opostn, modificando 
algumas das disposi~õos ila mesma lei. 

Mas então como qnerois que o povo acredito 
nn verdade dos vossos progrummns' Nn Opi,JÓ· 
siçiio condomnnis uma lei, achais que olla ó tn· 
t01ramonto conu·aria ú ·li!Jcrdnde do cidadiio, 
nos seus direitos os muis imprescriptiveis; o 
entretanto no governo assumi~ e~sn posiçii~ dç 
quiotoçüo, de com modo, e dOiXOIS quo n le1 vu 
surtindo seus olfeitos, pois a consignais nas 
vossas propostos do Jlxuçüo do forças como olc· 
monto proprió para tet•mos os soldados do quo 
precisnmos. 

Mas, senhores, os la lei foi foitn com n cumpli· 
cidade do portiilo liboi'Ui ; esta ú n vordndo. 
Esta lei J'oi foi tu do pois do roclomoçiio do muitos 
nnnos contra o antigo s

1
vstomn dn caçndn hu· 

mana. Nüo digo quo o! n ó perfeito, uuturnl
mento tOI'Jl muitos defeitos, como todos asobrns 
humanas. O qno niio quot•in era que nlio se lho 
tivesse J'mto uma opposi~iio rndtcal, mas uma 
opr.osiçiio govornamontol, no sentido do molho· 
ra •0, _ 

Hoje, no estado cm que nos achamos, dosallo 
os nobres_ ministros que ouzotu revogar essa 
Joi, que ouzom voltUI' porn o untigo systomn ..• 

O Sn. LllÃO VELL.Oso :-Podemos melhorar. 
O Sn. Sil.VEIRA MAnTrNS :-OIH'igando lodos. 
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O Sn .. luNQUiliM :-Isto não 1\ ·unw comn 
_ quo se possn invontnl' r1wilmonto. Hn dnus sys

lomns I'IICiOn11os unicos: o voluutnl·inilo, como 
existe nn Inglnterr11, mns volunt~1·indo quo 
clwmnroi dn l'r11ndu o !ln cilniln, I"II"CJUO os no· 
brBs sunniloros s11bom do qno mnnoirn so rnz nlli 
o I'OCI'utnmonto ; o n conscrip,:iin, ou orn tndn n 
suu inl.uiJ•ozn, cnmo nn PI'US!'in, o I!Omo nu 
Frnnçn cm 1872, ou om um turmo mt~dio, como 
ó o clu nossn loi, syst1•mn rnnis lmmdo u m11ls 
'do OI'Curdo com·us wtorcsso's do lliU pniz oon10 
o nosso, 

l'OI' isso cn rligo CJnO dosnllo nos nohres mi· 
ni~tJ•os n qno revng-ucm ussa loi, qunro ve1• :;i 
SS. E Ex, suo cnpozos d11 voltnr no 11uligo sys
tcmn : qnoro ve1· ~i SS. ICEx. têm o pod"r do 
obtur do pnrlnmonto umn retrutnt'iio complotn 
neste respeito. 

o Sn. SILVE/nA MART!l1S 1hi um np11rto. 
o Sn. SlLVIiihA r.ono : -o voluntnrinrlo' n 

oscolhn dn prollss!io ó um direito do cidndiio. 
0 Sn. SILVEIIIA MAil'I'INS:- 0 milit,m•ismo 

!Íi10 ó umn fii'OIIssiio, constituo um duvor o 11111 
diroito; dofondor u· pntrin ó o dovor de to-
dos •• , , • 

O Sn. SILVEmA Lona:- Nn occnsiüo todos 
dorundoruo ; nuu sri precis11 disto. 

O Sn. JuNQUiiiiiA :-O noiJro scundor e nl· 
guns otttros diwm quu uno se dove contruriur 
a ·vocnçiio do cidadrio, que sojn soldado quem 
quizer; estamos do accurdo. Mas ó JH'COISO vor 
o !JUe nn Jll'nlicn succcdo ; o nu prutica temos 
oxumplos todus os dias. Nfio npplll"I'COffi volun
tarios cm numero fll'ociso pnn1 se pi·eonchcr·cm 
os claros do exercito. Pergunto, nossa hypo· 
thcsc, o que deve fuzor o governo? Devo cs· 
tal' hnbilitudo com uma Joi subiu pura obter os 
bruços PI"Ccisos pnra preenchei' .essns lncunns ; 
o, digo cu, o systamn inaugurado pela lei da 
26 do Setembro do 18il~ mo puro c o o melhor. 
Si os nobres scuadores tôm um S)'Stomn melhor, 
nprosantcm-no. 

O. que digo ó quo o governo nilo tom força 
paro Ji1zor rovogu1· essa lei o volt_!lrmos no an
tigo systemn. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO: -·Niío se quer revo-
gar a lei pai"n volttu· no antigo systomn. 

O Sn. JuNQUE mA:- A lei ó n melhor.· ... 
O Sn. SiLVEinA MAnTINS:-Iscntando os ricos . 
O Sn. JuNQUIUnA :-•.• o o governo nfio seri1 

capaz do a revogar. O que me confirma nessa 
opinifio é vtlr que o uclunl ministorio, tendo 
cuidado do nssumptos multo intorossantss, ainda 
niío disso palnvrn n respeito dostu mntot·in; no 
contrnrin, com o seu silencio, como quo jú tolll 
snnccionndo n lei. 

JJ:' o qtlO quorin dizer. (llf1tito bo111 I llfuito 
bonll) 

O Sr. Dnntns (ministl'o da justi~a) :
Niío mo proponho ontrnr nu discussiio, pnrn a· 
qunl, desde hontem, com tantn insistonoln, tom 
chnmndo o honrado sanador poln Da h ln o mi· 
nistorlo nctunl, o denominndnmonto o honrado 
presidente do conselho'' o ministro da justiça. 

llontem, v. Ex,, Sr. presidente, e o senndo 

ouvirnm n provocnçfio directo, n instnncia c nté 
o dosnllo, nos· quncs julguei nfio dever acudir 
logo. 

O Sn . .TUNQUEmA:- Ah I fiquei mui lo magoo· 
do "m i871i. Expuzcrnm·mo até ú execração 
pulllicn. _ , 

· O Sn. SrLv~mA Lono:-Alnl lei, na verdnde, 
é do. putontu I 
'O Sn. DANTAs (ministl'o da justipa): -Deixei 
de acudir' logo, mio por raltnr no honrado se· 
nndo1" com n cons_idora~ão n queelle tom diroito, 
n"m por·quo roc<Hnsse trnvn1· com S. Ex. deiJnte 
amplo soili'C a mntnrln, mns porque ma parecia 
deslocada n questi<o, o de tO!IO inopportunoo de
bnto ng"OI'U >obre este nssumpto .•• 

O Sn. JuNQU~In,l. :-Não hn tnl I 
O Sn. D.INTAS (ministl'o da justica) : - ••• 

principnlnwnto provocado pelo honr·n"do senador, 
<1110 so mostr11 o;tromeeido pcln Joi dn couscri
pçfio. rnus que, nfio n vendo nindu atncnda, quer 
n todo custo qno sua atu<JUo. 

E' umu cousa que mo tHm custado a co·m-
prohcndcr I . . 

O honrado senndor qucbi'OU lanças por essa 
lei , era ontüo min islro du guerra; rccot'do·mo 
qun conlrn cllo houve pnrccorcs luminosos, 
antro elles o do honrado presidente do senado ; 
a discussiío nrfui f'oi· nmplu, nn imprensa não o 
roi menos; nrlnnl votou esc n lei. 

Eu n comhnti nu imprensa, tendo por meu 
dlstincto companheiro o honrado sonndor pelo 
Dnhiu quo cst<í agorn no mau Indo (re{ot•indo-seao 
Sr. Leria .V"lloso ), sustl!nlando nàs o principio 
do alistamento voluntnrio. 

O Sn. JUNQUEI!~.~. :-Está nn.Iei. 
O Sn. StLVEtll.l. Lona dti um aparto. 
O Sn. DANTAS (ministro da justi~a) :-Estou 

sondo tão interrompillo, que nüo posso expôr 
seguidamente as nunhus idéas. · 

Mas, recordava ou o que se tinha pnssndo, e 
chegnvu no ponto em que o projecto do honrado 
senador rol convertido em lei, notando que nós 
o combutinmos, principalmente porque queria
mos o volunturindo; e, r•nra ter por meio dallo 
soldados puro o eXOI'Cito c pura n armado, 
lembravnmos vnntngeus que forçosn a natural·· 
monto hnvinm de attruhir no serviço dns 
urmus muitas cidndiíos bt•uzileiros, independen· 
tem ou te do recul'so, u que chamo rei do con
scripçiío, a contra o qual nos innn'ifestumos com 
todu u r orça. · _ · 

O que nconlccau votudn a lei? Ató hoje outro 
·meio nua tom sido empregado, pnra Qrecnchar 
os cloros de nosso exercito, seniio o ila alistn
menlo vuluntal'iO; cste·tem sido mais qrre suffi· 
ciente, porqne,segundo posso inrol'mnr no bon· 
rnllo senador, o governo ju lavo necessidade do 
doterminnr que se' parnsse com o allstnmonto 
om muitns provine~as do Imporia, prova do 
quo muitos t•.idadüos volunturiamente se tam 
OJll"osenta<lo pnrn o serviço das armas. 

O Sn. LEÃO VmLLoso:- Prova du desnecessi·· 
dndo da conserlp~iio. 

o Sn. DANTAs (m'inistro da JUStica):- Sem 
duvida. 

··--------------
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O Sn. SILYEIUA Lono:- Si a sêccn conli· 
nunsse ... 

O Sn. DANTAS (minsti'O dn justir-a):- Por
tanto, si apcznr clestn lei, niio tomos snhido 
ainda deste meio do alistamento, si, como é 
conhecido do honrado senador c de todo o 
mundo, tis di>posiçiles dossa mesma lei rola· 
tivas no sorteio e ti conscripçiio não ttlm sido 
OXOCUtntfas .. , 

O Sn. SILYEinA Louo:-Aindn não se fizornm 
sentir .•. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):-... ninda 
niio se Ozornm sentir, cu creio quo O]Jonrado se· 
nmlor ni1o. tem rnziio do querer por for"n que 
os ministros nctnnos, antes do obterem outrns 
nwdidas, r1uo julgam do grundo magnitude e do 
toda n ur;oncia ... 

O Sn. JuNQUEinA:....,. ·Nonlmmn maior do quo 
esta. 

O Sn. DANTAS (ministro da jltstir-a):- .. . se 
propuzessem n retocar, reformar ou modiOcnr 
n lei do que S. Ex. faz n sua mniot· gloria, 

Não comprohendo quo, niio havendo ainda 
por parte do governo nenhuma tentativa neste 
senttdo, sejn S. Ex. r1uem ostcjn n convidar os 
ministt·os, n dcsnfinl-os mesmo, para rovognrem 
n lei. Pnrccin quo, muito no contrm·io, o nobro 
sanador dcvilrn estar sntisfoito, porque niio so 
bole neste seu pndriio do gloria. 

O Sn. JuNQUElnA :- Pelo contJ'nrío ; tive a 
pncioncia de ospcrnr cinco nnnos para dizer isto 
no senado, 

O Sn. SILVEm,\ Lona:- Mns, os tá nrropon
dido do quo fo~ om Jilvor da lei ? 

O Sn. JuNQUEIM à:'! um aparto. 
O Rn. Sn.YEJU.I. L0110 : - Niio sou radical, 

folgo do ser cm tttdo justiceiro ; a minhn norma 
ó a justiça o o direito: 

O Sn . .fuNQUEinA. :- Tnmbem n minha, 
O Sn. SILVEIM Lono : -Mas nisto cstá)nr

rcdndo. 
O Sn. DJ.NTÚ (ministro ela justi~a) : - Em 

conclusüo, Sr. presidente, o mlnistcrio nctunl, e 
particulnrmcnto os ministros n quom se referiu o 
honrado senador, mnntilm ns liléns que sustontn· 
ram nostn mnterin ; mas ellos, como todos os 
homens polilicos, podem combater umn lei 
quando so tratn de ndoptnl-n, mns, umn voz 
ndoptndn, devem rcsp~itnl-n, porque é lei do 
pniz. E, ou nüo conl]lrolwndo tnmborn esta theo· 
rin do honrado sanador: por hnver·se combatido 
um projecto, quo depois ú convertido cm lei, 
S. Ex. quor quo immodintamonte so proponha n 
sun rcvognçiio I 

O Sn. StLv&mA. MAnTINS:- Isso era uiu nunca 
acnbur. 

O Sn. DANTAS (ministi'O da jl!stiÇlt):- Era um 
nunca noabar. . 

O Sn. S1LVE!llA 1\IAnTINs:- A ler uinda não 
foi executada ... 

O Sn. DANTAS (ministro da justiÇtt) :-Assim 
n1ío hnvoriu loi ostnvel; o é por esta. razão quo 
ou, respondendo ns pm·guntns positivas o ro· 
polidas do honrado senador, lhe disso: -Eu o o 

meu honrado collogn o Sr. presidente do cou
solho, .emos ns idéns que ninnifestÍimos quando 
nos oppuzcmos ti lei, o li o no porlomonto e eu 
fórn do put·lnmento ; mns ú Jeí do pniz, h~· 
vemos do respoitnl·a, como cstnmos raspei· 
tando.,. 

O Sn. PAnANAGU.\:- E executal·n com lonl· 
dado. 

O Sn. DANTAS ·(ministro da .iustiplt):-.,., 
exocu tautlo-o com a seriedade quo cumpre u um 
governo. 

Isto nfio qttnr dizer que, desombnrnçndos do 
oul.ros deveres, quo julgamos do mniorurgoncia, 
uiio possamos trntnr' do estudar us moditlcn,;õos, 
que devam ser foitas nossa lei, ]H'incipnlmento 
si cm sua oxocur.iío ellns se tomarem indispen· 
snveis o urgentes. 

Nüo posso dnt' outras oxplicnr.fõcs no hont·ndo 
senador, o mais uma vez peço icençn p:!rn di· 
zer que não comprchondo esta contrurtodndo 
do honrado senudot·, por ver quo o ministorio 
nctunl nüo procuro rovognr n sua lo i, qne con· 
stitue o seu melhor titulo de gloria quundo 
ministro dn guerra. S. Ex. dcviu antes dcsva· 
nocer-so pot• itito, mas mostrn·so incommodndo: 
latat anguis in /wrbis .. , (Jlfuito bom/muito bo1nl) 

O S1·. Cm·reia:-Dcsejo dizer duns pn· 
luvrus sobro um additivo dn commissiio,. com o 
qual tenho duvido cm concordar depois do 
discussfio havida. E' o que so refore no nu· 
gmcnto do ilntnlhão de cngonhoiros. 

O nobre ministro da guerra hnvin proposto 
ostn idca, uma vez que companhias d_cste bata· 
lhiío fossem lambem cncnnegadns do trabalhos 
de engenharia civil; mas a conunissiío entendo 
quc. essa parte do ndditivo devo ser eliminada. 

Posta n quostiio nos te .terreno, julgo que o 
melhor alvitro seria niio nugmentnr o numero 
do tiOO praças 11recisnmento para o batolhiio do 
engenheiros, porém para n forco do üxorcito, 
ficando no governo a fncnldndo "de distribuil·a 
do modo que lho parecer mais conveniente no 
serviço. 

Dn l'órma por que o no!Jro ministro !cz n sua 
pro~ostn so!Jrc esto ponto, pnrcciu-me qno olla 
pod1n sor acoita ; mas, desdo rJUO n idén 6 
mutilndu ... 

0 Sn, VISCONDE DE P&LOt'AS (ministro tia ljlt81'• 
m):- Não foi mutilado, apenas n comniissiio 
propoz a oliminn~iio dn paluvm-civis. 

O Sn .. !UNQUEinJ. :-A propostn niio fnlln cm 
butnlhão do ongonhoiros, o pnrecor é quo falia. 

O Sn. ConnmA:- O quo vejo oxplicndo quanto 
~ ostn moàidn é que a emenda, elevando o nu· 
mero do 11rnças de Jlrot di! 1:!,000 n l:l,tiOO, 
c justincn-so poln ucccssidndo de tot'nlll' nuis 
numeroso o lmtnlhiio de engenheiros. , 

Si porém o nobre ministm exocntnrti n lei, si 
olln passar tal qual se ncllu, no sontitlo dos oh· 
sõt•vnuilos que estou l'uzeudo, nado tonlto a 
acroscontnr. 

Findo o dellnte votou-se o fJi n]lprovmlci a 
omendn do> Srs. Junqueira o Dariio àn Lu~unn. 

Foi igualmonte npprovado o addilivo do Sr. 
Visconde do Pelotus o nn fót·mu do regimento 
ficou resorvndo pnrn tor a ultlmn dlscussiio na 
soguinto sessão. 

} 

_, 
I 

• 

I 



I 

i 
f 
~ 
' ; ' 
J 
; 

' ; 

I 
l 
:1 
I 

' 
• 
f. ... 
i 

,,.. 

~~.· ' 

'j 

SESSÃO EM 1i DE AGOSTO 1.83 

!ND!CAQÃO DA Mms,\. 

Entrqu om !. .• ' ~isc!!ssuo o foi npprovndn pnrn 
pnssn:· u 2.' n !ndtenç:\o dn mesa, Jlropondo nl· 
!ernçuo no rognnonto mtorno. . 

AnnASAMENTO DO MÍlnno DO SENADO 

Seguiu·so om 3.• discussfio a proposi~ITo dn 
cnmurn dos deputndos concedendo diversos fn· 
vares á ompro7.n do arrusnmcnto do morro do 
Sonndo o aterros do pnnlanos. 

servnr o nlugnr, só poderá aproveitar n Isenção 
dos citados impostos pnrn os IJUO lho comprarem 
o~ terrenos e ncllos fl~erom construcçõos. 

• ri.• Quo o governo llnnlmonto, nada póde. 
nffirmnr om rolu.,ão 11 cxtonsi!o dos fnvoros do 
que preciso n oniprezn pnrn nufm'Jr lucros, o 
poder ronliznr o molhornmento projectado, sem. 
oxnmos o estudos, quo não podem ser foi tos som 
dispendio, pnrn o quo uiio so nchn ~utorlzndo. , 

Vô·so quo o governo considera ulil'n omproza,. 
e quo tnmbom diz quo nem preza, niío tendo por 
IIm odificnr, apenas lírnrú lucro da voildn dos 
terrenos ... Foi Jidv, npoiadn o postn em discussão 

proposiçiio n soguinto 

Em~nda 

com n . Si assim é, deode quo se püo uma rcstrieçiio 
á ison~iio dn decinw, soril sómonto pnrn prodios 

: r1uc oxistnm. Quo 11rojuizo pódo vir no tho
. souro, n não ser n cessiio desses 280r~ pela con
. cessfio que so [1roten~o? Esse noqueno sncrillcio 
c outros maiores quo se pudessem fnzer, nüo siío 
cnhnlmcnto compensados palas vantagens rcsul· 
tontos do nrrasmnento do morro o utono dos 

, pantonos? 

• -Supprimn:so n C_!ltondn do commissüo, nppro· 
Vndn nn 2., 01 diSCUSSIIO. 

: O morro do Senado ó do pro!Jriodndo pnrticu-
• Ao§ !.• do projeclo-em vez do 30 nnnos 

diga·sc-20 nnnos. ' 
• O mais como no projecto. 
• S. ll.-Snln das sessões cm H do Agoslo 

do :1880.-Bal'tio d~ Cotc.?ipc.• 

, lo r. A sua desnproprinçüo bo to uvtll ta r muito. 
: O transporto du torra tirada do morro para o 
outullto dos pontnnos devo tombem custar curo . 

: á omprozn. Portanto pelo calculo mais baixo 
O S•·. m:arüo de Cotcgipc; :_Sr J?ÜO J!óde elln deixar t~e empregar de 2. OOO:OOOp 

presidente, foi esta resoluçlio npprovndn com ; a mnts parn esse servwo. 
cmendu npresentmla pala illustro commissüo do Os terrenos provenlontos do arrasamento do 
cmprczns privilcgindus, restringindo um dos morro o do aterro dos pantanos ehegurüo para 
favores concedi <los pelo decreto uo s do l\lort•o fn~or faca á essn despcr.a immonsn quo n empre
do i870 i1 omprer.n qne so desUna no arras~· zo tum do fazer o ao lucro r1ue devo tirar do cm· 
monto do morro !lo Senado o no aterro dos pun· prego do seus cnpitnes? Quem no!-o póde nffir· 
tonos dcsln cidade. mar sem o exumo da ilrcn c som ter n provisão, 

A approvnção do emondn equivale :i rojoiçflo illl\lossivol ii natureza hnmnna dos preços qno 
do projecto: ó nwis Jogico rojoilol·o do fJUO pót o nem preza obter por essas terrenos? Tom 
votar uma resolução complotumonto inutll olla quo arriscar por consequoncia uma grande 
(;lpoiaclo.1.) • som ma do capltaes porn um lucro futuro, 

Antes que fosse votado om sogundn Jiscus· mas muito contingente. 
siío ~sto pi'Ojccto, o nohro se nu dor 0 Sr. Teixeira Qtle fnvorcs p~d2 n omprezn ao govr.!'n~, alüm · 
Junwr propoz um retjnerimonto do ndinmonto du pordn desses .80~, dos dons ed1fi1,JDS do 
pedindo ·que fosse su llncttidn n mntorin no mi: morro do Sonndo, qno possam causn~·~os repa· 
nistorio d11 f11zondn. As informuçiíos prostndns ros o lovnr-nos n rept·ovar n propos1çno dn cn
pOJ' nquol/o ministorio ost1ío juntas nos papeis; n~nrn dos Srs. doputnd~s ~. ys. P?ntnnos que 
o, como pnreco r1uo o sonndo nflo tem conheci· , vn~ ser ntorr~uos soo prOJUt1tcwllsstmo_s ;\ saiu· 
monto llcl!as \'OU lôl·ns pedindo desculpa por lmdndo ,lm!Jhcn o n~nhum mtot·esso duo no Es· 
fnzel·O ' ' tndo, n uron quo vn1 ser descoberta pelo nrrn· • 

- · . • snmonto do mot•ro, tombam si uiio fur feita n 
Suo as segumtes (te): obro, nenlmmn vnnlagom pó do trazer no Estado, 
• L' Que parece no governo imperial muito ·sondo assim, como impor-se n cm prezo umn 

vnntnjosn n roforida omprozn, nttondondo ao condiçiio pnrn n qual oiln se nno organizou o que 
afo1·moseamento o snlu!Jridade publica da cn· torno impassivo! sun renliznçiio' 
pitul do lmporio. O senado so ha do recordar do flUO pnrn os 

• 2.• Que, som favores do Estado nüo poderü nrrnsnmontos dos morros do Cnstollo o Santo 
elln sorlevada n olfeito. Antonio concodott·SO no emproznrio, ou ti com' .. 

• 3.• Qno, consistindo os favores pedidos nn ·pnnhin IJUO elle organizasse, isoncão do decimn. 
isençüo dos im[JOstos /lredinl o de trnnsmissiio do por u.·o nu nos, o do mais, grutuitnmonto, o morro. 
propriodndo, oquivn om tuas fnvores n umn ·de Snnto Antonio que custou no Estado 300 e 
!lOI'dn rclnlivnmonto insigniflcnnto pura o tho· tantos contos e que hoje tom valor duplo ; on· 
souro, pois que no morro do Senndo existem trotnnto, niío o!Jstnnte ossn lnrgn concossiio, a 
nponns dons prodio~ sujeitos no imposto /lrcdinl, ·empro~n niío pôde ir nvnnto o o governo ncnbn 
qno o pngnru nu rnr.1io do 280~ nnnun manto, ,de considernl·n euducu, depois do muitos nnnos 
sendo por consoguinte somolhnnto projuizo de esfo1·ços do cidadiio quo ornproheudou osso· 
um piamente compensado polns vnntogons ncihtu . molhormncnto. · 
meneio nu dos. ' Aqui o qtlo so podo? Isonciio do decimn du· 

• '""QilO, niio protondcntlonemprozn outros 'rnnto 30 annos, prnzo quo 'ou roduzirol n 20 
lucros soniío vonder tenonos por bom prece ~nnnos om nmn emondn guo pretendo mnndnr J\ 
o n1io tendo por IIm construir predios para con· mosn. Si nonhum lucro tira o Estado do terrenos 
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pontanosos, nem tiio pouco do morros ; si polo 
contrnrio vem n colher ~p·nnde vnnln!.!·em pnr11 n 
solulll'idado pn!Jiicu, o no nm <lo 20 unnos Ulll 
auAmento do J'OJIIlu.polo tl'aJísmissiio rln pr·oprio· 
dado o pelas docimas, ~uc motivo p<'ldo hnvor· 
pnl'n so impôr un~n ct~nd,içiin inoxmp1ivel o qnc, 
como cu ti isso, tlunposs1vol pnJ'O que a cmproz.1 
possa snhsistil·? 

O nobre ministro du fnzenda, fJUO ali{rs so tem 
lllOStrodO tiiO SOVOI'O jlUI'a qnalijiiOI' COIICilSSiill 
quo possa trnwr din1inniciio na J't>nrlu rio lcslado, 
como aconteceu, n mett v'cr muito iujuslllmonlo 
com o ~ubinctu JlOJ'Iugncz do lnitnl'n (HpoirlflO.'i 
C ?J<iO apniar/o,l), infOJ'mOU fiiVOJ'aVOilllOIIIO, C>>Olll 
acabo do lol', n respeito dessa pl'Oposi<;iio. l'ol'· 
tnnto croio quo o senado, rcconsirloJ'a nrlo sou 
voto depois da leitura dessas infOI'J!Iaçüos 0 ria~ 
rnzües que acabo do expendor, nao duvidara 
appJ•ovar a emrnrln quo mnndo :i mesa. 

!'indo o dobai~ votou-se o foi npprovada a 
cmcndn o ndo11tndn n Jli'Opm~içiío nssirn emfln· 
dodn pura sor remotlida :í outro cnmara, iu<lo 
nntcs :í commissiio de rcrlncção. 

Entrou r·m 3.• disenss5o o foi approvnda pf,J'n 
sor dirigida :'r sane<.'ÕIO imperial a proposi.r;iio tln 
cnmnrn dos Srs. doput:lflos concedendo JllhJio· 
ção no consolhoiro Dr. Fmncisco de Paula Do· 
tlstn. 
UllA ll~SOLUÇÃO DA .a.S~EllDLIÍA VUOV !XC!Af, DE 

S. PAUI.O 

Continuou n uiscnss5o do requerimento do 
Sr. Visconde de Bom notiro, sobro o proposiçiio 
da camnrn dos dopntndos n. 10 do corr·o11LO 
onnn, dcclnrnndo quo deve sor snncoionadn n 
resolução dn nsscrillllén logislntivn du provincin 
do S. Paulo de 1 de Abril do 187ii. 

L!CilNQAS 
Entraram cm 2. • discussão o foram nppro

vndas pn1·n passai' ii 3.• as proposi~ões du en
mora dos deputados do corrente nnno: 

N. 34, untoriznndo o gove1·no n concedei' li· 
conçn no descmbar:;ndor Pedro Cumollo Pessoa. 

N. 48, idem no D1·. AITonso Ocl:lvinno Pinto 
Guimnriios, secretario da junto comlnerciul do 
Belém, no Pnr:í. 

A requoriHtonto vorlwl do Sr. Pnes do Men· 
donr;n, l'oi dis}Jensudo o interstício pnru n dila 
discusslio. 

MllLIIOilAMEoTO DE llF.FO!lll,~ 

Soguiu·so em 2 .• discussão u propo;ioiTo dn 
comam dos Srs. doputodos: 

N. ri, declarando quo csL:'r no caso de ser snnc
cionndo o projecto da ussemblén pJ'ovincinl do 
Uio do Janeiro, pelo qual foi uutorizadu n con· 
cessão do molhoJ'IImolltO da reforma no 1.• snr· 
:;ento Arnaldo Luiz Zigno. 

O Sr. Co1•rein :-A commissiio de ns
som!Jléus Jli'Dvineiucs cntondo devo r sot• nppro· 
vndo. um Jli'Ojccto do lni proyinciul do llio do 
Jnncu•o soill'tl n concussiio do melhornuwnto tlu 
reforma n um snJ•gonto do córpo policinl, lli'D· 
jeeto a que o Jlrcsidonto tln provinciu no~ou 
snncçiio IJOI' motivo tlo inconstilucionnlidntlo. 
Entende 11 nobre commissiío que as nssom~II!11S 
provlncincs podam lo~islnr no sonLido indicado, 
o nüo, só meu to por mcdidn gornl, so!Jro aposon-

tucloJ•ins, o portnuto juhila~ues o rol'oruws dos 
OIUp!'Oj.!'ndOR p!'OVÍill'iUo~. ' 

1...0-~u no put·ocnr· fl:~ cnmmis:;o: 
, E11tonrlo a IIOJnmissiío qun o 111'1. H § 2" do 

Aeto Adrlicionul cumpJ'nhn'uio o rliJ'cilo'do lo· 
gi:-.lm• sobt•o n Ol'l.fiiiiÍZnj:i'IO, di:.-tinotivos o di:.;ci .. 

ltliun dn I'DI'•:a pnlillial, 11 dispoll<lll' llll Jll'Opl'ia 
t•i, du IIJ,.smo murlo pol' qun pl'OCtodO n :tS<cmiJióa 

g-cwnl cm ~~a~os idunl.!eos no ox.ot•cicio de sun 
compoloncia cnnstit1wiomil, 

NilO ennte:;Lo 11 dir~·it11, '1110 tüm ns ns~omhlún, 
pro\rinei:ws, do lt•gislur sobt•o n on~nntzn1~i10S 
dislitwtÍI'O< o tliseil<illlll d:t força polilliul, • 

Foi n~·~t11 sentido n intur·pt•otnl.':lo :tpJ•esnntndn 
:í cnnHII'tl flo" doput11d'*~ nn Rl•s~ão 1ln Hl do .Ttl· 
!Iro de 1870 polo cnLiro JlliuisLI'O do impoJ•io, 
cnns~llhdro Pnulino do Souzn, Dn r.om111i~sfio 
or~t·ari'C:,r:Hin do dm· Jllll'f~cm· sobh1 este projrclo 
tive a honra do rnwr parlo; o si do ent:io para 
ct'1 nlgumn motlificnt.~iio tenho l'uilo nns id1'-ns 
~n,tent11d11s nu~so llilrocoJ', nilo roi no ponto do 
que mo occupo. 

O art. 8." tio projecto a que me refiro, com 0 
qn:d cuno·oJ'lluu a Cttllllnissiro dtJ qno fiz pa1·1o, 
dispõe que: • cm virlutlo dn aiLI'ilmiçilo confo· 
rida pelo art. 11 § 2.' do Acto Addicionnl, podem 
us nsSt!mbh~.fl~ provincines leg-i:-:J:1r sobr·o n Ol'g"a .. 
lliZIH,IiiO, disli!lCtiVOS O rJiseiplillll d:r fDr(\0 pOli· 
einl, o dot••J'lllJnar· o modn do pl'ccnchcr o nu
moJ'O nxndo do prar,n>, respeitado o preceito do 
art. 3U da Consti!uiçtio, • 

Neste pontn uao tenho limitatiio fjno fawr:i 
doutJ'illa sustonlnda pela nouro eommiss:io do 
sonndn; IIHIS n:'to so Lnrta do umu lei provincial 
estabelccnndo n OJ'ganiza('iio, distinclivos e disci· 
pliua da fDI'ÇU policial; tratu·so do umn loi rola· 
1iV:t, u:io já :i rofoJ'm:t, mas O<'< melhoJ•nmonto da 
reformo do um snJ'gonto tio co1·po policial ; o 
nostn parto !Cuhp objneções rJUD oll'orncor :i 
illustJ'ndn consit!CJ'ar;iio da nobre cnmmissiío, 

Elia invoca n modo po1· que n ass0m1Jiéa go1·nl 
cxcreo Sí'U direito, nuo sü !Bgi~lnndo cm gornl 
mns dispensando olgumas vezes nn rogr•n quo 
ostuiJCieco. 

Cumpre, porém, nttendcr n fjuo o Acto Ad· 
diccionul contém a osto respeito dispusi!ilíos, 
que 11110 SO OIICU!Jli'UIIl IIII ConstitUÍ(IiiO, as qllaOS 
devem sor consltlernclas au u·atar-sc deste as
sumpto. 

COliJO já tive OCOIISiiiO do mnuifo>tur·me 
sobro este 11onto do diJ'tJito constituoional, ~eeo 
poJ•miss5o no sonmlo pnJ'n lo r o q uo cnliio d1sie, 
porsiJJHliiln drJ qn•' r11io poderia fnzcl·o agora 
do modo mnis conciso. 

ExpuniJ,, u Jlluliu por fjUO n.questüo tem sido 
nprcciudu o digo dupois n miuhn uwneit'il tio 
pcnsnr. 

• llntenueu o principio o conselho do estudo 
quo ns nssom!Jiéns pJ•ovinci:JOs não podinm lo· 
gisial' SOIJ!'C ll}lOSOIIIllilDrias por SOI'Oill murcus 
pbcuninrins que, na fúrmn Un constituieüo, sú 
podúlll SOl' COllCüditl:rs pelo pOdO!' OXCCUtiVO, 
dcpondond_o do .npprovuçiio da o~som!Jién gcJ·nl 
fJUUllUO IIUO dOSig'lllldUS O tllXIIdiiS por loi. 

c A insistoucia das n.<semltléas pruvineiao> 
orn Jli'OccdoJ·um tio modo contrurio u c> ta o pi· 
niiio l'cz cum quo so motlillcnsso o rigor llnqucllo 
principio, dcclut·ontlu·so, r:onw 1111 consul tu do 
~2 de Dezembro do 18ü2, quo OS IIIOSIIIUS DSSOlll· 
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b!óas não sno incompetentes pnra legislnr sobro 
nposcntadorins, desde que so limitem 11 ostnbo· 
locar ns regras gornes ilo accê>J'do com ns quacs 
possam ser tlmlas nos empregados quo so achn· 
rem nas condiçüos que forem o~pecillcadas, sem 
intervirem diroctamonto nn concossiio poln de· 
si gnnçiio du pessoas. -

• No antagonismo entre o pensar do govorno 
e'o dns nsscmbléas provinciacs, era mister nxaJ' 
o modo pratico do Jll'ocodor, o n consulto do g 
do Outubro do i8ü7 aconselhou que O.!(ovorno 
instasse por docisfio da assemblca gora! quo 
puzosso termo í• duvida, mas que, omquanto 
niio fosso dada, ora razonvol c prudente execu· 
tnr ns leis provincines sobro nposontndorins qno 
so aehnssem om vigor; o o nviso n. H2 do iS 
do Novembro do mesmo anno declnrotl que, 
emborn soja oxorbitnnte das nllribuicões dns 
nssomb!cas provincinos a decrotnçiio de nposen· 
t8dorins cm favor de empreg-ados dns pt·ovincias, 
deviam ser obsor1•ndns as leis que fossem sane· 
cionntlns nló quo houvesse .1 esporada docisiio 
do poder lol(islolivo. 

• Assim se tom praticado; mas a vacilln~iio 
no modo de encaro r a quoslfio continúo, c o indo 
o o viso n. 380 de 19 de Junho de iSGi, fundado 
em r.onsu!~1 do conselho de Estndo, doclarn ao 
presidente do Amazonas, referindo-se nos urts. 22 
o 23 da lei n. !03 do 9 do Junho de !8ü9, que 
ostabolecem regras para n jubiloçiio dos profes· 
sares, que não compete :\s nsscmnléas conceder 
jubilações, ns qunes, como mercês pecuniarins, 
são da comEotencin do poder executivo. 

• Para nao retardar. a elucidat;iio deste ponto 
capital, examinarei desde já se podem ser con
sideradas mercês pocuniarias, nos termos da 
Constituiçfio, as aposentadorias, jubilações ou 
reformas· que, cm virtude do lei provincial, 
torem concedidas nos empregados das provin· 
c ias. 

c A Constituição, no art. i79 § 28, garante ns 
recompensas conferidos por serviços feitos no 
Estado c o direito o c!las na fórma das leis; o 
no nrt. 102 § H entrega ao · jlOdor executivo a 
nttribuição do conceder mercês pecuninrias, que 
dependem da approvação da assemhléa geral, 
quando não dosignotlas e taxadas por lei, 

• Razões do evidente procedcncin levam a 
sustentar quo não podem ontrnr na classe de 
taos mercês ~ocuninrins as aposentadorias, re
formas c jubJ!nrões concedidos aos empregados, 
sejam provincia'os ou gornes. • 

0 Sn. VISCONDE DE llO!I RETinO:- Apoiado; 
siio condições do emprego. 

O Sn. ConnEIA (continum.do a !Ir) ; 
c A mercê pccuniarin tanto póde ser conce· 

didn á pessoa que presta o serviço, como a outra 
ilc sua familia. 

• A marca pccuniorin pódo ser concediilR a 
pessoa que nunca tenha exercido cargo publico, 
~ma vez que preste lo! serviço que u auto· 
r1ze. 

c E' entretanto da natureza o essoncia da 
aposentadoria que só soja conferida no funccio· 
nario publico, o depois de um lapso de tempo 
que juslinquo a conccssiío. São discussões sim· 
pios, que separam c!nrnmento n nposontndoria 
an marca pocuniurin. 

V. IV 

• Anllgamento não ora .assim. Tanto na an· 
Liga monarchid portuguezn, como nn f••nncozn, 
n pnlnvru llta>·cú linhn uma amplitude que o 
sy~tcma nctunl não comporta. li:' mesmo um 
ponto do diJTeronçn entro o regimem antigo c o 
ll)Oderna. O rei, que concentrava toda a auto· 
r1dadc suprema, concedia mcrcôs da mesma 
forma que conJ'oria os oficias publicas por uma 
o por duas vidas. O abusooru grande ou assem
!Jién constituinte do França teve do re«ular o 
nssumpto por lei do 3 do Agosto de i790,c

0 

a con· 
vençfia julgou dever mandar imprimir a livro 
ve!'lllelho cm que estavam inscriP,tas ns dcspozns 
secretos ·do Luiz XV o de Luiz XVI. 

• Na oonccssfio da morr.ti pecuninria, não 
toxndn por lei, niio pódo deixar do haver arbi· 
trio ; o o poder cxectltivo o tem pela Consli· 
tuiçiio, c/uc entretanto não torna o acto oneroso 
pn:a o llosouJ·o senão depois CJUe o poder JQgis· 
Jnuvo o approva. 

• A apo!cntadoria, porém, deve resultar de 
disposiçiia anterior, nua havendo nenhum ar
biu·io na llxnçiio da quantia que tem de ser 
paga ao nposentado, 

· • Arredada a objecçiio que provém do se con
ftmdirem as aposentadorias com ns mert:üs po' 
cuniurins do. que falia n Constitlliçilo, vojumos si 
as assem!J!éns provincines cubo o legislar sobro 
d~ aposentadorias dos empregados das pro· 
VIUCIUS. 

• 'frarci para a questão os argumentas que 
fornece a Constituição, e nprocinl·a-boi depois 
em face do Acto Addicional, 

• Deixando do parte outras nomeações de 
funccion11rios para as qunes 6 competente o 

!!odor executivo pelo art. i02 da Constituição, 
imitar· mo-hei ás do que trata o§ G.' 

• Lll-so neste poragrapho que é attribuição 
do poder executivo nomear emboixadores, e 
mais agentes diplomalicos e commerciaes. 

• A Constitui~üo diz simplesmente -nomear. 
• Como devemos entender esta nttribui9ão? 

Pretendeu o legislador constituinte conrem no 
poder executivo unicamente n fnculdado de 
nomear cmllnixndaros, e mais agentes diploma
ticos o commerciuos ~ Ou, na autoridade conce· 
didn, implicitamente se comJlrehende n de sns· 
pender, licenciar, demi ttil· o aposentar nos ter· 
mos dn lei ? 

• Niio se pódo entender que esta altribuiçiío é 
resh•icta :i nomeação. Seria isso o sacrificio do 
serviço publico. Quem mais do que o agente 
diplomntico póde comprometter os interesses 
goruos mnis respoitnveis de sua patria ? E de· 
veria o gove•·no, entendida rcstrictamente n 
Constituiçiio, ncar do miios aladas diante de um 
facto de tamanha gravidade? 

• Nüo se pódo admittlr que n Constituição 
limite a autoridade do poder executivo á simples 
nomeacüo dos embaixadores e mais agentes di· 
p!omnticos e commerciaes. 

c Ao Jlodor de nomear ligam-se outros inse· 
paravelmcnte, o é neste sentido a inlelligencin 

aue de modo invariavol se tem dado ás palavras 
n Consti tuiçiio. 

' c O que dispõe o Acto Addicional t Declara no 
§ 7. • do nrt. lO que compete ás assombléas pro· 
vinciacs legislar sobre u creaçiio, suppressiio e 
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nomonçiío pnrn os empregos (lrovinciaos o ostn· 
!Jolocimonto tio sons ordenados. 

c As pnluVI'IIS si10 mais mnplus duque 115 em· 
pregndus nu Constituiçiío. As nssembléns pro· 
vinciaus trlllLO pudem crear como SUjJprimh· os 
empro~os provmciaos; ou o lias ca!Jo lixar-lhes o 
ordenudo. E no mesmo artir;o § U nercscenta 
quo ÚIJUOIIas nssomblóns compete estabelecer os 
casos e a fórma porque os prusidontcs ilns pro· 
vinei.;s podam nomear, suspender o uindn do· 
mil til· os omjlrega.:os p1·nvinciaes. 

• E' ve,·clallo q uo nüo so ltl no Actu Addicio· 
nal a pu lavra aposm1nr; mos, para ~e poder 
autecipadamonte aquilatal' o 1noritn olosto UI'!(U· 
monto, uutei om tempo tJUO u Conslituiçiio,. 
tratando t!e embaixadores e mais agontos di pio· 
maLicos o colllmurcines, limiLOU·H' ii tlizcr que 
ao podo r executivo cu!Jo nomeul-os. A omissiiú 
du pnl11vrn apo.<tmtar nüo IJoidtJ ser entuudida 
como oquivulouto de prohibiçüo. Si assim niio 
fora, o ulcnnco do ul'gumeuto, II!JplicuJuú intor
(lretuç:io dn Cunstituiçiio, seria maior. 

• Demuis, no Acl•l Adtlicionul ltl·so que ás 
ussombltius lH'OVillciues jwrtAIH~t} ú ct·tmr út:l õm· 
pregos o IJStaboJocer os Ol'd"uallos llns ompi'O· 
gntlus pt·ovincine:-;; e n {juu~t;lu dn npusuntndor·iu 
ó do Jl ,gumouto do Ul'dolliulos. A aposentador·ia 
é condição do etllJJt'eA'u; tl, como Ln I, suiH'O dlln 
l11gisla o poder q tw o cnln. 

• Chegou-se a pro•tenller que ao poder lt•gis· 
lativo :,rural competia o liecrotur leiS de upos,•n· 
tudoria pr.rn os etllpt·e~ndos pruvinemos, o nu· 
toriznr os trresideolos t!:ts proviucins pa1·a con· 
ceder 0111 cm•tos casos a· aposontH~ol'iu. Pnra 
estn opiniiio nüo descubro f11nrlnmouto. Nilo tem 
o poder lcgislutivo gorai a attrilmiçüo do croar 
os omprogos provinciaos, rio nomear, suspen
der, licenciar o domitlir os omprogados; ó é 
~ntrotanto ossl) poder quo tom de regular ns 
aposentadorins I Como póde 11 assembléa gorai 
determinar o ordenado quo so ha tio pagar nos 
empreg-ados provincia1JS <Jue se inhnbilitnm, si 
a llxac:io dos ordenados dl'ssos ompre~nrlos 
COIIIJ!elo pelo Acto Addicionnlli assomblóa logis· 
Inlivn ria IH'ovinllia? Soria ndmi<Sivol o systoma 
que conl'orisso a estn ,.ssemlllén o direito de lo· 
gislur sobro o ordenado dos empregados pi'O· 
vinciaes qu1mdo em olfor:tivu serviço, u ao poder 
gorai o lio oetauolecor esse ordenado qurmrlo os 
mesmos empr~~ndos se achassem impossibili· 
lados rle •'XOI'cer os cargos? Al!o<o jHídu n as· 
sem!Jhh gornl dispôr das rondas da provinr:ia? 

•Confesso quo r.ausOLl·mo e.r.,·anho~a o encon
trur osta opint~o manirostada nns primo iras con
sultas do conselho de estudo. 

• A men vor 11 doutrinn que nostn mnte1•ia se 
devr to r po1• vorrlmloit•a é n contida no sn~minte 
votn sepa1•ado do ~lnl''fuez ri e Olinda, em con. 
sulla de 13 de Setembro de !8~3, uma das pri· 
meiras do cnnselho <lo estado : 

• Conc01·do com o purecer na parto om quo 
doclnru quo nfio poi'Lonce tis nssembl~ns pi'OVIIt· 
uiaes npos1mLnr os ornprogndos dus provincins, 
mas n:io 1111 que sustenta que pertence í1 ns· 
somulóu ~ornl Ie~islar sob1·e ns uposllnludorios 
dos omprégados proviucines, o no governo upa· 
sentur esses mesmos empregnlios. O t!lroito de 
crea1· empregos envolvo essencialmente o do 
ueclarar todns ns condições do oKerclcio d~sses. 

omprogos, onlro ns qunes ostiio som duvida 
uonhuuw 11s aposontndorins. A autoriJntlo quo 
fur investida do liil'eilo tio legislar sobr~ nquel· 
las ncila-so po1· isso investida do do legislar 
suiJre ostas. E, tendo ustos dons direitos tiío 
ostrdtn o nctwssaJ'ia roln11:io onlre si, uão consi· 
doro us concossõns dos, nposontadorins unu·u ns 
das merctls pecuninrias, que silo privntivas do 
r;ovornu. 

• O que entendll que so deve ruzur é solicitar 
du assembléu gorai u111u loi que declaJ'O !JUO ús 
assiJIIllJl•\us JH'OVinoinos só COIIlJIOto legislar sobre 
as oposentadorins, mas que a concussão dellns 
pertence aos presidentes. • 

• Disse '!no devemo> ter por l'crdudeirn a 
opini:io do i lusll'e consolhoiro do estudo, porq uo, 
si alie absorva no princ:ipio qu<• niio pnrtnnce 
:\s :1sselllblótts provinci:ws aposentar os llmpre
g'udos d11s provincias, oxplicn o sou pnnsnmento 
ncrescontando quo o direito du crenr empregos 
env•tlvn necessariamente o de rogulfir ns con. 
llições desses emprug·os. Ora, é uxpresso que n 
crençüo de on1p1·egos provincines purtouce á 
ass.,miJión provincial. i'ortonto, é talllbem nttri· 
IJui~•io sua a de l'ug·ul,,r as couJições do tnes 
UIIIIH'eg···s, uull'" os tJUnes " ~Iurquoz do Olinda 
funrladumente incluo n apnsontadoria. pensando 
11110 o qne su der o propô r á assemblrln gOI'nl é 
<JilU esta decla1'e por lei '\uu ás asseu1bléns pro
vinciacs si> cnnlpeto le~1slar so!Jrn aposenta· 
dorins, o que a con•~essão dollns pentoUCtl uos 
presidentes. 

• Este ultimo ponto tem sido tnmbom objecto 
du contl'ovorsia. Alguns cunselhoiros do Estutlo 
Lilm ontonilido que o podor das assembléns pro
viucinos vai :>o pauto de concederem ellns apo
sonladorias do modo dil·ecto, 3 omprogurlos no
minal nwn to desi;mados. 

• O Mnrquoz do Olinda sustentnvn que isso 
excede do suu com potencia, qne ollns pndem re
gular pot· forma gorai a coneessiio de aposenta· 
rlorias, mas 'JUO pertrmco uo pi'Osirlonto dr1 Jli'O• 
vincia oappiJCUI' as rugrns nos cusosoccurrentes. 

• Sinto quo dusla opinião so afnslasse o Vis
conde do Uruguny em sun nbrn-Estados pra
ticas sobto a administraçrin dns provinciM- na 
qual nliás trata da ~uostão das aposoutndorius 
com n costumada prolloiencin. 

c O Viscoudo do Uruguny, roconhecondo que 
é il•rcgnlar e nua coosontanoo com n boa admi· 
nistrn~fio o legislnr pn1•u casos purtieullll'llS, sus· 
tont11 ontrotnnto qu« n faculdade que tem aa 
assemblóas jlruvincinos rto leg-islar sobro npo
snntntlorias COIIIJlrohenrle os cusos uspecines :e 
di~ que uiio descobre onde está n Iimitar;iio con· 
sti:ucionul !JUurostringu ussn I'uculdnde. 

• Eu ndupto o parecer tio )!artJU•:~ !lo Olinda, 
e duscuiH'O u restricçiio, que tal uiío parocou no 
Viscontlo do Uruguny, nus proprins palavras do 
Acto Addicionnl, quundu S•l tmtu d~ nomen~üo, 
snspousilo o do•missiio dos empregntlos proviu· 
ciuos. 

• Com ofTuito, dizendo o art, 10 ~ U do Acto 
Addicionul quo ás nssembléas provincinos com
pete logislnr sobre os easos e n (drma por que os 
Pl'esirlontes porlom nomo'nr, suspender e demit· 
tir os empregudos proviuciaos, eslabolo~:e que' as 
mesmos nssemu!eus só \wdom deliberar n oste 
respoltu pur mocte ~eru , fazendo~ couvcuiente 
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dlstinr.çfio ~ntre o que é lcgl~lntivo o o 1iU6 nfio : pori~so que veiu desncompanhnda de quaesquer 
é, E, havenrio intima reln~iio entro o direito de documrmtos e inrormncues por onde conste que 
nomear, sn~penrler e clrmittir. e o de upo~ontar, o magistl'ado de que se trata está realmente 
jubilar o roformnr, enbe o Hxorcioio do fJnaiquer doente e preciso rln licençn. 
destns faculdndo~ r.om relne,iio aos r•mprognrlos Uopois do publicndo esse parer.er, foi presente 
provincines no presidenta da provincin, 'ille ha il com missão por porte rlo procmrnrlor desse mn· 
de cingir-se nos cn.1os e proceder peln fdrma que gistrnrln, nm nttestado de molrstin, concebido 
o legislarlor houver rlotHrminado. nestes termos (LD.) 

,• O Mnrquez de Oli~ria julgava conveniente Si tnl rlocnrnento tivesse sido upre>.,ntndo á 
que o .~overno solic1tnssr.• dn assemblrín A'ornl commissiio antes de elaborar o seu pnrec,r, 
umn lm mt•rpretnnrlo.ne~ta pnrte o Ar.to Addi· pede a justicn que o declare que outrn teria_ 
elonnl pelo modo fJUO md!eou,. . _ sido 11 conelusfio (apoiado,!); porque, á vistn de 

• c~,~~ordo nn eon':'o.mene~~ ria mtcrpretaçuo, nm documento desta ordem,~ por roher~nciado 
O ar.t •• u do Aet9 Add_ICIOn~l chz que, cm c~so de que tem prnticnrlo cm outros ensos, n opiniiio rln 
duv1d:r sobre n 1 ntuliiÇ"IJOC.m do nlg-u.m urtigo rln cornmissõo não doixnrin de s1•r rnvoravel. 
roform 'l no po1ler legtslat1vo rnbo. mterpreta!; Assim, quer por minhn pnrt11 quer por parte 
e_ nr.crrhto que rn~oilvolmente u mter'pmln(>Uo dos meus honrados eollcgas dn ''ommissão, de· 
nuu pódo ser senno n que d~!l a cnmnr.n dos clnrn quo esse rlocumonto justiticn pm·fcitamcnto 
depntn.dos, approvnnrlo em 18~u um rr.o.10rto, a propoRi(>ão dn cnmarn dos rlnputndos. 
que nua passou no Renndo, nss1m cqn~cbtdo : , Pnrccc-mo que esln dcrlnrllçüo ofl'croce no 

• No art •. 10 § ~1 ?o Acto AddiCIOnni esta senndo bnsn paro dclihornr. r.omo ontcnrlcr con· 
cnmprohendcdo o d1rulto que ttlm as asscmbléns venionte· 
provint:lncs de legislar sobre os casos o n fórma Fir.ou 'encerrada a disr.ussno pelo mesmo 
por que podem ser aposentados os empregados motivo 
provincia"s, • . · 

O Sn. NuNres GoNÇAJ.VRs : - E' n vcrrtndcira PENSÕES 
doutrino. 

O Sn. ConnEcA : - Do\'fl acrescentar que o 
proj.,.,to não passou 110 srmnelo por julgar se 
contustavol mesmo o direito reconhecido :\s as· 
sembléas pruvincines pela camura dos dopu· 
tndos. 

Nas palavras quo acniloi do ler encontra-so u 
respost11 u este modo du oocnrnr a questiro cou· 
stitucionai.A duvidn!Jue tcnhorol'ero-so:\ llttl'i· 
buição ria assembléa provincial ele legislar sobro a 
nposcntadoriu, reformo ou j ubiluçiio ele funccio· 
nnrio doterrninndo. 

Deduzo 11 minha ubjoeção d11s pnlnvrns do 
Aetn Addicionnl que r:onfere :is u~sombléns pro· 
vinr:i11cs 11 nttribuir;ão de l•li(islarem sobre os casos 
e " f•1r1na por IJUO poderão ns presidentes dt• 
provinc:ia nomear. susponr!Hr, e ainda mesmo 
dernittir os emprogudos provinciae~. 

51 no cnrr11r eln rliscussão não forem apre· 
sontndns rnr.ões que mo conveni!Rffi de qu11 a 
opiniiio susltmtnda peln nobre commissiio é 11 
vordndeira, torei de votar no sentiflo da OJiiniiio 
quo tenho m11nil'estndo, e cujos fundamentos 
acalJo do tor a honra de sujeitar ú o>clureciJa 
uprocia~iio do sena<lo. 

Ficon cncorrndn a discussito por faltn de nu
mero pnrn Yotnr·se. 

J,ICRNÇ.l 

Entrou em cllscussioo a r.ruposir;iio da mosmn 
camnrn n. 2li concedendo IICen~a no desembnr· 
gacfor da rola~iio ele ltlnllo·Grosso, All!Cl'leo 
Militiio t.!o Freitas Guimnritus. 

O 1!1tr. NtnteliiGon~nlveM:....:.sr. 1n·e
si<luntu, tendo ustu resoluçlro sido submottlrlu no 
exume dn commlssiio do pcmsuos o Ol'donados 
Jlul'n dn1· seu pu rocei', entemleu ustn qno clovin 
pro pôr no senado a l'ejeiçiio da mesmu.rosoluçào 

Seguiram-se em 2.• disr.u.:~ão, a qunl ficou 
pelo mesmo motivo cncerrarlH, ns proposi~ues da 
mesma cnmnrn do corrente anno, apprevando 
as pensões cnncodidns: 

N. 13. a Galdino du Cruz Snutos. 
N, 1,2, no segundo phnroluiro Vnleriono Pe· 

reit·u da Fous;;cu, 

ULTIMA ELEIÇÃO DE SENADOR t•ELO ESPiniTO•SANTO 

Entrou em i.• discussiiD o P"recer da com· 
missão de constituição sobre n requerimonto do 
Sr. sonndor lltloni. relutiva li communicnçiio 
l'eitn ao governo a respeito dns decisuus do se· 
nado soLre n ultimn eioiç:io rle senaLirll' pela 
pruvincin Lio Espirito·Sauto. 

o Sr. Dins dle Cnrvn!bo(f."srcrr· 
tario):-Sr. prrsidentc, ou nilo exercia o cargo 
de !.•· s.1cretario, qunndo foi rliri~id(l n oficio de 
que se tratn; mns, aindn quundo o estivesse 
exe!'cendo, facilmente poae1·1n escnpnr-mo o 
eu gano u que so .refuro u p:rrucer. 

O soundo se rccort.!n do que o parecer con· 
cernento li olciciio parn senador pela provincia 
do Espirita Sarito continhn uma serie extensa 
ele conclmõos. Os memJJrus Lin commissúo oiío 
.flStnvnm lodos uccordos quuntu ás parochins e 
nos colleg-ios que elevinm sor jul;.rudos validos un 
nullos. Aindn detJOis ele ter entrado o parecer 
em discussiro, v:rrins emonrlns foram ofl'ero· 
cidns por purto tlo momiJros da mo:>ma com· 
missão. · 

Nnturnlrnente li'nill rusultou umu espocle do 
coufusfi.• que fncilmente poliia induzir, como 
induziu, o olllclul t!u secretaria que redigiu o 
oUiciu nlluLiido, a não comprehondor porfeitn· 
monto o senlido dus couclus!íos e omendas vo· 
tu uns. 
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Portnnto ó dosculpavol o engano; e ou n5o 
tenho duvidn om votnr pnrn fJUO soja corrigido. 

Lovnntei -mo primoirnmcn to pm•n desculpnl' 
o erro dn 'ecr·o~1rin, proveniente da causn ID· 
dicndn, om segundo Jog-nr pnm declnrar quo, 
comqunnto ou sojo o i. • secretario do sonndo, 
todn1•ia nffo fui quem assig-nou o officio. 

Findo o debato, ficou oncerrodn n discussão 
por fnltn do numero pura votar-se. 

PENSÜES 

Seguiram-se om 2.' discussão, a qual ficou 
pelo mesmo motivo encorrndn, ns proposições da 
mesma cnmnra do corrente nnno: 

N. ~3, declarando quo a ponsiío do 1,00 rs. 
dinrios rlovo ontcndor-so conferida no soldado 
reformado Manool Basilio Ribeiro. 

N. til, nppr·ovando n p~nsffo concedida no sol· 
dodo AntoniO Francisco Feitosn. 

N. ti5, · npprovando n pensão concedida ao 
alferes honornrio do exercito Conditlo Moreirn 
da Mottn e outros. 

N. ti2, upprovando a pcnsiio concedida no sol
dado Antonio Dios dos Snntos. 

N. tiG, u·pprovando o decreto concernente ú 
olevoçiío do ponsiío concedido no L• codeto Ru· 
fino Porfiro. 

N. G7, autor·iznndo o governo a conceder no 
2.• officinl da secrotorin de estrangeiros, Luiz 
Poro ira Sodrli Junior, um a uno de liccn('a· 

MEMOiliAS MATI!Ell.I.TICAS DO Dll. JOAQUIM GOMES DE 
SOUZA 

Entrou em disr.ussiio o ort. L• dn proposiçiio 
da cnmnro dos deputados : 

N. 300, de i8i0, autor·izando o governo n des· 
pender até a qunntin do 5:0001~, com o flm de 
wdemnisnr no editor llroch Knns da impressiio 
dos memorias mnthemnticos do Dr·. ,Joaquim 
Gomes do Sonzn. • · 

O s~·. Nunes Gon~nives :-Sr. pro· 
sidente, niio foi !em rnziio fJUO eu, quando tomei 
n lihordodo de vir ú trihunn ~irigir· um podido 
á illustr·ndn commissiio do O.J'f;nmonto, pnrn 
ndinntnr seu parecer soiJro a resolução quo 
agora so disculc, provendo que a·demorn até 
entno lwvida podia ser· determinndn por· l'nltn d•J 
documentos on inl'ormnçõcs qno guinssem a 
commissiio, Jli'Ctondi f:ozor· nlguuJos ohservuçues 
no sentido de 1\aiJilitnr 11 mosmn commissito n 
apresentar o sou tr·ubniltO. 

V. Ex., porém, entendeu quo niío devia por· 
miltir·-mu isto. 

Eu, sempre doei! ás ndmocstnçõcs de V. Ex., 
Iirnitui-mo n fuzor• o mou podido, emborn 
conroncitlo de que, no proposito em IJUe 
mo nchovn, nenhuma ollimsa hnvin no rogi· 
monto. 

Aconteceu o quo ou rocoiavn, isto é, quu n 
commissiio, niío tendo !Jaso por ando pudesse 
omittil• um juizo favornvol1\ rosoluçiío vinda da 
outrn cnmnr•n, opinou pnrn que fosse olla rejoi
tndu, 

Agora, porém, ou, usando dn nmplu fnculdode 
que mo confere o regimento rmru discutir n 
materiu, espero, modlnnto os cs~Inrecimentos 
que pnsso n ministror, domonstmr-do um modo 
convincente f/uo, bem longo do dovor ser rojol
tndn esta reso U\'ão, olln ó digno do nosso aco
Illimont0, o que o senado, odoptando-a, nudn 
mais faz do fJUO dar umo prova da sua i ilus
tração, do sou Jlntriotismo o do opreço cm que 
tom os trnbnlhos do um ii lustro braziloiro, que 
tanto esforçou-se em pról dos nossos creditas 
como nn0ão odinntoda nu culturn da scioncin. 

Não mo proponho, Sr. presidente, o fuzor a 
apologia do Dr·. Gomes do Souza o muito monos 
a encarecer os meritos dosso gorando vulto, quo 
!no precocemente foi roubado rís glor·ins da 
potrin, quo tnnto i Ilustrou com sou nssombr·oso 
talento e r.om n sua variado instrucçiio, e rís 
esperançns da provincin que so desvanece do lho 
hovor dado o borro, (Apoiados.) 

Apenas direi qÚe o Dr. Gomes de Souza, do
reis do tor-so fumilinrisndo com vul'ios ramos 
dos conbecimontos humnnos, aprofundando os 
sciencins no turnos, socines e polrlicns, tornnndo
se forte nn medicino, na economin pohticn o na 
litleraturn, foz das scioncins physicos o mntho
maticns sun especinlidnde o tiio extensos o ntu· 
rnrlos foram seus .estudos e invostignçücs que 
orgulhava-se de tor ido muito altim dos limites 
atti entiío estubolecldos. 

Consagrou olle os ultimas nnnosdd sua curta 
vida a umns .\femorias, que tinha cm grande 
valor, mas niío dispondo de fortuna o lutando 
com embaraços pnrn as fnzer publicar, cmprc
hendou umo viag-em á Em·o~a, com o flm de 
submottor sou trnbalho ti ~ociedodo Real do 
Londres, no cspornnça do quo esta associação, 
á semolhonçn do quo praticorn com outros tra
balhos do reconhecido morecimonto, tomosse 
o sou cargo rnnndnr fazer n impressiio á sun 
cnsta, como cfl'ectivnmonte ncontoceu. 

' A Socidnde Real do Londros, depois do tecer 
um grnndo elogio oo trnbnlho do Dr. Gomos do 
Souza, resolveu fazer· a publicuçiío dello á ox
ponsns suas, mns ossn pub1icnr.i10 niio podia ter 
Jogar immcdintnmento,porquo 'orn preciso guur· 
dar n ordem de pr·ioridndo er11 relar.iío o u!guns 
outros trnbnlhos nntoriOI'lllOnto nrimsontodos. 

O Dr. Gomos do Souza, quo jtí sentia-se mi
ntlllo p~la fntul molc!tia qu~ lho roubou a oxis
IOncin o temendo nuo nfio lho sorin dado O 
prazer do ver puhlrcadn a snn obra em vida, 
emprelwndeu,com enormes sncrillcios, fnzor por 
Hi mesmo n impressão do suns Jllmnorias, on
cor·r·eg·ando flis'o o editor Brocknus do Leipzig, 
pnm on~o ollo dirigiu-se a IIm do ucompanhm· n 
rmprossuo, rever us provas, etc. 

'l'inha, noss~ occnsiiio, entro miios n publico· 
çiío de um outro trabalho do grande vnlor, fJUO 
voronvn so!Jro ns leis dos tros reinos dn nnturozn, 
expondo o organismo do universo o ns leis ge
rnes f\uo o ~OVIlrnnm. Era osso um tr•nbnlho a 
quo e lo ll:::nva muitn importnncin, mns 1!0 qual 
uing-uom hoje tom noticio, por ter cuhido, tal
vez, om miíos monos conscienciosns, fJUO us do 
editor Jlroclwus. 

E' isto quo consln do umn cnrtn, quo o!lo pnrn 
nqni 1lirlgiu om Jluvoroiro do !857. Longos 
ounos se Jlossuram 'cm que fosso nqui coube-
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cidn n existencin dessas obras, e a proposito disto 
lerei uma corto que o Sr. conselheiro Cnpune· 
mn dirigiu i1 um dormindo poln minha provin· 
cio, dando noticio dn impressuo dus Memoria' 
de que ngorn se traiu ( M ) : 

• Accuso J•ecebido o fnvor do V., de hontem, 
pedindo informnçlícs sobro os trubnlhos do fino· 
üo Dr. Jonquim Gomes de Souzn. 

• Conheci algumas momorins do mesmo, por· 
2,uo em vidn nos mostrou e expoz u mnterin. 
Ernm de subido vulorsciontifico, trazendo con· 
side,·nçlíes novos c imp0rtantes. l'reparnvn-as 
clle paro publicar. 

•Na mmha ultima viagem ,., Europa fui vi
sitar o estabelecimento de Brocl,aus, em Lei· 
pzig, onde tinham sido publicndns as obras do 
Gonçalves Dins, Ferreira França, e de proprio 
Souzn. 

• A IIi encontrei os Memorias deste, já cm 
grande porto impressos, formando um volume 
em quarto, pouco faltando para a concluslio, e 
que se rlestinavnm n papel de embrulho, JlDr· 
que a fnmilia do llnndo não quiz resgatar ossn 
publicação, quo dependia do pagamento dn 
qunntin de 4:0001,, incluindo n conclusão. 

• Pedi a Broclmus que nlie desti'Uisse o trn· 
bolho jú feito, e quo me conllnsse dous exemplo· 
rcs, dos qunes entreguei um n Sun Magestado 
o Imperador, e o outro remetti para ·a esceln 
polytochnicl,, 
. •Lembrei n convenioncio de se snlvnr osta 

publicnção, porrJue cri1o ll'nhnlhos valiosos do 
um brazileiro distineto, fJUO hoje cm nada apJ'D• 
voitnm ao sou nutor, mnssiioum testemunho do 
que entre nós se cultivn a scioncin, do que ha 
no Europa tão escassos provns, que nuo se deve 
perder um só momento, tendo o vnlor dos apre· 
sentadas pelo nosso potricio. 

•Só com os trabnlhos que ultclstem ·n nossa 
intelligcncin é que poderemos ser ncreditodos 
como nação civilisndn; toco, pois, n nós todos 
brnziloiros o interesse de toes publicnçlíes, e 
sinto sobremunoirn que a commissão do senndo 
niio tivesse sido hobililadn n formular um pn· 
recer fnvornvel, por folta do csclnrccimentos, 
bnstnrio mostrar o que existo impresso, c 
mesmo no 1enndo hn possons habilitados pnra 
julgai' do morereeimonto desse trabalho, o in· 
rormnr á commissiio. • 

Foi preciso qno 'o Dr. Cnpnnemn fizesse o 
grnndo sol'viço, r1ne nos prestou, do divulgar o 
!'neto dn existencw de tão importante trnbnlho, 
remottondo um exemplar á oscola polytechnicn, 
pnrn qtle so soubP.sso disso, o quo nos induz a 
crer o que o Dr. Gomos de Souza desejava SOl'· 
prender o pniz com a publicnçfio do sua gran
dioso producçiio. 
Lo~o que Isto constou, os deputados pc

ln mi'nhn província tomnram n delibeJ·n~ão 
muito louvnvel do fazer iniciar nn cnmnru n re
soluçiio, que alli pnssou sem o menoJ' dobnte 
o quo esti\ agora sujeito ú nosso nprecinç1io, 

O tJ'nbnlho olferocido 1\ escola ]lolytochnicn foi 
confiado pelo Sr. conselheiro Ignacio do Cunhn 
Gnlviio no muito com potente Dr. Denjnmin 
Constnnl Betolhe de Mng-nlh~es paro oxnminal-o 
e sobJ'O alio emlltir sou parecer. O Dr. Benjamin 
Consumi, uuju proOclencia todos reconhecem, 
depois de uma rnpidn e ligeira leitura que fez 

dossn obro, osm·ovou umo cnrtn n um dos depu
tados signotnrios do projecto npresentndo nn 
cnmarn, que nlli foi Jidn na sessão do 27 de 
Agosto do nnno pnssndo. 

E' um documento importnntissimo, cuja lei
tura niio posso dcixnr de rnzor, puro que o 
senado vejo do que obra se trota, c paro !!UO a 
commissão Oquo isontn·de qualquer escrupulo 
nn udop~iio dn resoluçlio, 

0 Sn, LEITÃO DA CUNIIA:-A commissiio nunca 
deixou do reconhecer o merilo do autor, 

O Sn .• NUNES GoNQALns :-Eis o que diz o 
S1•, DI'. Benjamin: 

• Tendo-mo V. Ex. pedida que lhe désse por 
cscripto alguns csclnrccimontos sobre o Lrnbalho 
relatiVO á nnalyse tronscoudento. do eminente 
mnthemutico ill'ilzileiro, o rnllecido Dr. Joaquim 
Gomes de Souza, venho hoje, po1· meio dcstn, 
satisfazer nquello seu pedido, sentindo que V. 
Ex. não se houvesse dirigido a pessoas mais 
competentes puro .o bom desempenhO dostn 
míss;io. · . · 
· • Este trabalho, de que pude obter, empre

stado POI' alguns díos,o unico exemplar existente 
nesta côrte, comprehende ns seguintes memo
rias: 
. • :l.•....:Integroçiio gernl dns equações differen

cwes de !JUnlquer ordem. 
• 2 .•-Determinnçiio das constantes que nos 

problemas do physi1:n mathemalíea entrnm nas 
integrues das equações dill'erenciaos parcines em 
funcção do estudo inicial do systcma. . 
· • 3.•-Domonstraçiio de nlguns theoremns 
goraes para n comparação de nossas funcçucs 
transcendentes. 

• ~.•-Sobre-um 'lbeoremu de cnlculo-in
togrul, o suas applicaçlíes :i soluçlio dos proble
mas de physicn mntbematicn. 

c 5,•-Sobro n analogia entre. ns cqunçiles 
difTerencinos linoures c as questiles algebricns 
ordinurius. 

• No pouco tempo de que podia dispôr não 
me era passivei entrar no ilcsonvolvimento, 
e nn vori!lcnçiio dos longos o peniveis cnlculos 
relativos :is diversos memorias acima indicadas. 

• Habituado, porém, n ndmirur aquelle genio 
eminente, quo !IVO u !10nrn de conLnr entre os 
meus venornndos mosu·os nu untigu escola mi
litar, hoje polytechnica, Ii apressada e avida
mente o seu imporLnntissimo trnb~lho, afim do 
ter dello no menos umn primeira idén geral ; e 
n cndn Jlngiun que percorria com crescente 
avidez noquella ropida loituru, n minha ndmi
rnçüo subiu de ponto. 

c Com ofTeito, nesse momornvel trnbnlho, 
n cada posse so rovelu um genio superior, cm 
plena posso do scicncia. Os nssumptos, snbin· 
mente tl'atndos, comprohondem as mnis eleva
dns, complexns e importantes questões da nna
lyso trnnscendento das qu~~s dopend~m niio ~ó
mente o maior g1'1\o do npL11'feiçonmento que 
ostn unnlyse comporto em seu dominio abstracto, 
como em todos os uumorosns, vnrindns e utilis· 
simns upplicn~uos, que constituem o sou vnsto -
domlnio. O eolculo, hnbilmento manejado, alli 
se apresenta em todo o seu gigantesco desen· 
volvimonto, realiznndo suns condições nas ele· 
vndns regiões da scioncin, onde em identicns e 
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tão ousndns tcnlntlvns Ilntlfrngnrnm os mais Vi· 
gornsos tnlontos mntilomnticos, qne tilm bonrnflo 
n s•·i·•nci:t e 11 hunwdirlnrlo. 

• O fJUt', ponlm, n meu vilr, dó a este tJ'nhnlho 
um onnho espccinl do mnis subido valor niio é 
simplesmente n opulenln illustrnçiio mnthomu· 
tkn r1ue r•m todo o! lo so rovoln, ~umciento por 
si stl pnrn dnr no sou nutor incontostnvel direito 
num Jogar tlislincto entre os nunlystns do pri
meirn ordem; ó tnmiHJm o print•ipnlmonte n 
profundo sontimr•nto do nlto deslino oncycloJlO· 
ilico tln scloncin nwthumnticu. · 

• O Dr. Jonquim Gomos de Souzn, inspirndo 
por sou entranhado amor no ost :do das scirn· 
cios physil'ns. nntur:tes o socinl's leve n 1'111'11 
folicidud<' do cOiupenotrnr·se h cm do qno sómonte 
n s"im1cin mnthemntien póde convenicntomeute 
nisciplinnr o dosonvolvm· o espirita humuno, e 
dnr·lho os poderosos o indisponsnvois rucursos 
de quo ello so devo armat· pnra ponutrnr com 
so:;m·ança no seio da naturozn, nu attrahonto o 
elevado intuito de investigai' suns lois e os seus 
mnis h~IJos" l'ect.nditos su~redos. 

• Compenetrou-se hem do imntenso nlcnnco 
dn proposiçito du Augusto Comle:- Todn a 
educa<;iio scio.nti1lcn que uiio con:w~n pelo estudo 
da mnthüillutJcu, JlOccu necessnrmmeutu em sun· 
biÍSO. 

• D':thi o dovotnmoutn com que se entregou ao 
daquella sciencin l'undnmentnl, destinado uter
nameuti\ n J'•'Pi'C~ontnr oJJrimoiJ'O o o mais por. 
feito dominio scientineo n esc, ln oncvclopedicn 
do nossos conhecimentos rcnos. • 

• A nnnlyso trnnscondcnto fundndn pelos go
nios eminentes do Newton, de Leibnitz e dn 
Lngrnnge, nttrnhiu, como Ol'n de e:,prwur, n 
nttonção do omlnonte nnalyst11. 

• Sondo ahi condensadas om uma só qncstno 
g-eral do culcnlo ( " inJegrnçüo dos eqnnçõos 
dlneronciaes do qunlqnor OJ'dom ) ns soluções do 
todos os g'J'nndos (ll'Oblemas om qno n sciencin 
inteira se resnmo, oro natural 11 mesmo il·resis· 
tivnl o dnsojo rio lula!' por sua voz contra 
nquelle haluurte, ntó entiio inoxpn~n,vel, onde 
o sciencin havia coucentrndo todnsns suus rliln· 
culdnrle~, e resistido por mais do dons secnlos 
nos esl'or~os eomhinndos dos muis notnveis goo
metrns. 

c E' nessn clevnd11 rc~i~o, quo n scii.lncin 
descortina no gonio mntltcmntico SllUS vnstos o 
profundos horizont>'S. Foi, pois, nhi quo aquolle 
mvojnvol tnifmto encontrou o~ nssilm1llris rins 
suns mnis importnntes m<JIIlOJ'ins. 

• Snlwm t"dos nqnelles que cultivum n seien
cia mnthomntieu, <IUe ó nn- nnulyse trunscon
denlo ou iudire.,tn -.que todus us importnntos 
queslu•Js tlo qtle ostn sciun~iu su oecupo, tomam 
seu mnximo dcstmvolvimonto e procuram suns 
solnçõus !-rernPs, impóssivo~s du olitureln·se 
com os recursos du nnnlyse dJJ'ectn. Snbom tum
bum qno n tlssas quostõus se pJ•ondeJII indisso- · 
luvolmente os fH'ol(rossos renos dos mais lutores
snntes o llleis lnvostign<;õos goometrieus, rno
cunicns, ustronomicns e do physicn mmhemntlcn 
em geral. 

• ÜJ'n os~' annlyso se decomp1íe rncionnlmento 
em duns see~,:uos distinctns emborn c11nnoxns, 
Umn conhecidn gornlmeute sob n donominn\ltlo 
de-calculo dilfcruncinl-e que ropJ'osentn o que 

hn rle mais Jlorfeito o comjlieto d'ontro todos os 
rnmos rln mnthomnticn nbstructn, tom por prin· 
cipnl destino lo:;:it•o prepnrnr ns hnses rncionnos 
da sogundn, cujo Om é o estnbrlecimento de pro
cessos gera os do integrnção dns fo1·mulns e dns 
eqnnçuo~ dilforoncinos ·d,, qunlquer ordem o de 
~nnlrJUOJ' nu moro tio vnrinveis inrlop~ndontos. 
ilstn, qun incontestnvolmente ftlrmn n mms ex· 
tensn e importante soet;ão rln mathemntirn, ó 
tombem, infolizmcnto, n mnis ntrnzndn e impor
frito srndn rnrissimns nsrJUOstõos do sou domi· 
nio quo sr snhem re~olver. . 

• f:um ofiNto, dos dons modos rlo tratar ns 
queslõosdo integrnriio; nm ~ernlmento >Oguido 
nos lrntudns <ln cnlculo, o qno em l'nltn dA dono
minuçiin espcninl, chnmnremos-rlirecto-. est1í 
completamente osgotndo pouco on I)Uaf.i nndn, 
tendo pJ•odnzidn rio rcolmonlo impol'tnnte; o 
outro '\no denominnromos-indir•,cto,-cm que 
so funr nm us ost•ernnças dos nnnlystns, po•rtence 
ao vnstc dominJO dn theorin gernl das séries, e 
dependo essencinlmonte rln dotr.rminnçiio dn 
fnncçiio gol'ntriz de qualquer sé ri;• dndn, questão 
in!cindn por Ln !'Ince o que cont.inún nindn no 
estado omhryonnrio om que n deixou nquello 
immorlM I geometm • 

• Eis om perfnnctorio esboço o estndo em que 
se nchnvn n-nnulyse trnnscendente-nn é(lnca 
em que o muito illustl'e Dr • .Tnnq11im Gomes de 
Souzn oscro!VCU o trnbalho n quo IM estou rMe· 
rindo. Todos ns questões gernes estavam nponns 
inicinrlns, ou pnru mo exrrimir com mnis rigor 
tnes IJUI!stões sitm~nto pndin111 ser resolvidos om 
cnsos innnitnmente pnrticnlnJ·es. 

• Snn solução colllpletu o gornl orn nté entiio 
completamente de~conhecidn ; o muitos geome· 
trns importnntes, como Lngrnngo, por exemplo, 
a considoJ•nvum até como absolutnmeuto irupos· 
sivrl de , bter-so. 'l'nl operação pnrecin úr1ucllos 
goometrns superic.r aos mniores esforços tio que 
ó suscoptivel o ontnndimontn humano. E tinhnm 

·r:n:iio, não pura r.onsidornrem nquello proposlt;iio 
no sentido nb~olulo que lhe deram, mos rolnti· 
vnmenle no estudo nctnnl dn tlworilt gornl ~o 
nossns funcclles nhstrnctns. Poucos silo o. elo· 
m~ntos unulvlicos ou func~1íns ohslrnctns ole· 
mentn'ros uté hoje conhocirlos. r.mn estes ole· 
mentos om numero npenns de dez tilrn, ó eorto, 
os :mnlyslns crendo unt numero rigorosumcnte 
illimilndo de l'nncr1íes eompostus ou do lois mn
tbemntiens cum(lloxns e distinctns . 

• Mns comprohendorão cllns olfeotivnmento, 
como os on11lyst•,s, t>•dns as leis nnturacs que 
ro~ulnmus phenornenos que eonstituem IIS Vh· 
rindissiu111s scenns do espectnculo do mundo ex· 
torior ? Aquellns leis sim pios, que o espiJ·ito 
humnno, ;.rui11rlo pelu ubs<'rl'n~iio, nrrnncau, por 
nssim tlizer, do SlliO tllt nutut·ozu, nu .:stodo dos 
mnis simples phenomunos geometricos e moca· 
nicos, poduruo convir por snns comhinnções 
pnrn n llol oxpross"o mnthematicn de qwtesquor 
teis relativas 11 plwnnmenos mnis t~levndos ? 
Ning'Uolm o poderll amrmnJ', Considerndtt 11 !fUi'• 
stito no dom10io nustrncto d11 nnnlysu truuscon· 

·dento, ns iullnitns func~õos o equações diiTu· 
roncinus de divor>ns urilons, que su podem 
comJlôr com ns duz funccões olomontnros, cor· 
responderão sempre a fun.o~1íos o n OtJUII('uos 
primitivas, que so possum elloctivnmunto oxpri· 
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mir com esses mesmos dez clemontos? As func· 
çiles elipticns, os func~üos eulorinnns o outt•ns 
diio-nos o di roi to do, polo monos, pcir om tlu· 
vida somelhunto pretonçiio. · 

No emunto o Dr. Gomos do Souza nsse1•ern 
tçr conseguido n soluçiío completu do problema 
geral do intograçiío uns oqnnçõos diJTorcnciues 
do qualquer orilom. Tal ó o obj<:cto du suu JITi· 
moira momot·ia, e o nssumpto capital do todo o 
sou trubulho. 

• Teria eom eJToito conseguido tão olovndo 
dasidt•ratum ~ 

• Infclizmonto nudu posso dizor om roluçiío 
~ este importanlissimo ponto; nno basta para 
Isso uma ~ímpios o t•nptdn leitura, E' questiio 
essa do muis subido vnlot· mathomutico o quo 
merece sot· cuid:nlusamento examinada por pos· 
soas "om,,otontos .• 

• O quo posso assovornr é que, mesmo nu 
!lYp~theso de nu~a haver ellc :dcançado naq uelle 
mtutlo, u suulmlhn:ltB tentativa niio ficou, como 
muit:~s oatt·:1s, o~teril pn1'11 n sr!ioncin. H11 com 
eJToito a!~ umas rnomnrtu~ ern rJUe os t•ospectivos 
assulrtJJtos fot·nm cahalmonte tratados o lovnclo> 
a soluções dofinitivus, e,o1n todas a~ momorins, 
considllrnçõcs philosoplticns de irnmenso valor, 
pontos de vioLa novos, inllnitns questões inte
ressnntos incidoutemcnte tratadus e resolvidas, 
ln,·gos o nteis desenvolvimentos sobre as sr.t•ies 
conv~t·gentes o disconvorgenli'S, seu emprego 
o suas princ.illaes questõos ~craos, etc. 

• Eis o qne posso dizer om reluçiío a este 
utili~~imo tt·abulho, rJuo con~idero um vet•un· 
doiJ·, titulo do gloriu pura sou mui digno o ii· 
lustrodo autor, que, por sou elovado carnc:tor, 
talento e illusu·açüu, •oubo rocummendur seu 
nom.o nu rospoito dos homens e ú gratidão da 
pntrtn. • 

() Sn. Conn&rA:- E' umn obra que honra o 
Brnzil, e que niío devo ser perrlida, 

O Sn. Nu~Es GONÇALVES:-Publicado o parecer 
dacommissiio rle orçamonto, a roducçiio do 
Jornal do Commercio, constituindo·Sil legili· 
ma interpreto du opiniiío publica, e levada 
pelo conhecimento que tinha dostn carta Jilln 
na cumaru dos Srs. deputados, deu-so prossn 
em puillicnr um artigo. interossnnte invocando 
o pott·iotismo do senndo, e é o que pnssn u ll'r : 

• Todo o Brazil recorda-se com snudnde do 
nome doste eminente pemador, too prematura· 
monte roubado á scionciu o ú putrin; nuncn 
serfio esquecidos os nssombro,os Oli'nmes va~:os 
de tudo o curso de mntlwmulicns, em que Gomes 
do Souza pi>?. ti mnis dura dns prnvas o seu 
genial talento e o imuwnso cobodul de conheci
mentos, quo nn llôr dos nnnos conseguira uc~ 
cumulnr. 

• Lumnntnvolmente nüo pôde o illustro mn· 
thomntioo vm· "oncluidos os trabalhos da im· 
Jlrcssüo da sua oilra eopitnl. Levou-o n mot·to 
quando o insigne cultor dn seionoio so occu
pnvu mo rever ns ultimns provas de uma das 
mcmot'ius, escriptns nn llng-ua frnnooza, que 
coullr\t•u uo editot· Druchknus, de Loipzi!(. Decor
riuos alguns tmnos, sem que algum se npreson
l:tsso n rosgutur o tt·nbnlho, consto hnvor o 
editor oscripto pura estn c1irte, communicnndo 
nchnJ··sc prompla ou a ser concluidn a impres-

siio, e assegurando ter do inutiliznl-n, si o niio 
indomniznrom do preço por que n n/'ustúrn. 

• f!:xistn outro nós um exemplar' n obrn que 
nos dizem tnr ~ido conllndn pelo editor no St·. 
conselhoit•o G. S. tio Cupunomn; o tendo podido 
exnmin11l·n durnnte alguns dias, nli:\s insnm
cionte á voi'Ílll'"')iiO dos longos o penosos cnl· 
cuJos que oneh11m n me>tua ohra, o onmpeten
tis>imo Sr. Dr. Benjn · in Conitnnt Botelho de 
Mugnlhfie>, cm carta que cnm ~un nutoriznçiio 
foi lida nn camnrn dos deputnilos, nvulin o 
trnb:dho no mais :dlo ]Jrc~o ~cientifico ainda 
m,·~mo que mais domot•atlo estudo mnstre não 
tl'r o autor conseguido, como nssogurn, a solu
"iio completa, uté hoje doba ido buscado pelos 
Ünulystns e por muitos julgnda impo,.ivel, do 
problema i(eral da intogruçfio do qunesquer 
equações diJTercncinos. Posso nssovet•ut·, diz o 
douto critico, que, 11111>mo nu hypothese ilu nada 
hnvnt• Gomes nlcnn('ado nnsse intnitn, n sun 
brilhante tentnlivn nfio llcnu,como mnilns outros, 
ostoril pnrn a scienciu. Hn oom e!Teito algutnal 
momurtns 0111 que os nssumpto< fot•nm cnlinl· 
mente tratndns e levnrlo< a soluções definitivas· 
e cm tnd;,s avultnm eonsidet·n,;ões philosophicas 
de iJnmenso valor, pontos de l'ista novos; infl· 
nitns 'Juostücs intet·cssanteo incidentemonte tra· 
t:nlns e t'"soJvidns.lnrgM e utcis dosenvolvimen· 
tos ;obre ns sories convergentes e disconver
g,•ntes, seu emprego e suns pl'incipaes questões 
Meralls, etc. ~· um trabalho uttlissimo, quo 
considero um verdndo!i•o li tu lo de gloria pnrn 
seu mui digno o illustrado nutor, fJUil pnr sou 
elevado caracter, tnlento e erudiçuo soubo re
cornmondur seu nome no respeito dos homens e 
:i grnlidão dn putrin. 

' De Llllla das rnlimorins, n quo Yorsn sobre a 
inw~r~çiio. gm·al das eqtwções diJTorenciaos de 
qunlqU,lr ordem. foi-nos concedido copiar as 
seguintes linhas, que dão idóa da nlta imllor· 
tanci11 que ligou o n:llor á solução que ju gou 
ter Ollhado : 

• linsi voilà !e cnlcul inlógrul fini et ln solu· 
tion de ce fumoux problilme ·do trouvor l'inté· 
grnlo d'unu óquntion dilférentiolle quolconque 
defini tivemen t donnóo et donnée de ln uwniere 
lu plus sitl!pl~. On no doi\ pus croire pourtnnt 
que jo l'uie tt·ouvtie nu>si fucilbmont quo je 
vious úo l'expostJr. 

· Aimunt par dessus tout nutre chose los sei· 
oncos IJUÍ ont pour· suÍet l'étude de ln nature, je 
mo suis détarminó à etudior l~s mnthématlquos 
pour mioux los connuitt·e. 

• Moi> qunnd on commence cotte t\tndo, on 
s'nrt"lito à chaqne instnnt devunt los difficuhés 
insurmontuliles qn'oJTro le ,·.olcul intógrnl. 
S'il y a pourtnnt quelque choso do vrnimont, 
c'est l'étude do cetto brnncho du l'nnnlysr. 

• Voulez-vous cnnnt~itre l~ theorio de ln dis· 
tributlou do ln chnlour à ln sut•faco dos corps 
conduct.~urs? Vaus vuus nrrutoz devunt los ofi· 
stncles quo vaus prósontent lo. culcul inttlgrnl. 
Vouloz-vous connnitre lo mouvement de lu cbn· 
lt)ur dnns l'interiour rtes corps solidas d'une fi· 
gure quelcanqno ~ \'oilà ancore lo cnlcul in· 
tógt·nl qui vaus oblige lt vuus nt't'ilter presque 
uu commoncomont de ln carrlilrtl, Vouloz-vous 
connnitre ln propngntlou ilu monvomont à l'in· 
tcriour dos corps ~ L'~tut vlbrntoit•e do lnurs 
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moléculas, la théorio dos mnréos, ln Oguro des 
Planétos qui s'oloignont do ln formo ospheriqno, 
ln lo i do vnrintion do lours densités? Vous ro· 
contrcz lo cnlcnl intégrnl devnnt vous, im· 
monse. impossiblo, insnt•montohle, rósistnnt 
nnx cfi'ol'ts combinós de tons los góomilLres dts· 
tinguós do l'Enrope, dont pos nn sou! n'o pos 
ptt s'cmptlchcr de lu ter, au moins pau r qnelque 
tcmps, corps-it-corps nvec Jni I 

• Quand on voit toutes cos théorios dépon· 
dont de co cr.Jcnl et co cnlcnl Jui·mtlmo roduit 
à un seul problilme, ii y n quclque chose CJlli 
vous ponsse, qui vaus cntrnino wcsque malgrtl 
vons m<lmc. On lo regardo, on lo mesuro, on 
!c croit invincible; mnis on vn en avont, poussó 

llnr celta cut·iositti inquiête qni naus porte rlans 
cs scienccs :i briscr notro organizalion devnnt 

dos ohstncles que nons savons ne pouvoir pas 
vnincre I 

• Ileui'Ousement npres Jes tontotives snns 
nombre et une ótudo ponssée nvcc lcs plus 
forme pcrsévéranco, tiJll'êS avoir été plu>icurs 
fois tout·â·fait découragti, et avoit' trouvó 
quclqucs solutions imprnLicolJlcs p~r lcur lliffi· 
cull~, jc suis arrivé de ln maniilt·e la plussimplc 
et la plns heurousc à obtcnir ce tjU'on n si 
longtcmps rcgnrdé commo tont·à·fntt impos· 
sible. On no pcnt presque diro toutes les o~u· 
SÓCJUCilCCS qu•uno tciJe déCOUVOI'IO peut OVOll', 
Los bnrriêres dcvant Josqnollr.s se sont nrrêtécs 
si Iongtcmps toutes los brunchcs do la physique, 
mricaniqua ct astronomia se trouvcnt rcnvcrslics 
d'un seu! coup. Tout prolJiiJme dótcrmintí 
{Jeut être résolu. 

• Los dimcultlis do oolcul vaineues, naus pon
vons tourncr plus pnrtiouliõremont notre osprit 
à I'o!Jservation des phónomlmos de Jn nature, 
sl1rs de ce CJUO, si nous trouvons un rapport 
quelconrtuo entro lo phénomlme ou la canse 
cherchée et d'nutrcs qu'on pcut voir et mesu
rar, ii soro toujours possible de remontar de 
ccux-ci au premiar. 

• Mon premicr hut cst donc atteint: des mé· 
thorles g-énéralcs d'intégrntion sont trouvées: ii 
ost vrni, mais ma snnté cst dóti'Uite ot mon or· 
g-nnizotion épuiséc. Si jo suis forcé i1 m'nrrêter 
ici, et s'il ne m'est pus permis de voir déroulée 
devnnt mes ~eux la scêne ou mou imaginntiou 
s'étnit tnnt de fois jetée, j'nurai du moins lo 
Jllaisir d'avoir ouvcrt le chomin pour los nutres, 
ct do snvoir qu'il sora ·permis mointonont it 
l'hommo dó !ire d'unc maniêre plus profonde 
dans lo soin du Créateur. • 

• Sonhnvo acaso o autor, acroditnndo tordos· 
coberto a solur.ão que Lngrongo julgava impos
sivcl de obter-'se? Em todo o cnso, o suo obra 
foi um posso agigontndo nu soienoia, e fôt·n im· 
perdonvel quo a não rasgntnssomos das mãos do 
aditar. 

• o preço da im]Jrcssiío ó do ri:ooon, e ponde 
do senado uma }lroposlr.•iia dn comarn dos depu· 
todos autot•izando o governo n pagai-o. 1'ondo 
a commissiio do fazendo opinotlo polu rejeição 
da proposta, a falta do osclnrocimontos o mfor· 
mações, cremos que ostns linhas Jlodom habi· 
lltat• o sanado o resolver soln·e o projecto com 
algum conltccimonlo de couso. 

• Estamos certos que n illustre commissiío 
niío duvldurú convir em que no menos se ouça 

o governo; trnto·so cntrctnnlo de uma dospozn 
rclntivamcnt~ insigniOcnnto e não vemos que 
hnja pcri~o em outorizoNe o ministro campa· 
te·nto n etl'ectual·n, ncando ú sua esclarecida dis· 
cri~fio o attento exame da mntcria. • · 

O Sn. Conn~rA :-Pela verbn-gvontunos-so 
tem feita dcspczns menos justificoveis. 

0 Sn. NUNES GONÇ.IL\"ES :-Devo dizer quo, 
no empenho do trazer ao conhecimento do se· 
nndo todos os csclnrccimontos passiveis sobre a 
impot•tnucia dessa obrn, procurei obter o paro· 
cor muito nutorizndo do Sr. conselheiro Ig-nncio 
da Cunha G~lvão, muito digno lento o director 
interino do escola polytcchnico, n cujus mãos foi 
tet· um dos exemplares r1ue trouxe dn Europa o 
Sr. consolheit·o Cn[,anoma. 

Consta alio de uma cnrtn, cm que se manircsta 
a excessiva medestin do Sr. conselheiro Gnlviío, 
mas, ao mesmo tempo, o subido conceito rm 
(l.llC alie tem o trabalho do Dr. Gomes de Souza. 
Eii·O (lê) : 

• Procurando condjuvar o louvavcl empenho 
cotll que V. Ex. tem so esforçado para tirar do 
pó do esrJuecimonLo o dur publlctdade nos im· 
pot·tantcs ti'U!Jalhos mnthomaticos de seu illustre 
com provinciano, e meu defunto colioga e amigo, 
o Dr. Joaquim Gomos de Souza, opresso-me em 
responder nos quesitos que me dirigiu cm sua 
carta, hontem recebida. 

• .Estâ cm meu poder o cxemplnt• impresso 
dns memorias do Dr. Souza, pertencente ao 
conselheiro Capnncmu, e estou autorizndo a 
passai-o noutras mãos. 

• Contém ello 2õ3 paginas impressas cm for
mato grande cm 4.•, e comprohende H memo
rias sobre assumptos da mais transcendente 
anulysa mathcmnticn. 

• Sobro as circumstancias de sua impressão 
melhor poderá informar o mesmo conselheiro 
Capanomo, que teve occnsiiio de entender-se a 
esse respeito com o proprio editor cm Leipzig. 

• Sei que; cnnsodo do csperur o pagamento 
dn imprcssiio, o editor hn muito ameaça vender 
n edioão para pu]lcl de embmlho ..• 

O Sn. CuNHA E FtGUEliiEOO :-Ou a ser a pro· 
veitado pelos snbios do Europa, como aconteceu, 
e se provn com o muzett de llerlim, que re
colheu muitos producLos fosseis o de historia 
natural de Minos Geraes, colligidos pelo subia 
Lund, dos quaes nunca tivemos noticw. 

O Sa. NUNEs GONÇJ.LVEs (continuando a I• i· 
tura) :- • Tom-no detido o esperanço, flUO lhe 
tem sido alimentada de vir a ser pago mnts cedo 
ou mais tardo; o sem duvida lambem o recaio da 
má impressão, que produzi rio nos circulas scien· 
tificos semelhunte procedimento da parte de um 
editor conceituado. · . 

• Quanto o emittlr juizo meu sobre o merito 
scicnlifico das memorias, ó tarefa essa superior 
t\s minhas forças. •rerin, é certo, grande curio
sidade do ler estas memorius; mas reconheci · 
logo_ (pura que nogal·O T) a minha incompe-
tencm. . 

• Tendo doixodo do porte ha muitos annos os 
estudos mothomatioos, com exccpr•iio unica
mente da mo leria rcstricta, que fuz ô objecto de 
minha codelra; sor-mo-ia preciso nnnos de 
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estudo poro nttingir no nivcl de c~nhccimcntos 
que serviu de ponto de pnrlída úqucllo i Ilustre 
collcg-a nns suns mcmorlns. 

• Niio· podando abandonar outros imcargos, 
tive de abandonar a emprozn o do rosig.nar·mo 
:i inconsciente ndmirnçüo do suas vastns locu
braçücs rcprosontadns nnquollns paginas pnrn 
mim indocifrnvcis no estudo ntrnzndo de meus 
conhccilllentos, 

• Demais, jú um distincto filho da nossa es
r,ola, mais competonto do quo cu, o bacharel 
Donjomm Constnnt Botelho de Mngnlhiics , 
crnittiu juizo lisongciro sobre e lias ; c ao Dr. 
J. G. do Souza ningucrn contesta n grando pro
fundeza dos estudos mathcmnticos que Ozcra. 

• E', pois, do esporar <JUO o sonudo brnzileiro 
não recuse a modica quantia jú votada pela en
mora dos deputados, que ó rcclnrnnda para que 
se possa expor 1í ndmirnçiio dos contcrnporo
ncos o da posteridade os trubalhos omlwro incom
pletos do mois distincto rnathematico rJUC ató 
hoje tem produzido o Drazil, cujn gloria sobro 
e !lo rovor!Dra .• 

Depois da leitura que acabo de rnzor, Sr. 
presidente, de peças tão significativos contendo 
as mais lisongeirns oprcciaçücs por parte dos 
verdadeiros o abalisndos mostres da sciencia 
mnthematicn, creio que não tenho prceisiio de 
addicionar maio uma só palavra pnra justificar 
a proposição que nos mondou a cnmora dos Srs. 
dcputMlos. 

Creio mesmo que cornmettot·ia uma gravo 
injustiço contra meus illustrndos collegas; si 
um instante só cu receiassc que 110r amot· do 
nsignificnnto suiJsidio de 5:000~ fJUC se faz 
nccessario, doixnsscrnos de resgatar urna oht·a 
monumental que constitue um vc1·dadeiro 
padrão de gloria paro o pniz; deixassemcs 
ue recornmcndnr ao mundo scientifico o nome 
de um nosso compatriota que sacrílicou n stw 
cxistoncin, devorada pela sede de glorio que 
constitue o opnnngio dos homens eminentes c 
dos .eSJliritos privilegiados, e pnis, act·editnndo 
que nao ó preciso mais adduzir nenhuma eon
sideração tranquillo e cheio de confian~a agttDI'do 
n dcliberoçiic do senado. 

O Sn. Connmt,, :-Seria injustiOcavel que uma 
semelhante cbt•n se vendesse poro omiJrulho. 

O Sn. CnmsTtANO 0TTONt:- V. Ex. provo
. niu-me, cu queria ter n honro do combater o 

Jlarccer. 

O Sn. NuNES Gor>ÇALYES :-Folgo muito de 
ter o concurso tüo valioso de V. Ex. 

Ficou cnccrrndn a discussiio por falto de nu
mero para votar-se. 

Findo n hora o Sr. Presidente deu porn n 
ordem do dia 12 : 

Pl'inwil'a pMte (atá 2 1/2 liol•as) 

Votaçiío dos mntorios, cujo cliscussiio ficou cn· 
cerrada. 

Ultimo rliscussiio do ndditivo sobre o pro110stn 
fixando as fOI'çns do torra pura o nnno Jlnnn· 
coit·o de i8Bl-1882. 

V. IV 

!.• discussiio da proposto do poder executivo, 
abrindo credites supplcmentnres o cxtrnordi· 
nnrics do ministorio dos negocias do imporia. 

~.·dita da pro110sto do orçamento na porte 
relativa no rninisterio do imporia. 

~.· parto ( tíg 2 1;2 on antes) 
) 

Con.tinuoçiio do discussiio da moteria adindo. 
3.' discussão dos proposiçües pnra as quacs 

vetou-se dispensa de interstício. 
3.• dita das proposições da mesma cnmarn: 
N. 162, do i810, mandando rol'er as contas de 

Augusto Gomes Moncorvo. 
N. 270, de 1870, declarando qnc D. Lnuriona 

nosa nigtteira rlo Drummond tem direito ao 
meio soldo do posto <lo coronel que percebia seu 
Jlnndo mnrido rjunndo foi reformado. 

2.• discussão das proposições do camarn dos 
Srs. deputados: ... . 

N. 281i, de 1875, concedendo !O pensões a 10 
alumnos da academia das bollas artes. 

Ns. 26~ o 2M A, do 1870, relativas ao sol· 
dado elo 3. • regimento do al'tilhnrin a rnvnllo, 
Joss Antonio do Silva Gordo, c ao 2. • cadete do 
2. • regimento, tombem de nrtllharin n cnvallo, 
llodolpho Cordooo Púo Drnzil 

Levantou·sc n scssrro Íls 3 horas dn \urde. 

62.• SESSÃO 

Em 1~ do Ago .. to de 1880 

PDES!DENCIA DO SR. VISCONDE DE IA.GU.\.UY 

SUliMAl\IO,- EXI'IIIHR:>n.- Dons pni'Ocarcs do sotHl.t.io, 
sondo utu 1ht commls~ão do instrucr.llo puhllcn sobro a 
IU:Llrícula tio 11111 o~tnli11ntu, o IJutro" tln. commissito do 
omr.ro~n& JH'ivilogirulas sobro prorogaclto tio prnzo a. João 
Jo11ô L~agnndcs Llo f\uzonllo o SUva.-1\octillcaçlio do St·, 
tnlnitiLro da guorra.-Roelamação do Sr. Nunes ljonçalvoa. 
Hoctil\ca.ção do Sr. Silveira da ~lotta.-11 nui&IIIA 1'.\U'rE 
liA 0111111~1 oo IHA,-Votar.il'os.-~·h:a~ão Uo força~ do torra 
pura o nnno llnancoh·o ·~lo :lSSl-1882, Discursos dos Su . 
Corruia •o Vl~eontlu do Pu lotas .Appro\"ação tio artigo n.ddi· 
Uvo o da propo~l!L,- Ci'oúítossuflillomontnros•o oxtr:Lorúl· 
nario~ 110 minlsturio Llo Imporia. Dlscurso& dos Srs. COI'• 
I'UiiL o Barão 11om um 1lu Mollo (ministro do imporia), Encor· 
l':ununto úa Lll~cnsllã0.-01'çumouto LIO imjlol'io.Obsorvaçlfo:t 
do l-ir, (lfDliillunto do IICmulo. Discursou roquorlmonto do 
ntlilunonto úo Sr. Sílvcir:L •ln Moltn.. Approvaçiio 1!0 I'O• 
tJnonmonto. APPI'Ovnçl'io par parto~ 1la prornsta.-SROUND.\ 
l'AII'I'K liA onul,lt uo IIIA,-,.lumoriaa mathomaticas do Dr. 
Gomcli tio Souza, Emondn tio Sr. Nnno11 Conçalvos. 
Dhcur110 tio Sr. Da rito do Cotogipo. Dlscurilo o omo1ulo. do 
Sr .. Nu nos Gonçnlvo!l. l~ncorJ•anuuJlO da dhcussllo.
LiCiliiCILII,-ncvllll'iO do coutu. Encorrnmonto ti:~. dls
euul\o,-~foio soldo u. D. l.nnrlnna llottL Hignolrn tio 
JlrumonLI, Discurlio tio Sr. Viscoml.o tlo 1\luritlha, Encor· 
t•amunlo Un. Uiscussilo,-Ponsiics, Encorrnmonlo tla dh1~ 
CIUKilO, ' 

A'; H horns <ln mnnhii fcz·se o chamado c 
nehnt·nm-so presentes 22 Srs. Rcnndores,a sobnr: 
Visconde de .Jnguary, Dias de Carvalho, Dnriio 
rio Mnmnnguopu, Visconde de Abacté, Conde de 
llncpondy, Purnnaguú, Boriio de Cotoglpo, Jun· 

25 
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3ucirn Correio, Chichot•ro, Bnriío do Souzn 
uoh·o~, .lngunribc,' Leão Volloso, Silvoit•n 

Lobo, Jlnt·ros Jlnrrcto, Ui\Jciro dn Lur.,ViRcondc 
do i\luritibo, Diniz, Vieira dn Silvn, Luiz Cnrlos, 
Lcitiío d~ Cunhn o Lnfnyotlo. 

Doixnrnm do compmocor, com cnnsn pnrtici
pndn, os St·s. Jlnt·iio dn Logunn, Jlnriío do Maroin, 
Fnusto do Aguiar, Octnvinno, 'feixcil·n .runiur, 
Sinimbú, Godoy, Fornnndos d~ Cuuhn, Josú Do· 
n ifncio, Visconde do Bom Retiro, Visconde do 
Nicthoroy o Visconde <lo Uio Dt·nnco. 

O Sn. J." SiWilETAmO dou conto do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcios: 
Do ministorio dn justiça,do 5 do cot·ronto moz, 

declnrnndo ~no, niío existindo infot·mnçlíos sobro 
n remessa do tor~n pnrn n matriz do cnpitnl dn 
]Jrovincin do Snnto Cnthot•inn o porochia do 
s . .José, acaba de exigir as informações.- In
toirndo. 

Do mesmo ministorio, do G do mesmo moz, 
commnnicnndo,om ·resposta no do senndo do 23, 

. quo o !Jnohnrel Lindolpho Choledonio Cnlnfange 
dn Assumpção Sautiago foi nomondo juiz mu
nioipn I do termo do Dnnnnoirns, nn província da 
Pnrnhvlw por rloeroto do W do Novomuro do an no 
passmiu o entrou em oxorcicio em 17 do Janeiro 
ultimo; nndn mni~ constando nnqucllo socrota
ria.-Aquem fez n roquisiçiio. 

Do ministorio dn fozondn, uo 10 do corrente 
mez, informnndo, em resposta no do senado do 
11 do Junho ultimo, sobro n proposiçiío du cn· 
mnrn dos Srs. deputados autorizando o governo 
o conceder isen~ão do direitos do importnção 
por dez ntmos n todo o mnlorinl que se destinar 
ii cmproza fnndndo por José Moroirn da Silvn 
poro o sorvir;o do nnvoga~iio fluvial da pro
vincin do Mmnullão.-A CJUOrn foz a rorJUi· 
Si950. 

O Sn. 2.• sEcnET.\1\IO leu os seguintes 
l 1AUECTmES 

• Fornm presentes á commissiio do instrucçiio 
puulica ns t•rot•osiçlíos ns. 77, 78, 80 o 81, vin
das dn cnmnrn dos deputados autot•ir.nndo o go
verno a mundo r ndmittir ii mnlriculn do 3." e 
1." nunos da fuculdndo do medicina do llio de 

·Janeiro c• plwrmnceutico Luiz Nicolau Masson 
o os cslndantes Josú Torres do Oliveira o An· 
tonio Joaquim dn Cosia, depois do npprovadns 
nos propuratorios que lhos fnltnm ; o ú mutrl· 
culn do 2." nnno do rnculdndo do direito do 
S. P:rulo o cstud~nto Antonio Alves dn Silvn 
Accioly, que jú tom npprovnr;iio no 1.• nnuo dn 
mesmn fnculdndo, o quo llOI' motivo do molostin 
deixou de mntricular·so cm tempo. 

A proposições idonticns o sonndo tem ntú 
agorn nogndo sompro o sou consentimento, o, 
pois, ú n comrnissüo do pnrecer quo ns rofnridns 
proposi(•líos ontt'ülll nn ordem dos trabalhos o 
sejnm rojoltndns. 

Snln dns commisüos om 1l do Agosto do 1880, 
-J. D. JliiJCii'O da Ln:::,-Silvoil'a ria 4/otta.
. Jlft~noel Frctncisco COI'!'oia. • 

, A proposiçiTo dn cniunrn dos deputados sob 
n 70 do corrente nnno,11roro~a por dez nnnos n 
Joiio Josó Fagundes de nozendo o Si I v a o prnzo 
quo se lho concedeu porn oneetnr os trahnlhos do 
Javr;, nn nrea comprehondidn \Jolos rios Cnyni!Ó, 
Mnranhiío .o seus nflluontes, o ovnndo·su nsstm 
o prazo detonninado no decreto lo~:islntivo 
n. 281ti, do 2ii do Janeiro do 1879.- A com
missão do emprczns privilogindns c obr.Js pu
blicns, tendo examinado o nssumpto, ó do pn
rocDI' quo n proposição outro no ordom dos 
trabalhos c SOJn npprovndn. 

Sola · dns com missões cm H do Agosto do 
1880.-Diogo l'cl/w.-Viscondo de Nicthoroy.• 

Fir:nrnm sobre a mesa, para ser tomadas ein 
considernçiio com ns propostos a que so rcfet·om, 
indo ontretnnto a imprimir. 

'fendo comparecido mnis os Srs. Visconde do 
Polotns, Cunho e Figueiredo, Cruz Machado, · 
Nunes Gonçalves, Snrnivn, Corroin, .Toiio Al
fredo, Uchun Cnvalconti o Silveira dn Mottn, o 
Sr. Pt·osidonlo abriu a sossiio. -

Lou-sa n neta dn sessiio antecodcnto, c, niio 
hnvondcr quem sobre olla fizesse observações, 
deu-sa por opprovadn. 

Compareceram depois de nbortn a sessão os 
Srs. Cnndido Mondes, Diogo Velho, Cllristinno· 
Ottoni, An tiio, Paes do Mendo!ll;,n. Dnntns, Bnrão 
de Piropama, All'onso Celso c i:iilveira Martins. 

llECTII'IC.I.QÃO 

O Sr. ViNcondc de Pclotnlil (mi
nistro da ouorra) :-Sr. pt·csidonto, no Diario 
Otficial do' 11, que puiJJicou o discurso pot· mim 
aqui profot·h1o no din :LO, justificando a pro
mo.,fio do tononto-coronol Curlos Frederico do 
Lima, ou vejo o seguinte: 

, O n. 2, tononto·cilronol Aguiar, tinhn monos 
serviços, niio havia dado tantns provas do capn
cidado. • 

Niio fnlloi no enpncidndc deste oillcinl (apoia
dos); nponas digso quo o quo tiuhn sido promo
vido contavn molhoros serviços do que o tenente
coronel grudundo, nccrca de quem nlhís tenho 
11s ntelhores informn('líos (apoiados) o que il um 
otncinl muito distincto. (Apoiados.) 

O Sn. PAnANAGUÁ:-Muito distincto. 
O Sn. VtscoNu~ DI~ PELO'!' AS ( ministi'O <la 

fJUCI'I'a ):- Contrn isso ó que reclamo. 

llECL.\M.I.ÇÃO 

O S•·. Ntmc .. GonÇnlvc"' :-Sr. pre
sidente, tomo u pnluvrn pnrn roclamur contru 
umu incx:wtidiio que se lrl no Dia rio Of!icial do 
hoje, n respeito do discurso que hontom proferi 
sobro n t•osoluçiio, v indu rlu cnmnrn dos Srs. de
putudos, nutot•izando o govomu a dospondor ntó 
n c1unntin do a:OOO~ com n iudomuiznçfio no 
odttor llt•nchkaus, do r.oipzig-, poJa imprcssüo 
dns obrns do fullecldo Dr. JOUIJUÍill Gomes do 
Sonzn. 

Estu rosolu.,üo ot•n n ultimll das muitos que 
so ncbuvnm nu ordem do diu, c ontrou em dis-
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cussiio j!l quosl ao terminar n born dos nossos 
trnbnlh0s. 

Muito poucos oram os senadores presontos, o, 
nüo obstante nchHr-mo cu um pouco incommo· 
dado no occnsião, não hesitei cm tom~r a pn· 
lavro para procurar supprir a lacuna notada 
pelo commissão do orçamento, quanto :I falta do 
esclarecimentos c informavõcs que pudessem 
juslincnr n resolnçioo. · . 

Embora as dasravoravois condi~õcs cm que 
me achi,VD, li um oxtomo Jlnroccr do Sr. Dr. 
Bcmjnmin Constant Botelho do Magalhiies, uma 
carta do Sr. conselheira Galviío, nma outra do 
S1•. conselheiro Cnpnnoma o um arligo do Jornal 
elo Commcrcio, contendo o oxtrncto do um pe· 
r iodo ou de um trecho dos Momorias do Dr. Go • 
mos ,ao Souza, documentos ilnpol'tantissimos, 
que deveriam infiuil' podcrosamoulo na do\illc· 
ração do senado (apOiados) tanto mnis quando 
havia um pnrecor contrario por parto da cum
missiio de orçamento ... 

·o Sn. Cnuz MACIIADO:- Por falto do osclare· 
cimentos. 

O Sn. Nll'NJ~s -GoNÇALVES:"'- ••• por falta do 
csc!nrocimentos, bom entendido. 

Delirando-me pnra minha cnsa, o meu incom· 
modo aggrnvou-so, a ponto de prosll'Ul'·mo, 
obrigan~o-me a tomar o !oito. Nosws condit;ües, 
recebi as notas tuchy[(rnphicas, que mo foram 
mandadas pnrn corrigir.· 

Na impossibilidade absoluta cm qtto me 
achnva de dar-me a esse serviçn, vi-me collo· 
cado nn dura nllornalivn de, ou deixar publicar 
o meu discurso, com todas as incorrecções com 
que tivesse sido tomado, ou privar o senado 
dos importantíssimos eschn·e01mentos IÍ quo já 
me referi e que sem duvida teriam do inJ!uír 
em sua dcliberaçuo. 

O Sn. Ll!:lT:i:o DA CuNuA..- Nem V: Ex. tinha 
necessidude de corrigir o seu discurso, porque, 
pelo contrato, deva haver um redactor pnru 
fazer as corrocçlies. . 

O Sn. NuNES Gol'içAtves:- Uaudei o discurso 
paro n typogrnphin ús 7 i/2 horns dn noite, tal 
qual mo fõm enviado para qno fosso publicado, 
recommenuundo expressamente que, si nno po
desse ser impresso iutogrnlmento, o fosse por 
extracto, comtonto qne todos os documentos do 
que me servira fossem publicados. 

Agunl·dn,•n ll'anquíllo n publicnçiio do me1t 
discurso ou do clttrncto, quando pela m:mhã 
achei-me sor·prondido com o que se diz no 
Diario 0/Jicia! : 

•O Sr. N11ne.• Gollcalves pJ•onwrciot~um tlisclw· 
so, C!\ÍD extracto mio publicamos· por• ncio ter sillo 
reccbtdo.• 

Não é exacto, niio mandei o extracto, mns 
mandei o discurso ú hora I)Uo já disse. 

O Sli. LRtTÃO DA f:UNnA:- E pelo contrato 
nüo podia dizer isto o Diario Official. 

UM Sn. SENADOR:- E' uma falsidade. 
O Sn. NuNES GoNÇALVES:- Niío obstante 

nchnr-mo nindu hoje muito incommodndo, vim 
no sonndo unicnmonlo para fazer esta recla· 
mnçiío, não só no interesse do rostnbelecer a 
verdade, como paro que os nobres senadores, 

que não so nchnvnm presentes ao final da sessão 
de hontom, possam rcgu!nr-so no seu voto, 
pnrocondo-mo quo, estando n proposic;iio cm 
~-· discussiio, nenhum inconveniente hnvorí1 
cm ser npprovada n resolução, ficando cndn um 
com o direito salvo de reconsiderar sou voto nn 
3. • discussão. (Apoiados.) 

O St·. Silveira dn l\lottn : - Sr. 
presidente, pedi n pnluvrn Jlnrn nlguma cousn 
menos do que requerimento ; pnrn uma silll· 
Jlles reclamação, e por isso sero1 !Jreve. 

Hn dins, quando se discutiu no senado um 
parecer da commissiio do assemllléas provin· 
cínos, a respeito do uma lei provincial de S. 
Paulo, que mnndavn pôr em oxecu<;üo, nz ulgu·
mas oúservnçõos a respeito do Jlarecm· da com· 
missiío, niio discordando dclln, mos prctenden· 
do que a conclusfio do parecer deveria ser um 
projecto redundante, interpretando o Acto 
Addicioua!. . 

Entre ns rnzlies quo dei contra o pnrecér, 
indiquei que n fórma du approvuçiío pelo poder 
Jegis!ntivo gol'nl do acto do nssombléa provin· 
cinl importnva umn oiTonsa á Constituir-ão c nos 
direitos dns nsscmb!éus provinciacs ; ·e cnliio 
notei que tinha informoç5o do que u!Limamcntc 
a nsscmbléa provincial de S. Paulo já havia 
nliCl'ndo aquclln mesma lei provincial a. qu~ o 
parecer da commissiio se referiu. 

Devo declarar ao senado que houve cnuivoco 
de minha parto , o os cqmvocos resalvnm-se 
quando siio, como este, de lmn fé. Não tive 
cm vista invalidar uma argumenta~ão e sim 
apenns prestar uo senado uma informnçiío que, 
dndn a verdade do facto, seria importantissuna 
para livrar o corpo legislativo geral de umn 
mtorvonçiio indebita em um acto das asscmbléns 
provinciaes. 

Devo, porem, umn vez que reconheço e Cotl· 
-rcssso ao senado o equivoco, expõr lambem a 
rnziio por que cnti i nesse equivoco. 

O parecer do commissiío do nssombléns Jli'Jl· 
vincmcs tratava de considerar o procedimento 
do presidenta da província, erigindo cm ques· 
tlio constitur.ionul um neto da nsscmb!én pro· 
vincial, snnccionado pelos dons terços. Essa 
lei provincial era n que tinhn. prorogado n 
gnrantia. do juros, concedida i• estrada do ferro 
Bragantina, Cl'Oio que por mais dez unnos. Eu 
snilin que ultimamente, nu sessiiu da assem· 
blén próvinciul, deste unno, se tinha feito nlgu· 
mn allera"uo nas concessões outorgudas ú ostra· 
da do ferro de Bolem nJundinhy; mos eauivo· 
quei-me porque ullimamente foi mudado o 
nome da povoa~üo de Bolam do Jundinhy e sub· 
stituido pelo do llatibu, nome novo no minha 
historia puulislllnn. Apcznr do ser muito conhe
cedor; apnixonndo conhecedor dns cousas de 
S. Paulo, nüo snbin que se linhtt tirado o nome 
do Delem do Jundlnhy li povoação, o dado o tle 
Hntibn, fni por Isso induzido n erro. Ouvindo 
fnllnr de llatibn, pensai que, cm legar de Delem 
do Jundinhy, trntnva-so dn ostradn de ferro, 
.qno vai pnrn Brngnnçn. . 

Po1·tnnto, osttl rectillcndo o equivoco e dada o 
sun rnziio para que o senado me relevo do temo· 
rida de, e no mesmo tempo estlÍ feito Ulll nviso ú 
commissiio de constituição, que tem de !ln r pa· 
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rccor novo, ~obt'o o do commiss:io das nssem
blóas provinciaos para que essa commissiio, sa
bendo dis~o ngoi'U, niio argumento com o equi
voco om quo cahi. 

J:i vu V. Ex., Sr, presidente, que era monos 
do quo um requerimento o que cu tinha do 
fazer ; Orll umarocti flcaçiio, 

ti qunntin do 5:00011, com o nm de indomniznr 
ao editor Droch Knus da improssiio das memo
rias mathomnticas do Dt• •. Jonrjuim Gomes do 
Souza. 

Tenho conclilido, 

PniMEH\A PARTE DA ORDEM DO DIA 

YOT,\Ç.\0 DAS PROPOSIÇÕES QUE F!CARA:\1 ENCER· 
RJ.DAS 

Foram successivnmcnto votadas o OJlprovndns 
parn passarem n 3." discusslio as proposiçücs da 
cmllam dos Srs. deputados do corrente nnno: 

N. ti, doclnrando que está no caso de ser sane
clonado o projecto dn nssemblúa provincial do 
!lia do Jnnoiro, pelo qual foi autorizada a con
eessiio do melhot·nmento de reforma no i.• sar
gento Arnaldo Luiz Zigno. 

N. 26, concedendo licença no dosembarA"ndor 
da relnçfio do Ma Lo GI'Osso Americo Militiio do 
Freitas Guimat·ãos. 

N. i3, approvnndo a pensiio concedida 1.1 Gnl
dino da Cruz Santos. 

N. 112, npprovando a pensão concedida ao 
2.• phnroleiro Vnleriano Pereira dn Fonseca. 

Foi ignnlmontc votado e approvado o pnroccr 
da commissão de constiluiçfio, sohre o ro~uori
mcnto do St•. senador Ottoni, relativo á commu
nicnçlio feita no govomo a respeito das decisões 
do senado soiH'O n ultima eiei('ITo de senador 
pela província do Espírito Santo. 

Foram tnm!JOm suhmcttidns :i votnçffo o np
provndas pnrn passar :i 3." discussão ns propo
siçües da mesma cnmnra do corrente nnno: 

N. ~3. declnrnndo que a pensrro do óOO róis 
diarios devo entender-se confo:·idn no soldado 
reformado M:moel Dasilio Ribeiro. 

N. lll, approvando a pensão concedida ao sol
dado Antonio Fr:mcisco Feitosa. 

N. üü, npprovnndo n ponsiio concedida no 
alferes honorario da exercito Cnnditlo Moreira 
dn Moltn c outros. 

N. ü2, approvando n ponsiio concedida ao sol
dado An tanJo Dius dos Santos. 

N. ii6, approvnndc Q decreto concernente :'• 
olcvar.ffo dn pcnsfio concedida no :L. • cadete nn
flno l;orfirio. 

N. 67, autol'iznndo o ~O\'erno a conceder no 
2.• ollluial dn secroturin do estrnngoi:·os, Luiz 
Poroii·a Sodi'é Junior, um nnno do licen('ll 

O S11. Cnuz MACHADO rerJUeren verbulmente 
dispenso do intcrstlcio para n di;cussiio das pro
posiii•·ões que ncub:u·um tlo ser votudas nppro
vnn o diversos 11cnsõos. 

FIXJ.ÇÃO DE FOnÇAS DE TERRA 

Entrou cm ultimo discussão o addilivo do Sr 
Viscondo do Polotas sobro a proposta fixando as 
forças do tort•n para o anno do !881-1882. 

O St•. Correia :- O nohro ministro da 
guerm apro~ontau em 3.• discussão o !eguint0 
nddilivo (lê): 

• A idndc mnxima prescriptn polos regula
mentos das escolas militares do Imporia para a 
matricula dos afficiaos do exercito fica elevada 
a 30 annos. E1fn disposição tor:'t vigor da data 
desta lei o 'ó permanente. • 

Antes do votar sob1·e este nrlditivo, desejo al
gumas explicações do nobre ministro. 

O numero dos olllciaos, que podem ser admit
tidos nns escolas militares do Imperio, é limi
tndo. Desta consideração resultam os q uositos 
que julg-o dever dirigir no nobre ministro: 

:L. • Si nfio houvl'r offieines, que pegam 
admissão na escola militar, cm numero sulll
ciento para preencher a totalidade dos nlumnos, · 
S. Ex. está disposto n nttendor invnrinvolmcntc 
aos pctlidos ~ue neste sentido receber~ Ou re
serva-se o dtreito de apreciar a plausibilidntlc 
desses pedidos'? 

2. • Si o numero dos pedidos fór superior no 
dos que possam ser ndmittidas na cscoln militar, 
que regras do proforencin pretendo S. Ex. 
adoptar para o deferimento das prctonçüos? 

Regular:\ neste caso n prioridade do podido, 
ou S. Ex. fica com a fncuitlado do nttender ás 
condi~iles espccines ,fJUC favoreçam· mais a um 
do que a outro olllcuil? 

Para n proferoncin, atlonder;i lambem S. Ex. 
á mnior ou menor falta que possam fazer nos 
eorpns a que llCt'tonccrom os olllciaos requeren-
tes 1 · 

Não tenho a intenção do apresentar condições, 
n qno o governo deva cingir-se rjunndo tiver 
do deliberar sobro n ndmissiio do onlcinos 
nns escol :is militares ; mas desejo que o nobre 
ministro exponha o seu pensamento n este res
peito, para que se conheça a todo o tempo o al
cance da proposta do nobre ministro, o qJ!al ~ 
modo por que S. Ex. pretendo dar oxocuçno-a 
medida, si fõr npprovnda. 

O Sr. Vililconde de Pelotnl!' (mi
nistro da !fill!1'l'a): -Procurarei satisfazer no 
nobre sonniior pelo Paranit, que acnbn do fallar. 

Consultado o senado, resolveu nmrmativa· 
mente. 

Votou-se e foi nppi·ovndo o art. :L.• dn pro
pcsiçiio da cnmnt'a dos Srs. deputados n. 300 
de i870, autorizando o governo a despendo:· até 

S. Ex. quer um primeiro Jognr sabor o que 
pi'otcnde fazer o ministro du guerra em rolnçiia 
nos olllcinos que, tondo nttingido n idade do 30 
nnnos, pedirem pormissiio llllrn se mntriculnrcm 
nas escolas militares dQ Jmporio. 

nesponderui a S. Ex. que, nn concessão d,ossas 
liccncns, se obsorvarú o que so tem praucndo 
attl hojo. 

Os otnclnes apresentnriio seus requerimentos 
acompanhados do informações, e o ministro se-
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gnil'Ú os p1•incipios quo tilm sido estnbclociclos em 
rclor.ão nos militnros com n idodc de 25 nnnos. 

O Sn. CmmEIA.:-E <Jnunto ú prc!ercncin? 
0 Sn. YISCONDE DE PELOTAS (ministro r/a 01101'1'a): 

-Quonto n isso, o ministro utlcndor!i 1ís infOI'· 
mnçücs que ncompnnhurcm os requerimentos; 
e, em igunldndo do circumstnncios, dnr1í prefc· 
rcncin nos que primeiro tivoi'Cin requerido. 

N1io havendo mois IJUOm pedisse n pnlavru, 
votou·so o roi npprovodo. · 

Foi igualmente ndopLOdu o proposto com as 
omcnrlns npprovndns, pnrn serem romottídns ú 
omro cnmnrn, indo untes :i commissão do re· 
dncção. 

CllF.DITOS GUPJ>f,J~liF.N1'AllES E EX'f'OÁOllDfN.\.niOS AO 
)((NJSTEniO DO lllPEOJO 

Soguiu·so a 2.' discussão do propostn do poder 
execntivo niH'indo c1·editos supplemcntnres c 
exu·aordium·ios no minislerio dos negocias do 
Íffi(JOrio, ' 

Achando·so no sala immedintn o Sr. rninisl!'o 
do impcrio, rornm sorteados pnrn a doputnçfio 
que ·o devia receber os Srs. llnrros Barreto, 
lJiniz c Diogo Yelho, o, sendo o mesmo senhor 
introdnzido no saliio com as formnlidndes do 
estylo, tomou assento it direi ln do Sr. Prosi· 
danto. 

O Sr. Correia diz que deixaria 11assnr 
som o!Jsorvnr,õcs o credito orn discussão si cm 
seu espirita não se suscitasse ttma duvida, IJUC 
espora seja dissipado pelo nobre minislJ'O, 

nerere·sc clln ú despcza, excedente no credito, 
com o imperial obsorvutorio nSLronomico no 
oxorcicio do b78- i870. O credito qttC, para 
diJTorcntcs vorlms, o nobre ministro pede é re· 
Intivo ao oxorr.icio do 1870-1880, mos o nugmon· 
to poro a verba- OIJ;crvatoJ·io astronomico, é 
tambern puro o cxcrcieio que terminou no ui limo 
do Junho de 1870, exerci cio li<]nidndo totalmente 
desde o nm do Dezembro do nnno p:<ssado, A 
assomblên gorai esteve reunida até Novembro. 

Niío se comprehcndo como o nobre ministro 
tovo necessidade do vir fazer o pedido poro 
augmonto de credito para a vcJ'lJa-Observn· 
torio-do exercício do 1878-1879. · 

O Sn. BAnÃo lfaliEll DG Mr.LLO ( mínist!·o rio 
imperio):- O ercdito oxtrnordinnrio pnrn este 
oxurcicio já hnvln sido 11e<lillo paio Sr. ex·mi· 
nistro do imperio, conselheiro Leoncio do Cnr
vnlho. 

O Sn. ConnEIA:- Porque não se votou? Nfio 
acha muito jnstillcado o uccJ•oseimo, ú vista dos 
dados fof'llecidos pelo nobre ministro ; S. Ex. 
não explicou pOJ'fJUO houve no~essidodo do 
au~mento do credito, qunnlo no pcssonl o mn· 
torinl do obsorvntorio. Disso simplesmente que 
o nugmonlo qn? pede é_pnr:1 despezn com. o 
posso o! o mnlerral; mos nua drsso cm que cons1s · 
tiu ossn dospozn, e qual o motivo do urgoncio 
que linha o goVoJ•no pnrn ellectunl·a sem CSJJO· 
ror a votnclio do credito. 

E' corto que n doSJlozn niio ó do tempo do 
nobre ministro; mns niio é possível no orador 
deixar do dirlgir·so a S. Ex. Nn lei do oJ•r;n· 

monto que alndo virroru encontrnm·so tabollas 
quo approvnram creditas nvultodissimos para o 
ministerio do imporia, provoniontos do aecrcs
cirno do dcspozos feitos no oxorcieío do i878-
187U; mas ahi não ostú incluído o do que se 
trato. 

Si o nobre ministro se tivesse limitado n fazer 
o pedido com referencia no oxorcicío do 1870-
1880, o orador terin do exnminnr a necessidade 
o lego lidado dos despozns pnra dur consclencío· 
somente c. sou voto; mos confessa que lho cau· 
sou olgumn 05trnnhczo vilr que nu sessão deste 
anno vem o governo solicitar ougmento do crc· 
dito poro despozus do uu1 cxorcrcio oncorrndo 
no 1.• do Julho do anno passado e completa· 
monto liquidado cm 3tdo Dezembro do mesmo 
nono, não so podendo nllegar <JUO não tivesse 
hnvido sessão lc~islotivo om 1810, visto como, 
pelo contrario, houve scssiio, que so prolongou 
olé Novembro. 

Tem o orador exposto n duvido que julgou 
dever nprcsontnr uo· nobre ministro, e pede a 
S. Ex. que se digne ao tomal·n em considerncão, 
elucidando complotnmcnte o nssumplo. 

O Sr. Bat•ão Domem de 1\lello 
(mi11ísti'D do hnpel'io):-Sr. presidente, a duvida 
sobro a qual o illu>trndo senador pelo província 
do Pni'nnú pede esclnrecimentos versa sobro dos· 
pezns feitas no impcrinl olJsorvatorio ostronomico 
no oxercicio de 1878 - 1870, na importnncin 
do iO:ia~,j910. · 

As despezns do imperiul observntorio soJTrermn 
umn nltcrnçfio consideravel, desde que Jlassoram 
do ministorio da guerra, por ondo comum, para 
o do ímpcrio. 

Em consoqucncin desta tronsfercncio, a do· 
tnçiio do OJ••;nmcnto, que por MJUollo ministorio 
ora do GO:ooo~. passou a ser summamonle redu· 
zida, e tuo bruscamente I}UO produziu uma por· 
turbação nu ocon omin dos respeclivos ser· 
viços. 

No rolnlorio que tivo o honra· do oprcsenlnr 
no corpo legislnlivo, doclni'Oi os recursos com 
que se fnl'ia fucc no pagamento dns despezns do 
oJJscrl'ntor·io, c que nlio tiveJ•nm verba equivn· 
lento depois da referido trnnsferoncio. 

Poço liMnrn Jllll'a nddnzir as considcrnçües 
quo se acham'insoridus no referido relotorio. 

• O impcriol obsorvntodo astronomico, como 
ropnrtiçiio JlOrtcncentc ao ministorio da guerro, 
com um pessoal do militares do exercito e da 
a1•mada e de operarias do nrsennl do guerra, era 
custeado pelos vorbns-Inslrucpão m}li,lar,~xtt·· 
cito e a1·senar•s de querra, etc. do mmisteriO dn 
guorrb, o poln verliu CDl1JO li« armaria, etc. do 
ministerio do mnrinha. A despozn onnual, nos· 
u!limos unnos em que esteve n cargo do mi· 
nistoi·io da guorr11, ora uproximndnmonto a so· 
guinto, 110r verbas do orçamento da guerra e 
marinha: 

Instrucçiio mililnr .••• 2ti::l7G,SOOO 
Exerci LO............. G:OOO,SOOO 
Arsenaes do guerra.. iti:OOOfiOOO 
Corpo do armnda.. • • !L: 000*000 ------

üO:i70~000 
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• Annos houve cm quo a despezn tolnl exce
deu n ü0:0001j, por cnusn niTo só dns obras quo so 
llzornm pn1•a ostnbolocorom-soalguns rios novos 
instrumentos do precisão, mas tnmbom da 
comprn desses instrumentos. 
. • O ministerio do g~·orrn, entretanto, commu

m~o.ndo .a tran.sforCf!Cia do obscrvatorio parn o 
miDistoriD do 1mpcr1o, po~ nponns á disposir.iío 
dos to, por nviso do o do Julho do 1877, pnrn 
occormr a todns ns dospozas daquolln rc)lnrtlçiío 
a qunntin do 2ü:l7üõOOO, deduzida unicnmontÓ 
dn vorba Instl·i~Cçào milita'', 

• Essa quantm, oJcmda nponns a 30·0808 poln 
loi n. 2702 do 20 do Ontnlu·o rlo 187'Í (art. 2." 
§ lü), que orçou n roccitn o fixou n dospozn nos 
OXDrciCIOS de 1~77-1878 O de 1878-1870, não 
bastnvn, pois, parn o custeio do obsorvatorio o 
de sorto quo o governo teve necessidndo do re
correr no meio, ntó então pormittirlo, do fazer 
transporto do sobras do out1·as verbas como 
acima ncon dito, nllm do supprir o dofi~ioncin 
r)a verba Observatorio astronomico, • 

Uma das verbas principaes, como so vil da 
demonstração n. 1, so rofero a concertos quo 
foram feitos no arsenal de guerra por conta do 
ministorin rio imporia, cujo pngnmento ó rocln
mrtdo pelo da guerra. 
. As entras despezn~ foram feitos por não ter 

s1do rlcsde lo~:o possJvol reduzir todo o sorvir.o 
no algarismo rcsu·icto do orçamento. " 

_SI o ggvcrno, por força uns difficuldndes ha. 
Vida~, nno 1\cou dentro do limite da respectiva 
rubr1ca, o facto csui consumuwdo: nfio resta hoje 
outro moio scniio vir legalizar essa conto com o 
cro.uito e_xtrnordinnrio qno ó pcdiJo pelo minis-
teno do 1mperio. , . 

Doyo dar testemunho no senado de quo, desde 
que t1ve a honra de tomar conta dos no"ocios 
do ministerio do imporia, um doH meus prlmei
ros cuidodos. foi .i~stamcnto fnT.ÇI' com que as 
dospczus do unpcrwl ohsor1'ator10 ustrouomico 
não excedessem o credito contemplado no orça
mont?, porque n1io me julgo de modo algum 
a)ltOI'IZndo a fazer dcspczns quo niio tonhnm 
s1do votados JICI~ poder logislutivo. Entendo 
que ó dever rcstrJCto de um ministro. constitu
cionu.l proceder dcsso modo: n lei, neste caso, ú 
o pn1lnmcnto quem a faz, o ó olln que devo 
reger. 

O olgnrismn votado no orr.amcnto ó fntol 
como umo cspecio do leito rlÔ Procusto · o ns 
dcspczus so hüo de ro~nlor do modo que ll'quom 
sempre d~ntro do .limite dnqucllo algui'ISmo. 
Nosto SC!ltlriO ttlm Sld,o l)lous esforços. Quonto, 
porrlm, ns despezas ja fDitas, só nos cubo vorill
cadn como foi n insufficicnciu du verb~ respe
ctiva, solicitar no poder competente como ora 
o razomos •. o concossão do creditÓ ncccssurio 
nn~n legnlizol-as com n sanação do corpo lc"iS· 
]aliVO, 0 

O ·s··. Dm•ão de Cotep:ipe :- Sr 
prosillontc •. 11 r:onunissii~ n1io deixou do ropnror 
que so pcd1sso um crcdilo pnru o exerci cio do 
!878-;-1870, o quut so ochn onccrrodo; com tudo, 
cons1dcrou quo cssns despczos cstnvom I'Doliza· 
dus, o por cstu ruzlio niio so oppoz n que so con-

ceda crodi~o poro lognlizal-ns, conforme o nobre 
minis lro dcsojnvn. 

,Iln, J)Oróm, uma duvida: um credito idontico 
fo1 podido cm 10 do Março de 1870 o doixou de 
t~r andamento Jogo! ; mas o quo oxplico ter 
Vindo no senado umo pro~osta do p;ovorno pnrn 
n nborturn do um crod1to de 500:0008 para 
soccorros publicas c ~o: ooon pnrn o imporia! 
observntorw nstronomico? 

Pelo nrt. 3.• do dccruto n. ~877 do 23 do 
.!unho de 1870 foi o ministro o sccrotnl'io de os· 
tudo dos negocies dn fazenda autorizo do n rcn. 
lizor ns n~ocss::rias D{JCI'nções do crorlito atê :i 
qunnlia dri liO:OOO~; o com que fim? 

Para convortm· crn divido consolidnda, interna 
ou cuemn, no todo ou cm p::rto, n divido nu' 
ctuanto, o pa,oa saldar (aqui chamo o attonr.iio 
do nobre ministro) as contas do anuo financc'iro 
do :1878-187!! por de.1po::as autori::adas polo 
poder lo!Jis/ativo, jli reali::adas, 011 quo se reali
zcwcn•. 

A despoza do que so trata está ou niTo está 
ronlizoda? 

novo estar reoliznda. ,, 
O Sn. ConnErA :-Está. 
O Sn. llAnÃo DR Co·marPE :-Si est:': realiznda, 

devia sm· lirtuidadn pelo credito do, decreto que 
acabo de citur ; o, si niío o foi po1· o'so rlccroto 
o caso ri difiorcnto; ontiio o nobre ministro tal~ 
ver. peça o credito poro indomnizor o ministcrio 
da g-uorrn de porto ;\a dcspoza. 

Si o dospozn não foi puga pcln disposiçiio desse 
decreto, c sim por outra qualquer vcrlln, é o 
que nós ignoramos o só o nobre ministro nos 
pódo dizer. 

Consoguintomonto, n duvida do meu honrndo 
collegn scn::dor pela provincia do Pnrnnú ·tem 
suo razão de ser :não está bom cloro o podido 
do credito paro !878-:1870. Na commissiio, 
como· J;i disso cm principio,fizcmos osso roparo· 
mas n:io quizcmos desde logo propôr que fossê 
eliminada ·n verba, porque, tendo o nobre 
ministro de conrpnro~cr n cstn dis~ussiío, havia 
do desfozcr a duvidu. 

A, duvida subsisto, a dcspozn dcvin ser pngu, 
cstovn ntltorizadu pelo decreto citado o, s1 não 
ostnva ntllorir.arln, então como foi foitn? O cxcr
cicio ilo 1878-1870 cstú cncorrodo; po1· conso
guintu, no rospr:clivo balanço ossu dcsper.n, si 
toi pngn, tom rle 1\gurar r.omo não clossitlcndn 
ou pngndopois do encr:rl"omcnto do oxorcicio; o'· 
si niio foi pago, torú de ontrnr nn vorba- Exer: 
cicios llndos. 

Eis os duvidas que eu tinhn do apresentar em 
conlinunç~o as du meu honrado collogn senador 
pelo Pnrnná. 

O notJre minisli·o nos dir:í si tem mais ai· 
guma informn~iio n esto respeito. 

O Sr•. Dm·ii.o Oomem de Mello 
(ministro rio i111perio) :-0 ministerio do imporia 
pediu credito oxu·nordinario porque trntnvn-se 
do umn dcspezo que foi feita, ~xcodondo 8 !'OS· 
pcctivn vor!Jt: do Oi'Qnmento, 
, Uesdo que se dou esse ,facto, o meio de lega. 
ilznr o duspeza é o credito extrnordinnrio. 

O Sn. Su.v&m.\ o.\ Mo'l"l'.I.:-Jú se concedeu. 
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0 Sn. MINISTRO DO IMVEniO ;-Ern obrigaçiio 
do !lOVcrno discriminar os excrcicios dentro dos 
quoos se verificou o excesso do despeza; o foi 
precisamente o quo este foz, indicando na rcs· 
poctiva dcmonstrn~iio a dospczn que pertence 
no exerci cio do !~78-!870 o o que se foz no 
de !870-!880. 

O decreto do 23 de Junho do !870, concedendo 
credito ao governo, roferc·so JÍ liquiduçfio dos 
contos com dcspczns autorizados pelo poder lo· 
gislntivo, jit realizadas ou que se rcoliznsscm. 
No caso presente, porém, troto-se de dospoza 
que foi feita excedendo o credito da lei, c nestes 
termos o unico meio do Jcgnliznr n. mesmo dos· 
poza é o credite oxtrnordinnrio, pelo qual o 
corpo Jcgisldtivo conhece do excesso vorlllcado 
c sobro ello profere sua docisiio definitiva. 

O Sr. Correia diz que o nobre ministro 
do impe1•io foz o vcrdndciro progrommn do 
um ministro constitucional cm ma teria de dos· 
pczn publica. O orador ouviu com satisfação o 
nobre ministro declarar que se considero na 
rigorosa obrigaçiío de manter invnriovclmento 
as dospczns dentro dos credites 'votados. Esto 
declarnçiio niio pódo doixnr do ser recebida pelo 
senado com vivo prazer. Si S. Ex. e .seus 
collcl(as não so apartarem dosto regra tcriío 
trabalhado n bem do umo cousa seguramente 
digna do elogio, a do rcgulnridndc dos orçnmcn· 
tos. 

Mas, da propria explicação que o nobre mi· 
nistro acaba do dar, rosulln a mais scvorn con· 
surn ao procedimento. do gabinete ./i de Ja· 
neiro. 

0 Sn, Mil'iiSTno DO Jl!PERIO dá UOl aparto. 

O Sn. ConnEIA vai apcnns\irnr n conscquencin 
. das palavras do nobro ministro, do mesma 

fórma pot· que tirou das palavras do nobre 
ministro da agriculturn, quando S. Ex. justifi· 
cavn o credito que pediu para o excesso de dcs
peza com ns estradas de ferro do Cnmocim e 
.Paulo Affonso. • 

A censura, disso então o orudor, niío procedo 
de mn vontade opposicionista, mas do proprio 
neto pmticado pelo governo ; pensar este tnnl· 
bcrr. dn nobre commissiio do orçamento; quando 
cm sou parecer foz sentir que niio carecia do 
censurar, visto como o proprio facto falluvn bem 
alto, mostrando o nenhum respeito que hou· 
vara pela prescripi•íio do or~amcnto o poJas 
prerogntivns do poder Jogislativo. E li exacto
monto o quo succodc agora, ú vista das cxpli· 
coçücs que o nobre ministro do imperio acnbn 
de rlar. 

Som ncnhumo difficuldado o ministcrio ante· 
rior excedeu o credito votado paro n vcrbn
Obscrvntorio nstronomico ; niio achou nenhum 
embaraço nisto, nem no monos salvou as ap· 
parcncias I 

Por avisos, mandou fazer uma uospo%0 exor
bilanto, illogol ; c de tnl fórmn os cousos se 
possornm quo o nobi•c ministro, assumindo o 
dirocçiio dos no~:ocios, achou-se nosto dilommn : 
ou deixar 0m oborto no balanço ns dospozns que 
illogalmcnte so fizornm, ou pedir no poder logls· 
lati v~ o credito preciso niio já pal'n que estas 

dcspczns se ciTcctucm, mas simplesmente para 
~uu o oscrlpturnçiio se faça com regularidade. 
(Apoiados,) 

Isto demonstro r1uiio fragil ó o poder da lei 
para conter as oxorbitnncias do poder executivo 
cm ~ont~ do mnximo interesso cm um puiz 
constrtucronnl, o do fixnçuo da despcza publica. 

O nobre ministro trotou do explicar que, 
mal assumiu n direcçiio dos negocies do impcrio, 
occup<iu·so Jogo de reduzir a dcspcza dn 
vorbn-Obscrvotorio astronomicO-' ao credito 
concedido pelo poder legislativo. Fez muito . 
bom. Mas porque se achou no necessidade de 
tomar esta medida? Porque esta niío era a 
regra observada o a prova aqui está. Não se 
sobe como se mandou fazer Qsta despoza de 
:lO:OOOS além do credito votado, c do certo não 
póde ser tranquillisurlor para os representantes 
da naçiio o estarem constantomonto tratando de 
dcspczas illognlmonto feitas, excedentes dos 
credites votados pelo poder legislativo c para 
cuja rcaliznçffo nuo ha nenhum nbswculo. · 

O nobrn ex-ministro do imporia nesta questão 
do o!Jservatorio nstronomico foi fazendo ns 
despezas como lhe pareceu. O ministro dn fa
zendo foi cumprindo os requisições para o pn· 
gamcnto; c o governo sómcnto tratou de cxa· 
minar o pó cm que estavam as cousas depois qnc 
o credito se achou excedido c paga a despczn. 
E' por isso que o nobre ministro se vê na 
necessidade do vir propõr, dClJOis do encerrado 
o cxcrcicio do !878-1870, depois do passado o 
sell!c~trc addicion~l para l~quidação deste ex· 
ercJCJo, que lhe seJa concedido uin credito para 
que no bolnn~o-quo ó sómcnte do que se 
trota-de 1878.:..1870 não so conservo om aborto 
a dospoza de !O:OOO,S, que se fez contra toda 
regra, com violação da prerogativa parlamentar, 
e sem se cuidar do modo pelo qual no futuro 
se havia do logr.Jizãr semelhante dcspeza . 

Hoje, o noure minislJ'O niio trata do justificar 
a dcspcza; S. Ex. vem dizer simplesmente 
quo ·alia está foltn, o pode ao poder legislativo 
quo ao monos niío dotxc que nn escripturnçiío 
elo thesouro· fique uma tamanha irrogulari
dodo, como ficará si o crodi to não fôr votado I 

Assim, vai o poder Jcgislalivo, por esse meio 
indirecto, conceder um bill do tndomnidnde, 
que não foi solicitado segundo os regras, o que 
não devia· passar envolvido cm uma concessão 
do credito I 

. O orador julgou dever fazer cstos ob•crva· 
çüos, não só para exprimir a muita satisfação 
com que ouviu o programmn financeiro do no· 
brc ministro, como pnrn dizer qne, coherente 
com o voto quo deu contra o nccrescimo illogal 
de dcspezns com DS estradas de forro de Camo
cim e Paulo AlTonso, JJei;'a llimbem o seu 
voto ao credito pedido paro legitimar as des
pozos illogolmontc foitus de que tratou o hon· 
rado ministro do imporia. · 

Niío hovcndo muis quem pedisse n palavra 
sobre n proposta, encerrou-se o diseussno. 

OUÇAMENTO DO I~!PEiliO 

Entt·ou em dlscussüo a proposta -do governo, 
fixando n dcspozn do ministcrio do imporia para 
o cxerciclo du 1881-1882. 
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O Sn. PnEsiDENTE dir. que, tendo do sognir·so 
a 2.• discns>iio do OJ't. 2.• dn·p••opostn do J10dor 
executivo, flxnndo os dospczns do ministerio do 
imporia pnrn o nnno finnnr.ciro de 1881 ;_ 1882, 
deve doclnrnr no senado que foi lnoluidn nn 
ordom do dia Cito mntorin {,visto da suo ur
goncin, o nn supposição do qno a proJ10Stn o o 
parecer hnvitllll sido publicndos no jornal dn 
cnsn. 

Vorificando·so, poJ•ém, que nssim niío foi, o 
senado rcsolvor:í conformo onlondOJ•. 

O St•. Silveh•n ela 1\lottn (pela O>'· 
tlcm) : -Pnrn funclamentm· o adiamento desta 
discussiio oaJ•oco de ncrcscontar nlgumns con· 
sidernçiícs ús que foram foilos pelo Sr. Jli'CSi· 
d~nto, po.rquo n propo.stn que se tom d~ dis~u!ir 
n11o está 1mprcssn no JOrnnf dn cnsn, nno f01 d!s
tribuidn cm avulso no senado, nem alg-um dos 
nohJ'és scnndoros, posso nmrrnnl·o, ostti hnbili· 

. todo pnrn votar nosln disr.ussão. Alem disto o 
proprio parecer da commissiio apparcce no jor
nal dn cMn como tendo sido assignodo sómen to 
por Ires momilros, os Srs. Bnriio do Cotogipe, 
Ribeiro dn Lu?. o Lcitiío do Cunha; ora, sendo a 
commissiio do sole membros, os que cstiio os
signndos no rmrocer pulllicodo niio constil.uem 
n mnioria. 

0 Sa. flo~nÃO DE COTEGIPE :-No original cstffo 
todos nssignndos. 

O Sn. SJtnrn;\ 0.1. MoTu:-No original ostú 
todn a commissno, mas estou foliando dn im
prcssiio; V. E~. niio me dovin dor este nporte. 

O Sn. R1nXn DE CQmr.rPE:-Dou para que não 
so penso rruo n1in ossignnmos lodos. 

O Sn. Sn.vmn.<. o.\ M01'TA:-Estou notando o 
erro dn i mpr~ss1io o niio da commissão ; estou 
muito lon;:o rlisw. 

O quo so nchn publicado, oquillo que o senado 
sobe, é que este parecer fni nssi~nndo só por lros 
membros o onriio o sanado Jli!rguntnr:í )lO!' que 
rnzão o pnrot:CJ' dn umn commi>siío !le seta 
mombros vem ·,penas assignndo por tres. O 
nobre sonnrlo•· disse n qne ia ou clizer lnmbom, 
-que nós torlos memiJros da commissiio nssign1í· 
mos o pnrcr.nr, oxccpc:ão feita do nobJ'O Viscon
de rio Uio Brnnco,quo infolizmonto, pOI' moles
tio, so vtl impedido rio tomn1· porto om nossos 
trabalhos. 

Entr<Jianto, rios onti'OS membros, fJllo assi
gnnrnm o pal'OCOI' o eujns assii(nnlUJ'ns niio 
estfio doclnroclns, alguns nssignn•·nm com rcstric
r.õos oxprossns o dnnni<lns; ou, vrrbi qratia, 
nssignoi com roslrie\•ílos rclntivnmentc 'n uns 
poucos do nl'lig-os, a rospoilu dos rrunos a com. 
miss1io dou parecer. 

Portanto, sonharas, não é JlOssiVtll CJUO o se
nado rir\ os to nHlit exnmplo do discuti I' o orcn· 
monto, a primciJ'n lei, a mais importnnlo no re
gímen parlnmoulnr, som elemontos purn 11 
discrtssiio que legitimem :;cu voto. 

Ahroviemos as tJ·nmitos pr•rlmncntnros cm ou. 
tros nssumptns, mns no or~nmento, nüo. 

O Sn. D.~nnos IJ~nnJ~To:- Nom no monos lO· 
mos n synopso de 1~78-1870 I 

O Sa. Sli.VEIU.I DA MoTTA:- Estamos ntra· 
zndos n respeito do esclnrocimontos pnrn n dis· 
cnssüo do oroamonto. 

O ministririo laivo~ niio tenha culpa desse 
atrazo, mas o facto é que os osclarcoimantos,quo 
sempre siio ministrados ao corpo legislativo, 
alú hojo não vieram, devendo vir. Estnmos 
muito ris escuras, o ó por 'isso qua, quando o 
nobre ministro repete a phraso ouphonicu, 
muitas vezes ouvida nesta raso, j1\ pronunciada 
pelo nobre ministJ'O dn agricultura o poJo nobre 
prosirleuto .do conselho, qunnto í1 sua fidelidade 
no regímen orr.nmcntario, ou ncradito ... acre· 
d[to que ossos são as intenções dos nobres mi· 
mstros. · . 

Essas siio as intenções do honrndo ministro; 
mas consegui ri• S. Ex. roali~ul·ns? O oscnndnlo, 
folizmonto, niio chegou a ponto rio os ministros 
virem dizer nqui que hiio do gastar mais !lo 
que aquillo que cslú votado; com essa dosem· 
bnraco ainda não houve ministro ne.nhum, mas 
dosg-raçndnmontc com osso dosem bnroço têm 
vindo todos, do tódns as côres polilicas, pcrlir'n 
ubsolviçiio do excessos oommcttidos por seus 
antocossoros nn axccuçiio dos lois do orça· 
monto. 

Por isso, quando o nobre ministro do imporia 
nos ocona de longo com a ospernncn do que 
nüo sahir1\ dn lei r.lc orçamento, isso niio ó bas· 
tanto pnrn disponsn1' o senado do acurado oxnmo 
a que devo submotlor n proposta do governo, 
rosorvnndo·so porn ouvir dos succcssoros do 
nobre ministro, pelos quacs ou estou niTo sei si 
esporando ou reociando (riso), a historiri que 
S. Ex. cstli fazendo agora do seus antaocs· 
sares ... 

O Sn • .TUl!QUElnA:-A historio, niío; o pro· 
cesso. 

0 Sn. SlLVEJR.I. D.l UOTT.I.:-Diz S. Ex.: Mas 
estiio roitns ns dospozns ; que remedia tom o 
srnado senão lognlisnl·os 1 

SonhOI'os, si vamos neste undnr. ú melhor 
acabar com esta farca do discussiio do orça monto 
(apo~ados),porquo, a 'ser assim, estamos illurlindo 
O [JUIZ, 

Vcjn.o nobm ministro: ainda hn pouco so leu 
aqui a historia do vinte o tantos contos para obser
vntorin, quo o nobro ministro voiu pedir, já 
tonclo fundos pnrn isso I De mnnoira que ugorn 
jtlniío so contentam os Srs. ministros com pedir 
s•í uma vo1. (riso), podam duns vezes n mosmn 
couso I 

Jri n daspozn reconhecida; pnrn que se dou 
CI'Odiro, do obsorvntorio, teve ahsolviçiTo; já se 
concodo!'llm fundos. O mou nobre collcga I ou o 
Cl'eclito do tiO:OOO~ no que se comprohondin 
vinto o tantos pnrn assa rlospoza; cntratunlo o 
nohro ministro ngot·n veinj1cdir sogunrln voz I 
Nõo é outra couso, é uma c uplicatn, vciu pedir 
sogundn vez nquillo pnrn quo j1i teve fundos I 

Eu n"o cruiz mollor·mo un discussão, porque 
não dosojo IIIBolutornonto cnrro~nr com n re· 
sponsnbilic!ndo de protolnr discussões. 

'l'cnho volndo sempre contra todos os oxeossos 
do dcspe~ns jJOrn o observa to rio nstronomlco; 
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quero quo o governo olho mnis ct. pnrn o no~•o 
plnnctn do quo pnrn os outros, o vojo quo ello 
nndu muilo no mundo dn lun (1·iso), por isso 6 
que nu o I ho dou meios parn maiores telesco
pios. 

N1io querendo, pois, n rosponsnbilidndo do pro· 
telnr d1s~u.ssões, já niio tqmei purte (e peco ao 
nobl'O mm1stro IJUe .levo 1sto em conta) nn do 
credito, npoznr do ser adverso nos toleseopios, 

Mas agorn, para ·este fim, cu peço mesmo no 
nobre ministro que me ujudo a conseguir o 
adiamento parn amanhã. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE:-Amnnhii Íliio pódo 
estur tudo impresso. . 

O Sn. ~hNoEs DE ALMEIDA:- Só póde entrar 
cm discussão sogllndn·felrn. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTn:-Póde entrar no 
snbbado; -ou. creio que jil estfio exhnustos, ou 
quasl oxhaustos, os requol'imontos, o então po
deremos aproveitar o sabbado. 

Eu niio tenho duvida alé, Sr. presidente, 
em requerer que a discussão desta matcria soja 
dndn para snbbado, de praferencia n qualquer 
outra de menos urgoncia, para mostrar ao 
nobre ministro o eulpenho quu tenho em dar 
andamento nesta discussüo. 

Nós estamos realmente com muita necessidade 
de poupar o tempo,posto que n<•o deve rocahir so
bre o senado a responsabilidade de qualquer de· 
mora. •rodas as mdterios importantes tum vindo 
para o senado do moi ado du sessão para o fim; 
os exames das eommissões; exames mdisponsn· 
veis- o os tramites regimontnes não Jlodem 
deixar de trazer alguma demora. 

Por isso, nós que já o nnno·\mssado insistimos, 
para abreviar os nossos trnbn hos, na divisiio dn 
lei de or~nmento por ministerios, porque aliás 
ainda estaria essa lei na cnmara dos deputados 
(apoiados); nós, que já o anuo passado fizemos 
este melhoramento, só pudemos comtudo, on· 
trar na discussão do orçamento em melados de 
Ago~to. 

Portanto, Sr. presidente, a responsabilidndo 
niio será nossa. O que o senado não devo que· 
ror, é a preteriçüo do tramites essenciaes do 
parlamento; o senado niio deve incorrer nessa 
responsabilidnde, porque sobro alio já pairam 
accusações até de incapncidndo, o 110r conse
guinte cumpre· lhe zelar muito o prestigio a 
que tom direito collaborando na direcção dos 
nogo'cios publicas. 

Preciosa tem sido, Sr. presidenta, n inter
venção do senado nos momentos criticas do 
paiz; e é, portanto, preciso que alie mostre quo 
sabe zelar a sua prerogativa como corporação 
co-legislativa, de modo que assa prerognllvn seja 
sempre solemne e efficnz, o gue niio se vet•ifl. 
cnrá si dermos o mi1u exemplo do votar lois do 
orçamento som que nenhum dos senadores so 
achem hubilitados pnra discutll·as devida
mente. 

E' isto que me forgn n o!Turecor o adiamento 
e n modlacnl-o, paro mostrar no governo o 
empenho que tenho cm abreviar estes trnmltes 
pedindo no nobre presidente que da pura ordonÍ 
do dln de snbbado n dlseussüo desta ma teria, 

V. IV 

Vou mnndur á mesa o meu roquorimonto. 
Foi lido, npprovado o posto em discussão o 

seguinte 

Requerimento 

• Requeiro o adiamento desta discussiío até 
que sejam impressos e distribuídos o projecto o 
parecer da commissão de orçamento sobro a 
pu1·to relntivn no ministorio do imporio.-S. n. 
.,-Silveira rla Motta. • 

Não havendo mais 11uem pedisse o palavra 
encerrou-se a discussão. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for· 
malidades com que fõra recebido. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Silveira 
da !tlottn, foi npprovado. 

Posto a votos por portes a proposta abrindo 
creditas suppl~mentnres e cxtraordinnrios, foi 
approvnda para passar á 3, • discussão. 

SEGUNDA !>ARTE DA ORDEM DO DIA . 

MEMOUIAS liATIIEliATICAS DO DR, GOMES DE SOUZA 

Entrou om discussão o nrt. 2. • da proposição 
lln camara dos Srs. deputados n. 300, uutol·i
znndo o governo u despender até ü:Ouon, com o 
fim do indemnizar no editor Brochkaus da im· 
pressão das Memorias Matlwmaticas do Dr. Joa
quim Gomes de Souza. , · 

Foi lida, apoiado c posta om discussiio n se
guinte 

Emenda 

< Substitua-se o art. 2. • pelo soguinto: 
• Art. 2.' Esta despezn será o!Tectuadn pela 

verba - •rypo"rnphiu nacional - do orçamento 
do ministerio da luzonua, do corrente exercicio; 
derogndus us disposiçlíes em contrario.-:;. n.
Nunes Go11~alves. • 

O Sr. Boriio de Coteglpe:- Co· 
meçarei, Sr. presidente, por observar-que a 
emenda apresentada pelo 11lustre senauor pela 
provlnciu do Maranhão nfio me parece ler todo 
cabimento. l'agar peln vorba-·rypographin na
cionul-despozas com Impressões !'citas cm umn 
typogrnphla dn Allemanba, é um pouco difficil 
dll comprohender·so. . 

Quer-se fazer uma despeza; entende-se que, 
sendo olla, par3 assim dizer, minimn, não 
convem autorizar uma operação de. credito; 
mas, para evitar este ,inconvenient6, niio é pre
ciso o recurso lembrado pelo honrado senndol' 
pelo ~larnnhúo; parece que se conseguiria o 
mesmo llm comprehendendo tal despozn ou na 
verba du escola polytechnlca, pois que a questão 
é do mathomuticas, ou na de Instrucção publica, 
ou nn das cventunes, ou cm outras que tenham 
applicac,ão proprin no objecto de que se Ira ta. 

Nesta' sentido, si íór iniciada uma emenda, 
voLnroi ; mas para quo a despcza saia da verba 
-TyJJographia nacional-, ní\o, 

Devo dnr uma oxplicnçüo, e no mesmo tompô 
uma satisfação ao meu honrado collega. 

. 26 
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Sendo cstn proposição presente á commlssiío 
do orçamento, veiu desacompnnhndn de qual
quer esclnrocimento, cm que a commissilo pu
desse l'und:rmentnr o sou juizo. 

Entondornos, pois, do nosso dever doclnrnr 
que a proposiçiio niío devin ser npprovnrln, visto 
como, sondo a bnse de toda lei a utilidnd" pu
blica, do~do quo no conhecimento dn commissiio 
niio chcr.:n~n informnçiio aig-umn, niio podin u 
commissiio dnr o sru pnroccr fnvornvel. 

Entreumto. como om cortas mntcrins niío é 
licito divergir do opinião do certos senhoras, 
principnlmonte quando so trntn de scicncin, de 
litterntura e mais quo tudo do versos, foi im
mcdintam~nte cnn~urndo o pnrecer da com mis
são na outra cnmara. 

Não reconheço que umn cnmnra tenhn o di
relia de consur~r o procedimento dn outra 
(apoiad?s), nem tnmbem quo a commi~siío de 
umn camnrn se jul~ue com l'acuidnde para no· 
ta r nas opiniões de uma commissão da outrn 
cnsa. 

O Sn. DAN'!' AS (mi?ri.,trn da justiça) :-r 1 res· 
peito mutuo é murto necessnrio. 

O Sn. ilAnÃo Dm CoTEarrR :-Devin-se deixar 
que ó ohjL•cto entrasse em discussão; cntiio cada 
um diria o que lhe pnrecesse. 

Entrotnnto, um nobre deputado, no dia subse
quente 6 publicnçiio do pnrceer rln commissüo, 
sem contlar nos esl'orçosdo nosso honrndo coi· 
legou que, lnnlo pein sun intclli~cncia eomo pela 
estima quu lhe consagramos, podin influir sobre 
o nosso animo ... 

0 SR. NUNES GoNÇALVES:- Muito obrigado n 
V. Ex. 

O Su. BARÃo DE CrrTEOIPE:- ••• disso que 
virn com estranhezn o parecer dn commissíio do 
senndo em sentido desl'nvornl·el! 

Em primeiro iul(ar rccu~o <JSSO juizo. (Apoia· 
dos.) E, ern seg"undo lognr, foi o proprio autor 
dn consuru quom concluiu por um requeri· 
menta, pedindo esciar·eeimentos! 

Ern isto mesmo que a comrnissão queria. Pu· 
recia, pois, que esses esc!oreoimentos devinm 
sur pedidos quando o projecto foi votndo nn co· 
mnra dos Srs. deputorlos, ou pedidos nqui no 
senado por um srmorlor, porque Lemos muitos 
meios de nos ontonder·mos do umn pora uutrn 
camnrn; aqui estiío representantes do politicas 
diversos, amig-os do umn e outrn. 

Niio rermso, niio recusei meu voto o esta pro
posir;iio, depois dos oscinrecimentos dndos pelo 
honrado senador pclu provincin do Moranhrio, 
Quiz npenns fazer• este protesto, ou niio deixor 
passar sem reparo essa censura, feita injustn· 
mente, o por quem niio a podin nem devia fnzer. 

Peço, om conciusiio, no nobre stlnador pelo 
Mnrnnhfio que substitua a sua emenda, pura que 
o proposição possa ser votadu do modo por que 
S. Ex. deseja, 

O Sr. Nuoclil Gonçalves:- Sr. 
presidente, ncho que são muito piuusivuis e 
JUdiciosus ns olrservuçõe' quo ucnbn de fuzer o 
nobre ~cnarlor 11eln provincin dn Bahiu, quando 
entende que pnr·n trio iusignificnnte duspezn, 
qual n de ii:U001j, "que se refere n proposi~uo, 

não ha neces~idode de recorrer-se n uma opera· 
çiío de credito;. o por esta rnziio eu jó linhn 
prepnrndo umn cmenrln, que tivo n honro do 
mandar :í moso, tornonrlo dispcnsovol tnl opera· 
çiio e propondo quo o dospeza fosse nutomnrln 
polu verba -·rypogrnphin nar:ionai- do orça• 
monto do ministcrio do fnzendn. 

Lembr·ei-mo dessa verbn, porque me parecia 
que, rosgntnda n obra, o destino que eiin deve 
tor· ó ir pnrn n typogra~bi:r nncionnl, afim de 
ser exposto ó vendn, ou do ter qualquer outro 
doslino que o governo julgnr· conveniente; e, 
por isso que so trntnvn de impre~sfio, pouco im· 
port:indo snhcr si tinha sido feita no pniz ou 
fórn dolie, foi a rnziio por que escolhi a verba 
-Typogrnphin nocional. 

Mas, desde que o nobre senndor tom escru· 
pulos ern nenitar essa ornenrln assim concebida, 
niío tenho n"nhumn duvida em conformar-me 
com a opiniiio de S. Ex., manduDdo outrn 
emendn, pnr·n ~ue srJ rnr;n :r rlnspezn pelo verba 
-Evenlun~s-do ministerio do imporia e fi· 
cando pnr·a isto elevo do o respectivo credito. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE :-Sim, senhor, 
O Sn. NuN~S GoNÇALvms:- Rer(noiro n reti· 

r:11la dn primeira emunrln pnrn ser ~ubstituida 
pel:r que vou mandará mesa. · 

Foj i~ualmo.nto lida, apoinda e postn em dis· 
uussao n sugurnte 

EmPnda substitutiva 

• Substituo-se·o nrt. 2.• pelo seguinte: 
• Art. 2.•-Estn desp~zn ser·á feitn pelo verba 

-Evontunes- do orçamento do ministerio do 
imporia do corrento exercicio, ficnndo pora isso 
elcvurlo o respectivo credito; rler·ogarlns us dis· 
posiçiJos em contrnrio.- S. H.- Nunes Gon
patvr•s. • 

Ficou cncorrnda a discussão, por Cnltn de Dll· 
IDQTO pnra votar-se. 

LIC~NÇAS 

Ent.rnrnm em 3.• discnssiio, n quni ficou en
cerrnda por falta de numero pnra votnr·so, as 
proposiçüo~ dn mesma cnmar·o do corrente nnno 
concedendo iicenç:r: ' 

N. 3>, no dosemlwr~ador Pedro Cnme!Jo 
Pe>soa. 

N. 1,8, no Dr. Alfonso Octnvinnn Pinto Gui
mar~es, sccr·etnrio dn junta r.ommercinl de 
Dolém, no Pará. 

REVISÃO DE CONT.i,S 

Seguiu-sr. em 3." discussão, a qual ficou pelo 
mesmo motivo oncer-rnda, n pi'Oposiçiio da mesma 
camara manrlnndo rever as contas de Augusto 
Gomes Moncorvo. 

MEIO SOLDO 

Entrou om 2.' discussão n proposiçiio da 
mesma cnmarn n. 279, de 1879, doclnrnndo que 
D. Luurianun Hoso Higuoir·n de Dr·ummond tem 
dir•eilo no meio soldo do posto de coronel de 
seu flnndo marido quando foi reformado. 
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O Sr. Vh•eondc de 1\lurltlba vem 
ú tribunn acrescentar nponus nlgumns polnvrns 
no que o pnrocer dn commissiio poz nu maior 
clnrozn, fundnndo-se em direito expresso. 

Recordn, nntes elo tudo, o seguinte topico do 
proposiçiio dn cnmorn dos Srs. diJputndos: 

• D. Lnuriana Condida Ri:,rueiJ'a Duarte de 
Drummond, viuva do brigudeiro reformudo do 
exercito Guspnr de Menezes Vnscom:ellos de. 
Drummond, tum direito no meio r-olrlo do posto 
do coronel, que peJ•cebin sou mnridn, quando 
foi reformado, segundo n tnbdln em vigor. • 

Observn, em primeiro lognr, que o bri~adeiro 
Drummond nüo foi reformado em bl'igndeiro do 
exercito propriamente tal, mas. como official 
milicinno, com as hnnrns IJUe têm os brigndeiros 
do exerdto, conform" o disposto no nlvnrá de 
i6 de Novembro de 1802, que nonhttmu vnnl:l· 
gem dá n respeito de soldo. li:m segundo log11r, 
devo notnr-se que esse offioiul nuncn em sun 
vida percebeu soldo mniur qne o tle üOn, nxndo 
nn tnliella rle 1825 p;irn lodos os officiues dossn 
épocn, e muito cntegol'icnmentn determinado 
pelo lei de 2> de Setem!Jro de 1820. 

Psrn provnr que nlle nunca rdct•beu mnior 
30ldo que o de 50~, lil n certidfio dn thesournrin 
que pngavn os vencimentos, e se nchn junln nos 
papeis, ·dwmnndo puro esse documento n ntten· 
çiio do senndo. 

A resol uçiio diz : • conceder-se- hn o meio 
· soldo cor·respondent.e no soldo rio coronel, IJUO 

recr:bin o fallecido seu mnrido, segundo a tnbelln 
em vigor. • 

Havendo umn tnbelln de officines milicianos e 
ontrn de offir.ines de primeiro linho, n cjunl se 
refere n resoluçiio, quando diz: • n tnlw !J1 em 
Tigor •1 Pnrece que deve entender-se 11 dos offi· 
ciues miliciunos; mos, como tombem se diz que 
elle foi official do exercito, póde igualmente 

· entend11r-se que se rofere ú tnhellu que estava 
em vigor quando olle foi reformado cm !SUL 

Tomamlo-se no primeiro sentido-o projecto é 
lnutil, porquanto 11 supplic11ntu j:i rr:cobe o res
pectivo moio soldo. SI, porém, se refo1·•á ta
belln de 18Ul, nun~n elle P''rcebuu semelhnnte 
soldo .O projecto 1\, portnnlo,inexequivul.Qunndo 
tiver de ser execut11do, pm·~untnr-se-hn : que 
soldo percellin este oJncinl ? No tlwsouro ver-se· 
ba que elle só percebeu 501$ mensues; e pela 
tabellu de 1801, com ns nlteJ·n~líes que depois 
sofl'reu, vô-se que, si fosse officinl de linha, devia 
vencer 120~000. 

ora, pódo o senndo opprovar nm projecto que 
contém em si vicio tiio radical? Niio pódu. O orn
dor nppelln do senado mal lu formado pura o se· 
nodo melhor avisado, rogando-lhe que se digne 
nltendeJ' ús J'nzlíes do ~nrecer e ús poucas re· 
flexões que olfereco ngora ú sun eonsidr:rnçiio. 
O projecto conveJ•lido em lei terá pnra suo 
execuçiio de volt11r ú nssemblén gernl, nnm de 
ser duvldnurente interpretado. 

AppMroJ:eu no senu1to um impresso, que 11· 
ludiu nlgumns pessoas, dizendo que o coronel 
Druurmond tinha commnndndo .um bntnlhfio de 
linho, devendo por esse motivo ter o respectivo 
vencimento. O que os documentos provnm é que, 
sendo coronel de um bntnlhiio de nrtllhnrla de 
posiç1io <'m Pernambuco, em i83i, foi chamado 
ln terinnmente, por nomonçiio do com mando dos 

11rmns, ~nrn tomo r o commnndo de um batalhão 
do !.• lmhn, tnmbem de nrlilhnrin de posi~iio, 
que nlli existia, e nessa rommnndo esteve sole 
dins, de !O de Mnio n 17 do mesmo mez. 

Si o senudo j ulg-n que tem direi lo de fnzer 
á supplicnnte o benellcio, que nenhuma lei lhe 
concede, t1•m nesse caso necessidade de refor
mar n resoluçiio de que se trntn. 

POJ' suo porte o orador niio póde votnr por 
elln, pois ncha que o senndo niio póde dor 
pensões; fere nssim umn nttrilmiç;io do poder 
exllcutivo. O que póde é interpretar n lei, mos 
umn lei tão clnrn nfio lhe parece· que possa ter 
interprot11çiio difi'~J·ente da que tem sustentndo. 

A suppliconte IJUOr tr:r como viuvn meio 
soldo mnior do que o soldo inteiro do seu 
fnllechlo mnrido, elle tinhn apenas liO,, e ella 
pretende ter 00~000. 

t>bservn nindn cruo· bn nm considernvel nu
mero do omciues de 2.• linhn1 que aindn hoje 
percebem o s"ldo dn tnilelln ue !825, ou dn l0i 
de 1820. li: nsvinvns de ulguns qn1: trlm fnlle- . 
cido só recebem nessa conforJiJidndc metade 
do meiosolilo. Como pois quer a supplicnnte ler 
elln só o privilegio do perceber m1'io soldo 
maior que o soldo quo tinlin seu murido? 

Pnrece-1 h e que não precisa dizer mnis em 
sustentn~iio do pnrr.eer. Só pede ao senado que 
nttendn ans documontos p11rn verificar si hn nos 
pnlnvrns do or·ndor alguma couso que seja con-
tra 1 ln á vardnde. . 

Findo o debnt1,, ficou encerrada a discussão 
pelo mesmo·motivo. 

PENSÕES 

Se~uirnm-se em 2.• discussão, 11 qunl Ocou 
pelo mesmo motivo encerJ'ndn, as proposições da 
mesma camarn: · 

N. 285, de 1875, concedendo dez pensões n 
d1,z nlumnos da ncnrlemin dos bellns nrtes. 

Ns. 20~ o 20~ A, relativas no soldado do 3.• 
regimento do nrtillwrin n cnvnllo José AntoniQ 
da Silva GJrdo e uo 2.• cadete rio 2.• reg-imenlfi 
da mesma 11rmn l\odoipho Cardoso Puu BJ•nzil. 

Esgotadn a ordem do din,o Sr. Presidente deu 
n seguinte pnrn !3: . 

Vota\'iio dns matarias cuja discussão ficou 
encerrndn. · 

3.• discussüo das proposições parn as qunes 
votou·se dispon~u de intersticio. 

3.• ditn dn proposiçiio dn camnrn dos depu
tndos n. 58, de i88U, concedendo licençn no 
podre Francisco Joiio de Azevedo, professor 
substituto do collegio das artes. 

2.• dito dns proposições dn mesmo cnmarn : 
Concedendo licença no desembargador Vicente 

Alves de Paula Pessiln. · 
N. 3i~, concedendo privilegio ús fnbricns de 

fio do. snrcocnrpo do coqueiro que fundar Theo· 
doro Christinnsen. 

N. 3i7, concedendo um nnno de licença ao 
juiz de direito dn comnrcn de Camnrn~ibe, pro
vineln de Aln~õns, bnchnrel Augusto Cnrlos de 
Almeida e Albuquerque. · 
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N. !8, <lo corronto n11110, concodendo ttm 
anno do liconçn n Vicento Antonio do Mirundn, 
socroturio dn inspocçiio do sande do 11orto do 
Maranhão, 

Do ministcrio da gncrJ•a, do igual data, ro· 
mouonclo, om resposta no do scnndo do I~ do 
Julho ultimo, cópius dns oatcios qnc roccbou 
da presidencin do Pornnmbuco, presL1ndo in· 
formnçõos acerca dn numero elo cnrttJChO< cm· 
bulados IJUO por ordem do mesmo prosidento 
fornm fornecidos pelo arsenal do guerra ao 
corpo de policia dn roforidn provincin. 

1\. 20, do mesmo nnno, idem, no dosombnr· 
gmlor dn relnçiio do Marunhiio, Joiio Paulo Mon· 
toiro do Andrudc. 

N. 33, do mesmo unno, idem, no pndro Do· 
nicio 'J'honwz do 1Jnst0s, vignrio do Cnvnlcnnti. 

N. liO, 1111provmHlo n pons"o concedido no 
artillco militlll' do nrsennl de mnrinha da côrte 
Zeferino José da nosn. 

N. li:l, idem, no cnpitiTo honorurlo do exer
cito Domingos dos Novos Azevedo. 

N. 7!, concedendo um unno de licença ao 
juiz do direito Nicolnu Anlonic do Burros. 

Levnntou-so n sessiio ús 2 horas o 20 minutos 
da tardo. 

63.' SESSÃO 

Pfi~SIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUART 

SUMMAnJO,-EXI'ftntr.NTr..-Dous pnrocorofl, Rendo um da 
llOtnmhsão t!J eonslltui11lo tlo aomtclo sohro tluas roprosoll• 
tn~r.tM tltt ns~omhlón kg slativn da JlrOTillein llo ll\o Gmntle 
do Sul,o o onti'O sohro a Jieottça padiLia )11110 oflldalmaior 
tltt socrtllllria tiO liOIH~tlo, Jlr. J,tm tio Almoicla Al'anjo Ca· 
v!llemJLi.-Dous pnrocoros, om rotJUOl'imonto~, soutlo um 
dn commiMião tio fnzo1ula sohro a f'rotunçlTo 1lo Valentim 
Cnnditlo Bol1lo 'l'orro:tito, o outro ta commi~são do or•tm~ 
uumto sobro honrl~mato.-JulttHI tio tlirullo <llUisos. Db· 
curso o roquorimnnto do Sr. Cort•oin.Adi:unonto do ror(UOrl· 
mouto.-Uno~u 110 niA,-\'0 1nr.ito tio t.liYor~~ttSJlroposaçúos. 
-Lh~ouca no pndro Fmnci~co" João tio AtuTB o. Ol.lsorva
çüoa do Sr.IJ;lrão do Cotegipo, Rojoiç1to. 

A's H ho1'ns dn mnnhã foz-so n chnmndn o 
nchurnm-se presentes 21, Srs. senadores, n snbol' · 
ViscoDtlo do Jngunry, CI'Uz Mncl1ndo, Uni'ão de 
Mnmunguupo, Visconde do AIJnottl, Coudo de 
Dnopendy, llnrão dn Cotogipo, Luiz Carlos, Chi· 
cho:·1·o, Visconde do Mui'ILibn, Corroin, Leitão 
du Cunha, 'fcixoi:·n Junior, Diniz, Uni•iío de 
Souza Quoi:·oz, JunfjttCil'f>, Viseondo do Ni· 
clheroy, 1\i!Jeiro da Luz, Duriíu de Piropnnlll 
llurras DHITCIO, Lufnyotto, Uchüa Cavnlcmui' 
Anliio, Visconde do Uom llotiro o Nunes Gon; 
cnlves. 

Doixm·nm do compnrocor, com couso pnrtici
pndn, úS Srs. Unriio dn Lng-unn, Duriio do Mnroi111 
JnguHribo, Silveira Loho, Sinimbú, Godoy, Su; 
rnivn, José llonirncio, !Juntas, Leiío Velloso c 
Visconde do ltio llr:mco. 

O Sn. 2." sRCII&T.t.IIID, servindo de i.•, dou 
coJllu do seguiuto 

EXPEDIENTE 

Officios: 

A quem foz a roquisiçiio. 
Tendo comparecido mnis os Srs. Dlns do Cor· 

valho, Cunho o Figueiroclo, Mendes do AlmoidR, 
Pnrnnnguú e Paes ele Mcndonçn, o Sr. Presidente 
nb1·iu n sessiio. 

Leu-se n aetn da sesHão anlecodonto, o, não 
hnvendo quem sobro ella fizesse o!Jsorvn~ües, · 
deu-se por approvadn. 

Compurecorum depois do nberta n scssiio os 
Srs. ChristimJO Ottoni, Octaviano, Diogo Velho, 
Jeão AI frodo, Visconde do l'olotn;, Atronso 
Celso, Silvoirn da Motta, Fernundcs dn Cunhn, 
Cnrrão, Silv~iJ·a Mnrtlns e Vieira dn Silva. 

0 S11. 2.' SECRETARIO leu OS seguintes 

Parec~res 

•Por ordem do senndo ro,·nm presentes :i com· 
mis,iio de constitui~ilo duns rOill'os~nt:u,õcs da 
assemill<!a lcgislntirn d~ provincin do BiÔ G:·nn· 
de do Sul o dus cl"itorcs da pnrochin o collcgio 
de S. llo:·jn, da mcsmn pl'ovincia, do !8 do Muio 
o :i de Abril do anno pnssaclo, rclativns á inclu· 
siio, no projecto do roformn constitucional, qu~ 
então RO discutiu n~ cnmnru dos depnlndos, do 
principio da cl~:ribil idndc dos acatholic:os; c uma 
relaçi10 nnmcrica dos citladiíos IJtWiificados om 
11lgumns pal'•Jchins cln proviucin do Cenr;i, com a 
declnraçõo dn época orn que terminou u qualifi· 
caçoo e contendo o numero dos qualificados em 
listas supplomentnres. 

• A commissiio, tendo·ns oxnminauo, i do pa· 
roce r qtt~ sejam e/las archivnuns. 

• Solo uns ~om missões, O de Agosto dn 1880. 
-Ba!'liO l/e Coto.rJi}Je .-Con.de d~ Baepe11dy. • 

c lloi prrsonto IÍ mesa O rO(jUOI'imoutO 00 Dr. 
Lui~ do Almeida Arnujo Cuvnlcnnti, olllcinl· 
mrdo:· dn soc:•ctul'in dosln cnmarn, cm que pode 
seis mezes ele licenç1•, com o respectivo ordo· 
nndo, purn trntnl' do sua snutlo onde lhe con· 
vior. · 

• O supplicante lunclnmcntou smt podido, nllo· 
gnndo e provando com attostndos medicas que 
em cousequoncin do cu usus mol'ltcs o recontes se 
nchn gruvcmonlü onformo. 

• A mesu, considerando nttendivcl o rtuo nllOA'U 
o supp/icante, ú do purccer que so lho concodn 
n licon1•n IJUO S01icitu, nu fúrmn dn doliberaçiio 
do senado do i do Junho ultimo. 

• Pac;o do sonudo, 12 de Agosto do 1880.
Visc011dc d~ Jaguary, · presidonte.-Josi l'edi'O 
Doas de Carval/10, L• socrotario.-Anloni!l Can· 
dido da Cru: Macll!ldo, ~." secrctario.-B~»rào d~ 
lllanucn,quap~, 3.• secrotnrio, • 

Do rnlnistorio do imporia, de ii do corrente 
moz, run:ouondo, om sotisfo('iio ao do sonndo de 
10, cópia ilo alDeia do Jlrosidente !ln Illmn. cu· 
mora municipnl, do :1~ do Julbo ultimo, o qual 
motivou o UYISO ilo 27 do mesmo mez. 

Ficnrnm sobro a mesn pnra sOI'Cm tomudos cm 
considoraçiio, indo:cnlrotonto u imprimir. 
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Fornm ip;ualmcnto lidos, postos cm discussão 
e approvados os ror)ucrimontos ofl'crocidos nos 
seguintes 

Parec.rcs 

• Valentim Condido Ilolão 'forrozão, irmão e 
unico herdeiro do fnllccido L• tenente refor
mado dn nrmndn nacional Augusto Mnximo 
Rolilo do Almeida 'forreziio, representa, expondo: 

• L• Que o irmiio do supplicnnte, tendo sido 
dcrnittido em vir·tude do nrl. 1;.• da lei de 2il de 
Novembro do IS30 o decreto de 2a do Mnrço do 
1S31, provou que niio crn r.strnngeil•o e foi rc
inte~rndo por decreto de 23 de Novembro do 
1S~S. 

• 2, • Que cm 19 de Dezembro desse mesmo 
anuo rnrtuoreu pngnmcnto dos soldos relativos 
ao tempo cm rtuo esteve fóra do scrvi<;o. 

• A contndorio t:eral e o rtuor·tel-general do 
murinho, npontando nlguns precedentes, opina
ram pelo pag-amento; ao conselho supremo mili
tar pnrcccn que oslo pr·otenoão cstnvn no caso 
de sr:r nttendidn, á vistn dos o1(Cmplos olé ontfio 
or.corridos (5 rle Outubro de IS~9), com todos os 
officiaes da nrmndn e do exerr:ilo reinte~:rndos 
nos seus postos. O PJ'acurnrlor da corõn. porém, 
(Oi de purcccr I[Jlü, C1n 1'iyor de direito, !I r~ill· 
tcgrac•ão só constituiu titulo á nntiguidnde, Em 
·12 do'üutubro do IS~,Q o governo iudoferiu n 
preleru;ão, o o 1<eticionnrio recorreu no corpo 
legisl n ti v o, 

• Nn sessão de 181i2 n comum dos deputndos, 
tendo ouvir.ln n sun commissão do IIIIIJ'inhn o 
guerra, UtlOIÍIDLl mnn resoluçilo nutorizundo o 
governo pnru mandur pagar os soldos utrnzndos 
que fo>sem devidos no !.• tenente Augusto Mn· 
ximo Ilotno de Alrnuirln 'l'orrezíio. 

, Sendo cssu resolução ap11rovndn pelo scnudo, 
cm L • discussão n ~!l de Junho de iS1iü, foi u 
~. • ndindn até gue o ~tovorno mnndnsso infor
ma~ões, que fornm dndus em ~O de Junho se
guinte, vindo o pm·ccer da commissüo rio mn
rinhu e t::nerrn, em visto dellns, puro que n ro
solur·íio fosso oppl'OVnrlu, Mas, n 29 desse mez, 
trntn'ndo-so dn ~.· discussão, foi ostn encorrndn 
sern dnr lognJ' no menor debate, c votando-se no 
dia ao, nfio foi npprovndn a resoluçuo, sem que 
se soubesse por que rnzão, . 

, Quo por vezes o irmão do. supplicnnte res
taurou estn protonçiio; mas que o desunimo, 
molcstins que o pi'Ostrnrum o faltn de meios 
uuncn lhe pcr1uittirnm snsteutm· olllcnzmente 
seus direitos, até quo fnlleceu om Setembro do 
1S71, sem ter podido obter soluçüo. 

•Quo em tS73 requereu o supplicunte,como le
giliJno hoJ•doiro do seu il'lniio, que lhe fossem 
pn~:os os soldos ntJ•azndus, n este devidos; mns, 
a ~2 do AbJ•il, foi lido no senado um pnrocer da 
commissüo de ruzendn, decluJ'ando quo no go
verno compolin deroriJ· como fosse do direito, c 
assim o rosolvou esln r.nmarn. 

, Que recorreu o supplimmto no governo e foi 
lnduforirlo, nllognndo-se preseJ•itJçiio do direito. 

, Qnu cm I~ de Março de 1Si9 tornou o sup
plicunte n np1·esent•r o requerimento nà sena1lo, 
pedindo disp~nsu da Jlrescripçüo, e ú esta n sup
pllca que vem ngorn renovar. 

, Que é clnmorosn n injustiça que sofl'reu o 
irmilo do supplicante, poJ•quo lodos os oll!cincs 
demlllidos cm JS3i, como cllo, por serem mde
vidumente considerados estrangeiros, desde que 
fornm reintegrados recebcrnm seu soldo do 
tempo cm que estiveram fúrn do sorvi(•o; o que, 
além dos precedentes apontndos poln contadoria 
de mnrinhn, un sua informar;uo de 18~9. isto é, 
além do 2.• tenente Antonio Carlos de Azeredo 
Coutinho, 1.• ciruJ•giiio 1-'rnncisco Josó fln Costa 
o 2.• tenente MarcosJoséEvnngelistn, deram-se 
mnis os cnsos do mnrechnl de campo Gustavo 
Honriqrie Brown, coronel Josó Ilicnrdo dn Costn, 
major Joaquim Alves do Abreu Guimnrfies 
Picnlut::n, cnpitiio de rnnr o guerra Antonio 
CnJ•Ios Figueirn do Figueiredo, cnpituo do frn
g:rln Antonio Pedro dos Reis, todos os quaes, 
em idonticas circurnstnncins ás do irmiro do 
supplicante, foram pagos do seus soldos ntra
zndos cm rirtudo do netos legislativos ou só do 
Jlropr·io governo. 

, Que, quanto á prescripçfio, s~o numeroso& os 
excm~l.os de dispensas votados pelo poder le
gi,latJvo, algumas dns qunos de bem reconto 
data. 

, Que a todos se tem feito justiça e equidade, e 
sli ao supplicanto, e n seu irmiio t~m sido no· 
godas, pelo que pedo providencias. 

, A com missão do fnzondn, oxnminundo os 
documentos que o supplicnnto juntou á sua pe. 
licão reconheceu não c•tnl' provado que o L • 
tehe1ite Augusto. Muxill!o Roliio d~ ,Almeida 
'l'orroz5o foi o umco ot11crnl dos denuttJdos em 
IS:Jl rtno sendo rendmitlido no serviço nucionul 
deixou do rocouer seus vencimentos relativos 
no iempo em que estovofúm rlo qundro d;wrmuda. 
Nos tos termos, pnrn poder da1· ,seu pore~er_ com · 
pleno conhecimento de cuusn, c a. commJs~uo de 
pnrece1' que no governo, por mtermedJO do 
ministeriu du marinho, sojn pedidu umn roloçiio 
nominal dos omciuos !JUC, tendo sido domittiuos 
dn armada nncionnl em virtude do nrl. ~.· ela 
lei do ~5 rio Novembro de IS30 e decrotfJ do)l3 
de Murça do 1S31, provnrnll! r1ue ornm CJdo~nos 
brnzileiJ·os o furnm rcadmittJdos ao serv1ço_; 
eom rleclarução dos que reccbernm seus venc!· 
mentos correspondentes no tempo em quo estt
vernrn fúra do quadro da nrmudn, extremnn. 
do·sc os que foram nssim attendidos por netos 
do podm· executivo dos quo tiveram em seu 
l'uvor neto legisllltivo. 

• Snta' dns commissões, H do Agosto de l.S~O. 
- J, J, Teixci1·a Jun•w. - D. J. Nogumtt 
Ja.~uaribe. • 

, Foi presente á commissão de orçamento 1 
proposi~ão n. OS dn cnmara dos Srs. deputa· 
dos isontu nclo dos direitos de cxportaçuo n 
boJ·va·mnte dostinndu aos merendes da Europa 
e dos Estados-Unidos. 

• A' ro(eridn proposi~iiO não ncomp~n!lOU dO• 
cumento algum, o puru quo n comm1ss~o possa 
d11r 11arccer prcl!isu e requer : 

, Que se poçum lnformuçüos no governo. 
· • Saln dos eommissüas, i2 de Agosto de iSSO. 
- BrrrtTo di Coto.rtipe.- lJnTrD6 Barrelo.-Leitdo 
da Cunlra, - Jlibmo da Luz. • 
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JUIZES DR DIREITO AVULSOS 

O Sa·. Correin:-Sust.ontndor do prin· 
cipio dn lcgnlidndc nté por motivo dcrivndo do 
proprio syslümn ulilitnrio, qunl o do f,zor com 
quo n nnçüo se ~onvençn do que todo o bon"ficio 
v~m ~~~ lei, o, JlO! consequ•mcin, tonhn por olla 
VIVO mtorosse, nno posso deixnt• pnss~r nonh um 
n~t~, fJUO me pnreçn ferir n osso grande prin· 
Cl)JIO, 

_Lo\'D o meu respeito por ollo n ponto de 
nua nppt•ovnr molhornmunt.o illognlmonte 'feito 
a !Jom dn causa dn inst.ruc('iio pu!Jiicn, n que 
tnmucm Jign n mnior impnrt.nncin, 

Desejo que so t':~çn tudo quunto fõr QDSsivcl 
pnrn o dnscnvolvimonto do eusino, m'ns cm 
virtude do lui. 

No Diario Of1icial do IJojo encontro dous actos 
do gnvcrno, que niio mo parecem cont'onncs 
com 11 leg-nlicl:ido. ncnro-mo :i nomoudio elo 
dous juiws de iliroilo novos: um pará a co· 
mnJ'CII de Dotucat.ú, do i.' eutrnnein, nn pro· 
vincin de S. P:IUln, o bnchnrel ,J.,iio Pinto do 
Castro; o o outt•o p!ll'n n do .Entre·llios, do igunl 
entrancin, na do ~linns Gornos, o lwchnrol 
Amnl!oJ' Alvt•s dn Silva. 

Illll'endo. vnrios juizos ele diroilo avulsos, 
percoiJCndo ordcnndo o som terem destino, on· 
tend"u o le~islnilo:', cm 1870, dovm· adoptnr n 
seguinte pt·ovidoncin no nrt. 17 dn lei do or· 
çnmentn: 

• O governo niio f11rí• novns nomen:;ões pnrn 
comnrcns emqnnnto existirem juizes de direito 
disponil'eis do mesmn cmtrnncin, vencendo 
ordenado.• 

O que so deve entender polns pnlnvrns: • ela 
mesm11 entrnncin ?• 

Pelo quo diz o llli, é nqnelln om que servia 
o mngistrndn, Si postoriot•monto ficou ello em 
condi•;õos do obtor promo~iio, que o govorno 
niio é nlll'i~udo n tornnr rJTect.ivu, niío quer isto 
dizer fJUCJ niio Jlossn nwis ser nomr.ndo soniio 
pnrn entrunein cm·respon'ilento ao tempo quo 
se ,lho conta como •lu serv'i~o,· nindn fJ uo nvulso 
SOJII. · . 

O rogulnmcnto 1le 21 elo Janeiro do 18~2 
nponns gnrnnto ao· juiz do dirnito, nomeado 
c.horo do poliein, conwrcn equivnlonto :\ quo 
tmhn; o isto em· tempo em que n nceitnçiin do 
cnrgo nrn abri g-ntnl'in. 

Tendo o ~ovorno entendido do modo quo so 
jul11ou mrnos exncto a disposição dn foi do 
1870, o podOJ' ·legislntivo declnrou, nu lei do 
orçnmento l'igonte, que aquulln disposição ora 
pormnnauto u dovia ser executnda desdu logo. 
Fol uma medida tomnda, n"o pnrn Jll'l'judicnr 
os mngistrndos quo o.;tiio om ofl'ectivo oxorcicio 
e nello n,dquirom os ref{uisitos Jogues pnr11 serem 
promovidos, mns no mtorosse dn lnzondn pu· 
blic:a pnrn reduzir n despoza, quo se fnz com 
os juizos de diroito nvulsos. 

Orn, ontr.ndendo·se a loi poln rórtna por quo 
o nohre ministro da justinn tom ontondido, o 
rosultndo é manifestamente· contrario i1 inteMilo 
. do legislndor. ' 

Existindo avulsos juizos de direito, que ernm 
do comarcas de i.• entrnnciu, e dando-se vagas 

nessas comarcas, pnrn ollns dovcm ser nomon· 
dos nquolles juizes. 

Nilo tendo nssim t•rocedido o governo, o seu 
neto contrnrin n disposic;iio dn lei de !870 ro
novadn na do ol'çnmento vigente com o' fim 
indicado poln commissiio elo orr.nmonto do 
senndo, que propoz n ultima dns • modidns a 
que mo refiro. · 

Fez-so umn lei parn se ir rrduzindo nté ox· 
tingttir·so a dospoza com juizes do direito 
11\'Uisos ; o a ossn loi c!JI·se intolligencin que 
p:•oiluz olfAito preeisamonto contrario no que o 
tegislhclor buscou con:<eguir. 

Tenhll por isso üo roquoror inforrnnções que 
siio noco~snrins ynrn osclurecimonto dn mntorin. 

Acrescentnrot mnis um ponto no meu roquo· 
rimou to. 

Em requerimento nnterior, que o sonndo se 
dignou de npprovar, pncli informaçfio snbro os 
mot.ivos, pelos qunos consorvn·so vn~o, hn mais 
do nnno, o log:tr <lo juiz munieipnl do impor· 
l/ln to termo de T11manduú, provincin do Minas 
Gnraos. 

Nns folhas do hojo çncontro uma pnblicnçiio, 
cm quo se fundu n u!t:m:• porto do mou roque· 
rimento. , 

Diz-se qne o log-nr s~ tem consorvndo vngo, 
em conscqucncin do estnrcm ainda impnnes os 
nssnssinos do ox·,iuiz municipnl dnquolle tormo, 
Dr. Tuvnros, os •1u.1e~ pnsReimu dcscmlwrnc,ada· 
mente pelns ruas dn cidndo, • 

Contra tu I rncto niio posso cleiXIIl' de reclamar 
Elle depiío nltn:ncmto contt·a o modo por que sé 
executa n lei criminal, sobro u quul ussontam a 
segurança indil'iduul e a trauquillidade pu· 
blicn. 

l~oi lido, npoindo o fieon adindo, por tor pe' 
dído a pulnvra o Sr. P11rnnaguá, o seguinte 

Requr.rimmto 

•fioquoiro quo, poJo mi!listot•!o l!n justiça; se 
pconm no governo n:: sag11mtes mformnt:Ues: 

1.' Qual o numero de juizos do•liroilo nvu.lsos 
quo uetu:>lmonto pol'Cebom vencimentos pelos 
cofres pu!Jlieos, cjue tempo de servi~o tinham 
como Iaos quando fornm cleelnrndos nvulsos 
o ~~~ que cntognrio ora n comnrcn qno cloixnrnm. 

2.• A quantos juizes nvulsos quo porcobom 
ordenado tôm sido designadas cornnrcns clepois 
dn promulgnçüo cln lei do or~nmonto vigente, 
com doclurnçiio dns datns dn dosignaçiio. 

3.• Em que ostnclo se nchnm os pi'Or:essos in· 
stnurndos om eonSI'IJnoncin do nssnssinnto do 
ultimo juiz municipal dn tormo do Tnmnndu:í. 
-,-Mmwel Francisco Correia. • 

ORDEM DO DIA 

A!GMOR!AS li!ATl!EliATICAS DO nn. GOAIES D~ SOUZA 

Votou-se o foi npprovncln a omencln suhstitu· 
Uva do Sr. Nunes Goncnlvos uo art. 2.• da 
proposiçiio dn cnmnru dos Srs. deputados, 
n. :!00, de i879, autorizando o governo a dos. 
pendor até ó qunntin de li:OOO~, com o fim 
do indemnizar Drochknus dn impressão dns 
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Memorias matllematicas do Dr. Joaquim Gomes LICENÇAS 
de Sou~a. 

Foi adoptada n proposição assim emendnila 
pnrn pnssar ; 3.• discu~são, sendo tlispensado o 
intersLicio pnrn a ditu discu<siio, nr·cquerimento 
Vllrbnl do Sr. Monde< de Almoida. 

Foram igualmente submottidas n votnçfio e 
approvarlas para serem dirigidas,-. sanr:çiio im· 
perial as proposições da mesma cnmarn: 

-LICENÇAS 

N. 34, do corrente nono, nutoriznnrlo o 
governo n conceder licença ao dosembarg-ador 
Pedro Cnmelio Pessoa. 

N. 48, do mesmo nono, idem no Dr. AfTonso 
Octaviano Pinto Guimarães, secretario da junta 
commercinl de .B.,Jém, no Pará. 

REVISÃO DE CONTAS 

N. 162, de 187U, autoriznndo o govérno para 
mnndnr rovor as coutlis do Augusto Gomes 
Moncorvo, nn quulid11de de her·deiro e successor 
de seu pni Francisco Goures Moncorl'o. 

l!EIO SOLDO 

N. 209, do mesmo nuno, deciurando Cjue 
D. Lnurinna Rosn Ri~ueirn de Drummnnd tem 
direito ao meio soldo dn posto do coronoi que 
percebeu sori finado marido CJUando foi refor-
mado. · 

PENSÕES 

Foram igualmente votndns em 2.• discussiío 
c rejeitadas ns proposições da mos ma camnrn: 

N. 281i, do i871i, concedendo dez pensões a 
dez nlumnos da ncademin das bailas artes. 

Ns. 2U~ n 204 A, de 1879, rolntivns no soidmlo 
do 3.• regimento de nrtiihuria a cavnllo, José 
Antonio dn Silvo Gor·do, e no 2.• cadete do 2. • 
regimento Lambem de urLilbnria a cnvnllo, Uo· 
dolpbn Cardoso Pnu Brazil. 

Entr·arnm suecossivnmonLe em 3.• discussiío o 
· toram DJlprovndas para serem dir•igidns ú sancção 

impeJ•ial as proposições da mosma camnra do 
corronLe nnnu: 

N. 13, npjH'Ovnndo a pensão concedida n Gal· 
di no dn Cruz Santos. 

N. 1,2, npprovando n ponsiio concodidn no 2.• 
phnroloiro Vuioriano Pereira dn Fonsecn. 

N. 43, dociarnndo que n ponsiío rlc 400 r·éis 
dinr·ios deve entender-se conforidn no soldado 
reformndo Mnnool Dnsl!io Hiboiro. 

N. fi!, opprovando a ponsiio concedida no 
soitlndo Antonio Fr·oncisco Foitosn. 

N. 55, npprovando -u ponsiío concedida no 
nll'oros honorurio do exercito Candido Moreira 
da Mottn e outros. 

N. 52, npprovnndo a ponsiio concedida no sol· 
dndo Antonro Dius dos Santos. 

N. 56, njlprovando o decreto concernente ri 
olovnçiio da pensão concedida ao 1.' cadete 
Rufino Purllrio. 

Segulu·so em 3.• discussiío n proposiç1io dn 
mesma camnrn n. 58, do corrente nono, conce
dendo iiconçu ao podre Frnn.,isco Joiío de Azo. 
vedo, professor substituto 'do collegio das nrtes. 

O !!i.r. Darão de Coteglpe:
Sr. presrdente, os jornucs de mm noLicia de que 
e~L~ individuo é morto, de sorte quo a propo
srçan. Lor·nu-se desnecessarin. Si niio se póde 
consrdernl-n projudicatla, acho que o meio é 
votnr·se contrn. 

Foi rejeitada n proposição. 

LICENÇA 

EnLrou em 2.• disr•.ussão e foi npprovada para 
pnssor á 3.• a propnsiç1io da mcsmn camnrn; 
IL 313 concodenilo licença 110 desombnr·gador 

·vrccnte Alves de Paula Pessoa. 
A mquArimcnlo verbnl do Sr. Leitão da 

C!Jnhn J'oi di;pcnsado o interstir.io para a dita 
d1scussao. 

PDIVILEGIU 

Seguiu-se cm 2.• discussiio e foi rejeitada a 
proposição da mesma camara n. 311'' do cor
reu te nnno, concedendo privil~gio :is fabricas 
do fio de snrcocarpo do coqueiro que fundar 
Theodoro Cbristiunsen. 

LICENÇAS 

Entraram em 2.• discussão o fornm appro· 
v adas JIDra passar 1i 3." as proposições da mesma 
cnmuro : 

N. 317 ele 18i9, conccdoAdo um anrio de 
iicençn ao jui~ de direiLo da comurcn de Cn. 
marogi!Jo, província do Alagôas, b:Jcirarel An· 
Lonio Clu·ios do Ain.eidu e Albuquerque. 

N. i O, dn correnLe nono, concedendo um 
nono de iiconçn n Vicente Antonio do Mir·andn, 
socretar·io da inspccr;iio de suude do porLo do 
Mnrnnhiio. · 

N. 20, do mesmo nono, concedendo licença 
no drsombargador da relnção do Mnrnnhiio João 
Paulo Monteiro de Andrade. 

Seguiram-se our 2.• discussno, o qual ficou 
encort•nda por fniln de numero pnrn votar-se, 
as proposições da mesma cumurn do correnLe 
unno: 

N. 33, concedendo licença u Benicio Tbomaz 
do Bastos, vigario de Cu valcanti. 

PENSÕES 

N. 50, npprovnndo a pensão concedida ao 
artiOco militar do arsenal de murinbo dn côrte, 
Zefori no Josll da Rosa. 
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N. 53, npprovnndo n ponsão concedida ao 
cnpítão bonornrío do exercito Domingos dos 
Novos Azevedo. 

(),t, SESSÃO 

Em 1~ de Agoootn tlc 1880 

LICENÇA l'llESIDllNC!A DO SU, VISCONDE DE JAr.UAUY 

N. 71, concedendo um nnnodo líccn~:n no juiz 
do direito Nicolau Antonio do Barros. • 

Esgolnda n matorin da ordem do dia, o Sr. Pre· 
sídonte dou para o dia 14: 

SUi\I~IAniO.-E~l'IIDIHN'rH.-Duns Jli'OJlOslpõc~ tia cnmnra dos 
SI'&, tloputado~, sondo num sobro ns omontlas npJli'O\'IHla!i d. 
lli'OIJOII~n do goNrno, Ountlo n doiiJ)D~r~ tio mfnilltm·lo dn 
maJ•inha, o uut)·a th•III'D .a UcunçiL do bachn.rol I~tluartlo 
JoMU tio li oura, jnix tio dirolto tio Capapavn.-Pnrocor !ln 
commi1111iio tio uu;lrucçito Jlllhllca elo 11unntlo sohro oxamos 
fuüo11 no Jycou da Bahin..-~OJlDcíos do Pan\.. Dísenrso o 
I'DIJIIUrimunlo tio St·. I~oitão tln Cllithn, Dhcurso Jo Sr. 
prush.louto do eonsolho, ApJlrov.Lção tlo roqnorimonto, 
-Pni~IRIIIA PA.IIU \JÃ Ollllll~! UO niA.-Vot:\ÇI\0 das Jl!'Oposi• 
çõo:t oucora·a!lu!i.-Orcmnouto Uo imporia. Discau~o tlo Sr. 
Silveira da Multa, DI cur10o o omonlla tio Sr. l\to!llloa tio 
Almeida, AtliamonLo tia tti~c!Usl\a,-Sr.aUNDA PAIITII DA DR• 
UI!M no pJ,\ -ALtontrulo:; JHUi comarcas lla!l ltussn~, no 
Cottrh, o llo'Mai'Uci\li, nn Utdli;t. AdllltnnJonto tiO Sr. Jeito 
Alft•ouo. DlscuJ'iiOS tina ::ira. ministro da justiçt\ o Jnn
'luell'a, Eneorramonto dtt t\lliC!Uiião.-Eiill'tulns do fuJ'ro do 
S. Paulo. nhsori'U.ÇÜO:i tlo Sr. proslttonta. Dhcurso tio 
Sr. Corroiu. Eucom1monto tia. tllseuuita.-.Tuir.os do tlirolto 
nvul!lo:4. Discurso do Sr. ministro da jusllçn, Encerra· 
monlo da llisell~l!ão. 

1.• ]Jarle (altf ás 2 horas) 

Votação das mateJ'ins cujn discussão Ocou 
encorrndn. 

2.• discussiio dn proposln do orçamcuto do 
minísterio do imperio. 

2 .• Jlarto (ás 21to1•as on antas) 

Discussão dos requerimentos ndindos; 
Oo Sr. Corroía, pedindo no governo infor

mações sobro nttentados do ~uo fornm víctímas o 
juiz do direito de S. Bernardo dos nussns, uo 
Cenrtí, em iO tle Jtmho ultimo, o o promotor dn 
comarca do Mnrncils, nn Buhía. 

Do Si'. Godoy pedindo ao governo cópíns: 
1.•, do neto quo declarou estrada )ieral a linha 

forl·ea projectada entro n cídnde do 1\ío Cinro o 
S. Carlos do Pinhal om S. Pnulo, 

2.•, do contrato celebrado com o Bnrão do 
Pinhal para n construcçüo dessa estrada o 
d:ts clnusulns do referido contrato, que deram 
lognr no decreto n. 7772 de 22 do Julho de 
1~80, que revogou o do n. 7707 de 20 do Julho 
do 1880. 

Do Sr. Corroía, pedindo informações sobro o 
numoro d~ juizos, ordonndo, serviços e calo· 
gerias que tinham quando declarados avulsos, 
qunutos jttízos do direito avulsos que percebem 
ordonndo.> o nos r1unes têm sido designadas co
marcas depois da promulgação dn loí do orou
monto, o dntns dn tlo>ignnçfio, o cm quo cstndo' se 
acham os processos instaurados cm consequencín 
do assassinato do ultimo juiz municipal rlc 1'a· 
mnnduá. 

a.• discussão das proposições para as qunes 
votou·so díspcusn do íntorsttcío. 

L• dila do parocor da mosn, concedendo fi. 
cenç~ ao officíul·mniot· da secretnrín üo se
nado. 

Contínunçiio dn 3: • díscussiio da proposioão 
n. i47.do iM70, nutol'!Znndo a cnmnrn municípnl 
da côrte a contrnhír um omprostímo. 

Levnntou-so a sossiio Jls 12 c Mi da tardo. 

A's H horns dn mnnhii fez-so a cbnmndn e 
nchnrum-se presentes 24 Srs. senadort~s,n sabot•: 
Visconde do Jngunry, Díns do Carvnlho, !:ruz 
Machado, Bnriio do ~lnmangunpe, Visconde de 
Alluotli, Conde do llncpcndy, Leiio Valioso, To}· 
xeiru Juníor, Juuquuirn. J,eitfio da Cunha, Burao 
lia T.ngunn, Paos do Munrlonçn, Diniz, ychôa 
Cavnlcnnti, Visconde do Nicthoroy, Vtcn•a da 
Silva, Lui~ Carlos, Silveím Lobo, Hiboiro du 
Luz, Barão (]o Sot1zn Queiroz, Saraiva, AITonso 
Colso, Burros Bnt'l'oto, Lnfayette, Visconde de 
Mnritibn, Joiio Alfrodo,Con·oia, CIH'Ístiano Otto· 
ní, Visconde do Pelotns e Parnnaguá. 

Deixaram de compureeer, com causa pnrlicí
pad~, os Srs. Chicharro, Bnri10. de Cote~ípo, 
Barao do Mnroím, Fnusto de Agmnr, Octavtnno; 
Síil•cira Mortíns, Sinimbú, Cat·riio, Godoy, 
Cunho o Figueiredo, José Bonifncío, Visconde 
de Bom Rotíro o Visconde do Rio Branco. 

O Sn. PnESI DENTE abriu a sessão. 
Leu-se a nctn dn sossi1o antccodenlo, o, niio 

hovendo quem sobro olln nzesso obsm·vaçõos, 
deu-so por npprovndn. 

Compnrocornm depois do nbcrtn n sossão os 
Srs. Anião, Barüo do Pirnpnmn, Sílv~it•n dn Uotla, 
Dan tas, Nunes Gonçalves, Diogo V olho, Mendes 
do Almeida o Fomandos dn Cunha. 

O Sn. l.. • sECRE'rAmo dou contn do seguiuto 

EXPEDIENTE 

Offidos: 
Do ministerio da ngricullurn, commercío o 

obrns publlcns, de 13 do cort•ento mez, infor
mnnclo, om rüspostn no do sonndo do 22 do moz 
findo, ncorcn do rcquorimento om quo o com
mondndOI' JonrJuim Antonio Fernnndos Pinheiro 
podo nlteracão nns olnusulns quo acompanharam 
o decreto n, ü337 do iG do Julho de 1873.-A 
qnotn foz a requlsiçiio, 
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SESSÃÓ EM 14 DE 'AGOSTO 20$) 

Do Sr. 1.' socrotnrio da cnmnrn dos Srs. do· 
putndos, do 13 do corrouto moz, romotlondo as 
seguintes 

PUOPOSIÇÕRS 

Emendas feitas o app1•ovaclas pola camam dos 
doplttados ti P1'0J!osta do fJOVcrno fixando a 
dcspo::a do min!Stcrio da' ma1·inha para o 
ca:01·cicz'o de i881 a 1882. 

• Acresconlc-se no lagar competente: 

A asscmblén gorai dccroln : 

Art. u ministro o secretario do estado dos 
negocias dn marinhn é autorizado n dospondor · 
com os serviços designados nas seguintes ru· 
bricas a quantia do 10.069:U6~726. 

A sàbor: 
i;' Secrctnrin do estado: abatondo-s~ G:OOO~ 

pura as vag-as o licenças i10:250~000. 

2.• Conselho naval (como na propostn). 
3. o Quartol-goneral da marinha (idem). 
G. 0 Supremo conselho militar (idem). 
ti. o C6ntadoria: abatendo-se ~:000~ para vagas 

e licenças UG: 19i~OOO. 
6." Intendencia o accessorios,diminuindo-se 10 

serventes no almoxaril'ado da cilrto c abatendo· 
se i:OOO~ para um comprador nddido do almo
xaril'ndo do Pei'Dambuco, e 300p para i servente 
no mosmo nlmox~rir~do !00:281~000. 

7 ;o Auditoria (como nn proposta). 
8.• Corpo da armada e classes nnnexns: abn

tendo·so 8oon para um porteiro sorvonto 
887:i96§G00. 

9. o Bntnlhiio naval, abatendo-se !.:0008 na 
consignnçiio pura fardamento o 2:0oon para 
ongnjamen to 70: 720n720. 

10. Corpo do imporiaes marinheiros, aba· 
tondo-so 18:000~ nn consignnçiio para soldo 
dos aprendizes mnrinlioiros, 21i:Ooon na consig· 
nnçiio pnrn fardnmonto dos mesmos nprendizes 
o 10:000~ nn pm·a fardamento dos Jmporiaes 
marinheiros e d iminuiudo-se 22 morinlwiros 
de c lasso superior nns componl!ios de aprendizes 
marinheiros 830: 1;08~000. 

11. Companhia de involidos (como na pro
posto). 

12. Arsonnes: nbatendo-so 7:373~nas con
signa~õos para snlnrios do aprendizes ortinces, 
3:aoon nns par~ fordomentoso lavagem do roupa 
dos mesmos aJH'tlutlizcs, 7:31i01j, un paro officinn 
de machinns do m•sonnl de Muto Grosso, no Ln· 
dnrio, o snpprimindo·se um segundo snrgonto 
em cada umn das companhias do aprendizes 
artinces 2.279:1i77J)000. 

13. Cnpitnnins do portos: abatendo-se 880~ no 
nluguel do cosn dn capilonlo da provincia do 
Mnranhiio i99:1;70~500, · 

1~. Força navul (como nn proposta), 
W. Nnvios desarmados (!dom), 
16. Hospllnos (idom). 

V. IV 

i7. Pl!aróos: sendo i:2Q01j porn grati!lcaçilo 
no Inspector do phnrol e pharoletes da provincio 
do S. Pedro do llio Grande iü7:074~000. 
, iS. Escoln do mnrinho, equiparando-ao os 

vencimentos dos criados do colleglo navol nos 
do escola de marinha, o diminuindo-ao !:500~ 
na consignoçiio para ncquisiçiio de livros para o 
bibliothoca da marinhn, quantio esto quo ROrá 
dostinodn pora ouxillar n publicaçilo de uma re
visto moritima 168:077~800. 

i9. Reformados (como na proposto). 
20, Obros militares 30:0008000. 
21. Obras civis (20 da proposto) i00:0008000. 
22. Hydrographia (2i da proposto) (como na 

proposta); 
23. Etnpas (22 do proposta) (como na pro· 

posto). -
24. Armamento (23 do proposta) (como na 

proposta),. • 
2li. Munições de boco ( 2~ da proposta) 

U50:000~000. 
26. Munições UdVnes (21i da proposta) 320:0008. 
27. Moterial do construcç1io naval (28 do pro· 

posto) (como na proposto); 
, 28. Combusti vel (27 da proposta) 370: 000~000. 
29. Passagens autorizndad~s por lei liO:ooon. 
30. Fretes iti:OOO~OOO. 
31. Ajudas do custo marcadas em, lei e groti· 

ficaçiles tombem marcados om lei por serviços 
temporarios 20: 000~000. 

32. Gratificações por Sl!_rviços extroordinarlos 
e gostos da representaçao em portos estran
geiros 20: 000~000. 

33 Tratamento do praças fúra dos hospitaes 
e enfermarias de marinha o enterros iO:OOO~OOO 

34 DiiTeronça de cambio e commissões de 
snqucs 30:000~000. 

3ti. Eventuaes (28 da proposta) 30: 000~0000, 
Paço dn camara dos deputados om !3 de Agosto 

do i880.-Visconde do Prados.-Thoma:: Pompeu 
do So11za Bra::il, 2.0 socretario,servindo de 1.0

-

Francisco Prisco do So11::a Pa~•aiso, 3." sccretnrio 
servindo d~ 2." •-A' co~missüo de orçomento. 

, A ossembléa geral resolvo: 

Art. L o E' o governo outorizodo a conceder 
no juiz de direito de Caçnpava, bacharel Eduardo 
José do Mouro, um onno do licença com o res· 
poctivo ordon~do, pora trotar do sua saudo onde 
onde lho couv1er. 

Art. 2. o Revogam-se os disposições om con
trario. 

Paço do cnmnra dos doputodos om i2 de Agosto 
do 1880.-Bornardo Avelino Gnvião Poia:oto.~ 
Thoma:: Pompun do Souza B?·azil, i. o secretario 
interino.-Frmwisco Prisco tio Souza Paraizo, 
2.o socrotorio interino. •-A' commissüo de pen· 
slles o ordenados. 

A roprosentaçi'ío da camnro muulcipal da vllla 
do Snnta Luzindo Sabugy, contrn n elolçiio de 

27 
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sonodor o rJUO so JH'Ocodou nn Jlrovincin do 
Pnrnhylm.-A' commissilo do logislaçiío, 

noquorlmonto do socrctnrio, oscriptnrnrio o 
nmnnnonso dn escola polytochnicn, llCliilldo fJUC 
os seus voncimontos ~~·jnm nngmolttnilos.-A' 
commissüo do orçnmouto, 

0 Sn. 2. 0 SECUETAHID !ou O soguinlc 

Pm·ecol' 

• Em sessüo do 13 do Maio ultimo rejeitou o 
sonndo n seguinte proposi('ilo romottiiln poln cn· 
mnrn dos doputudos o omoudns que un discussão 
foram oiTorocidns: 

<A nssomblún gornlrcsolvc: 
• Artigo unico. Oo oxmncs do prepnrntorios 

foilos no lycou dn Bnhin soriío ncoitos pnrn mn· 
triculn nos cursos superiores do Impet•io; rcvo· 
godos ns disposi~õos cm contrnrio. 

• Igual fnvor nos ostniJolccimontos provin· 
cinos de instrueção socuntlnriu quo PD!'nnto o 
governo so mosu·nrom nus mosmns cu·cum
stnncins do Lycotl da Bnhin, » 

• Depois dos pnlnvrns-do imporia- nct·os· 
contc-so:-Emqunnto tiver n orgnniznçflo nctunl 
som projuizo do qualquer nccrcscimo ou mo· 
lhoramonto no plano ilo ensino. · 

• Ao urtigo unico :- Nas pnlnvrns-foitos no 
lycetl da Jlohtn, ncrosccntc-sc :- o gymnasio 
do Pornnmbuco. , 

Substitlltivo 

• Os oxnmcs do prcpnrntol'ios feitos nos lycons 
provincines rJuc funccionnrom rognlnnnontc, 
uma vez que nellos so leccionam todos as rlis· 
ciplinns oxigitlas pnrn os mntriculns nos cursos 
do ensino superior, soriío ncoitos pnrn n admissão 
nos ditos cursos. 

Emenda substitutiva 

• Artigo unico. Os exumes do propnrntorios 
feitos no lyceu da Jlnhia o no gymnnsio per· 
mmbncnno, cmrJunnto conservaram n orgnnizn. 
r'ão actual, seriio nccilos pnrn as mntricnlas 'nos 
cursos superiores do Imporia. 

• Dn mesma vantagem goznrflo uns flomnis pro· 
vincias os ostu!Jolocimcntos do instrtlc,;iio se· 
cundnria que 11 juizo do govcmo so tomarem 
uns mesmas circumstnncins dnrJuollos. • 

Sondo ngorn pt·csontos ú com missão do insll'UI'· 
oflo publico ns proposições ns. llJS, HO, JilU, 
Uil c ltia do !87U deturminnndo rJUO sejum 
ncoitos porn mntriculns nos cnrsos SUI>criot•t•s 
do Imporia os exumes rlo prormmtorios feitos 
JJO lycou do Arncuiú (nthcnou sorgiponsc), no 
lyccu mineiro do 'ouro l'reto, no I )'C cu do M11 · 
coió c no gymnnsio pcrnnmiJUcnno o !Jom nssim 
quo o lycou dn !ltl!lin gozartí do toth•s os pro· 
l'ogntivns concedi uns no collog·Jo do Potlro II, 
entendo n mesmo commissfio fJt\0 n.s ditus 
proposições so nchnm prcjmlicndns, cm YiJ•!utlo 
dn rojoiçfio Slllll'nmoncionolin, o quo ontrnndo 
nn ot•dom uos trubulhos sojnm ollns rojoi· 
todns. 

Suln dns commi»õos r.m 12 do Jl!:osto do 1880. 
-Joaqltim Dcl{tno flibcii'D da L1tz.-Manoo! Prall· 
cisco COl'I'Cia.-Silvoira tlrt •llo/la,• 

Ficou sObl'o n mo~n IHll'tl ser tonHHlo cm eon
?itlm•at•tín, eutn n (ll'tlJHJ:oii~iio a tjuu :-.o rdLll'C, 
11\UO, Olll!'Oll\Uto, li illljll'illlil', 

NIWOCIOS DO l'All.\ 

. O Sn·. ll".citão du Cm.Uaa:- St·. Jll'C· 
sJ.duntu!. 1mLro sOIIIJll'o co_m consll'augimeuto nns 
dJscnssuo;; '}estn cusa, o n[ndn mnis rpwndo 
louho.do lll'lwnlllr nlgnmn eonsuJ•n no ~ovcrno; 
o. dt~rtvu o meu l:nn:-;lJ'tlllg-imcnto j1t ·dn 'con
YJCQi,w ~lo gnl'lJO n.u ostcnt.no~o de Uàsprezn tjnO, 
nHtXIme nestes ull;ttllos tnmpos, se tem oiJsOl'Vtl(lO 
JlOr parlo da ndm,J,ni.~ti'Ht;:io. pniJlien t'u; Cl!llSlll'llS 
do l!lll'lnntcnto, ,la ll!Csmo do estntlo da opiniiio 
]lUIJiii!U Clll liOSSO pnt~. 

Mns, Sr. prel"idontn, ciJ'f!Umstnneins Jw cm 
qnc JIIC Yl'jo forçndo, a tlt~streito Uu lndo, n 
tomnr nl:.nutt tolllpo no ~onndo. '1'nos s5o as cm 
rJUO mo nchn actnnlrnonlo. 

pons ractr!s ~L':IVOS- llt~:l!J:llll dn Ler log-ur nn 
l111llh!l Jl~'O\~IIlCin, ~ l'~~JIPilO dO!:! (jUfiCS nfio JlOSSO 
pt·o~eunln· do ·llC~in· Jttformnt·ücs no gO\'OI'JIO, 
sendo esso o fundn!lll'lllo tio l'r•quct•intento que 
l'l'?lC!lllo fl!ant!nt~a tnesa, rn·ocodondo·o do li· . 
g'CII':lS CUII~Irlr!l"!ti'Uü~. 

N:io rJuct·o ·ra~,;r eu propt·in a oxposiçtío 1lns 
factos n CJllll nllmlo. l'relli'O ler no senntlo n 
1Hil'r:.tçfi9 publicnrl:t na inqu·ensn· t1n c:qdlnllla 
JlfOVtnctn do Pura, tr:m~cJ·iptn dcjlois nu tlcsLn 
curto. · 

O primcit·o fncto ú o seguinte: 
• o. tlirt:ctor ~crnl dn instruco5o pu!Jiicii, 

JO~(j~il/l l'otli'O LOI'l'ua de Froil.as, JlOditl dO· 
mtssao do cmprc~o. 

~ O presidenta, ncgmHlo .. Jh'n 1mnnrlon IOU\'nl .. o 
pelos _JJOns sorvil;os alú enliio prestados. O sc
cretnrto flr. nwotonio do llrilo, JHn't!m, dccln· 
rou nn Jll'csidcnto fJUC nflo rcdi"irin um tu! 
otllcio lnutl:;torio I• o 

Em vistn disto, tive Jogo o cuidntlo tlo pro
Clll'ill' snhcr si o presidente tOIIIiÍI'n nltrtunn 
JH'ovillencin ndNJUndn n tão insulitn dccl:t~·ncão 
do seu socrclot'!b o nntlu encontrei JllliJiieuuo, 
fJUO so lho rofcrtsso. 

St·. prcsitlento, o srnntlo ti tcslcmunha o o 
puiz .~aho·n hr~.i'!,. tnmlwm ,'lHO, rJtllltnlo, llOt'. 
OCCHS!aO UUS C!l>ll,'llCS dcSlll Clll'IO O Clll diJJ'Ci'OiliOS 
JlOHlO~ do lmpq_t·io, ili}~Uinmo:; nqni o governo 
poln tntorvcnt;nn tla toJ'1;a JlltiJiien o dus HlllO· 
rid:11les 1111 pleito cluitond, rllspontlin-nos ellu 
scn>lll'O: <lwvet·cm sido dosnttcndilins ott monos
tlrozntlns ns snns in~tt·ue~~lios,. 

0 Sn. SAn.UYA (/II'CSidcute r/o COIISol/to) : -
SOllllll'O, niío. 

0 Sn. LBlTÃO DA Curm.\:-Qunsi SClllJll'O, 
O Sn, S.uwVA (/ll'csirlcn/e do cousclho):

AJgumus vezes. 

O Sn, LEiTÃO DA Cii~ll.l:- Si os nog-ocios 
corressem com n Uo\'ida rPgulul'idmlo, a t:On· 
suqucncin do lli'Oeeilimcnto o!Jnsivo tl:~s utt· 
trn•idmlt>~ suiJ:tll!~l'llnS :-:el'in H iltliiiUtliatn !'OS· 
JHll1:-:n1Jilid:Hlu Uellns. E todrnrin igJWI\11llOS 
nindu tii o.~ dcsolicrlir•nloti :'lti in~tt·uet;ucti do 
govumo forum oll'ccti\•unJcuto l>tluitlos. 



~r 

' 1 

j/'" 
\ 
! 

' 

,j 
' I 
I 
I 

SllSSÃO EM 1.4 DE AGOSTO 211 

O Sn. S,\n.\1\'A (prosideuta do consol/10) dá niío posso dar·ll1o outro I um npurlo. 1 • nome, p ona ano r· 

.. o Sn. LEtT.io n,\ CuNu,~:-Os_ exemplos, ma· 
XIIUO IJU!IIH!O linl'lOill do Clntll, SilO COI!IUi([OSOS O 
bom o tH'O\'U o facto IJUO ncobol rlo rol'urir no 
senado. 

N:io li pois po:;sivol quo 011 deixo rlo solicitar 
n nLlonçilo do nobre Jll'Csidonto rlo coi\selho poru 
este fucto. 

l'ai'VO!I.tUI'n um Ill'osidentc rlo tlrovincin', cm 
quom alias, folgo rlo reconheccl·o folizmonto 
o . "spiritn llUl'titlnrlo não tom 'ob>e~ado Ó 
Jl!'lllcipio !lo justiço, um Jli'OSillonlo do Jll'ovincin 
dtg-o; .c~nvencido <los scr\rir;os prcstntlus nÚ 
repartu;ao do insll'l!cr;iio publicn por um ~ell 
udvor~m·io, porqtto é nm di>tincto consorvndor 
o St· .. Dt•, FJ•dlas, nogn.Jho n tlcmiss5o, ill'nnrr~ 
1101: que motivo, mnnda11do-o louvar o o ~ecro
.t~!'IO, Jibe\':d, deelarn no prositlentÔ: c Niío re
diJO este oJllcio •- o as cousus parlem fiear 
tiSSim? 

AntcR do passar niliantc, I'Cfcriroi no senmlo 
nma cil·cnmslnncin, que uutDI'izu a snptlOsi"ilo 
do rJno csle scci'Citll'in ncar:i impune c lw!JÍ!i
lutlu pnm contlmuil' a IH'Dcotlet• tio mesmo 
modo. 

"' ' I . 1 .J!j. essn CII'CUlll~ rtllCI.ft n t c constnr-mo r1uo o 
}HC~Idcnlc tio P:trn pedn·a :1 :mn llcmb:-;fio. c n 
pot~lrn (IO!'!Jllü, sondo .11~1 e_i<)ntliio in<lop"mlonle 
J~cllt su:t lul'tllllitl~ JlOSJÇao,lol lH'esa do dusg·ostos 
lHO J!l'u.flll!llOS 110 CIIIIIJII'illlCIItO, flllO Jli'OClli'Oll 
llm· a~ IJ}Stru.I!O_õcs que o guVCI'IlO expediu, com 
r~laçao n oleH.mú,q no rleclnl'it q uc niío pútlc m:tis 
VJ\'01'1!0111 os setts n111igos no Ptll'it! As instl'nct~ões 
t1o govcl·no n q li!} j;í nw l't>l'ol'i, coneeJ'nciltcs 
no processo e lei Lur:tl; enns:u·n111 nn partido li· 
IJOI'~l da<Jl!Olla provineia, Jll'illcipnlrn<mle nn 
capilal, . Lamnnltn conLI'III'i<'tlnr)tJ, qno. allnnl 
QUt•lll vem a png·m• ns eustus fm o JII'CSitlcntc, 

Os sens nmigos mostJ•ar:un-sc t.no de~gosto:-:os 
do [ll'as.ill~ntll. quo cslo, uomi1111tiO t:tlvez por 
Jonv:tVnls mlmtos, cntcudrm qno dovja exone
rar-se do eurgo quo exeJ•ein. Orn, si com ellcito 
peUiu o Jli'Csidentc demissão, sorú lnm!Jcm 
certo que o nclo do >Cit secretario Jlcarü im
pune. 

O <ll!O ~ c~t·lo c _!Jll!' _o nffi,l!io n~o se t·o~igin, 
o o lJt•. l•rottn> nao Ju1 elnglfHLn ptJ[o pi'Osnluulo 
JlOin fncto unieo llo sol' ollu um dos chcl'~s do 
Jlllrlido conscrv:ttlot• tlnquulln cupilul. 

VmnoS no su~untlo l'tu:Lo. 'rnml.wm YOL11Ul' n 
CXtlosiçüo fciln nn imprensa: 

-c !::iurg-ill um novn conllielo nn relur~iío: 
funccion:mtlo o tl'ilmnnl cum cinco tlosêm· 
]Hli'A'itdo!'CS o o j nir. du Uircito rla 2. 11 vm·n dn 
capilul, Dr. Cirno Lima. 

• 'rt•lalu ontt·:ulo em C\.CI'Cicio o dcf'omhnr· 
gailo1' Manoel Cl<:ii!CIItino, tllll'i:t o Sr, Cirne ser 
!.li~JH;n~wlo .. N<"1o o ft17.J }lDI'ÚIIl, n pl'!'Sidenl.u 
mlnl'!uo llo tn lm n;tl ,lh'gcmlHH'g;tdOI' .lo~t! A:-con r·o 
dn Cusln Fel'l'uil':l, n n D1'. Cirnc :tlnlllliunou"o 
trilmnnl o rt~ns:iHIIIin a juJ•istlkç:·lo do sua \'nl'll. 
Llli'UIIIOII·Su o cDnllicL·•· u do;emlllil'"''"lot• As
cent~o luvuu o l'nr~lo 110 conhcciuHmlo'\io pi'CSi· 
dento lln pru\rinein .. ) 
. ~cnlit!l'es, Jllll'll l\a!Jul intolli:;oneia iloslo l'nclo 
O lli'OClSO 1]110 Oll l'CWI'tiO 110 sanadO ltllO 
tom·so i ntrollnzido nmn VCI'ilndoi t'll num·c hi11, 

c ua... _ 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTT.I. :-Apoiado. 

O Sn. LimÃo DA CuNnA :- • , • om todos os 
ramos do serviço publico I Como hn do se reme· 
d~11r .osso mal, não sei, mos infelizmonto existo I 
lJ ah.1 tem d~corrido que todas os vezes quo o 
p~rtttl~·_gommunte no Par:i preciso do ter ;\ sua 
d!sp~si.ÇIIO, om. algumas das varas da c'opital, 
1~111 .lll_IZ, quo do nl'l'has de sun subsorvioncia á 
s1tnaçuo dominante, emprega Lodos os meios 
pnru destacar !ln vnro, cm que serve para n ro· 
lav•io do dislricto, um r:onsorvador. ' 

E'. f11cto quo tem-so repetido mais do uma voz 
o fot o que so deu agora. 

O Sr. Dr. Cirno Limo, tondo rlo conhecer de 
um recurso politico do !]Ualificação, foi cl1n· 
mail~ par11 funccion~l' nu relação. Ficou, porém, 
6 trilwnol completo com n ontr11da do Sr. 
dçseml!al'gador Mn11ool Clcmentino,e o Sr, Cirno 
Luun tmhn natural monto do vol tnr pura a sua 
vn1'n, M11s, niío convindo qne ollo voltasse o 
S!'· prosiuento du rclaçiío c)e Delal}l, mogistrndo 
dtguo mas cxagerauo JWrttdnrio, JUlgou entre· 
lanlo conveniente contiuuur a ter olli o Sr 
Cirne Li111n, paru I!UO uilo pudesse esta, vol: 
tando no cxeJ·cicio da sua varo, conhecer do 
rccm·so do que so trata. . 

Sr. presidente, os to facto é JlOr do mais Nrave 
o wm duvid11 reclnmu providencia onergica Ó 
lll'ompln por pat·to da ndministt·açiio. Do tal 
nrlo, cm vorli11de, n~o sei como poderemos 
co11l11t' coma administrnçilo da justiça, com o 
t•egulat· andamento do sot'Viço publico I 

Us fuctos JlDiiticos, St·. prcsirlonto, quo so tilm 
dudona curJital duminlia provincia süo do tal 
gru.V!dndo, IJUO nenhum governo, quo olhasse 
mu1s acurailumonto para os nogoc10s proviu· 
ciuos, di!ixuria do intorvit· muito onorgicamcnte 
po1• intermedio do seus diilegados, para que ces: 
,11ssom Ines dosmandos I Entretanto o honrado 
Sr. ll!'CSi\lento do conselho, cujas intonçiles sou 
o tu·une!ro a conhecot• e louvar, mostra-se 
ignot•nute tJm muitos destas cousas que se 
pl!ssam uns provincins. Qunudo S. Ex. mesmo 
igno!'avn ccl'los fnctos graves que so dornm na 
provincin do Pol'llnmbuco, por exemplo ••• 

O Sn. S:UlAtYA (jll'osidonto tio consollio) :
Qnunuo so don is lo ? Estí1 inventando historias. 

u Sn. LF.rr:\o n,\ r.:uNnA:-Nüo estou inven
lnndo; digo quo o no!Jro prcsidonlo dil conselho 
doclnrotl.., 
· o. Sn. _ SAn.uyo~ (Jll'osúlelito do collsellto):- Niío X 
s:dHn, 1\no podtn pro\'et· quo so dariam oquellos 
ncontccmwntos om Pcmnm!Juco. 
. 0 Sn. LE!T.\o Do\ CUNHA:- V. Ex. disse que 
lg'IIOrU\'11,,, 

O Sn. llANTAs (ministi'O <la jttstiçct) dti um 
arl;l!'Le. 

o·sn. Ltll't'Ão DA CullnA :.:..os nobres minis· 
Lros cnliio niio ignornvum .. , 

O Sn. llAN'l'As (ministro cl11 justir.a):- Como 
nfto ignormnos o facto u qtto V, Ex. agora so 
roforo. 

O Sn. LEI1'Ão DA Cu NUA: - Niio Ignoram! _ 

' '. 
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O Sn. DANTAS (ministro ela justipa) : - Não. 
· 0 Sn. LEITÃO DA CONI!A:- Pois estimo bom, 

porque ó natural que nuo se demoro a pro· 
videncio que reclamo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):- Já so 
deu. . 

0 SR. LEITÃO DA CUNHA :-Estimo muito. 
Devo, Sr. presidente, uma explicação no nobro 

presidente do conselho. Não quero guo S. Ex. 
se persuada do que lho levantei oqm um falso 
testemunho. S. Ex. disse-nos, por occnsilio da 
diseussiio dos nogocios do Pernomlmco nosto 
casa, que. niio !ara certas !olhos, certos artigos, 
publicados nos jornacs do Recire ••• 

O Sn. SARAIVA (pt·asidanta do conselho):- En· 
tão hei de ler todas as gazetas do Imporia? 

O Sn. LmT.i:o DA CuNHA:- •.• que continham 
prevenção do que depois so dou. Entretanto 
ilovo ponderar a S. Ex. que, pelo monos, parto 
dostos artigos foram transcriptos nos jornaes da 
côrte. • 

O Sn. DA.NTAS (ministro da justiça) : -Depois 
dos ocontemmentos. 

0 Sn', LEIT.i:o D,\ CUNHA:- Não, s~nbor, 
O Sn. DANTAS (ministro dajustica) :-V. Ex. 

queira verificar isto. - • 
0 SR. Jo.to ALFREDO!- .Antes.· 
O Sn. DANTAs (mi.nistro ,da justir-u): - Não, 

senhor ; os J1ropr1os nrttgos da Democracill 
foram publico os aqui dop~is. 

O Sn. LEITÃo DA CUN!IA :- O que digo ó que 
artigos do folhas do Recife, quo proviam os 
acontecimentos occorridos no Victoria, foram 
transcriptos no Jornal do Commarcio, dostn côrto. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): -Nesses 
:~rligos não so provia o assassino to do Do rã o da 
Escada • • · 

O Sn. LEITÃO DA CUN!IA :-Isto é cousa dif· · 
ferente. 

O Sn. DANTAS (ministro da jnstir-a) : - . . . o 
. ninguom podia prover que o juiz municipal 
Nicolau, rocommcndado pelo D1·. Ambrosio, 
fosso o que foi. 

O Sn. LEITÃo nA Culin.l : -Perdiio, senhores, 
o que ou disso e quo estoa repetindo ó rJUO 
alguns jornaos ••• 

O SR. SARAIVA (Pi'Csidcnto do consallto) di• um 
a porto. 

0 Sn. LEITÃo DACUNII,\:- Oro, o Dobro mi· 
nistro sabe quo ou sol'iu o menoR proprio pura 
o vir consurur, quando o governo tivesse cum
prido o sou dever. Mus QUero deixar este ponto 
bom cloro. Alguns jornaos do Uocifo tinham 
previsto os acontecimentos doplorovois do ci· 
dado du Victoria. Niio so referi um ti morto do 
Barão do Escltdo, nem no juiz municipul, como 
diz o nobre ministro dn justi<;o, nem so podium 
referir ; mus chamavam n otton~ão do ~ovorno 
pum o estudo da comarca, rJUO prouuziu essas 
lnmontaveis ucontocimontos. Toos artigos, re
pito, foram publicados no Jorual do CGIInti<'I'Cio 
du côrte, untes tios tl'istos Sltcccssos, quo ulii•s 
previam, 

Portanto, creio quo sou loglco, concluindo 
quo, si com reloção ú importante provincia do 
Pornombuco •.. 

O Sn. D,\NTAS (minisll·o da justiça):- Todas 
os provincias siio Importantes. 

0 Sn, LEITÃO DA CUNHA: - V. Ex, sabe por· 
que digo isto, · 

O Sn. JUNQUEm,\ : - O nobro ministro está 
dando quinuus n codn momento. 

O Sn. SAOAIVA (presülonta do consollw): -To· 
mos o direito do defender· nos. 

O Sn .. luNQUEmA :-Por eerto, nom ,ou estou 
aecusando ; apenas digo quo cstuo dando qui· 
naus, estrro muito valentes. 

O Sn. SAMIVA (prcsirlanto do consclfto):-Quo· 
rem ser mestres ... 

0 Sn, [;ElTÃO DA CUNHA : - l'ois ro ferir facto 
como tonho feito, ó quet·er sor mes!i•e? Então 
nlio sei cou1o falia r. 

Declaro no nobt·o presidonte do conselho quo 
n contrn-gosto sou nlio mo resolveria u dar· lho 
conhecimento do factos destes. Trouxe-os, ro· 
fcri·os, por estar inteiramente convencido do 
que podiam ter escopado ao governo. . 

Sr. Jtrcsidente, não quero tomtll' mms tompo 
no senado, ató porque tom do cnlror om discus
são o or••amonto do imperio. Vou ler o mou 
requerimento (W) : 

• Requeiro quo se po~a ao governo as soguin· 
tos informMçues : 

, Si osti'• completo o numero de membros que 
constituem n rotação de Dolóm, cupilnl da pro· 
vincin do Pará ? · 

, Quantos desembargadores estfio actualmente 
em ell'cctivo serviço naquello tribuno! ? 

• Si ha nlli em serviço algum juiz de direito 
por falta do dcsombnt•gndores? 

• Em quo ordom são chamados para funccio· 
nm· no tribunal os juizos de direito da copito! ? 

• Paco tio sonndo, i~ de Agosto do !.880. -
Leitão dr1 Cunha. • 

Sondo apoiado, entrou om discussão • 

0 S1•• Saraiva (JII'DSirlmln elo COI!Snl/10): 
-Sr. prosidonto, o honrado senador pelo Ama· 
zonns pediu oxplicoçues. Antes, poróm, do 
obtel·as, trnton log-o de formular censuras, c 
oecusou o ministot·io por niío haver mnndodo 
rosponsobiliwr as autoridades, que não tilm 
cumprido suas ordens. 

Começo rectificando o engano do nobro sena· 
dor: totlas as outo1·idndos, occusodns do falta do 
execuçlio dos instrncçuos do governo, têm sido 
rosponsabilizndas ..• 

O Sn. DANTAS (ministro rlajustira).-Apoiodo. 
O Sn. S.\IIAIVA (pm<identa elo coílsolho):- •• , o, 

si alguma ho quo o niio fosso nintln, ó Jlorrjuo 
a fnlln commottidn não tom chogodo uo conio· 
cimento uo governo. Estn ó q11e ó n vorundo. 

O t'!Ditro sonnilor soguiu um mothodo um 
(lonco singular nns suas considoro~ues. Ao posso 
qno ologin o Jli'Osidontn do Purít, roconhccondo 
quo ó um ei<lnuão mui Lo distincto, quo não so 
tluixn intlait• Jtolo ospil'ito do purthlo, IISSignnlu 
o fucto gruvo ... 
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O Sn. LEITÃO DA CuNnA:-Niio se deixoulevnr 
nn especio. 

O Sn. SAnAIVA (prashlenta do conselho):- ... do 
niio ter o socrotnrio querido redigir um ofllclo 
do ardam do prosidonto, o porguntn ao governo: 
Que providencia tornou u tal respeito? · 

Nonhurnn;respondo ou; o pela simples raziio 
do quo o prosidonto do l'ni'IÍ niio dou conhoci· 
mon~o _!losto facto n~ goyorno o niio pediu n 
derlli~Sa~ do sçcrotnrw. 81 a pedisse, o governo 
n darw lrnmodwtamonto. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA:-Nüo censuro! O go· 
vorno, censurei o presidenta por niio suspender 
o secretario imrnediatarnento. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho):-0 
(l'Ovorno niio tomou p1·ovidoncia alguma, porque 
1gnornva o facto, nem o presidenta. solicitou 
a dom_issiio do secretario,. que nlit\s, repito, não 
se farw esporur. 

O Sn. LEITÃo DA CuNirA:-Consuroi o presi
dente por niio tol-a pedido. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do consollw):-Mas, 
acrescentou o nobre sanador, o pnrtido libernl 
do Pur1i, em consoquonciu das instl'Uceõos oxpo· 
didas pelo ministerio ao respectivo [i,·osidouto, 
irritou-se, desgostou-se, e o prosldonto a seu 
turno ficou tombem desgostoso, pelo que podiu 
a sua exoneroçiio. 

Sr. presidenta, si ti corto, como disse o nobre 
senador, que o presidente do Pará é um cidndiio 
distineto, nm homem patriotico, ollo devio, 
como fez, julgar que as instrucções do govomo 
erum oxcellentos. E pois, cumpria-lhe niio dar 
importnncia nos desgostos do partido liberui'no 
Pnri1, o continuar nu ndministrnçiio ... 

Os Sns. DANTAS (ministro da justina) E Cnuz 
MACIIADO:-Apoiado. • 

O Sn. SADo\ IVA (presidente do consol!to) :-..• 
!J.UO tem sido muito o aprazimento do governo. 
E convem que ou doclnre no nobre sanador IJUO 
ti osso um dos presidentes, quo mais nttonção e 
consideraçiio merecem do governo ... 

O SR. l'AnANAGUÁ:-E é digno disso. 
O Sn. SARAIVA (Jlrcsidcntc do cons{l!to) :-•.• 

pelos seus actos. 
O Sn. ConREIA :-Qunos süo os que nüo mo

re cem? 
O Sn. DANTAS (ministro dn justir-a):- Oh I 

senhor I 
O Sn. SAUAIVA (presidente do conselho):

Todos merecem, mas este ti um dos que mais 
merecem ... 

O Sn. l'AnANAGu,l:- Entiio nüo pódo haver 
distincções? 

O Sn. SAUAlVA (Pl'c.<itlonta do conselho):- .•• 
o tnnto qno niio tom solicitado uma si1 Jli'OVi· 
doncia, do ordem administrntivn ou politica, 
quo niio lho t<mhu sido concedida, pOi'CJlle o 
conlloço do uonw, o sai quo ó pessoa muito dis· 
tinctn, Sinto mesmo quo cllo, nfio pelos motivos 
que o nob1·o sonndor indicou, mns porque ostí1 
muito doente, niio possa continuar na sua ndmi· 
nistrnçiio. 

O Su. Li~ITÃo LIA CUNIIA: -Isto i'l nnriz do 
Cêl'll, 

O Sn. SAMIVA (prosidontc do consolho):-Si é 
nariz dó côro, entiio V. Ex. entendo-se com eile 

·o vojn ando está o verdade. 
O qno é corto, Sr. presidenta, é que óguello 

Pl'esidento niTo .tem faltado a confiança do go
verno, o niio fulturia ainda que o partido lilJerol 
dartnella proviuciu!se desgostasse dello pelas in· 
strucç1ius do ttl'Dverno,;poi'CJUO o ministorio estú 
no direito do fazer o quo entender om beneficio 
do palz, assim corno o partido lihoral tendo 
mn10rin. nn camarn, de dospodil-o, qunndÔ jul•nr 
CDnVeDIOIItC. 0 

p !JObro soEador articulou aindn outra, niio 
so1 Si aocusuçuo no governo, a respeito do que 
occorrou nn relaçiio do Paril. 

Sr. prosidon to, o nobre senador niio me pa
rece m,uito logico, p_orqno começou por elogiar 
o nt\torJ~ade, e dopo1s uccuson-o do abuso. 
. E uss1m que o nobre senador disso CJUC o pro· 
s1d~nte do relnçii~ é m~ito di,g-no, porém no 
mes1_no tcmflO, nua duvidou d1zor que esse 
Pl'eSidentf~, lns_pirndo pela politica, ú capuz de 
manter tntencwnnlmonto um juiz no tribu· 
nn), só paro quo possa outro julgnr do dotar· 
mm ado causa. · 
. Do duns umn,, s~nhores : ou esse funcclonario 
o renlmonte d1st1ncto, o entõo niio !Jraticnrin 
s~m~lhunto acto, ou, o praticou, e entiio niio é 
d1stmcto. 

N;io posso comprchender nom odmittir que 
sej~ disUncto um funceionorio, que recorro a 
meJos tortuosos pura influir na decisiío do umn 
cnusn. 
. Mns, oSr. ministro da justiça j:\ tevo coube· 

cimento do facto, e pediu os necessnrias infor· 
mar;iios, porque niio ó passivei que, accusnndo-se 
o p~osidento do reloçiio, o governo ojul•ue sem 
OUVII·O. o 

Süo estas as explicnçiies, quo posso dor no 
nobre senador. 

Pindo o debate, foi opprovudo o requerimento. 

PRIMEillA PARTE DA ORDEM DO DIA 

YO'I'AÇÃO DAS PROPOSIÇÕES ENCERRADAS 

Forrim submoltidns lt votnçüo o npprovudns 
para passar á 3 .• discussiio ns proposir;íles da 
camaro dos Srs. doputndos os. 33, 50, 53 e 7:1 
do corrente nnno, cuju discussiio tlcou encer
rado nn sessiio nuterior. 

ORÇAMENTO DO lllPEUIO 
Achando-se na sala immedintn o Sr. ministro 

do imporia, foram sorteudos pnrn n deputação 
que o devia receber os Srs. Burros Uurreto, 
Atl'onso Coisa o Diogo Velho, o sendo o mesmo 
sonhar introduzido no snliio com as formnli· 
dulles do ostylo, toma assento nu mosu ú direita 
do S1·. Prosillonto. • 

Continúa 11 2.' dlscussilo da proposta do go· 
vorno lixando n despezn do ministorio do im· 
poria para o oxorciclo do :1881-1882. . 

o S•·. Silvcb•n. dn 1\lottn:-Sr. pre· 
sldonto esperei em vüo quo outro membro 
·<los tu ~nsn tomasse n paluvrn paro inicinr n dis· 
cussiio do orçumento du imporia; e nssim Jll'O· 
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cedi, porque n tnrefn de iniciar um de boto rlesln 
ordem devia pertencer n um m~miH'o conho· 
cido do opposiçfio o nõo n mim, que nu o me 
tenho nprosontudo como oppesicionistu ao actual 
ministorio. 

O Sn. CommrA:-Mns V, Ex. nssignou o pn· 
recor cem rcstricçucs, o estou corto que osti· 
mario oxplicnl-ns. 

0 Sn, SILVEIRA DA li!DTTA:-Jioi do nllognr 
isso come razoo dn oxccJJçiTe; mas o dehntc 
devia começar justnmento polo nobre smwdo1', 
porqn~ ó som duvido alguma o mombi'O dostn 
casa quo mais o melhor se tem asslgnalodo como 
lutador opposicionista. 
·O Sn. ConnEIA:- Eu desejava ouvir a oxpli· 

coçüo dos restricr:ues do V. Ex., porrJUC podia 
concordar com ollas. 

0 Sn, SILVEIOA DA li!OTTA:-Como mo pl'OVO· 
niu o nobre sonndor com o son aparto, eu li
nha nccessidadu do oxplicnr· no senado nh:umas 
restricçuos com que ussignei o parecer da com· 
missiio o ilnvin de acudir ao cumprimento tlessõ 
dever, mos isso nõo me dnva a· dianteira no 
debato, ora apenas uma defesa. 

Sr. prosident~, reconheço que a discussão dos 
leis de orçamento neste regimon, em que vive
mos, chnmndo ropresontutivo; ó sem duvido 
das mais importantes, nõo digo bem, do via ser 
dos mais importantes o o ministoi'io actual 
tanto reconheceu esta verdnde, o cem ellc os· 
tou concordo nesta nssumpto, quo cm sei! Jli'O· 
grummn n5o CSfJUCceu n verdado do ortnmento. 

Mas, senhores, duvia ser, como dis~e, a ma· 
teria mnis im/Jot·tnnto, Nua il, porque de~~:T.1· 
çndnmonte mo logrnm·so todos os dias os intentos 
do tornnr o orçamento uma vet'dndo. 

Os nobres ministros, que inscreveram no sou 
progrnmmn a vcl·rlado de orr.umontn, cstõo wndo 
na pratica quo o quu-Jw u"a mcnli1·a do ort,a· 
monto. 

Os nobres ministi·os, ha poucos mozcs, que to· 
mnramconln dos negocias pu!Jiicos o immcdinta· 
mcnto so apresentnram no pnrlumoiliC pedindo 
credito para oxcossos do dospezas foitns J'olo 
ministorio passado; o niio só pedindo cre i tos 
parn isso, como levando a franqueza no ponto 
ilo declarar no pnrltiOJOnlo quo as llespozns cstrio 
paqas, como asseverou o noili'o \'residente do 
conselho, quando tratou aqui do a guns cretlilos 
para o minisLorlo da ag1•icultura. 

S. Ex. disso : as tlcspezas esmo png-ns; ·o 
corpo legislativo noguo ou du os CI'cditos, ns 
despezas estão pngns. GsU1 doülni'OÇiiO impDI'ln a 
negnçüo da vordado do orçamento, (Apoiados,) 

Então, senhores, isto quo estnmos fnzondo e 
umn comcdin. Pedom-so crodilos pura cobi·ii· 
excesso do dospozn; n cnmni'Il electiva, too mal· 
tratada na suo condescenlioncin, approl'n ·os ; 
vOm os creditas pnm o senndo o a c.11nmissuu 
de or~nmonto escru)llllisn em log-aliznr dcs
pozas feitas diroctnmento conll·n dispo,ir;i1o du 
Joi (apoiaclos), como nüontoceu com as tlospozns 
offectuudus pulo ministerio Jn n~I'icuHura com 
OS OSti'OdiiS de SOlll'lli, Pnulo AJl'on>O o JlniUI'itl"•, 

O corpo log·islntivo, nt'IISllllllio·so dn;; I'o~rns 
do logislnr, nn deslgnnçiio o distr ibniçiio dos 
creditas paro dospezu, 11croscontou 11 ossu verba 
o clausula quo nüo podin sor oxcodido.(.4poiarlos.) 

Dor:lni'ou cm lllll/1 loi, cnjo ullimo somcsll'O do 
OX!Jl'Cicio ninUn c~t1i on1 vigor, qno com m;:-;;1s 
tl't!S csti'arlns, n;io f'nllll!lilo j,·, nfl illr·~nlidnJo ria 
decl'nlnl.'flo, (jne o governo nüo po!lt~rin oxr~utler 
n VOI'bn do ot·•:nmento, enli'I!fanto f11i excedidn 
om lnl'g'U o~cnln, Ommdo mlui 110 smtndo so 
poz em duvida n lo~nlisu('ão 'o oxccssu do dos· 
pezn, o nolrro presidenlo do conselho disse-nos: 
Mns a dospozn está pnga. l'ei'!llllltO: cem rJUO 
pn:.:-nstos? 

O orçamento, SI', prosidento, pnrn symho· 
lisnl·o do umn· fú1·mn mniOI'inl, ú umn p1·nteleirn 
do suecos· com rJuantins determinndns. Desde 
quo ncnlla o quo cst:"1 cm um sncco, quo ó n 
vel'lln, não sei como os nollres minisi!'O:-i mettmn 
n mf10 em onti'O sncco. (Riso.) Si ncnso /lzcmm 
isso, per fOI'r;a as despt!zns quo so ttlm 1lo fazer 
por conto do outi'O sacce,niio su hõo de fnzor. De 
mnnuirn quo o g·ovorno uõo plide rii7.ei· no cOI'[lO 
legislutivo-ns dospCZIIS est:ie feitos; pOI'fJUO 
ou tenho o dii·cito do porguntnr: fostes no 
fundo do s11cco? 

O Sn. TmxmnA .Ju1non:-E' pnrn gnr11ntir· n 
verdudo do pl'ogr,mm" do governo. 

O Sn. 2I~VEiflA DA MnTu:-lnvoco osso oxem· 
pio para mosti'III' qno e governo, sincci'O como 
eu o supponllo 11 rospoito d11 venlnde do orçn· 
monto, ]Icln pcrttu•bnção em qno eslue lodos 
estes systcnins do lldlllinistrll""o dos dinhcii'OS 
publieõ's, não púde Jll'atiüllr "nrJuillo que pt'O· 
meLlo. , 

Os nobres ministi'OS cstiio ngoi'n pedindo CI'C· 
dites pnl'll lo~niisnr excessos do dos)Je1.as do seus 
nntecossorcs I 

O Sn. 'l'mxEmA JuNron:-Como dccl11rou o 
Sr. minis)ru dn ugricnltm·n. 

O Sn. Sn.vEmol D.\ Mn'l'"l'A:-0 Sr. ministro 
rln II~I·iculturn diss" qno llnvin muit~s despozns 
fJLlO fornm llccretnrlns nhusivnrnenlo, o qno, 
nfio ('Slnntlo png;rs, e !lo não runnd:lt'in pngnr sem 
nr.to do pnrlnmmll.n, . 

l'OI'tnulo, senhores, nssim como os nobi'CS 
miniStl'OS ng-ora estõo dunrlo cumprimento no 
tostumento dos scu5 nntecessOI'O~, on roct•io que 
os to~tnmcntoirM, que so os tão on~tlinndo eom 
nlg'llllln !Jrcvidndo IHll'll os :wLrmos mini:-;tt·os, 
uõo venham Jcpnis cont111' hisiDI'ins do ox· 
cossoõ do dosp,.zn · Jll'lllicndns pelo ~nbineto 
uetunl, quunllo aliás creio que os ~rs. ministros 
nfio voo )Jura nlli. 

O Sn. Bo~nnos Bo~nnETD:-Niio siio tiio inno· 
c entes n>.si m. 

O Sn. Sn.I'IllllA nA ~loTTA:-Por isso rlcclnrel 
lm pouco q uo este doluitn q nom o dovi11 comcr:nr 
et·n o noiJI'II senodOI' pelo l'm·un:"I o niTo cu, por· 
que o i ln ti oppnsi,·ioni.,ln o on ni'io 'ou. 

Sonhare,, a tliseu,siiO da J,i Je rll'l:nmonto ó 
rem duvidu 11lg-unrn n rrmis i111porlnntu neste 
l'r•giuwn clwmndo n•tll'o:-;ontativ~ em tJIW vi~ 
VOIIWS; p01'Óill 1 dopoi~ tlns tlluOI'UIS fJW.! loniiO 
vi:-oto pluuturh~:-: nt~:-Otu cn.:-n uom m.uit,·'. /'iOI'jll'C!íW 
ullnhn n re,JHIIlo do Cl'l'dltos pnl'n JUStlllcal' lii'S· 
pezus illogues, julg-o quo o'tuuiOS jllll'ilondo 
tomJ10 om diseutil' OI'Çnnl,.IIID; ú ;uelhol' ii'mos 
jú iscutil' n loi du rol'urmn oleitornl, poriJUO ú 
o salvatorio, o <leixurmo-nos do oronmonto. 

I 
I 
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O Sn. r.nm.•·rt\NO ÜTTONI :-E toramos pore cor 
[lDl'll diseutir•? . 

O'Sn. S!l.VI~lllA DA MOTTA:- Nua posso sobro 
is lo dm· nutidn n V. Jlx.., porque niio sou 
momilrn da commis>lià; III/IS creio que sim, 
ou v i dizer quo uslu\ril irnpri!SSo, cstfio t't cstJOI'u 
du ;tlgllmn tdlemç;1o 11 lnpis ... 

Mns, como dizin, senhores, detJOis dn nova 
dont1·inn que com sOI'Jli'OZII wnho OllVido n ros· 
peito do r·rl'ditos oxlrnordinnrios, eslo tl'nhnlho 
ila e01umissiio do O!'l'llmonlo ci perdido. Até n 
opposiç:io pul'(luu lÓdu n sun nnturczn, tem
~e !'oito mn1s fJUO ministerial. .. 

O Sn.· TeiXI~IRA JuNron :-Apoiado. 
o Sn. su;vEin,\ DA UO'l'TA:- ... porquo n tenho 

visto dnr no governo mnis do que o governo 
11erle .... 

O Sn. TEIXIWlA .TuNwn :- Apoiado. 
O Sn. SrL\'Elll.\ DA Mo'I'TA:-•. ; Jegnliznr mais 

del'\pows illo:.rnos do fJUn o govorno !)UCr Jerrn
liz:u·J Est111nos vou do nmitn cansa nuvn. Ai~dn 
ngol'll !U-se nos purccoros dus commissõos do 
OrÇillllOlllO: 

• O excesso esl:l veriOcnclo,mns o fJUO se hn do 
fuzct• snntlo flOg'llt'? ·• E cu digo que n5o. 

Si li ou v c uxcosso do dospeza c si o excesso 
cst:'1 Jognlisndo po1· um. cr·cdito concedido pelo 

. cuuwrn tcmpOI'III'io, o mnis que so segue d'ulti, 
pnrn um liornom I!SCt'llJlllloso do por!iunouto, é 
fJllO o minislt'o 11iio pólio ser nccusndo :wtuul· 
weuto; mos o pó de sor emqunnto niío Jll'csCI'ovor 
o dolicto poJa loi do rosponsubilidutlo. !C' Jli'O· 
ciso rJne os Srs. minisli'Os sompi'O so Jombr•om 
disto:· emqtwnto niio Jll'escrcver o dolicto, os 
nobres minisli'OS podonl'SOI' rosponsnbilisodos, 
porqno u volnr;:lo tio cumu1'n concerlondo Cl'editu 
niio 6 bill do indcmnitludo o o bill de mile. 
mnirludo só pódo ser concedido pelus duns ca
rnorns. 

O Sn. Mr.Nm~s or. Ar.liEIDA :-Essa é que é n 
dontl'inn constituciounl. 

O Sn. SI~VJlm,\ n,1. MoTTA:-l'ortauto, n con
cossiio do credito pelo camnra pnm justi· 
flcn1' ns 1]espozns illognl's, o que quor dizer· ó qtw 
o ministro n:io sorti ucensndo por· ostn cnmorn 
mns flódo vir n ser· poln ~oguinLo, ' 

De turlo.islo o '111" l'ilsUltll ó n comtlletn im
PI'O/Icnidnrlo dcssn discuss:io, o por cousoguint" 
V. Ex., Sr. miui.<ti'O, doscnlpe-mc si estou 
tomnnrlo algum tempo, pOI'f!Ue o tem pu ~M 
estou tomnnrlo noslns tlh:rossõos ú t1io JlOI'dlllo 
enmo O·fJUO etl tomnt•nn rliscnssiio Jli'OJII'inmento 
do Ol'':nmonto; V. Ex. pólio continunl' n dizei': 

.' O orçnmonto rl o que o govnrno qn~1· quo 
so.1n ;-o ~nvorno h11 do gnstnr o fJI!O qurzer, o 
como f!lliZOI', omrJuonto nchnt' quem lho om
proslo dinhoiro. • 

'l'urlo mois rl morn fm·m~!irlndo. 
Om, como niio el·oio rnnis cm lo i do orçn. 

moulo, cmqunnln niin houVOi' goVOI'IlO qno 
qnoi1·n restring-ir-se nns moias I'O~lll11ros, vnu 
npunns npl·oveitlll' o~tn Qj)tJIISÍIÍll pnm conVPI'S,'Jr 
COIII O IIUfll'll lllillÍ'IrO III'OSJlr>Ílll tlo 111/l'llllS OS• 

SlllllJIIO< do Ol'('lllllllllill do ÍIUJII'I'iO, ll O fnnd 
som nouhumn lll'utonç:lo de'discurso. Nilo tiJnhn 
OSS!I Jll'ClUU~ÜO, llOill JlOSSO fiiZOl' lliSClli'SO peJa 

dobillrlndo do minhas for~os. Soroi o mais breve 
passivo!, por'fJUO tunho por IIm unicamente rruo 
o poiz sni!JII qunos os rnzües po1• fJUC discordei 
.do JIDI'ocor da commissiio o o assignoi com ro· 
stricçõns. 

A>si~noi cnm rostricçõos, sonhares, quanto 
nos ~~ 27, 32, ~2 o qunnto 1\ escola normal, e 
duixe1 do onumoror entro ns rostricçõos com que 
lenho lw muitos annos ndhorido nos orçamentos 
que so tem feito nostn cnsn, o que Oz oindn no 
pnrccer do nono rmndo quanto á dotação dos 
p1·incipes dn. fnmi in imperm!. 

Dejxci do fnzor n declu l'nção de minha divor· 
ganem quanto n o!le ponto, porque já no nnno 
pnssudo o nos nntorioros o sonndo nõo adoptou a 
minha opinião, c ou nüo quiz insistir em uma 
diVOI'S'"nciu, sobro n CJUul o senado já se tinha 
PI'OnuncindJ. • 

Mas todns os vozes que so trntnr desta quostüo 
hei de fuzer sentir osso meu voto divergente. 

A minlln divergeneia vorsn súmonte quanto 
nos§§ 7.' o 8.' que dizem respeito nos nlimontos 
dos príncipes Olhos rln sorcnissimn Princozn fal
locidn, a Sra. D. Leopoldina, o do Sr. Duque de 
Snxo . 

No Constituiç1io do Imporia é fundnmontnl n 
distinc~iio entre príncipes dn fomilin imporia! e 
fll'incipos du cusa impori11l o por isto nunca 
contestei rrue so dessem nlimontos nos fl!hos da 
Princeza lmpcl'ial, quo s1io os·quo tum direito a 
sueccdor no throno, oniio os fllhos do Sr. Duque 
do Snxe, quo, un minhn opiniUo, s1io estrangeiros 
nt? ti. slw maioridodo. Em todo o coso pelo Con· 
stiiUIÇIIO os Olhos do Sr. Duq.uo de Soxe nüo po· 
dom lot· direito a nlimentos,desde !(UO Sua Alteza 
recubeu o doto. E si ucoso t8m dtroilo, dit•eito 
tamltem trl111 todos os Olhos da Princoza n Sra. 
D . .lnnunrin o do Príncipe do Joinvillo, que es
tiio no caso om que estri o Sr. Duque do Snxe: 
süo P1·incipes dn fnmilin irnperinl. Entretanto do 
nosso orçamento resulta ostn incongruoncia I 

Ainda o anno pussndo foi eliminndo do orça· 
monto o Sr. Príncipe U. Philippe quo percebia 
1~:000;), detJois quo chegou ú mnioridndo, nos 
18 nnnos: roi o está climinndo do orçamento. 

Pois os Olhos da. l'rincezà n Srn. Condessa 
d'Aquiln, a Srn. D. Jnnunrin, não estão no 
mesmo coso quo os prineipes filhos do Sr. 
Durjuo do Suxo? Por sarem collntoraos flcnm 
exc ui dos, ou pelo direito constituciom:l ou palo 
direito civil, de sorom succossores oventuoes 
do throno quando, porvcntUI'D, fossem cida· 
tl:ios brozileiros? Niio. Entrotnnto ha os ta dis· 
tinc~üo. N1io posso comprehondor como é que o 
~ove1·no concorda na oxclus1io do Sr. Príncipe 
D. l'llilippo o dos filhos dn Sra. Princeza 
D. Jnnunrir1, o entretanto contompln no orça· 
monto os !!lhos do Sr .• Duquo do Snxe. 

Jú o nnno possndo discuti mnis largamente do 
qno ngo1•n 11osso fazer, essn quosliio de succossi· 
bilidntle ou niio dos Olhos do Sr. Duque de Snxe 
no tlu·ono do Impei•io. A mou ver ollos siio os· 
li'llng·oii'OS ntó ú suu muioridndo. 

Si ncnso, chegados 1i mnloriando, npoznr do 
lOI'om pni ost1•nngoiro, ollos oplnrom poln pnt!'ia 
Ju·aziloil'n, uhi oslú n Co1istitnwiio ostnbolocoudo 
quo '!.esto cnso o cor·po Jogislniivo lhes marcorú 
tlotuçuo, 
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Entretanto not~·SO, senhores, que para dar-se dotnçiTo do chere ostiTo comprohondldos os meios 
este direito do Jllin~iío o naturnlidndo, o corpo do trntar o odtwnr a sun prole. 
logislnt.IYo jtl jttlgott nocossnrio que o Sr. Conde Por osto motiYo, Sr. presidente, cu sempre 
d'Eu se nattu•nliznsse, sondo nliús marido da oscrnpulisoi om yotnr csto.1 2~:0001\ o a despozn 
Princoza Imperial. do ot•çnmento para mostres, quando hoje n cnsa 

l'nrn rogulnrisar ostn questão do StlCcosslío, im~orinl n»o cu roce dellos. 
pnrn que Sun AILoza pudesse ter assento ntó no Como csto meu discurso ó do converso com 
conselho do Estudo, umn lei foi proposta aqui o nobre ministro, vou tocar· ngor;t cm um 
pelo fnllecido Mnrquoz do S. Vicente, e, sondo assumpto, sobro o qual fJuorn ouvit• a opiniiio 
tmpugnadn por mim nesto. ponto, deu Jogar a do S. Ex., quo ó o mais cornpotonto nn mntorin. 
que o Sr. Visconde do Rio nrnuco rcconhocesso Senhores, no começo dos tu scssiio logislnlivn, 
a prudoncin dn minha nrgumcntoçfio o propu· quando poucos dias do vidtt tinha o ministcrio, 
zosso uma emenda exigindo n gt•nndo nntttra· npparccoun nomonçfio do voadores e cnmnristns 
liznçfio do Sr. Conde d'gu, com o fim do poder da casa imporia!, outro os qnaos o nobre minis· 
regularizar n sorte do seus Olhos. gntrctnnto, tro foi contemplado. 
porque nüo so faz o mesmo com o Sr. Duquo Eu desejavn sabor como ó quo so fazem ossas 
do Saxo ? n~monçuos, si são por decreto ou nfio ; om fim 

Eu rnesmo·n respeito dosta dotoçiío do 7B:OOOS qual ti a !'firma. Antignmente essas nomeações 
para o Sr. Duque do Snxe em pniz estrangeiro, fnzinm-so pela mordomin-mór; hoje, que o no· 
tenho sempre posto duvidns, porque, si pelo bt•o ministro é mordomo-mór, pnroco quo ollns 
contt·nto do casamento olle tinha dit·eito n totn· deviam sor feitas poln mordomia, mas nfio são ; 
lidado da dotnçüo durante o vida do sua soro· siío netos do ministerio. Consta qno, como ó nn· 
nissimn esposa, emq:ttonto se contava com a sua lul'nl, pnt·tem ns nomeações do quem devem 
residencia no lmpono, hoje diz-se quo o prin· partir, do Augusto Amo; portanto, o ministerio 
cipo está onsonto com licençn. Mas eu não sei só tem a rcspons:tbilidodo, si é quo referenda o 
·quo qualidade do licença é esta: V. Ex., como neto. 
ministro do imtJOrio,pódo me inl'ormnros termos Mas, realmente esse neto, osso nomençiTo, do 
dessa licença. veadot·es, cnmnristns ~medicas da cosa imperial 

Diz-soque· Sun AILezn ost{t ausento com licença depende da referenda do miuistorio,.ou o nobre 
do Sua Mngestnde o Imperador. Mas no nosso ministro poz o seu nome corno mordomo-mór? 
regímen o Imperador niío póde fnzet• um acto que Si acaso poz o sou nome como mordomo· mór, eu 
produza olTottos obrigntorios para ninguem o nnda tenho a dizer, ó acto privado da cnsn lm· 
muito menos para o thesouro publico. I poria!, o o papel do S •. l~x. não ó de ministro, ó 

o sn "'EnN\NDES DA CuNU\"-AJlDiado d~ alguma couso monos. Mas si ac?s~ a nom~n· 
· • ' ' · • ~ao tom o nome do S. Ex. como mmtstro do tm· 

O Sn. S!LVEmA DA MoTTA:-neconheço que pe!'io, ont5o a fJUesliio é outm : ontiio tenho dç 
esto neto de licença ó ntó certo ponto um neto entrpt·. na _oluculaçao da rnatorta o perguntar~~ 
do família: é o sogro dando licoMn ao genro; o mtmstorw achou no seu programma olnsll.~t· 

-mos esta licença tom certos oiféitos, 0 nisto dado !Jn~tnnto para ostabolecor que. nornonçues 
está a irrogulnridndo.. I para crmdos do paço dcvnm rocnhtr om me.m· 

E' preciso snbor si osso neto é referendado bfD~ qo parlnmontg o cm membros do poder JU· 
pelo no!Jro ministro do imporio. dwtnt•to. 

O que pat•a mim ó ovidonte, senhores, ó que Hn algum parlamento no mundo, .senhores, 
a despozn de 6:000~. com os quatro fllhos do ondo so tenhu dado osto fncto, do ret oscolhe.r 
Sr. Duquo de Saxo niio devia apparocm· uo senmlores o. doput.ndos para seus crLndos pnrtt· 
orçnmonto, c ainda monos a despoza com os cularos, pl'lvando-~s ntó das func.cues de seus 
mestres da família imperial, quando a família om\l!'Ogo~ pat·a o!llmes da camara 1mperlnl? 
imporia! .hojo n»o tom nccossidndo do mestres, Nao sot,como é que um goyerno quo nP.rosen
sendo que nos nlimcntos quo so diio no s1•• Du· · ta 1!11! projecto do reforma olottorul, com mcom
quo do Snxo pnroco qtto so com'pt•ohendom os pal!btltdade nbsolutnpnra certos orn_pregos, que 
moios de oducnt• Sua Alteza a sua prúle... ,JUlg-a qnq n :li ta mngtstruturu do patz devo ser 

. 0 Sn. FERNANDES DA CUNHA :-Apoiado, 
0 Sn. SILVEinA DA MOTTA: -Nilo são consi· 

deraçuos essas, Sr. proside.ntu, qne dovt~m-so 
dospreznr complolamonto. 

O orçamento ó feito em circumstnncins muito 
difficeis, o o proprio chefe do Estado tnnto reco· 
nhecou as circumstancias di!llcois do pniz, que 
nn occnsiiio cm quo se .quiz tirm• nos ompro· 
godos publicas ti "/"de sotts ordenados, adinn· 
tou-se om oJToroccr umn quota do suo dotnçiio, 
mt~ior uo que o "/o, creio que do 10 "/, •.. 

O Sn. At'l'DNSO CELSO :-Sim, senhor. 
O Sn. Su.vmnA DA MoTTA : - ... o quo sorvo 

para so conhecot· fjUO o J~stndo doto a cnsn impo
ria I muito gonorosomonto; quo a nossn listo· 
civil ó muito suficiente, c quo portanto, na 

mcompnl!vcl com os assentos das camarns lo
gislativ:ts, entendo, ontt•etnnto, quo senadores e 
deputntlos podom ser criados do paço I 

Pois é convonionto quo o mngistl'odo possn 
sor nrt·nncndo do seu tribunal, o estnr Ollo dias 
do semnna no paço, ficando o tribunal [lrlvodo 
da sun prnsonçn p!ll'a dar sentença, como ucon
teco com o supremo tribunal do J nstlçn, d'onde 
se tim mngistrndos pnru fnze1'em semana om S. 
Christoviio: como ncontoco com o supremo con· 
sol11o militnt·, d'ontlo so tlrn membros pura o 
mosrno mister, qlwmlo t\s vozos, senhores, um 
mombt•o do consl'lhomilittu·, qtte ostcjn fazendo 
semnnn no pn1;o, l'uz l'nlln no mesmo conselho 
pum nbsolvor um róo, que tom do ostur mnls 
oito dins na cadeia por osso motivo ? I 

Eu ncho, senhores, do mau prosnglo osto 
facto I Quando o chofo do gnblncte osl!\ cm· 
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ponhndo n'uma luta para fazer triumr,~ar uma 
reforma eleitoral com incompotibli1dndes ; 
quando o nobre presidente do conselho quor 
tit•nr do co1•po legislativo os militares o os ma· 
gistrndos, quGr-so por outro Indo encher o 
mesmo corpo logislntivo de fardos de criados do 
PORO I 

Entfio o governo entende IJUO o chefe do Es· 
totio pótio desta maneira ler no parlamento um 
vivdro de empregados do sua caso? Isto 6 com· 
pativol com o systomn eleitoral quo se quer 
plantar no paiz? 

Eu niio IJUero fazer n ostatisticn, porque, si a 
fizesse, sel'ln longa. Hoje o senado está cheio do 
criados do poço I . . 

Nfio é decoroso I E, a cousa ainda so opor· 
foiçôn mnis, porque mesmo durante as sessões do 
senado hn senadores quo fazem semana om S. 
Christovüo I 

Não pódo hnvor uma conrusiio mais substan· 
oial. Pa1·a isto cu nilo vou; si os senhores quo· 
rem fazer liberalismo por esta fórma, nfio coo· 
tem com migo, porque cu niio posso acompanhar 
estas dogcncraçõos do nosso systoma; as cama· 
ras lcgisln tivas niio podem os ta r cheias tio 
criados do paço .. 1.-. havia nlguns,pouoos, o ulti· 
momento osso vicio oxngorou·so, porque as 
recontes nomooçües recnhit·am principul mente 
em membros do parlomonto, o todas ollas om 
empre~11dos pubhcos, quo fazem fnltn cm suos 
repartições, em professoms do ncademins e fa· 
ouldudos, que deixam do cumprir os seus tievo· 
res pura fazer este sorvi~o ti e côrte. 

O nobre ministro que fnçn umn estntistioa dos 
membros do corpo legislativo CJUO est"o nessas 
circumstancias, u diga-mo si isto ó combinnvel 
com o seu systema de incompatibilidade em loi 
eleitoral. 

Sr. presidente, apezar da fadiga, vou oonti· 
uunr a minha oonvorsn com o Sr. ministro do 
imporia; o agora talvez niio soJu.t~o importuno 
a S. Ex.,como mo parece quo o fu1 trotando dos 
negocias tio paço ... 

0 Sn, MINIS'I'DO DO lMPEniO :-OUÇO com muita 
Jttonçuo o honrado senarlor. 

O 811. SILVEIDA M MoTTA : - ... porque vou 
entrn1· om mnterin em que S. Ex. é mostro. 

!!lus, não o poderei fa~or com n larguczo que 
desojavn, porque este ponto comprehonde uma 
das divergonows em que estou com n oommissilo, 
o 011, pnra ubrovínr os reOexiles que tenl10 de 
fazer, queria ver si onglobnva osto ossumpto, 
em que estou divergente da commissiío, com 
outros pontos fundamenlaos do intorpollnçilo no 
no!Jre ministro n respeito de instrucçlio pU' 
blicn. 

Sonhares, eu devo perguntar uo nobre mlnls· 
tro previamente si o governo adopta a doutrina 
do tiecro to de i9 de Abril, que reformou a 
instrucção publica primnria o secundaria e o 
ensino superior. 

Este decreto, embora contivesse dlsposlçiles 
salutares, ou sompro o impugnei por couso da 
sun ilJogalidodo i e, neste sentido doi parecer 
como membro da commissilo do instrucçfio pu
blica sobro um projecto otrorocldo poJo nobre 
sonatior pela Bahia, julgando o decreto illegol. 

V• IV 

o Sn. JuNQUErnA :-0 senado npprovou-o em 
1.• discussão. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA : -Sim, sonhar, 
osso projoolo foi upprovndo pelo senado om i.• 
discussão o ha outro apresentado poJo nobre 
ex-ministro do imperio, o Sr . .Joilo Alfredo, 
parn reformo tnmbnm do ensino primnrio o 
socundurio. Este ultimo creio qno chegou á 
2.• discussão no camnrn dos deputados. 

Orb, ape"ar da .oxistonoln desse docroto om 
tiiscussüo nn oamaru, o ministorio passudo ox· 
petiiu o elo JO de Abril rcformnntio tombem o 
ensino superior, · 

E' justnmento sobro este ponto que ou deso· 
java sn!Jor qual ó n opinifio do noilro ministro 
do imporia uctual, isto é, si S. Ex. adopta a 
tioutrinn do deoi'Oto. 

Esse decreto niio voiu razor senão muito mal 
á instrucção publica do nrazil. .. 

O Sn. JuNQUEtnA :- Apoiudo, foz retrogradnr. 
O Sn. Str.VEinA D.d!OTTA:-... anarchisou a 

instrucção do tul modo, quo hoje nem ostutiall· 
tos, nem lentos, nem governo so entendem ... 

O Sn. lliDElllO DA Luz:-E' um chiros. -
O Sn. SILVEIRA DA MoTIA:-;-... ninguem snbe 

que direitos nom c1ue doveros tum, ó uma 
nnarchiu com~Juta, pOI'CJUO mes111o osso tiecroto 
contém disposiçiles mcolwrentos o contrndicto· 
rias · o ministro que o expediu obrigou sons suc· 
cessÓros n ra~erom·lho nltoruções pura resalvar 
nbsurdos que resultnriam do cumprimento in· 
togrnl de muitos do suas di~posi~ues. 

Senhores, jú o disso, o decreto póde tor lliS· 
posir·ilos salutares, pódo ser uma nspiraçfio logi· 
tim11" a da roforma do nlguns erros radicaes tio 
nossÓ systema do instrucção i porém ó uma 
espeoulaçilo parn esse fim muito mui concebida 
e que nüo conseguiu cousa alguma; 

l'nrcco que osso decreto roi expedido unica· 
monto como programmn do ex·ministi'O do im· 
perio paro proclamnr o que olle chama ensino 
l1Vl'c · mas, em Jogar do proclamar o ensino 
livre' o quo foz foi torunr o ensino escravo. 

Senhol·os, penso que a libordade'do ensino 
deve consistit· em cada um ensinar como quizor 
e não om cada um nprondo1' como. quizer, por 
qun ontilo ninguom aprendo, VISto como o 
numero dos vadios é muito maior do quo o dos 
applicudo~. 

Etl sempre ouvi dizer que, quando n instrue
r.iío estava monopolisndn pelo Estudo, e este níio 
ÍJOrmlttin que se ospnlhasse!)Í os conhecimentos 
humnnos senão por uma corto bitolo quo esta· 
belecin, nhi ó que cabia pugnar·so pela liberdn· 
do do ensino. 

Som duvidn nls-umn devemos desejar o de· 
sejamos n Jiberdudc tio ensino, n libcrtinde do 
trabnlllo, n liberdade do oonscienoia ; mns níio 
estamos nas condições tiessos pnizes quo prohi· 
biam o ensino publico, para que fosso preciso 
Jevnntar uma bandeiro o ciumar :-E' neoes-
snrio o ensino livre. · 

Pois! senhores, em nosso paiz já so prohibiu 
quo n gucm ensinnsso? O quo hn o falta de 
quom Cjuoira ensinar, o pouco quem seja hnbi· 
lltado Jiurn fnzoJ.o. Nós vemos quo nos paizes 
mnis ndlantndos apresentam-se homens nolaveis 
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fazendo cursos publicas do matcrins sciontiOcas, 
o senthl froquontmlos. por auditorias do todas ns 
clnssos sociaos; cntrctnnto qno cm nosso pniz 
o que ngm·a pegou foi n mania dns conforoncins 
(n~o), nrns ostns nao suppt·om os cursos parti
cu !aros, são um thcmo quo onda um escolho n 
sou g-oi to ; " que tom outl·o O m. Eu tombem 
j:i fui Jlrógndor tlo confot·oncins, mas deixei-os, 
porrJUC vi que p~rdia meu tempo. 

O Sn. Conni~IA :-Mns n.ão oro JlOI' mnnia ... 
0 Sn.S.iLYBlllA D.\ MOTTA:-Pois orn, orn (1·iso), 

mns snt'CI. .. 
Portanto, Sr. presidente, parn ostnholocor a 

Iihertlndc do ensino, o nobre ministro do im
poria precisa do proceder do modo inverso no 
do s011 antecessor, CJno fez o doct·oto do 10 do 
Abril: fa~!' umn loi, organizo o ensino publico, 
mas orgnntw·o do rnodo IJUO nflo Oqnonws no 
mesmo estar! o cm rJuc so Ocot1 com o tal docrcto, 
com n~ müos nmnl'I':Hlns, c o governo com o 
direito de suspender ctmo;;, do suSJlender pro
fessores purticularos, do manunr fechai' aulas, 
com o direito unico de dur titulas de approvnçiio 1 

Pois lia ensino lívt·c desde qno o governo ar
roga-se o mnnopolio de dm· titulas de npprova
.gfio? Eu niio comJH'nhontlo libenlade do ensino 
com semcJlrantu monupo!Jo. 

Entro nós tem-se cxagorutlo a tnl ponto este 
monopolio de titulo de npprov:~r;fto, que croou
sc uma cousa clHHIHHln exnmcs IJ(II'ar~s de JH'I1Ut· 
1'alDI'ios, quo niio tem servido· senuo Jlarn es-
tragar to.los 03 cstu!los clnssicos. . 

Do que servom ossos chnmndos exames gernos? 
O no!Jro ministro mo farir o faror do dizot' que 
resultndos tem produzido? 

S. J<;x. tem si<lo professor dignissimo !lcssa 
nni\'orsidado dcnominarla-collegio do Pedt·o II; 
tom ]u'csitlido oxnmes, tem dil·i:;ido n inspectoria 
g-ernl da inslrucçiio publica; póde do carlcirn 
informar o que se tom colhido <los oxamos 
rrcrncs. 0 

Eu vojo, Sr. prosidcnto, CJUO hoje o systcma 
dos exames gernes o que tem feito o dccadonciu 
completa <los estudos clnssicos. Um alumno do 

Poguntaroi mais: ]lnrn que servem os oxnmos 
gornos .cm um systomn 11~ ensino livt•o, depois 
do_dcr.:eto rio ·10 de Ahi'Ji, que qnD!' que nüo 
hnJn frorJuoncia, nem lições, nem 110ntos parn 
cxa~ws, nem sn~bntinns, nem exorcicio nlgum 
prnt1c9 escolar, polo CJJ!al o mostro ohtonha meios 
pnrn JUlgar da eupuctdndo do alumno snii'O o 
exame Jlnnl com a nllornativa elo sor npprovudo 
011 rcprovudo o nlumno? 

Pa_r~ que. 0~1mc proparatol'io? Sejam admitti· 
dos .n. JllSCI'IJl<:uo todos IHJUollcs quo so ,iul~nrcm 
haiHitlndos n estudar, v. g., o direito civil ou 
o direito publico. Aprosontcm-sc os c:mdidatos 
cm S. Paulo ou no n~cifo, o clignm :·vimos 
esturlnr diroito. Os lentes nfio têm do por"UU· 
tm·-t.hos SI ollcs sabom ou nüo o latim pm\1 lêr 
o Dt!Jesto... . 

Entl·ctanto Iwvcrir nisso col'tns incon"ruon
cins ; ]lOI'(jUO não comprehcndo COUlO SO llOSSU 
aprender, por oxcmplo, o nosso dit·eito civil 
sem salwr latim. ' 

neforirci a proposito disto o riu o so passou na 
fnculilado uc direito do S. Pau o. E1'11 ou lmllc 
examinador de um czm<lidato quo tinlw funda· 
montado as suas thcses om umn lei romana. 
E! lo nlllt·mavu conter <lssn lei o contrario do que 
cu snhin estar nclla. Assim chegamos no ponto 
do so1·. 1~rcciso verificar pela Jottra da loi o CJUC 
ollu llll.IU, Mnn~ou-so huscnr o Di,qvsto,na bi· 
hliothoca, o fo1 ~ntrc.~no a~ candid;rto para 

llrocurzn· o texto nllud<rlo. Ftz parat• a ampu
hctn, onH1unnto cllo procurnvn (riso) ; mas, 

passado um lnr~o espneo de tampo vi-mo nn 
nocessidado do ir cm socco:•ro do' candidato. 
Aclioi a. lei o Ii-a, pedindo rJuo n traduzisse : 
!toe opus, llic lauo1• ost I i'oi o maior o mais ma
ligno cmbarneo cm que cu podiu collocnl-o o 
allt!nl m:_n p11r11 tnis, nem Jlor:rudianlo.(Riso.) 

E' por 1sso que entendo !JLto, para se cstudm· o 
nosso direito civil, cujas rontos so inspiram no 
direito ronumo, ó indisponsuvol snbor o lutim. 
E;ntrotanto, o nol!ro ministro do impet•io, que tom 
stdo profossot·, Ulspcctor geral da instrucção 
pnhlica, examinador, prcsidonto do Jmncn do 
cxnmes, podorir alllrmnr quo hoje se aprendo 
Ialim, quo com os oxnmos quo se J'azom os que 
snhom approvados sabem latim ? S11bcm umns 
lumbugcns do Eutropio, Sulpicio Severo e 
outros autores muls focais •.. E assim os outros 

8 n O annos aprendo um bocado do fr:mccz, fnz 
exumo o ó upprovndo; d'nhi a um anno dtí-so 110r 
habilitado cm inglez, faz exumo c ó :rpprovndo, 
com grande sotisfuçfto do pai do olumno. Mas o 
quo so segue d'nhi? Quando o ulumno tem con
cluido os preparntorios o voi matrict1lor-so cm 
uma escola superior, nfio solJO mais os propa
rntorios cm CJUO foi a]lprovndo I Isto posso ou 
attesta:·. 

proparatorios. , 
Por esta fórnw, com o systomn actual do ensi

nar, niío é possível que os oxomos düm resul
tados satisfactorios. 

Esses. exames goraes siio o mou dr•lcncla Ca1·· 
thago. ·o nobre ministro sa~c os abusos que se 
tam introduzido nos exames goraos. Sot• exami
nador ú um modo do vida ; faço i dila do quanto 
S. Ex. tem sido im]Jorlunuilo para nomear 
examinadores goroos o pt•incipolmonte tlrosi
dentes do bancas de exames. Ahi c&tâ a maior 
for~n do empenho; fJOrfJUO o prosidonto do 
banca não precisa saber as motorias 11 cujos 
exames presido, cmquanto quo o oxnminador 
tom mais nl[l'umn tlifficuldatle n vencer, visto 
como ó prcctso que mostro sn~or as materins, o 
lslo tom os seus perigos. 

E' por isso quo eu digo que os oxomos gorncs 
só têm servido poro osll·ngar o instrucçüo clns· 
slcn, este resto que a indu havia ... , 

Enliio dig-o ou: poi'D que gastar o nobre mi· 
nistro do imperio 30:0UO~ por anno com ossos 
oxnminndoros do exnmos gorncs? E' paro dar 
titulas pnrn n mntriculn nas academias do Im· 
porio? Entendo que niío devem sor precisos. 

Agora na commissiío de orçamento, quando 
so tratou das aulas do propnrntorios annoxns no 
curso do direito, houvo quem Indicasse a sup
prossiío dollus, o ou opinei contra n supprossiio, 
]Jorquo entendo que ó nlnda nossos nulas que 
so onsinnm com alguma rogulnridado os projJa• 
rntorios nocossnrios nos cursos do direito. 

!\las ossos patentes que se diio aqui na run dos 
Ourives, nn casa onde so fazem os exames 
gcraos do Jlroparntorios, niío sorvem de gn· 
rontin alguma t\ instrucçuo, o poJo systoma do 
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dooroto do 10 do Abl'il niTo devo sor preciso 
exigirem-se prcpnrntorioJ pnrn assistir n um 
curso livro. 

Ett entendo quo, si se quor rcnliznr comJllo· 
tnmonto n doull'inn do dccJ·oto do 10 do Ahril n 
respeito do ensino livro superior, é preciso 
doclnrnJ' que nlio so exige propnrnlorio nlgum ; 
que so inserovn no curso quem quizcr com ns 
hniJilitnçuos fJUO tiver, snjoitnndo-so ús nllor· 
nntivns quo !Ja do ter nos oxnmcs vagos. 

E' o mesmo quo ultimnmonto jú ost;'1 acento· 
·Conde, porrJUO osso decreto tem passado por 
tncs tr:msl'ormnçuos fJUO Iwjo jú nfio so conhece 
sun prhuiliva physiouomin. Foi com!Jntido 
quando npparecou, o o proprio governo n que 
portoncin o ministro quo o expediu, lnnto reco· 
nhecou a falsidade do co'rtos principias nhi os· 
tnbo!ocidos, que tmto11 logo do corrigir alguns 
defeitos. Creio rJue o nobre ministro da fnzcndn, 
quando esteve nlgunnlins com a pasln do im· 
porio, fez nltoraoiío nosso decreto, mandando 
ndmittir n exumo vago os estudantes que qni· 
zossem fazer exame nus fuculdndes do direito, 
indopondonlo do nwtriculns ; S. Ex. sujeitou a 
oxnmc vogo esses cstndnntcs, o n oxamo por 
pontos os out,·os fJUC tinhmn matricula su!Jor· 
dinndn nos prapnrn torios exigidos por lo i. 

Plantemos cnlffo um dos Jlrincipios, niio seja· 
mos inconseqtlúnlcs. Siso julgn que o oxnmc 
vngo .<~ gat·nntin (o quo nü~ ncl!o; no estado do 
dohilidndo do nossas oonsclcncws o exame vago 
nüo ú gnmntin nom pai'll o examinador nom pnrn 
o cxaiiJinado), substitua-se o exame vago no 
exumo por pontos, procedendo lwbilitaouos pro· 
estnholccidus ; adoptemos o systomn mais puro, 
dos exames vagos, o enliio podemos acabar com 
ossn dr,spoza do exumes gorues. v. Ex., Sr. ministro, niío devo continuar n 
cslrognr n instrnctão puiJiicn com seus oxnmos 
g"eracs; mundo l'echot• n poria d~ casa onde so 
fa?.em ossos exames ; tjUOm f/UIZeJ' aprendo!' 
que aprenda o aprendo pnrn snbo!', mns nf'o s~· 
monto pa1·a fnzor oxnmo ; esta mstrucouo nao 
·sorvo do nada. . . 

E ycl'n V. Ex. os abusos a que 1sso ostu 
dando. ogar: os collogios pnrliculnros fnzcmeon· 
sistir som motivo do prel'ercncia cm ter gTnndo 
numero do discipulos no grande Dltmoro do 
alumnos que nprcsentnm a oxamo o suo nppro· 
vades; cstn é a emttlaçuo fJUO hn hoje o quo se 
diz servir para que ollcs ensinem molhar, o ou 
acho fJUO é o contt·nrio. A oducnçiío clnssica fJUC 
J•ccobcm hojo nos collegios purticulurçs, incom· 
piela como ó, a indu so dunuullca ma1s pola fa· 
cilidudo dos exumes gorues; c V. Ex., além 
disso subo o 9uo vai por nhi a respeito do pro· 
fosso;·cs pnrtwulares o do oxnminndores ..• E' 
molhar acabar com os oxamos gorncs. 

Outro ponto om que divergi ,dn commissiío foi 
n respeito dus oscolns sulnronctonndas. 

Niío tenho n~;orn presento n i.!li'Orl)lnçiío. qtto nn 
commissiío oiJuvemos o que nuo fo1 olllcllll, mus 
cxtrnhidn do infurmacuos officiaos dn sccrotnJ•in 
do impeJ•io a t·cspeito do numero do meninos 

llobros que' procnrnm algumas oscolns pnrticu· 
ares su/Jvonclonudas pelo Estado, attontas as 
distancias cm que ncnm n~ nu!us JlUbli~ns. 

N1io tenho presento nqlll a mformnçuo, mns 
reconheço que ostn despozn que vom nn pro· 

posta do orçamento, isto é, 30:000~ parn o mi· 
nistro do imporia dar n alguns professores do 
colleg-iqs particulares anm do rocoborom mo· 
ninas, niío devo sor concedida. 

Quo resultado dfio as subvcnr.õos Íls escolas 
pnrticulnres? • 

Por um favor quo so fnz n uma ou outrn os· 
colo dando-se 10015, 1201) ou f~O~ a uma escola 
particnlar fJUe mantem poucos discipulos o se 
sustentn com a suiJvonçiío do Estudo paru ro· 
cchcr poucos meninos quo sorvem do titulo para 
ler direito i1 snbvcnçiío. . 

Pelas informações o pela i mportuncin ~n dcs
peza fJUO so fnz com ns escolas su/JvoncJOnndns 
Yê·so, senhores, quo talvez cnda menino ilcsscs 
qno fi'CIJUCntam as escolas Stlilvcncionatlas saho 
cndn um dcllos por 1001) ou 200,)000. 

Si acaso ha g1·nmlo numero do meninos po· 
bres cm cortas.localidndcs, o goycrno fJtlO. crêo 
anlcs uma escola, Eslon prom!Jto u aulot·iznr o 
governo pnru a cront~tio do csco as pn!Jiiens; mas 
sulrvencionar escolas particnlnros nestn locali· 
dndo, o não JWfJllolln, pnrcce·mo objeeto. de 
favor sem resultnrlo algnm. 

A informnção quo tenho ó quo hn escolas por· 
ticulnre< qno pnrn terem dil'Cito n Ullln subYcn· 
r,iío do Estado do 100~, 120$ ou 1üü,), lá aJ·mnja 
alguns meninos JlO/li'CS, pnrn nllc:;a rom fJ lte 
são froquentndns tambom 110r crinnr.as hüli· 
gentes ... J~ noto-:-e qno ú neg·ocio o ui quu não 
hn fiscnlisnçüo nlgunw. 

O Sn. JoÃo Ar.~·nEDO : - Iln c deve hnver. 
O Sn. Srr.vmnA oA Mo·f'rA: - Devo haver mas 

ni1o ha. O que ott sol, Sr·. ministt·o, é que nes· 
SOS CSCOIIIS SUO OS pi'OfOSSOI'OS (jUO pl'OCUI'UIIl OS 
meninos, e niío os meninos fJUO Jlrocuram ns 
escolas. 

Entt·ctanto n emenda du commissiio dü W:000,5 
pnrn contiuunçiío desta subvcnç5o ás escolas 
purticulnrcs, o 'c.rcio ~uo outros W:000,5 pura as 
escolas do ndultos. Senhores, estou prompto n 
dm· os 2:000~ JHII'n ns osrobs nocturnas de 
adultos, mas u:io os Hi:OOO,~ do suilvonção Jlnl'a 
escola de meninos. 

A dospczn que so fnz nn côrte com a instruo· 
ção publica ú enorme. Nus provincias faltnn'! os 
l'úCUI'SOS; llOIII ha fi largnezn Cillll que aqUI SO 
fJUCr fuvoroccr todo ncccsso ú instntcçiio publica. 

Quando no interior das nossas pruvinclos uma 
oscoln publica flcn 11 ~ ou ü ll•~uas do <lislan· 
cia o so bbriga um menino poilro a procurar n 
escola, nqui quer-se pôr umn escola no pú du 
portu do cndn casa o otó dú-ss n subvenção <lo 
iOO~ n 150~ n um collegio particular parn ndmit· 
!Ir dous0ou tros meninos, o ainda assim com 
uma rc~tricção.... A restricçiío oslit om que 
nessas escolas as ct•iançns duscnlçns o mal trn· 
judas não siío admittidas.... · 

0 Sn. MENDES U AL!lElDA :-Não Ú logislnr 
parn osto pniz, ú Jegislnt• por annlogin. 

O Sn. SJLYEIM DA MoTTA :-Os meninos que 
niío se nprosontem acoiados niío podem ontmr 
na. escolu, subvencionnda, \lal·quo o niio per· 
mittem os donos dollns. E o que tom aconte· 
c ido por ahi : rejeitam-se meninos por causa da 
lnconvonlenciu ató do seus vostunrios por não 
poderem ostnr com os meninos lldnlgos. 
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Portanto, senhores, votei contra ossos 16:0001$ 
para escolas subvencionadas. 

Eu tive Jlrosonlo o numero do escolas sub· 
voncionmlas o o numoro do nlumnos que cada 
uma dollns tinha. Sinto nfio tol-o agora aqui, o 
meu collogn de commissiio foi que guardou asses 
osclnrecimontos. 

O Sn. RmEmo DA Luz :-Eu os trarei pura 
V. Ex. 

O Sn. Sn.vmmA.DA MoTTA :-Sim, sonhar. 
Não sai mesmo que flscalisaçfio o governo 

tom n osto J'eStleito. l>u descanso muito pouco 
nos flscuos porque tenho visto o estado de 
rolnxaciio em que estão as escolas publicas e 
vejo-o todos os dias; JlOI' isso como hei de con· 
11ar na flscalisaçiTo do escolas particulares qunn· 
do os estubelecimontos publicas quo dependem 
só do goVOI'no, nfio são tlscnlisados ? 

Uma professora quo tom pensão por ensinar 
nJguns meninos, si ncnso nrrnnjn algum meni
no pob1'e que queira frequentar a escola vai im· 
}Jortunnr o ministro pedindo-lho logo suhvonçiio 
por tor lambem menmos pobres. O flsonl exige 
certamente uma rola tão IJUO lho é dada. Ello vai 
por vonturn inspeccionai· a frequoncin dos-mo
ninas e a sun admissiío na escola? Não vai. 
Essa verba no orçamento é Jlnra o governo 
fazer favores a algum hcmnventurado (]uo tom 
sua escola particular, rJuer mais este auxilio 
de 100~ por mr.z. 

E' n l'nzlio por IJUC nssignei com restricçiio 
este pnrngrupho. 

Aintla assignoi, com rostricçüos, o parngrapho 
relativo uo ohsorvntorio e u oscoln normal. 
i\!ns tenho fn/lndo com muito cnsto ató agora, 
e nua posso m:ds continua1·. ·lleservo-me para 
em outro rliu proseguir, depois quo ouvir o 
nobre ministro. 

O S•• lllendeM de Almeida:- Sr. 
presidente, COI! IO vejo qno :dguns nobres sonn· 
dores, que pediram a palavra, nUa se animam n 
tonwl·n neste momento, em ruziio dos poucos 
minutos 11Uo !'estam do tempo marcado para 
esta discussfio, bem que niio viosso preparado 
para este ti<Jbate hoje, lovnnlo·me pura proen· 
chor n horu marcada por V. gx, e jnsliflcnr 
uma emnndn IJUO mandarei :i mosn. · . 

Vou, Sr. IH'esidente, li1zer algumas pequenas 
consirlcrnr.ües sobre umn vorbu do orr.nmento 
do impm,.io, que interessa urna ussocfnciio de 
que sou membro, reservando para truta!' de 
outros ussnmptos que tumbem muito mo inte· 
ressnm, nostu discussiio, pura outra voz que me 
couber fnllnr. 

Noto, Sr. presidente, que nu propostu do go
verno marcou-se parn o instituto hislorico n 
verba sempre votnda do 7:000~, verbo que n 
commisslio de orçamento da cnmaro dos Srs. do· 
putndos reduziu a 6:000~, conformando-se n 
commissiio do orçamento do senado com essa 
rcducçiio, o penso que assim se procedeu nu 
outrn camorn de uccürdo com o parecer e infor· 
mnçlio do honrado ministro. 

Ora, Sr. presidente, julgo que estn reducçfio 
niio foi conveniente, e é por Isso que pretendo 
mnnd~r ú mesn umn omondn, afim de rcstabo· 
locar a vorba dn proposto do governo, poro que 

om Jogar do 6:000~, co'mo ngorn se achn nos 
omondos da illustre commissiio, se diga 7:0008. 
Niio ha, n mou vor, razão solida para somo
lhante reducção. 

Esta economia que se quer fazer do i:ooon, 
Sr. presidente, niio: nprovoitnl'Íf muito no Estado, 
e ontrotunto é indispensovel fJUO so mantenha 
ainda qno fracamente nquella instituiçiio, que 
julgo do muito proveito para o paiz, e tem feito 
serviços rcuos 1'1 historia patria o litteratura 
nacional, que só podoriio desconhecer os que 
não apreciam toes estudos. 

Uma tnl subvenção é indisponsuvol e sinto 
que o corpo legislativo nfio possa actualmente 
augmcntal·n, como n vida e incremento dessa 
instituição reclamam. . . 

Sr. presidente, tenho algum conhecimento do 
que se faz por aquelln nssocinçüo o dos emlm· 
raças em que olln so vü, com tUa mingua <los 
recursos. Poderia fazer muito si fosse officaz
mente auxiliada ; mas devo confossol-o, não 
pódo publicar os importantes manuscriptos que 
possuo o q11e so mandaram buscar :í Europa com 
muito clispondio. Estão ali i sendo corroidos pelo 
tempo o pelns traças. 

Por falta do meios, Sr. presidente, n:io lhe 
tem sido passivo! imprimi ·Os na prop<'ia re
vista, e nem mesmo á parte. Faltu·lho um ha· 
fojo poderoso. Não tem recursos bastantes paru 
fazer lithograpbar um mnppn concernente no 
nosso paiz, em cada tomo dn revista, 

Como ó pois, rrue trotando-se do uma nsso
ciuçiío que niio tom sobras, c nli:is possuo uma 
importante bibliotheca que honro a nosso patria, 
onda existe abuudnncia do manuscriptos inte· 
ressantes para a nossa historia, tirados sobretudo 
dos archivos do Pnrtugal e do Hespnnhn, da 
Uollandn e du Itnlia, mesmo dn França, vni·se 
impieflosamonte fazer somelhuntc diminuiçiio 
em sua tUo deficiente e mirrada subvençfio? 
Nada vejo, Sr. prosidonto, que possn qnalillcor 
esse cór'to, quando no contrario a verba dovôru 
sor nugmentada. 

Ouvi dizo1' que, na cnmarn dos doputndos, 
n nobre comm1ssão do orçamento J'oi levndo a 
tomar essa medida pelo sentimento de que niio 
tinhnmos mais um agente nu Europa, encano· 
gado de oxtrahil• cópins e do colligir o orga
nizar esses manuscriptos. Si loi esse o motivo, n 
illustre commissfio niio foi bem informndo. E' 
corto fJUO os agonies que tivemos no estrangeiro 
com osso proposito fizeram om verdade ser
viços mtti valiosos. Mas depois o instilnto tom 
feito vir outras cópins de importantes manus· 
criptas, mas ató do impressos de nfio menor 
vnlia, alguns concentrados em obras, que por 
outros respeitos jli niío podem ser de novo edi· 
tndas. 

Em verdade, Sr. presidente, niío siio só mente 
cópias do manuscriptos, que manda buscar o 
instituto paro enriquecer o fundo historico de 
nossa pntriu ; ha obrns que, niío tendo novns 
edições, podem ser copiadas, na porte referente 
Ao Bruzil, o fazer-se aqui depois a reimprossiio 
no propria lingun, ou o respectivo trnducçfio. 
Snlvn-so assim um thesouro que muito nos in· 
teresso. 

Si o que digo, Sr. presidente, é ronl e sensato, 
como parece-me, i:OOO~ ser:í quantia tão grande .>.:: ... 
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quo niío se possa manter, npprovnndo-se n sub· 
vonr.iio nnti"a? O Estado perigará pelo fnitn 
destô l. :ooof? Nüo, Sr. presidente, por isso niio 
ficaremos mais oberndos. 

A razão dada nn cnmnrn dos deputados em 
favor desse córto me parece improcedente; a 
causa niio tem ronlidnde, porquanto, nestes ui· 
times annos om que tenho estado no instituto, 
tom-se mandado vir do estrangeiro, som a 
dopondoncia do agente ospocial, cópius do im
portnnlissimos monuscriptos. A raziio do falta 
do ogonto ospccinl niio pódo provulccor. 

Infelizmente, Sr. prcsidento, essas cópias cstiío 
alli, pôdo-1o dizer, sondo victimas das trnçns; 
poucas se hiío Jogo aproveitado, por não haver 
dinheiro pura se fazer Jogo a irnprossiio cm apar
tado, o nem mesmo póde-se sempre fazer na 
revista. 'l'irando·so esto recurso ou mlngolm· 
do-so, como Oi'a se ~uer fazer. não se poderú 
mondar buscar mais nada ú Europa, concer
nente ao fim doquelle JJonemcrito ostnboloci· 
monto, porque u subvenção é jú por si muito 
reduziria, .mui escassa. 

Lomb1'aroi, Sr. presidente, que um desses 
monuscriptos importantes, do vnlor real, é, JlOr 
exemplo, a cópia da traducçfio das celebradas 
viagens do Marco Pelo, do socttlo XIII, em 
portuguo1 .. O senado snbe que a nfio ser a pu
blicnci'o dessas viagens de Marco Palo, pelu Asin 
oriental, tnlvez não so tivesse ninda dosr:ohol'to 
'n Amoril'a. Fm•nm ns mnrnvilhos alli cscriptas, 
o grande, o poderoso incentivo. Com relação a 
Portugul posso sobretudo nffirmal·o. 

Foi, Sr. presidente, o presento do um exem
plar dessa ob1'a, feito pelo doge de Veneza ao 
duque D. Pedro, o por elle n seu irmfio, o in
fante D. Honrirjuo, o motor I'Cmoto desta dosco· 
bertn. Foi n leitura desse maravilhoso livro 
que enchendo o excitando u imnginnÇão rlnquollo 
inf<~nto, impcllitt·o a tantos cnmmettimentos 
nauticos, a descobrir-se ossos pnizcs pelos maros 
occidentncs; é vordodo quo tratava-se do Oriento, 
mns foi osso impulsu que movetl o provocou 
muitas outras cm prezas uudnciosns, o Onulmonto 
n descoberta dn Americn. A trarlucção do tão 
importante livro foi um dos Pl'imoii'OS produotos 
dn imprensa em Portugal. 

Niio podemos aindn reimprimi!' obras tfio im • 
portnn!os,. o outrns do igunl merecimento como 
tem O lllStltUtO.,, 

O Sn. F&nNANDES DA CuNHA :-Elevem a verbn 
n 10:000~000. 

0 Sn. MENDES DE AL!mJDA:- Assim dovilrn 
ser, niío estamos tão pobres que niío possamos 
fnzol·o. Mas, si se entender o contrario, no me· 
nos mantenha-se o que jli existe consagrado. 

0 Sn. FJmNANDES DA CUNHA:- E' uma econO• 
mia do palitos. 

0 Sn. MENDES DE AL!IEIDA :-E' sem duvido 
uma economia do palitos. Aponto este fncto, 
porque é realmente para Jnslimnr·se que uma 
supprossiíozinha dostn ordem inlluisso tonto no 
espirita dos illustros com missões do orçamento, 
quer do cnmnrn, quer do senado. 

Estou persuadido que, si fossem bom inror· 
modas, nuo teriam feito somelhanto córto. 

O instituto niio fnz mais porque niio póde,tem 

as miíos atados; si fosso animado com mais 
algum molhoromonto do rendo, niio ostariamos 
perdendo on prestes n perder thosouros do saber 
humnno, que nlli existem nccumulados em ma· 
nuscripto, por não se poder imprimil-os. 

Alli vai-se fazendo o quo ó possivol, mns com 
extrema lentidão por dellcioncia ou exiguidade 
de meios. 

Com este córto o mal será maior, porque desta 
maneira troncn-so a porto a mandnr buscar da 
Europa qunosquer cópias de documentos ~ue 
interessem á nosso historio, e cuja perda seria 
irropnravol, si cm tempo não fossem aproveita· 
dus, como jú tem succodido. 

O Sn. F~RNANDES DA CuNHA : -Que !Ji blio· 
thccas poderemos ter com verba tiio diminuta? 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA : - Nüo se púdO 
mnntor a bibliothecn, alius mui precioso pelas 
riquezas que oncerrn ; nfio so póde mandar fa· 
zer a oncndornação de obras importantes e raras, 
rJue a IIi existem, o por certo se não reimprimi· 
rão ao monos neste seculo. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA : - Estú tudo SC 
estragando. 

0 Sn. MENDES DE AL!!EIDA : - Exactamente; 
ou desejava quo aquellos que nconsolbnram esta 
suppressüo, fossem ver essa magnifica lliblio· 
thocu que lw no instituto, e os embaraços que 
ha d~ podel·n manter com os accrcscimos, que 
todos os dias vilm, de obras <~ue Jlle são oiTere· • · 
cidns do dilforontos pontos da huropn e America, 
e que se mandam buscar no estrangeiro em 
ruziio da noccssidnde do mnntel·a em rolnção 
aos estudos que reclama o instituição que sm·ve. 

Niío temos, Sr. presidente, meios de pagar, 
bom ou soJTrivolmonte, os empregados e do con· 
sorvnr convenientemente a bibliotheca; não 
tomos meios do imprimic os preciosos manu· 
scriptos ~ue nlli possuimos, por exemplo, os 
nwnuscriptos hollnndezes, de tnnto interesse 
pm·a a nossa historia do soculo XVII; nüo 
temos meios do pngor trnductores pnra yulgn· 
risui-os, o nem mesmo poderinmos imprimil-os 
ua propl'in lingun em quo estão escr1ptos. A 
subvenção annua é mui mes<juinhn. 

Portanto, ou chamo o ntteução do senado sobro 
este nssumpto e soli1:ito a approvação destn 
omendn, que vou mnndor ú mesn, restnbele· 
cendo a vcrlw du proposta do governo, já que 
nüo é passivo! nugmentnl·a cm visto do estado 
das nossos flnnnçns, como tantas vezes ouço 
dizer, mas no menos não ·so tire esta nihih· 
dado, tantas vozes cotisogrnda nos pi·ecedentos 
orçamentos. 

0 Sn. FEilNANDES DA CUNHA ; - Eu acho que 
desde já deve-se elevar esta verba. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- E' O meu de· 
sejo, mas, diz-se: niio pódo ser .• , 

0 Sn, FEnNANDES DA CUNHA:-Nós gastnmos 
milhares do contos de réis com cousas inuteis. 
· 0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:-Isso infelizmon te 

é verdade, e os !besouros do saber 9.uo temos 
alli accumu!ndos estilo prestes a extmguir-se 
por !nlto de meios de conservai-os; nem pode· 
mos mnis fazer oncommendns convenientes,. 
nem nproveilnr n occasiiio de comprnr obrns 
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rnrissimns do.nlto merecimento, que por vezes 
UJlllnreccm nos loiluos nn Em·opn por preços 
commodos, c que soriío todas levadas parn os 
Estodos-Unidos que ó o grande comprndor 
dossns obras rnrissimns o preciosas cluo custnm 
muito o roproduzir·so poln imprcssüo, DU11Clu 
grnvnrn. 

Limito UCJUi, Sr. prosidonlo, os minhas 
obsor\'nçucs; quando fullnr a segunda I'OZ dil·oi 
o que penso snbi'O os outros verhus do orçamento 
dos\~ ministerio. 

Entendi que •lovia aproveitar o occasi5o 11ara 
justillenr o rcslnbolecimonlo dn verba 31i, os· 
pcrondo quo o nobre ministt·o, c1uo lnmhom ó 
socio do instituto, o mui compicuo, mo ncom· 
punho nosto empenho, quo niío é llcroico para 
s. Ex., ti nliús muito puqno11o paro a sua po· 
Si!{ÜD. 

•renho concluido. 
Foi lid1t, .~poindn o posto cm discussiío com 

a proposiriio a seguinte 
Emencl<t ao § :m elo m·t. 2." 

, Em lo"nr do 0:00015 dig,Ho-7:0001)-rcstn· 
Jwlcceudo:'~o assim a vm·ba dn proposta do 
governo.- S. R.- Mondes de ;llmaida. • 

A dis~ussiío ncotl adiada pela horn. 
Hetirou-so o Sr. ministro com as mesmas 

formulit!u(tes eom que furo recebido. 

SEGUNDA PAH'rE DA OHDEM DO DIA 

A'l'TEN'rADOS NAS CO~IAHCAS D.\S llU5S.\S, NO CEAIÜ., 
E HE :\IAIIAd.s, I'U llo\.ITI.\ 

Continuou n rlismssilo do rOCJUCrimonto do 
sr. Corroia, pedindo ao g-overno inl'ormnçüos 
sobre osnttuntnuos de que foram victimns o juiz 
do direito dos. Dornardo das nussus, no Coaró, 
cm lU de .Junho ultimo, c o 11romoto1' dn ~O· 
marca de Mnracás, ~n Jlnhia. 

O Sn. .JoÃo ALFilllDO mnndon ú mesa o se· 
guintc atldítnmonlo: 

• nc~uciro, em adt!itnmonto no CJUO rcqucrotl 
o 81·. CDI't'ein, cópias dos officios do juiz do 
direito o juiz lnunicipal do •rncnrntú a rc>poito 
dos factos que occorroram nacjuollu comurcu po1· 
occasiilo da eleição munioipul o nos dinf se· 
guintns. 

c Roqueiro, outrosim, que o governo pelo mi· 
llÍ>IOI'Íu du ju>LiÇU infOI'lllO O CJUOSllÍJO U I'OSpeitü 
das tuntnlivus de morte em Aguns Bollas.-Jocio 
Alfredo. • 

Foi lido, apoiado c posto em discussiío com o 
requerimento. 

O §1•. DnntaM (minúl1'D dct iusti~a) ;
Jit tivo occasiiío do dar informaçüos, omlJoru in· 
completas, mas oram as quo linha, sobre o 
acontecimento, CJUO faz objecto da primoit·o 
parto do roquorunonto, o c1ue tovo log-ur 1w 
comarca das !tussas, dn lli'Dvincia do Conrti. 

U!tim11monto, com dnta do 30 do Julho, receiJi 
novos communicnções, das quaos nwndoi fnzer 
nm rcstlmo que lerei, podendo depois pnssnl·o tis 
miios do honrado senador pelo l'nranu, outor 
do requeri monto. 

O prosidonto (lo Conrtl', cm· officio dnquolla 
dotn, eommtmicou mo is o seguinte ( londo) ; 

• Qno nchn-so conclui do o inqnerílo 11 flUO so 
[li'Dccdeu, a requerimento do promotor rmblico, 
sobro o c1·imo lJOt'poll'udo na posson do jtliz do 
direito dn comnrcn do S. Dornnrdo tlos 1\ussos, 
bacharel Mnnool Coelho Cinlrn Jmtior. 

• Quo diJ mesmo inquerilo vo·se que este ma· 
gistrndo, no snhir dn cumnra munictpnl na vllla 
do Limooit·o, depois do hnvor dado audicncin, 
roi aggredido por dons indivíduos, um dos quacs 
lho ntii':ÍI'a duns punhnlndns ·no mesmo tompo 
fJUO o ouu·o procm·nva ofl'ondél·o com C!lcotndus, 
so1Hlo mandante um il'miío do juiz nmnicipal, 
hnchnrol Mnuool .Jonqnim Cavulc:.nti de Allm· 
rJuorquo, inimigo do bnchnrol Cintrn. 

• Que. p:it·a não ser cmlwraçadn a marcha re· 
gulnr dn justiça o tl'nt:mdo·so do um cri mo g1•avo, 
mnndou CJilO o chefe do 11olicia se passasse tom· 
pornrinmonte \'ara arruei la comarca, o quo ello 
lbz no dia 28 (o Julho Iludo, nlim do procodor 
nos wrrnos do art. uo, ullimn porte, do regula· 
monto n. 120 do 31 do Janeiro do 18~2. • 

Eis o flUO 110 olé no lli'Cscnte. 
V <i-se quo o m·imo prnticado cont1·n o pessoa 

do juiz do di1·oilo dn conw1·ca das l\ussns é 
muito g1·nvo, o CJUD o a1ltoridade tomou immc· 
dintnmonto todas os providcn~ias, cnbidns no 
lei, par11 o conhecimento do nuto1· desse crime c 
sun devidn punif·üo. Acredito que com as pro· 
videncins tom:nJÜs, o com outras CJllO possam 
vir o ser ninila nconsellwdns, 11 punh.:flo rucnhii'Ü 
sobro os delinquentes. Pnt•n 11ssim confiar 
tenho por 1110tivo principal o ost11r :i testa dn. 
ndministrar::'•o dn província do Conr:', um cidu· 
dilo quo coinpreltondo o seu dcvor, c que ltn do, 
tauto nosso caso como com qunlqucl' outro, 
dosomponlwl·o com a mnior Isonção. 

Os Sus. 1.'.111.\XAGTJ.\ E LE.\o YELLOSO :
Apoiado, 

O Sn. DANTAs (mini, Iro· da juslit:<t):- Creio 
cjue quanto no gruvu ncontecirnonto da coiiiiii'CII 
(os 1\ussas o nobre sonndor devorá O cor snlis· 
feito com estas inforrna•;uos. 

Sobre Mnrnctis ainda não tenho informações 
por olllcios, mos cxig·i do prusit!cnte du llnhio, 
por tuJOp;i'lllllliiD, C!UC nlgumn COUSII llle dissesse, 
o cllo o foz do modo seguinte {lu): 

• O facto arl(uido no >onndo, toado po~ base 
o artigo do G<tz,ta clal1<•hia do 2:J de Julho, foi 
muito exagerado o incxucto om nlg-uns pontos, 
c pussotl·SO fnlizmontc som mnior consoquen· 
ciu. O bncltarel Francoliuo Augusto de Olivoirn 
J'oi removido do Mnrnc:is, porque nflo so tendo 
conduzido nlli bem, considorou.sc amcaeado do 
SOl' dosucntnllo, o parn evitar isso podiu 'provi· 
doncins, pulo quo dosdo logo julguei convo· 
niento removol·o, mol'mcnto em vista de CJll'tas, 
que dirigit•o HO Dr. Gustavo de S:i, om as quaos. 
pediu nquollu remoção om tormos gonoricos, 
porém do modo n so1· ntlondido paro ovitnr·SO 
occurrencias !ll'avos. Mondei immodin tu monto 
substituir o commnndnnto do d•Jstacnmonto, 
quo 1tlli oxorcio o Io~ur do delegado, o om vir· 
tudo das ptli'Liclpuç1ios, quo tlvo, l'ccommendci no 
D1·. chofo do policia que syndicnsso dessas oc· 
curroncins, o exigi inJ'ormaçõos do juiz do di· 
roito du comot·ca, Dr. Milton. Nilo J1Ddln dar 
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outrns p1•oviacnclns o aguardo o resultado. Com 
n retirada do mesmo promotor n ordem llUillicn, 
ligoiramonto nlterndn~ se rcstollolocou. Outras 
info1·mn"ões dnroi po1· oficio.• 

O fJUO 'se concluo dostn informnçiio combinndn 
com o quo foi dito polo nolJI•e senodor, quo so 
fundott principnlmcnte om um artigo oxogerndo, 
segundo mo informu neste tologrumrnn o p1'osi· 
dente do Bnhin, ú flUO o promotor publico foi n 
cousn occnsionnl dos ncontecimcntos u flUO so 
referiu o nobre sonndor, fJue ell" mesmo se 
reconheceu improprio poro continuar a exercer 
ali i OfJUollo cnrgo, tonto que OSCI'CVOU no Dr. 
Gnstnvo do Sti mnnifcstondo osto seu 110nsn· 
monto, o nté o desejo do se1· .removido .• om· 
l1orn o fizesse em termos genol'teos. 

O scnndo ~nbo quo muitos vezes ncontoco quo 
um individuo, por qualfJuer motivo, pódo 
tornnr-so imcompativel rmrn oxorcor nutoridndo 
em uma certo locnlidnrlo, mas nem po1· isso 
devo sor destituido, pois muitos vozes unw 
simples rcmoç~o s:mn o mal. 

. Foi o que fez o presidente dn Bnhin, como se 
vil do telogl'tilnma quo aen!Jo do lo r, esporando 
ontrctunto f{UO ns conjecturas que formo vonlwm 
n se1· cunfirmndns por inl'ormM;ucs mais com· 
pio tas. 

Creio quo tenho dndo as oxplicar.üos precisas 
n respeito dos nconteoimcutos do ~!arnctls, re· 
ferindo· me no ~ue communicou o prt•sidcnto 
dn provincia dollnhin. 

Do exposto fica cvidcnto: L' .o facto, do 
que se truta nffo teve o gravidade f{UO o honrado 
senador julgou dever attribuir-lho, fundnnao. 
c cm um lll'tigo exagerado da G"zeta Ja Balda. 

Em 2." Jogar que o promotor publieo daqucl/n 
comarca, ii vistn dos motivos a que a Iludi, foi 
removido. 

Aguardo ontrotanto outros oselnrccimontos 
posteriores o mais completos. Com os que tenho 
prestado proctuoi domonsti'Dr no honrado so. 
nndor n summa attcnçlio com que as suas pa. 
lavras foram recebidas neste cnso, como seriTo 
om qunesqucr outros. 

Tenho terminado sobre este ponto. 

O Sa·. Junqnelrn:-A' vistn do qno 
acnba do dizer o nobro ministro, ó evidente 
que S. Ex. ainda niio formou juizo seguro 
sobro o assumpto, que considero nssaz grave, 
pois quo se trato de umn autoridade judicial, 
como sejn o promotor da comarca do Maracds, 
na Bnhio. , 

Em mou ontonder niio bnstn que hojn certos 
manifestações contra o mogistrodo poro que o 
governo ocertadnmonte resolva o quostiTo, remo-. 
vendo esse funccionorio. E' ~rociso primeira
manto examinar bem a questuo o verificar do 
que lado csteYo a r~züo. NITo ú l'usto que se 
der.idn desde logo sem mnis nmp os conheci
mentos. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça):·-Em those 
estou do nccilrdo. 

O Sn. JUNQUEtnA:-Quonto ao promotor, cabo· 
mo declarar que ú a primeira voz que ouço fnl· 
lar que pediu remoçuo. 

Niio nego o quo afirmou o nobre minisÍro; 
mas Jlaroco quo nuo houve um l'Ofiuorimouto 
sou. 

Nüo posso deixar do 'rectificar os expressões 
do nobre ministro, fjiWndo so referiu uo orgão 
da publicidudo nmtuclln província, quo goza do 
merecida importnncin, a Gazeta dtt Baltia. Eu 
tnmllom fi.,nõo um, mos diversos artigos os tom· 
11ndos nesse jornal acerca do fucto occorrido om 
Mnrnc:ls. Niio mo pnrocornm oxngcrados, o muito 
menos a tnl ponto filiO merecesse n obsorvnçiTo 
do nobre ministro. Acho quo nffo lwuve oxa· 
gern~üo no jornnl, porque das suns pnlnvrns 
não so dodur. flUO osso municipio so ncho no 
estado do completa unorchio. O que ello disso 
foi do lwrmoniu com o fJUO informou o prcsi· 
dento ·a a PI'OVincia, o qunl pa1·ticipou no nobre 
ministro fJUO o ordem foi perturbada, lJcm fitto 
ligoirnmonto. 

Tombem osso Jornal obserrou r/uol 11 >oluriio · 
fJUC o goYorno dÓrn não furo o m~ hpr; porque 
n pnssut· o precedente, d'aqui ern diante o indi· 
viduo quo quizor conseguir o remoção do um 
promotor publico, arrnnjnrit unw pequena os· 
sm1du, pois que isso bastor.l pura induzi I' o go· 
vemo n dccrotnr a remoção. A ohscrvn~ão tom 
todo cn!Jimonto, porque na verdade o principio 
nüo pnl'oco govornnmentul. .. 

Espero quo o nobre ministro prostarú· o sou 
voto a favor do refiUCI'imonto, o ontrotnnto 
S. Ex. syndicnl·á, ouvindo o digno Dr. juiz de 
direito d11 comm•cn, o Sr. Dr. Milton, que é 
pessoa do todo o critcrio o capacidade. Então 
podcril o govemo dor o melhor solu~iio, sem 
precipitar o seu juizo, nem qualifico r do exage
rados os nl'tigos quo consideram não serem os 
mnis acertados as providencias dadvs poJo gO· 
verno. · 

Voto pelo requerimento. 

O Sa•, Dnntas (mi11t'stro tia j1t.1tiça) : -
Sr .. presidente, depois do ultimo discurso do 
nobre senador por Pernambuco, dirigi· mo no 
digno dologado do governo imperial nnquelln 
provincia, trousrnittindo·lho um resumo tlel. da 
porto mais importante do discurso do honrado 
sonodor, c obtive o soguinto informação com 
data do :lO do corrente (lO): 

• As informo~iles relativas cis occurrcncias de 
Tamcntt\ o as rospectivns providenciosjú fornm, 
prestadas por mim n V. Ex. ; constam do meu 
oficio reservado de :l!l de Julho, respondido jú 
nolo nviso reservudo de 2~, de outro oillcio de 
~O do mesmo moz, o ainda do outro de 3 do 
corrente. Suo informações complotns, tonto quo 
níio tenho nada n ncrescentnr·lhes. Tombem, 
JlOl' omquonto não tenho mais providencias n 
ânr, deJlois das ultimas, das qunos V. Ex. iti 
tevo conhocimenlo pelo meu tologramma do :lo 
do Julho, Fica assim respondido o telegrnmmn 
do hontem do V. Ex. • 

Niio mo opponho t\ npprovaqiio do requeri· 
mento ; porém quiz dar desde Já esta informa· 
çiio, que ú posteriOr ás quo foram aqui apresen· 
ta das. 

Quanto a Aguns Bollns, o facto ln foi meneio· 
nado pelo honrado Sr. prosidenlo do conselho 
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nu cnmarn dos doputudos. Entretanto furei 
leitura do tologrnmma quo recebi do lll'osidonle 
da IH'ovincia. E' o soguinlo (IB): 

• Nos nrJ·odores do Jlovoudo do Aguns Bellns, 
n 2i do Julho, o tenente Severino HodJ•ignos 
Lins do J\luuquerquo o son lrmiio cnpilfio Bo· 
nigno, indo a cnvnllo, rocobornm alguns tiros 
do omboscudu, llcnndo gravemente ferido o pri· 
moiro, c nodo sofl'rondo o se~tundo. 'l'ondo co· 
nhocimento do fucto, mondei logo d'nqtli o major 
do coJ•po de policia, nomondo delegado, com 
vinto prn~os do mesmo coJ'PO pum reforçarem 
o destacamento. Aguardo novas communi· 
cn~~ões . . 

l'areco-mo, pois, que com esta explicaçiio e sem 
mo O]lpur :\ votoçiio do ndditnmonto, nada mais 
tonho por ugoru a dizer. 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:-Não sei si ainda posso 
fnllnr. 

O Sn. rnESIDENTE:-Niio pódo fullnr sogundu 
vez. 

0 Sn. SILVEIUA DA MOTTA:-Nom mesmo ten· 
do npresentudo o nddilumonto? 
O Sn. PRESIDENTE:-Nom assim. 
O Sn. Jo;to ALJ•nEoo:-Fallarei quando vio· 

rem as informações. 
Findo o delwto, Ocou encorrnda a discussão 

por falta do numero para votar-se. 

ESTMDA DE FEllllO DE S, PAULO 

Seguiu-se a discussão do reque1·imento do Sr. 
Godoy pedindo ao governo cópias: 

i. o do neto que doclorou ost1·ada geral a linha 
fcrJ'eu projecludtJ entre a cidarlo do Rio Claro o 
a do S. Cm· los do Pinhal cm S. Paulo. 

2. o do contra to colcht·itdo com o Barão de 
Pinhal parn a construcçiío dessa estrada o 
das clnusulus do referido conlruto, que deram 
logm· nu decreto n. 7772 du 22 do Julho de 
i880, que revogou o do n. 7767 tio 20 de Julho 
de i88U. 

O Sn. PUESIDENTE:- Este requerimento ficou 
adindo por haver pedido a pnlnvra o Sr. Jostl 
Bonifacio que não está presente. 

O Sn. CounEIA: - En lambem havia pedido 
a palavra. 

ú Sn. rnESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. 
Correia. 

O Sr. Correia diz que sobro o roque· 
rlmonto que se discute havia pctlido a palavra 
para examinar a legalidade com que o governo 
tomou a si essa estrada. Elia é provincial, co· 
meça o termina na provlncin do s. !'nulo. 

Desejava ser informado das raziles pelas quacs 
não se ouscJ•vou o disposto no decreto do ~8 do 
Fevoroiro de i874, no qual se lil quo compete 
i1s adminisu·açõcs provinciaos a concessão do 
estradas do forro que niio transponham os limi· 
tes das respectivas provlncias. 

Ora, já em consoquencia de volat;iio tanto da 
cnmat·a dos doputm1os como do senado, se rc· 
conhecetl n cumpotencia das assembléus pro· 
vinciaes pura loglslurom sobre estradas de forro 

nas condiçõr.s do projecto ultimnmcnto. ap. 
prorado, rciutivnmcnto a uma estrada do forro 
entro l'hiladulphin, na provincin do Minas Ge· 
ruos, o CnJ·nvullns, na da lluhia. Cada uma dos
sus provincins fez a concossfio dentro dn 8Un 
com~oteneia, Ocnndo ollos ligados; ll'llta-so VOt'· 
d11deirnmonto do uma ostmdu intor·pi'Dvincial, o 
niio so poz ombnJ·nco no que pralic:n•nm ossns 
provincins, porque codn uma foz a concessão no 
respectivo torrilorio. 

ürn, no coso presento trntu-se do uma estrada 
outro S .. roiio do líio Clnro c S. Carlos do !'inbnl 
nn provincin de s; !'nulo. O que justifica pois 
n intervonçiio do podOJ' gorai? . 

Hn nindu :i oonsidorur ulguns pontos ~uc não 
silo do facil oxpiicnçiio, nttondondo·so sómentc 
aos documentos publicados no Diario 0/{lciftl. 

Vtl-so, por exemplo, quo eor docroto do 20 de 
Julho foi concedido no Baruo do Pinhal priVi· 
logio por 00 nnnos pnrn consti'Uir uma ostrodn 
do ferro de bitola estreita, o diversos rnmnos 
entro o ponto torminul da estrodn do l'orro Pnu· 
lista o a cidndo de S. C11rlos do Pinhal. O go
verno julgou nos to cnso dever dispensar u con· 
currencia, e Jogo dons dins depois declnrou de 
nenhum oifoito n concossiio, como so vil do 
decreto n. 77i2 do 22 de Julho. 

Orn, si como se alloga nosso decreto, o Bariio 
do l'inlml niio uceito11 os condições com quo lho 
foi feito a concossiio, como se cxplicn a pro· 
mulg-ação do tlecJ'oto pnru ser iuutilisado dons 
dias depois? 

Ainun mais : só depois quo dcclnrou do ne
nhum cil'eito essa concossiio, entendeu o governo 
dever publicur um edital cilnmando propostos, 
que têm de ser apJ·eson•ndns ntó ~i do corrente 
mez, para const1·ueçiio da mesma estrada. 

Achando tudo isto singuiaJ•, cJ'Ô entJ'elnnto 
o oratlor que devem haver razões que justiO
quem o procedimento quo se teve; mus, som 
oxplicaç1io, niio 1í fncil do entender. Pnrece·lho 
r1ue n concessão niio duverin ter sido feita senão 
estando o protcndontR do accurdo com us condi· 
çõos roputudas nooossnrias poJo govemo. Mas, 
si era caso do concurrcncia, como o governo 
posteriormente ontcndou, convidando a apro
sontot;üo do propostas, porrruo se lançou mão 
dosso expediente só depois do foita c rccusadn 
n concossuo, niio mediando entro a concossiio e 
a rovognçiio do acto soniio dous dias~ •runto o 
decreto, fazendo tal concessüo ao Bariio do Pi'
nhnl, em 20 do Julho, como o que revogou essa 
concessão em ~2, foram publicados no mesmo 
Diario Ojficial. 

Entendeu, pois, nfio dever doixnr do tomar 
parto na discussüo do requerimento, ju pnrn 
mquorir do motivo pelo qual nüo foi attendida 
a com potencia do poder provincial para fazer n 
concossiio, j:í para obter explicações sobro os 
actos do governo a que se tom referido, conco
dondo cm 20 do Julho privilegio a um cidadiio, 
revogando essa mesma concossiio d'ahi a dous 
dias, o abrindo então concurrencia que antes 
nüo lho constn CJUo tivesse sido aberta. 

Tnos foram os motivos que dotorminaram o 
orador n lomnr n palavra na presento dls
cussiio. 

Findo o dobnto, ficou encerrada a discussuo 
por falta do numero parn votar-se. 
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SESSÃO l':~! 14- DE AGOSTO 22ú 

JUIZllS DE DJIIEI'I'O AI'UI.SOS 

'Enlron om rllgrmssfio o rf'~UOI'imonlo do 
Sr. CorJ'Oin, pedindo ini'OI'liJ:IÇiics ~Oiii'O o nn· 
11101'0 l.!o juizos, OI'UOllllt!O, SOf'Vi~OS O calúg'OI'ÍIIS 
fJUO tinlinlll quando dt•Ciiil'olllos nvnlsos; fJIIIInlo; 
juizes do dll·eito avulsos tJUO JlOI'CO/JCIII ardo· 
nndos o nos quacs tilm sido dosig-nntlns comarcas 
depois tla pl'OIIlulgntiiD dn /lli do orçamonlo, 
datas dn tlosignnotio, o om q uo ostotlo so nr:lwm 
os procossos instnurntJog 0111 consOIJilOncin do 
assnssinuto do ullinJo juiz municip:d do .1'n· 
mnnduú. 

O !!h•. Dnnlta!i1 (mwistro dajustifa):
.SI'. prcsidonlo, tonlio necossitlodo do rcsnmiJ· 
muito o que vou diZei', pOI'qno nppro.xinw-so a 
hol'il, o nito dc~njo du modo nl:.ru1n fnllg-nt• n n~· 
tonr;fio do smwdo, o oté po1· mim mesmo, poiS 
oxnl:'i que on podasse occllll:ll' rnramonte esta 
lriuunn: Mas, (Juem cst:i .nos lo lognr tum dev~
ros,.o são clle~ que mo Jazem tomn_J' n all1:n,uu · 
do sonndo nw1s tlo fJUO Oll propr10 t.loseJnva. 

O Sn. CorinEit\: -N~o. sonlior. 
O Sn. DANTAS (ministro dfljustirtt):- O hon· 

l'ndo sr.nm!or pelo l'arnniÍ agitou hontom uma 
questão, que son o \JJ'imoiro n dçclaJ'ar fll\Iil? 
import•Jnte·; c!Ju pore desonvolvi~Jonto mni?I, 
o eiL procuraria dar-lli'o, si 1110 t1vesso ca!Jitlo 
a palavra om hora mais feliz. "ntrottllllO,. ~~~o 
o podondo fazei', não podia tnml~clll, f;XI!n!r· 
mo do oll'urccm· alguma conlcstn<;an a opm1u0 
do Jwnrndo ~OIIadOI', Jli'Olest.nntln lJ uo O li.' Ollt!'n 
OCCOSi:io que JlOtlill'lt SOl' nlllllO iJOill IJU diSCUS5aO 
do orçnrl11!nto d:1 justi~m, comrJiotnrci o exrunc 
da mnloJ•in; por ui)'OI'a V?Ll nJ~•nas oppur nl· 
gumn contostn,fio ~~s consHicrnçues do honrnilo 
senatlor, 

Notou S. llx, n J'espoilo do duas nomen,õos 
do juizns do diroilo, pnrn as comarcas do 
E11tro-Jlios, cm Minus, o DulncnlLl, cm S. 
Panlo, quo o ministro Jla justiçn JJ_ouvo>sü 
foi lo I'C<lnhir essns·nonwouuo:-; em culudnos! qtHl 
ainda nfio cstnvum no fJil:H11'0 du mngJSti'U· 
lm·n vitnlicin, quando rl ~nhido, ncroscenton 
S. Ex., quo hn mng-isLI'Ullos nv.ulsos o ii este~, 
tle JII'oiuJ'Oilcin, doi'CIIl sul' dos1gnadus as co· 
nnu·cns qno \rngu1·cm, . 

Disso nindn o nub1·o sonndot' fJllO niío SOI'VI· 
rindo d"sculpn no ministi'O dn ,iusl.it'li o podei' 
usto nllognl' qno cslns eonHn'cns orn!n .tlo primllirn 
onlrnneiu, nn onLI'dnnto qno os JiliZe> uvulsos 
ot·nm du comurcns llo 2. 11 ~ a 3.~~~, pois que, 
no on tendO I' do S, Ex, , os mn gislJ•ndos avnl~os, 
Olullni'O eoutnntln nnli~uirlndo p:ll'a scguJJ!In on 
terceiro onli'llllcin, lovmulo-so·llios em contn o 
tempo voucidu depois tio tleclnt•ndos uvnlsos, 
U1io ttim diroilo a osso g'lll'llllliu do 2." ou~." 
ontrnnuin, mas t1io súmonlo o do s.Ol'L'Ill no· 
mondas llnl':l COJlllii'CIIS, a indu f]UO do l." Ollll'llll· 
t•in, si ullos, uo lumpo 0111 tJUIJ t!tdXlll'lllll o 
OXOI'CiCill do t:lll'gO fiu l'JJeiU tio flll)it:iu, llUO 

' tin!JIIIII ltlllig"llitl:iltO !msi!IIIIO fJ/11':1 Sill' 110111011· 
rJog jlli7.PS do LliJ•eiJO de COIJII!I'CIIS du 2, 11 O 3. 11 

onu·nncla, 
0 Sn, COIII!Ili.\:-Cnninl'lllO ernm do 1. 11 011· 

ll'llllllill li> COIIIIII'CIIS Slllilll'iiJJit.IUS, ili:llllUU uJieS 
IIVJJISOS, jJOIIl SllJII•I'OS;iiO, 

V, IV 

O Sn, D.IN'rAs (minist/'O da j11sti"a) :- M~s V, 
llx. outo11do fJilO isso é só pnru ó cnso rio SUJl· 
Jli'O>Silo? 

O Sn. Conn~IA:- Nilo, sonhar; ntldiloi este 
coso. 

O Sn, DAN'l',\S (mini.çti·o da justic-a):- Do sol! 
discur>o niío r:onclui isto o desejo ~uo ostn 
mataria soja h cm oluciuudu, 

Pnroeo-mo qno s, '"x. csl;i nn opinmo menos 
conrurmo .nos ·PI'incipios da indopeudcnr.ia do 
poder judir:inJ•io; S. Ex. fJllOl' investi I' o governo 
Llo uwis um nriJiii'io,,. 

O Sn. Comml.\:-Não, senhor,-
O Sn. DANTAS (ministro da justi<:a):-Pro· 

vnl-o-ci cm tempo, .. o é deste nrllit"rio que Oll 
lllO fJUOro dOSOI'IlHII'; O é JWI'U COnSOg'llir OSlO Jlrn 
fJUfJ :11ú hoje tenho seg-uido invuriavelmente, 
oppon1.!o a mnis tenaz · J'CSistoucin, o .Silg'Llinto 
systoma : · • 

Uogulo-mo nas dosignn,;õcs do· COilliii'C:Js, ú 
mcdidn que ns vngns se viio dando, pela Jislu que 
mo 6 onvinda pelo supremo tt•ibunnl do jLlsliçn, 
que, na fóJ•ma do docrclo do llli do 10 do Março 
do 1873, ó o Llllico competente porn conlnr a 
anl.iguidade dos mng-istr11dos. E, como nessa 
mesmo dccri!tu do Jui se ncho disposto o CJUO 
adiante Joroi, ou npplieo nos mngistr:ulos, se· 
gundo snus nnti;.ruidados, ·as- disposiçlios qno 
essa lei contém cm roln!!ilo ns desi:;nnçõos (lê): 

• O jnl~:amento do antiguidndo dos mngistrn· 
dos, fJUO cxclusivnmcntc compele no supremo 
trihunnl do jnstiçn, Jli'Ovnlecerú pura todos os 
nct11s dopcndcn tos da :mtig-uidndo, como o o c· 
cesso, l'llm<ltlio ou promor.ilo dus ontroncins dos 
juizes do dirdto. • • 

Dig-o qno a nntignidar!o ú conlnuu, segundo 
displio a lei, pelo Slllll'umo tl'ilmnal do justiça, o 

. qno um mngistl'tülo tom direito :I 1.", 2. 11 ou :..;,• 
ontrancin, conrormo a sua nntiguidadc, n qual 
não se intol·rompe, llOI'fiUO é oxonorndo tlo cnrgo 
de choro dtJ pnliciu. Sondo domittido, o contundo 
n sun nntiguidudo, o supr~mo tribunnl do jus· 
lir.u o lol'a ti lista do; uvulsos, roguluntlo n en· 
ti'Ímein, que lho possn cnuer poJa nntiguidndo. 

O fJilO pi'Uloutlu o nobre sonndor, como já 
disso, é quo, upor.nJ' dn antiguitludo que conLu o 
mngisll'nilo, o miuisti'O nüo 111tondn no tempo 
docOI'I'ido depois do lll'ulso pm·n considornl-o do 
L11 onlr11ncin, do 2.11 ou 3.P, sognndo n sua nn· 
tigtlidudo, cou tudn na fúl'llll! du lo i .. , 

O Sn. ConlllliA :-Ahi ostú V. Ex. equi· 
\'OClldO, 

O Sn. 0,\N'rAs (mini,lli'O rlajustica) :-V. Ex. 
ó rtuem o esltí. Não posso liojo, como doe/arei n 
pl'lllcipio, ll'nlnl' do ussumplo tno tloscnvolvltln· 
monto, como o lliOI'Oco. No omtunto. roi esta 
uwis nm dos serviços, ~no prestou o honrado 
sonudor ngilnntlo n quostiio, 

'!'anho consullns 1!0 conselho do oslndo: tenho 
cnsM idonticos, nssim eomo reclnmncilos do 
juizOS du direito 11 fjllOill iui'OIIl dcsignniiOS CO· 
IIIIII'C(IS ·dO 1. 11 Ollfi'IIUCJn, COIIIJ'U OSS!l designo· 
~uo, com tilo lious l'nnrllluwntos qno foram 
ll~!undidns ; tunhn nintln t•UII'If' eonsidOI'IH;uos, 
11110 0111 occnsilio lli'Opl'in oxlCJ'Illlrei no senado 
pnru complotul' n conlostu~ilo fJUO tlovo OPJIU!' á 
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opinião, nliás rcspoitnvcl, do honrndo senador 
pelo Pnrnná. Mas hoje vojo-me obrigndo a limi
tnr-mc nestas breves obsorvn~'õcs. 

O Sn. ConnEIA dú um nparlo. 

0 Sn, DANT.\S (IIIÍIIÍStl'O cln justi~a): - Nfio 
poderei neste momento tratai' du mu tu ria, 
como desejo, porque mo levaria muito longe, 
tendo jtí pns~ndo n hOl'O, quo o regi monto mnt'cn 
pnt'a limite dos nossos trabalhos, e não desojo 
mcort·or no desagrado dos honmdos senarlores 
com muis longas explicnções. 

Do outra vez completarei o quo tenho dito c 
assim mostrarei IJUO o actual ministro do jus· 
tiçn tem procedido de accôrdo com a lwi c com 
os pt•iucipios, que devem regular n materin, os 
quncs niio permiltem CJUe fiquo á mercê da boa 
vontade ou capricho do ministro o magistrado, 
que por motivo independente da suo vontade 
não tem estudo no exercicio da sua profissão, 
perdendo, por o!fiJito desse capricho, o seu di

'rcito ú melhor entrnncia. 
Conclúo aqui, promettcndo occupar-mo de 

outra vez deste ossumpto. 
Findo o debate, ficou encerrado a discussão 

por fnlta de numero paro votar-se. 
Esgotada n hora, o Sr. Presidente deu paro 

ordem do dia l.ô: 

1.• parte (até âs 2 1/2 horas) 

ACTA 

Em 16 de À.r.;Ó"t.o de 1880 

PllltSIO~NCIA DU SI!, VISCONDii: D~ JAGU,~nY 

A's 11 horos dn mnnhfí foz-se o chamndn, o 
achnram-so prcsontl's 28 Srs. sonndoros, a 
sabor: Vi~condo do Jagunry, Dias do Cnrvnlho, 
Bnrão dt' Mnmang-uapo, JoséBonifncio, Junquei· 
rn, Teixeira Jtmior, Bnrfio de Cotngipe, .!agua· 
ribe, Ribeiro do Luz, Uehôn Cuvalcanli, Bnrfío 
do Lngrmn, Visconrlo do Nicthoroy ,Silveira J,obo, 
PnrnnngUii, Darão do Souza Queiroz, Luiz 
Carlos, Vieii'fi dn Sill'll, Diniz, Leão Volloso, 
Mendo< do Almeida, Visconde deMuritihn, Vis· 
conde do Bom Hitii'O, .João Alfredo, Cunhn e Fi· 
guoiredo, Fausto de Aguinr, Lnfny·etto, Diogo 
V olho o Leitiio tln Cnuhn. . 

Deixnrnm do comparecer, com cnusn pnrtici· 
puda, os Srs. AJI'onso Celso, Cruz Mnehndo, 
Nunes Gonçn!vos, Chicharro, ff.oriío rio Mat·oim, 
Barão do Piro~nmn, C:lll'istinno Ottoni, Conde 
do Bnopcndy, I•. Oetuviono, Bui-ros Barreto, Sil· 
v e iro Mn rtins, Puas do Mendonça, Sinimbú, Cor· 
riio, Antão, Godoy, Fernandes da Cunha, Sa· 
rniva, Silvcirn du Alottn, Correin, Dnntns, Vis
conde do Abnotó, Visconde do Pelotas e Viscon
de do Rio nranco. 

O Sn. i.• SECRETARIO deu eonln do seguinte 

EXPEDIENTE 

Votnçi\o das mnterins cujn discussüo ficou en- Officios : 
cerrndn. Do L• secretario dn camorn dos Srs. deputo· 

2.• discu~são dos projectos do cnmnrn dos de- dos rle l.~ do corrente mez, romcttcndo as se
pulados ns. 7~, 2G2, 2ü:J, concedendo rlispenso :;uintes 
nos estudantes: 

Jesuinn Uhaldo Cnrdosu de Mel!o, Antonio 
Pinto Dias de Almoidn c Boaventura Mn~:osso 
do Castro Pereira, éom os pnr~cercs do com
missão do instrucçiio publica. 

!." dita do parecei' da mesa, concedendo li· 
cença no officinl-mnior da sect·elnrin do senado. 

2.• dito dn indit:n•;ão da mesn, propondo nl
tornção no regimento do se nodo. 

Continuncão da 2.• discussão dn proposta fi· 
xando a despeza do Imperio. 

2. • parte (ds 2 .J/2 011 cmtes) 

As matarias já de~ignndns. 
:J.• discnssiio dns pt•oposi~ü!ls 11nrn ns qunos 

votO LHe displln~n tio mtersticio. 
Contiuunçiio da 3.• disettssfio dn PI'Oposiçiio 

n, il>7 dO 18iU, aUIO!'iZUIIdO 11 cnmnrn IIIUUi· 
cip11l du curto n conu·nhit• um ornprestimo, 

T!r.vnntott·so n sossiio its :l hot•as dn tnrde. 

Proposições 

• A US30IIl1Jién geral I'CSOIVO : 
Artigo unicn. A C:mdida 'rherezn Frnnçn 

e Annn 'l'heroza França, filhas do llnodo tenente 
reformado do exercito Luiz Gonçnlvos 1\odri· 
gues !1rnnçn, compete, segundo o disposto na 
lei de 6 do NovomiH'O do .J827 o do 20 do .Julho 
do 180~, o moi o soldo coi'I'csporídonlo ús qnntro 
partes com IJUO seu finado pai foi reformado, 
umn vez hnbilitndns, conformo o proscripto na 
lei n. 21ii9 de 8 do Setetnbro do 1875, sendo
lhes, porém, JlO!iO o meio soldo úo>do u dntn 
do l'nliecimento do mesmo tenente Lniz Gon
c:t!yes l\od!'igues ~I·an~n ; revogados ns dispo· 
SIÇUOS em COUti'UI'IO, 

Po~o tln r:nmnrn dos depntHdos em .J6 do 
Agosto de 1880.-/Jornrmlo Jl!Jolino GavitTo Poí· 
IIJo/o.- Tlwm•IZ l'umpCit elo Souza Brazil, 2." 
secretario inlorino.-F'rancisco Pl'isco de Souza 
Pctmiso, ~.' socrotm•io intot•ino, rorvintlo de 2.•• 

A' COill!Uissiio tlo jlOUSÜOS O OI'UOilitdOs, 
Dns mo~ns dos eollo~ios oloitorttos dtl cidndo 

tlo !lia GI·nmlc do tiulü dn villn do S .. rono Jo
ronymn, romettondo c•',Jtin nltthontica dns uctns 
dn eluiçuo n que so procedeu pnt•n preenchimento 
dn vagu úeixntla pulo fallecimenlo do Duquu do 
Cnxius,-A' nommlssfio tltl conslitni0iio. 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO, 2~7 

Do presidente do provincin do Pnrnmí, do ~ 
do corronlo, pnrtlcipnndo que nnquelln dolo 
prestou j uramouto o tomou posso do cargo do 
presidente da referida provincio.-Intoirndo. 

Requerimentos: 
Du ropartiçlio da cnritlndo nnnoxo d irmnn· 

dado do Santíssimo Socrnmonto.da frcguozin da 
Cnndolorin, desta cÕi'lo. pedindo n isonçiio do 
decimn simples o nddicionnl do sou potrimonio. 

Do Corrtln Dnndcirn & Comp. pedindo no 
senado se digno npprovm' n (ll'Oposiciio dn cn· 
mm·o dos S1·s. cloputaclos, autorizando o cnmnrn 
municipal du r.ôrte a contrnhir um emprestimo. 
-A' cowmissiio do Ol'çamunto. 

O mesmo Sr. secretario participou que o Sr. 
senador Correio communicrirn que niio podin 
comparecer, por nchnr-se u!lojndo pelo fullcci· 
manto do suo cunhndn.-Intorrado, mandando-se 
dosnnojar. o 81·. senador. 

A's H 1/2 horas du manhã o Sr. Prosidonto 
doclnrou que nno podia havor sessão por falta 
de numero de Srs. senadores. 

Declarou muis que a ordem do dia para i7 era 
·. a mosmu jti deSignado e convidou os Srs: sena

doras presentes pnrn se occu parem com trabn • 
lhos dus commissões. 

6ü.• SESSÃO 

Em 17 ~c Agm•to de 1880 

l'REStDENCIA DO SU. VISCONDE DE IA.GUAUY 

SUMl\lAUIO,-Elrr.DIR~TI~.-Pnrce~r tla eommiuito do 01'011.· 
monto sobro 1111 clol!pozns tio miuistorlo tlnjustiça.-0 offi· 
eio do 23 do Junho Rohro eartucho:~ ombalatlos, Db· 
curso o roquorimonlo do Sr. Cora·oitl.-PnuuHnA t•An'l'~ DA 
ottDIUI oo nu .. -Yotaçilo do proposi'çú•s oucorratla.s.
l\1ntricnln tlo osUttlunto~t, Appromção om 2,n di~cussfio.
LiconçtL uo olllcinl·mnlor da 11ocrotnrla do ~onadO. Appra· 
Ynçito um :t.n dlscua~ito. Altorução no roglmonto .
Orçi1monto tio imporia. l~monctns .tia commi1111no tio orça· 
monto. Dhcur~tos tios Sr·11, miul:~lro do Jmpllt'io o Jun· 
'luoira.-S1cou:w.4. t•JonTc DA onnu~1 no tliA..-J~ieonçn no 
( cHombargatlor Viconto Ah·o11 tio Paula Pouou, Dbeur110 
do Sr. ~ilvoira da ~iottn. 

A's H hor~s da mnnhii feNo a·chamndn e acha· 
rnm-se presentes 27 Srs. senadores, a snher: 
Visconde elo Jaguary, Dias do Cnrvnlho, Cr·uz 
Machado, ilnriio do Mnmnngunpo, .Tosú Donifacio, 
Luiz Cnr·ios, COI'I'Oill, Conlle de llnopendy, Pnes 
de Menclonçn, Visllondo do Abaotó, Dnr·iio de 
Souw Queiroz, Jngunl'ibo, Diniz, Mandos de AI· 
moida, Junquoira, 1\ibcir•o da Luz, Leão Volloso, 
Dariio dn Lng·unu, Lafnyoitu, Loiliio da Cunhn, 
Jluriio do Pil•apanw, Visconde do Dom Retil'O, 
Fnuslo do Agulu1', Diogo Volho, Nunes Gou· 
çalvcs, Surnivu o Cunhn o Figuoir·odo. 

Duixuram do compnr·cuor, com cnnsn pnrlici. 
unda, os Srs. ChiciloiTO, ilnr·iio do Maroim, F. 
Octnvinno, Siii'Oirn ~lnrtins, Jlnrros lluiTelo, SI· 
nimln\, Cnrr•iio, Antão, Godoy, !lornan~os lln 
Cunhn, •roixuil·n Jnnlot•, Ytscondu de Muritibn o 
Visuondo do !li o Jlt•nuco. 

O Su. :1.• SEcm~TAmo dou contn do seguinte 
EXPEDIENTE 

Officios: 
Do minlstorio, do imporia, do 1q. do corrente 

mez, enviando cópia das actas da oleiçiio de 
eleitores cspeciaos c!Tectuada na frcguozin do 
Nossa Sonhara do Carmo do Rio Claro, Pntroci· 
nio da .Marmelada e Dores do Indaiá, na JlrO· 
vincin do Minns.-A' commissiio de constttui· 
~o. . . 

Do mesmo ministerio. de 16 do corrente, .ror
nocondo ns informações podidns em officio n. 10 
do 20 do Abril, relativo á proposiçiio dn outra 
comora, que autor·izu o contrato para a limpeza 
e irrignçilo da cidade.-A quem fez a requisi· 

çiito rninisterio· dn justiçn, de H do corrente, 
enviando cópia do officio do presidente da pro· 
vincia de S. Paulo sobre o processo eleitoral 
da vi lia do Jahú, .o dous avisos expedidos a esse 
respeito pelo mesmo ministerio.-A quem roz 
a requisição. 

O 8n. 1.• SECRETARIO communicou que o Sr. · · 
senador Darros Dnrreto niio podia comparecer 
por se achnr incommodado. 

l'ondo comparecido mais os Sr•s. Parannguá, 
Christinno Ottoni o João Alfredo, o Sr. Prosi· 
dento abriu n sessfio. 

Leram-se as actas de!~ e 16 do corrente, e 
nfio havendo guem sobre clias fizesse observa· 
çõos, furam dudas por Hpprovadas. 

Gompnrecoram depois do aberta asessiio os Srs. 
Visconde do Nictheroy, 'Dnntns, Silveira Lobo, 
Vieira da Silva, Silvetra da ~lottn, Uchôa Cavai· 
canti, Visconde de Pelotus, Darão de Cotegipe e 
AJfonso Celso. 

0 Sn. 2. 0 SECRETARIO leu O seguinte 

Parecer 
Orçnmonto 

• A commissiio de orçnmonto examinou n pro
posiçiio da cnmara dos dojmtados n. 66, do cor
rente nnno, npprovando com emendas a pro· 
postn do poder executivo que fixa a despeza 
do ministerio da justiça parn o exerclcio de 
:1881-1882, e otroreco ti consideração do senado 
o soguinto 

Parbcor 
A proposta autoriza o governo 

n despendor a quantia do.... ô. 720:286~801 
A le_i do or~nmonto om vigor 

mnrco.......... .... .. .... . • n:468:01i0~30i 

O excesso da proposta 1!....... 252:227~500 

Neste excesso figura a consignação de i:l8:82on 
pa1'n a vorbn-Novos termos o comarcos-cm·vi 
ilo nr·t. 3," § 2.0 dn lei n. 29;0 do 31 do Outubro 
do 1870 ; o assim o nngmento da despeza nas 
ontms verbas vem a ser de 133:407.S500, cum
prindo notar quo nns vei·bns-1\elnções o juntns 
commórclnos-houvo roducçiio, nu prlmolrn de 
1:8801~ o nn segunda do 2:7001), provenientes do 
uiteraçõcs no altlguol de cnsns, saldos dolxndus 
em eXOI'Cicios pnssmlos, etc. 
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O nugmento dou-se nas seguintes vor~ns: 

Do>poza soerctn ela policin •.... 
Guarua nacional ............ .. 
Corpo mililm• do policia ...... . 
Gunrdn urbana .•....•.•...... 
Presidio do Fot·naudo ue No-

rouba ... , .. , .............. . 

I O: 000,)000 
7 :000,)000 

20: 000,)000 
tiO: 0001)01l0 

-~A: 087,)ti00 

As emendas da cnmn.rn dos ·,lctmtados nHot•nm 
pnra mais a pnrn nwno5 rdgnmas cnnsigmH,;'üDS 
do propostn, mas o totnl dosln >oll't·on npcnns n 
rcducr,fio do 1:3301), hnvcntlo evidente cqnil'oco 
no nl~nri>mo U.ü27:ii70,j881 na omemln no 
art. i.• da proposta, quu faz pt·csumir n ·rcllncçfio 
do 02:7ã0~. O equivoco flt'OI'cin tle 11fio se wr 
compntndo o nug-mento resultante do ontrns 
emendas. 

As diminuiçücs foram os soguintcs: 

Secretaria de cslndo .......•... 
Suprc_mo trilmnnl do juslit;n .•.. 
.Iloln,ocs ..................... . 
.Tuntns cnmmcrciacs .......•.... 
.Tustiçn do 1." in>tnncin ...... .. 
Desp~zn secreta tln Jlolicin ..... . 
Pessonl o mutorinl da policia ... . 
Guardn nncional ......•........ 
COl'JlO militar de poliC'in .....•.. 

ti: 000,)000 
700,~000 

~0:000;51l00 
8:080,5000 

H: 81i0r5000 
·1 o: 01)0~000 
10 :iitll,)OOO 

7: 000,)000 
1 o: 000::000 

02: 7~01)000 

Os. aug-mentos consistiram cm dnr-so mais 
78:210,5000 Jl:trli novos termos o com:•rc11s, eom 
n clnusuln-desdo ji1-, e clovnr·se n cntrgorin 
dlis sccrctnrills do policia tlas províncias do 
S. Paulo o Sergipe, o qno uctcrminn o ncet'CS• 
eimo do 1:1:~00.\UOfl, dill'cren"a cntt'tJ a tlospez11 
Mm o pc~:ooal nCtuul o n (jtlC Cxigii·:\ n nltül':u:~o 
]lrotont!itln; i> Ln ti, li dcspcza cr11n us Otn(H'Cgndos 
dn sccrclat'ia de S. !'nulo, tJnu ti llcLUnlmento de 
f0:3001)000, passnrit a ser de I\1:8110:)000 ; o a 
relativa n Sot•g·ipc, qtJo ú de ü:GOU1)000, llelir{t cm 
:10:300,)000. 

Apreciando ns :tltoraçücs dn proposta do uo
YOJ'no cm roln~üo :\s cOU$Íg'llilf}i.ío:; do on:amonto 
cm vigor o ns emcndns tln cnmnrli tios dnpn· 
tndos, li commissno o!Jsurvn quo no oxoreicio do 
:l8i0-1880, regido 11cln ntosn1n loi do rJnu oslli 
correndo, stí ltppnt·ccotl oxccssn dtJ 1./cspezn nas 
rubt·icas: 

Cn~~~ do dctonçfio o nsylo de moo· 
litgos ....... , .............. . 

(O crodiLo ot·a du 7~:li201)000.) 
l'l't•sitfio do Fernando du Noro· 

nha ..................... .. 
(O m·o,lito ct•u do 200:0001)000,) 
Gunrtln urban:t .•.............• 
(O credito era do ~OO:ü008000.) 

1~: 7a81)U07 

1ti1:473;í088 

87:02~!5GOO. 

Ainda nt:oitnndo como do provntln nocessidndo 
o excesso voritlcat!o nestns Yet·bns nfltn de jnsti· 
llcnt··su o augmento podido nn proposta do go· 
vorno pnl'n ~~s duas ultimas, não nchn n com· 
mi.~s:io J'undnmcnto plnusivol pni'U o das out1'ns, 
i>to ó,-D~'stwzn secreto tln policia, Corpo militar 
do policin o Gllltl'lln mwionnl. 

l'OI'tnnto, ,;'nlgn dignas tio appl'ovnl'iío ns !'educ· 
çücs f'uitas nestas o cm nlgumns oult•ns rubricas 
rlu . Jlropostn polo ram,o tomporat'i9 do ~odor · 
Icgtslnuvo, sont.lo mnnttthts us domms constgnn· 
ções da mesma Jlropostn. 

!\'fio concortln n com missão com n omondn da 
cnmnt'n dos deputados sollJ'C a rubrica -1\'0I'O~ 
termos o conHu'clls-, quer qunnto no augmunlo 
do credito, qnor lltJnnto :i clunsuln desrle ftí, 

O augmonto de. ct·cdito pt·ovém da Cl'Oneiio do 
Olli!'IIS COlll:ll'CilS O lia COU~UCJllCiltO necessidade 
tlc novos let·mo:; jndicinrios, dr.pois do nprosen· 
l.ndn a propostu llo ~OYOI'IIO; ma~i u commissiio 
enlilntlo IJUO no ot·çnmento >t\ dr.ve consignat•-so 
credito para o scrl'iro rontcmpl:alo o rlemons· 
tradu nn tiro posta, con l'ot•tno o jit citado ~ 2.' 
tio nrt. 3." d!l lei n. 2ur.o do ~~~ 'do Otlf.UIH'O do 
1 ,;u, Tam~om nfto tlesco!Jt'tJ n com missão mo· 
til•n Jll'ocodonlo para autorizal'-So esta dcsprza 
da.wle jtí. 

A ndministraçfio da jnsti~a do corto nada sof· 
ft•ot·:i eom n opporttuut r.xccn~fio da lei do ot·r.a· 
tnen lo q no se elu l!ot·n, o nflo conYcm tlr•scq ui I ibi•ar 
n rrnu t!Strí cm vigor tletnrminnndo·so tlispondio 
nitu nt·;;onto, f/llilndo ~fio notorias ns dilllcultlntlos 
tlo thosotlt'o nauionlil, o!Jernt!o do enormes e 
inlleeliu:wci:; cncnrgos. 

Por esta mosmu l'n7.:io entende n commis,iio 
flUO sa duvo ntlinr n clc\rnc~~o dn cntogorin dus 
socrolnt•ias de policia dus pi·oyincias do S. Pnnlo 
o St~l'g-ipe. 

Adoptudas as idúas do commissiio, ns despe· 
zas tlo ministcrio du jnslicn soriio tlx:idns em 
ü,G2i:üíü1)8UJ, mnis J5\l:IJ871~ii00 que no cxot·· 
cicio aotuul, o l1Jcnos 0~:71>0~' qno a pt•opostn do · 
g·ovoPno, como demonstra mnis claramcnto o 
qu:lllt·o seguinte: 



Proposta do governo 

.!IIXISTEitiO D.l JUSTIÇA 

.Art. 3.0 O ministro e secretario de estado 
dos negocias da justiça é autorizado a des
pender com os servicos designados nos se-
guintes paragraphos ·a quantia de ......... . 
• • Â• ~;·,;~;:• • • a • • • • • • •• • •• o • • 

I. Secretaria de estado •••• 

2. Supremo tribunal de 
justic,:.a .••••••••..••••• 

3. Relações ..•...••.•••••• 
.i. Juntas commerciaes •••• 

5. Justiças de !.2 instancia. 
6. Despez...1. secreta da po-

Jicia .•••••.•.•••••••• 
7, Pessoal c material da po-

licia ••••••••••••••••• 

B. Guarda nacional ••••••• 
9. Casa de deten~o e asylo 

de mendigos ....... .. 
lO, Evenluaes ............. . 

6.720:~861';891 

Hü:i70/í000 

Jllã:7i2!;030 
63i:8265000 
90:000,1000 

2.662:l31,'j7JJ 

120: OOO,'íOOO 

672:869/í()OO 

JO:OCO/í()OO 

7l:620SOOO 
2:0005~ 

Emendas da camara dos deputad03 

.liiXISTEUIO DA. J!;STIÇA 

Acrescente-se no togar' cnmpelcntc: 
A assemhtéa geral decreta: 
Arl. O ministro e secrel:nio de estado 

d!Js negocias da justiça fica autorizado a 
despender, no exercício tle J881-f8S2,· com 
os ser-vicos designados nos seguintes para
grapltos,' a quantia de 0.627:570,')881. 

A saher: 
N. 1. Secref.nJ·ia de estado.- ScJ;do sónwntn 

2J:OUO!í(JCO para o relatorio e 3:5005000 
JJara tJ:JJlEI. JICimas c outros objectos: 
!U:470/í000. 

N. 2. Sup1·emu tribunal de justica-.-Em vez 
de J65:7.i25HO:.J7 diga-se: f65:0i2~03. 

N. 3. llelações: 611:826/íOOO. 
N. 4. Jtwlas commerciaes. - Reduzidas a 

500:'$000 as dCSJICzas com expetlicnlc 
nas df" S. Salvador e Recifí', a 480~000 
nas d~ Belém e Porto All'gre, a 300/)JOO 
nas da .. ~orlaleza e S. Luiz, SUJIJtrirhitla 
a quota para aluguel de casas em Be
lém, S. Luiz c Fortaleza; e sendo essa 
despez.1 de 1:500/í()OJ no llecifo, 1:600~ 

· em s~ Sah·aclor, 3:000~000 na c,)rlc c 
7205000 cm Porto-Alegre: 81:3201)000. 

N. ü. Justiças de 1.3 instancia: 2.6i7:275~itl. 
N. 6. Despc~as secr.etas da policia: UO:OOJ~. 

N. 7. Pessoal c material da policia.- Redu-
zida a 1:0001;000 a despeza com illu
minação, compra c conservac;.ão de 
mnn•is da ca~a do jury da côrte: 
662:36S!;OOO. ' 

N. 8. Guarda nacional: 3:000~000. 
N. 9. Casa ele detenção e asylo de tllelldigos. 

N. lO. Eren!uaes. (Como na proposta.) 

Emendas da tom.missão do senado 

:UIXISTEniO DA J"USTIÇA 

Art. 3. o Em yez di! 0.7::0:286~91: o que se 
vencer. 

J. Approvc-so a emenda da camara dos 
deputados. 

2. Idem. 

3. Idem. 
~. Idem. 

ã. Idem. 
o. Idem. 

7. Idem. 

8. Idem. 
9. Como na proposta. 

lO. Idem. 
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Proposta do governo Emendas da camara dos deputados Emendas offerecidas pela commissão de 
orçamento do Senado 

=======-=I !========= 
11. Corpo militar de policia. 

12. Guarda urbana ....... . 
!3. C1s..1. de correcção ..... . 
n. Obras •..••.•.••.•••••.. 
15. Auxilio á forra policial 

das Jlrovincfas ...... . 
16. Ajudas de custo .••••.•• 
17. Condur(ã.O de presos de 

justiça ..••.•.••.••••• 
18. Presidio de Fernando de 

Noronha ............. . 
19. Novos termos c comar-

cas •.•.•.••.••••••.•.• 

l76:000Jí000 

&50:0, 
!75:021 
15:' 

000:000/íOOO 
56:800.)000 

5:000/íOOO 

!!U:98ilj500 

118:820/íOOO 

X. H. Olrpo tni/itm· de JJoficia.-Supprimida 
a despem de 9:000ij000 com a compra 
de armamento, correameJ etc.~ redu
zindo a 1:0003000 as do m>pecç-ão do 
corpo; a igual quantia as de acquisi
c.ão de utensis e objectos para compa
Íthias; a 500~a.s de aluguel de casa 
para novos postos de guarda ; a .\SOH 
as gralific.aÇ«)es aos ordenan«,:,as do mi
nistro da justiça: 460:ooosaoo. 

N. 12. (Como na J•rotmsta.) 
N. 13. (lotem.) 
N. 11. (Idem.) 
N. lã. (Idem.) 

N. 16. !Idem.) 
N. 17. (Idem.) 

N. 18. (Idem.) 

N. 19. F.m YCZ de-Novos lermos e comar
cas- scmlu tS:S::!OS,- tliga-se:- Novos 
lc1·mos e comarcas~ desde j:i l!.l7:000l1000. 

Paragra[lhO unico. A secretaria de policia 
da {'rovincia de S. Paulo lerá os empregados 
indwadns na lahella .\.:a amwxa ao decreto 
n. M23 de 2 de Outubro de 1873. referente ás 
provindas do .MaranhflO c S. Pedro do lHo 
Gr;mde do Sul, e a da provincia do Sergipe os 
mesmos C11111regados c vencimentos indi
cados na tabella 5.' do referido decreto, refe
rente a provincia das Alagôas c outras. 

11. Approve-se a emenda da camara dos 
deputados. · 

12. Como na proposla. 
13. Idem. 
H. Idem. 
15. Idem. 

16. Idem. 
17. Idem. 

18. Idem. 

19. Idem. Ficando prejudicada a emenda 
da camara dos deputados. 

Rejeite-se o paragrapho unico- addilivo 
da camara dos deputados. 

Sala das com missões,~ 17 de A~osto de lSSO. 
-Bal'ào de Colegipe.- Dioyo lellw.-Ribeiro 
da Luz. -Leilão d• Cunlla. - Silreim da 
.uorra. 
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SESSÃO EM 17 DE .AGOSTO 231 

Foi a imprimir para entrar na ordem dos 
tr8bnlhos 

O 011F!CIO DE 22 DE JUNIIO sonnE CAnTUCIJOS 
El!BAI,LADOS 

01 a·. Correia:- O senado dignou-se 
do npprovar um rcqtlOrimcnto, que suhmctti ti 
sua cons1dornção, pedindo informaçno solli'O o 
numero do cartuchos cmbnllndos, fomccidos no 
dcstncamonto policial existente nu cidndc du I' i· 
ctoriu, provincia de Pernambuco. 
[~.0-nollre ministro da guerra satisfez essa re
quisição. 'Lendo os documentos onvindos, pelo 
nobre ministro, o senado rcconhocora a nocos· 
siduda de novo documento pnrn molhar oscla· 
rocimonto da matorin, documento que solicitarei 
no requerimento, quo cnriurci ti mesa no ter-
minar ns minhas observações (lê): . 

•llinistorio dos negocias d11 guotTn.-Rio de 
janeiro, H do Agosto do 1880. 

• Illm. o Exm, Sr.-Passo ús mãos de V. Ex., 
para serem presentes no senado, o em resposta 
no ofl'lcio que V. Ex. se serviu dirigil··me em 
H de~.Jnlho tH'OXimo passado, cópias dos olTicios 
ns. 2:J3 e 231, de ~~o 2U doquello mcz, que ro· 
cebi da pre.ldencia dn provincia de Pernam· 
buco, p1·estando informações acerca do numero 
de cartuchos embnllados que por ordem do 
mesma presidencia fo1·am fornecidos pelo ar· 
sena! do guerra ao corpo de policiu da l'eferida 
provinéia o por este ao dcstnt:amento da cidade 
da Victoria om 23 de Junho ultimo. 

• Deus guarde. a V, Ex.- Visconde tlo Pe· 
lotas.-AS.Ex. o Sr. 1.•secrotario do senado.• 

• Cópia,- Secretaria da prosidencia de Per· 
nambuco em 2~ de Julho de i880.-2.' secçuo. 
-N. 233. 

• Illm. c Exm. Sr .-Passo ús mãos do V. E :c. 
as inclusas cópias dos officios do director do 
arsenal de guerra, u. 342, de boje o do com
mandante do corpo de policia, n. ü06, do 19 do 
corrente, concernentes ú distribuição de cartu
chnme nesta província. 

• Com essas cópias, julgo ter anticipado om 
grandu parte as informações que dovei'Oi prestur 
a V. Ex., segundo se dignou de cornmunicar
me em telcgl'llllllna de 21 deste mez. 

• Deus guarde n V. Ex.- 111m. c Exm. Sr. 
conselheiro Visconde de Pelotas, ministro c 
secretario de estado dos negocias da ~uerra. -
Franklin Amarico do Monozos Dol'ia.-Conl'orme, 
Barão de Piraquarcl,> 

• Cópia.-N. 342.-Diroctoria do arsenal de 
guer1•n úc Pcrnarnbuco, 21l. do Julho do 1880. 

• !IIm. Exrn. e Sr.-Em obedicncia ao rcsCI'· 
vado de V. tlx. de 22 do co1·rento, manduntlo que 
•lStn diroctoriu preste, na pa1·to rJUU lho diz r·os
jloito, a informuçlío exigida u respeito dn dis· 
\l'ibuiçuo do enrtuchnmo, cnmpi'C·mc dccln1'ar,. 
rcl:ttivnmento no primeiro quos1to, que o com
mandnnto do cor•po do poli e~ a fizor·u, um dutu de 
16 de 1?cvoroiro podido de sei,, mil cartuchos 
omhnllndos o quluhcntos corroumos, o a prcsl
dencla 0111 oJUcio do ti úc Março, tudo do cor.·· 

rente, autorizárD esto arsenal a satisfazer o dito 
pedido, o que teve lognr n 23 de Abril seguinte. 
Quanto no segundo, que é do cstylo osto arsenal 
fornecer liquelle corpo, sempre por ordem da 
prosidoncla, a que está immodiotamente subor· 
dinado, cartuchos, correumcs e armamento, 
cujas importnncias são indomni~ndas ao minis· 
terio da guerra pelo thesouro provincial, á vista 
das contas remettidns por osta repartição á the· 
sourarin de fazenda. E', com Telaçiio no terceiro, 
que n5o se· pódc precisar u dota de quando 
comoçotl aqucllo fornecimento, mas, com certe· 
za, de muitos :mnos ; soado que do 1872, cm 
que reorganizou-se o corpo do policia, até i879 
tem osto estabolecilnomto feito os seguintes for· 
necimentos do cartuchos : 
Em 29 de ~Joio de 1872............... 8.000 
Em 31 de Outubro de i873........... !.000 
Em õ de Fovoreiro do i874. .... , .... , 8.000 
Em 18 de Dezembro do 1871;,.,,,,,,,. IJ.OOO 
Em 2 do Setembro de 1876 .......... õ,OOO 
Em 2~ do Dezembro de i877.......... 6.000 
Em IS do Abril de i878.............. 6.000 
Em 17 do Maio de 1878................ 2.000 
Em16 do .Julho de 1878 .............. 2.000 
Em 15 de Outtlbro de 1878 ........... , 2.000 · 
Em 28 de Fevereiro de 1879 ...... ,.... 4.,000 
Em 22 do Setembro de i879.,,,.,.,.,, 6.000 

•Deus guarde a V. Ex.- 111m. o Exm. Sr. Dr. 
Franklin Amarico de Menezes tlorin, presidente 
da provincin.-'Ji'torzano Peixoto, coronel dire· 
c to r .-Confurmc,ManocJ de Siqueira Cavalcanti, 
-Conforme, Brll'clo do Piraquam. • 

·Cópia.-N. ü06.- Reservado.-Commnndo 
do corpo do policia de Pernambuco, i9 de Julho 
de 1880. 

• Illm. e Exm. Sr.-Em" resposta no officio 
reservado de V, Ex., de hQjc datado, tenho n 
informar sobre os pontos do mesmo offieio o se· 
guinte: Qtlnnto ao· primeiro, que pelo arsenal de 
guerra foi fornecido a este eorpo·desde Janeiro 
até o ultimo de Junho do corrente :mno seis mil 
cartuchos omballndos a pedido deste com mando 
em o!Ucio do 17 de Foverciro e autorização dessa 
presidcncin em officio dutado de ii de Mnrço, 
como tudo se vu dos documentos sob ns. i e 2; 
o pelo documento sob n. 3 verá V. Ex. que no 
Jlresente anno só se fez este pedido, do qual 
o indo oxisto grande parto , como consta da 
olisorvnção do mesmo· documento: quanto ao 
segundo, que este commando costuma mandar 
distribuir com as praças destacadas no alto 
sertiio tros mnços do cartuchos n cuda uma o · 
dons com as do baixo, o para as dostncndas nos 
suburbios desta cnpitnl nno se fornece munição 
alguma: qunnto no terceiro, quo em 3 de Maio, 
qunndo o ox-capitiio Ursulino dn Cunha Torreão 
s~guia para a Vilitoria, afim de nssumir o com· 
mando do destacamento daq uolin cidade , as 
praçus que o ncompnnharnm em numero do dez, 
os quaos foram reforçar o dcstacnmcnto, snhirnm 
m uniciadas a dons moços do cartuchos, por 
ser esta n praxe muito nntiga, de que nenhuma 
pruçn sahc pnrn destacar, ou mesmo em diligon· 
cla, quo não soja municinda do conformidade 
com a respostn do segundo ponto, como se va do 
oillclo do major fiscal deste corpo, que cm ori· 
glnal n este fuço juntar como.documento sob 
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n. 4, o om 2:1 do Junho foJ•nm romellirlos 42Jtlm cunhe to volhn dos muitos qno cxigtom na 
mn<·os do cnrtuchog, isto po1' ordem do nntt!cossoJ' lll'l'f'CIIIInciio tiO> lo corpo, nflm do uiio se mnlhn· 
de V, l~x. o SI', llt', Adelino Antonio do Lunn ' I'Olll <'111 cn111inho, como tarnllom se vil do mesmo 
Froi1·e, om virturlo du roqui>içiio l'oltn pelo doi!Um<mto ;ob 11. 4., o o ;oh u. ü, quo ninda 
mesmo cnpitiio em officio rlnindo do ~2 do moz m:ds vo111 cOI'I'OIHJI'IIr n vcrdnde quo ncima llcn 
do Junho, o qunl om originnl juntei li ini'OI'IIIII· dila. E' o fJUIIIIIO tenho a informar a V. Ex. a 
çiío quo doi a V. Ex. cm officio dnlndo do I." qnom Deus gnn1·ao. 
do CO!Tente soll n. 4:ll: quanto ao CJUIII'ln, final· 
monto, que os los ·cartuchos foram entregues 
nosto quartel no dia 23 do referido mcz de .Junho 
ao soldado Francisco SeJ•gio Pe!·oirn, portadO!' 
do allndido ameio do cnpitüo, que, 0111 Vil'tudo 
do mau t~mpo quo l'nzin, os acondicionou cm 

•Tlim. c Exm. Sr. DI', F1·nnklin Amo1·ico do 
Monozc; Do1·in, di~nissimo pro;idenlo dn provin· 
c ia.- ,1fi.rJ!Wl R11iuau,'C Duw·to, tononlo· ~oronel . 
conuHnnduntu.- Conferi, Vienas.- Conformo, 
Duporron.-Conformo, Barão do l'lraqttw'tt, • 

Ço1•po de· }lOiicia 

DEl!ONSTRAÇÃO DA MUNIÇÃO PEDIDA E 11 lliVImSAS DA'J',\S, 1' DO QUE EXISTE ~A :o~RllECAJlo\G,lO 
GER,\L DES'I'I' COIIPO. 

QUAXPO I'F.llJnO QUA!i'rlll,\JIIl PA'r.\ DO OJ:t:J:DIMHNTO 1'011 OUllllf. 

ODJilC1'0S, !. "' •• 
I'Df.SIIIRNC:IA I'IWJPO l'ltHSIOP.MGI;\ 

-----·------------------
Cat·tneho~t omhallados tio tt. m. o GGm. 
ltloan i dom.,,, .. ,,,,., ... , ... ,,.,., 
BillOlotas •. .....••.... ,, .. ,,,,,,,,,, 
Cartucho!~ omhallo.dos ~lo i!t m. o OU m. 
ltlum idem .......... , .. ,,.,, . ..... , . 
Itlom idom ......................... . 
Jdom itlom ......................... . 
Itlom ltlom ........................ . 
Idem idem ......................... . 
Idem idom ....................... .. 
CaJ·tuehos do fo11tim, .. , ... , ... •..• , , 
E~polotas,, , , .. , , . , .. , . , ... , , . , , .... 
C:u·tuehos ombaUadoa tio i..'~m. c tiO ru, 
Espoletas,., .. ,, ... ,, ....... , ..... ,,. 
Cartuchos omballados do !4m, o Uüm. 

Observa~iio 

Potlitlo cm Jnnulr.l •lo 1R74., 
ltlum cm No,·umbt•o itlom,,, 
Jtlom hlom ....... , ... ...... . 
lllom um SuLomhro tio i!'7tl. 
ltlom om DolomiJro tio 1877. 
I dom om Ahdl do 1t178 .. •, .. .. 
l•lom cm Maio idem ....... .. 
l•lom om Julho itlom ....... .. 
ltlom om Outul.lro idom,., . .• 
l•itJm om llozoml.u·o itlom .. .. 
ltlom itlom ................. .. 
l.lom itlorn,,,,,,.,,,,,,,,,, 
ltlom orn ,.\!fOste do 1870,, . .. 
ltillm ltltnn.,,,,,,,,.,,,,,,, 
Itloru om Ptn·oroiro do :1880, 

R,OIIO 
!i.OOII 
li.U:!II 
!i,OOO 
0,001) 
li,OUO 
':!.ano 
:!,UtlO 
2.1100 
!i,OOI) 
1.000 
U,OliO 
G,n11n 
G,UOO 
G,OUO 

Hocohido ona l~o\'ot·uil·o tlo ·J8i4. 
ltlom om Dozomhro ltlom. 
ltl•llll illom. 
ltlom om Solomhro tio iS71i. 
1tlou1 omlJozomhro tln 18i7. 
hrom om All1'11 elo -1878. 
ltlom om Mnlo idum. 
ltlom cm Jttlho~ itlom. 
ltlom om úutubJ•o hlom. 
ltlom om Fo\'OI'uh·o tio :lSiO. 
!dum i dum. 
ltlom itlom. 
ltlum um Sotomhro Idum. 
ltlum !dom. 
Itlum om ~larço tio ·JSSO, 

•Existem om ser 5.300 cartuchos, sendo 1.780 
110 fostim, 3.~20 omballndos inclusivo 1.2<i0 tlu 
pistolns do ndai'l\10 I3, o 107.880 cnpsulas l'nl· 
minnntcs.-Quarlcl do IIOlllflll•lltlo do corpo de 
policia na iiolodado, !O de Julho do ISSO.-Mi· 
auellltdnalla: Duarte. tenente cOI'Onol collHlltlll· 
dunto.-Conformc, DIIJJOI'I'On,-Conl'ormo, /Jrtl'fio 
do Pirnquttrrt,. -

• 1\ometto no mesmo tampo, cm original, um 
mnppn dO!IIOnsti'Dtivo du distl'ihui<."io dos 6,000 
CtiJ'tuchos fol'llecidos esto nnno Jlt<Io refe!'ido 
III'SO lltiJ. 

.' S~i{!Jem-so os quesitos com n I'OSJlo'ctiva ex· 
phcnruu : 

• Quo <Jisu•iiJui,•fio so foz na mesma occnsifio 
tlos <i.OOO CDI'ltlChÕs? 

• No mesma oflcnsi:io, nenhuma ;·JlOI'ÚI11 do 13 
do Mm·ço IIIÓ OHIII dulu (~3 J]o COI'I'Olltü), li iS· 
li'ibuiu-so 2. 720 cnl·tucllos. • Cópin.-Pnlncio dn prosidcncia d1J Pel'llrnn· 

buco om 26 tio Julho de ISSO.- Secçilo 1.'
N. 23~. • Qno llostucnmontos fo1·nmnelln comprohon· 

di dos? . 
• IIJm. oExm, S1·. -Emndditamonto no meu 

officio do 2~ do t:o1·rontc, sob n. 2J:i, Clllll 0 qnnl • Victoria o Gn~·nnhuns, duns vozos; 'fim· 
enviei por ci''Jiln n Y. J~x. duns informnr·ilos rio bnt\bn, llni 1JllO, llo1n Conselho, dosl:ll:allwntos; 
diriJctOI' do n!'sounl do gUOI'I'II o do t:lni111111 n. l'auollns, L<II10~iro o Pnrahybn, dilig<•ncins. 
dnnlo do corpo ti~ policin do,ln prol•inein, o111 • Q1Jn fol'on linho C11dn um desses destaca· 
resposta ri m.1ior pnrlc !los que~lto; t·ontido' no mou1os? 
teiPgrammn do V.,g~, do2l il,o COI'I'Onlo, lenho • ViclOI'ill, 26 Jll'll<:ns, incJuSÍVOOOIUcinl, COill· 
a h~lll'll tio lrunsmJLIII'II V. Ex. novos osdu- 1 pl'eh•illlondonslOrf"o;o:wll'lllll COI!! o 1110>1110; 
roc1mnntos quo nc:~bn d~ p!·ostnJ'·Illll o di,tot'Oill·l G::rnli)!Uil', UI; "imlluúllll, Jl,; n11 iqnc, W; 

· rnondunto, o que suo rolo!'ontos nos fJU~Silos quo Jlom Cousolho, Hl; 1'a11ellas :LU rm diligencio 
oindn niío tinhnm sido rospondidns. · eonduzillllo prosas ; Pnl'oliy!Jn, 2 paro o mosmo 
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fim, o Limoeiro, S, as qunos foram mndnr igual 
numero no destacamento que ll'1 se achava estn · 
eionndo. ' 

• Houve podido de seus conunnndnntcs? 

• Nüo, á excopçüo do pcdidn do commnudnnto 
da Victol"ia, do 22 do moz proximo passado, 
todos os mnis fornm por ordem dessa prosi • · 
dcncin, verbal, por officio o despacho cm olllcio 

do Dr. chefo r! o polir.ia; cnmn ver•í V. Ex. dns 
observações do mnppn dcmonstrntlvo que n este 
f"çn jJJOtnJ', o pnrn as diligencias ó praxe muito 
nntign ns prnçns subirem do quartel devidamente 
municindns. · · 

• Deus gunrde a V. Ex.-IIIm: e Exm. Sr. te· 
nonto·ll'Onoral Visconde do Pelolns, ministro o 
socrotnrio do ostndn dos nogocios dn guorrn.
Fmn/ilín Am•rico do Mcnczos Doria. 

CORPO DE POLICIA. 

liAPPA DBMONSTnATlVO DOS 0.\UTUCI!OS DISTRIDUJDOS PE~O CORI.'O AOS D!ST,\CAl!E.,-TOS E DILIGBNCIAS, 

DB 10 DE MAUÇO ATÉ ESTA Q,\TA, DO QUE EXISTE NAS COliPANIIIAS E NA. AURF.CADAQÃO DOS. SEIS 

MI~ QUE PE~O ARSE~A~ DE GUERRA FOI FJR:'mCIDO POU OROEll D.\ l'UESIDE~CI,\, DE 5 DG 
I 

MARÇO DESTE ANNO, E PEDIDO DESTE COll!IAND~ DE i7 DE FEV&UEIRO. 

-
l•OI'OCISJ Datlls 

. 
§~ ., .. .. .. " Lacalitlct des " ~ " "" ~ 

Q 2 .s ., 
" " "' OBSEUV.,ÇÕES , I .s "<:l " ~ 

;: ...... "' ~ 
·::: ~ 

~ ·- ~ ., ... .,. 
~ a g:q .., 

e.= ~ . o .:; ~c:3 ... 
"" ..-, 

Gnrnnhuns .•• i 2 213 i13 Marco. iSSO 3!, 340 Por dr.spncllo do Exm. S1•. pre· . sidente dn provincin em 
. oficio do Dr. chefe de po· ., licin de i3 do Março . 

"' Timbnúbn .... I .. .. 12 i 20 • • 2~ 2%0 Idem, idem em .. ~O de ~rnrço. ;: 
Buique ...... 1 .. i 12 i 9 Abril. • ~6 ;,o o ·Idem, idem om · 9 de Abril. " § Victoria ..... i .. iii3 i ;, ~lnio. • 20 200 l'or occnsiiio de snhit• as 

.s 
21i3 

prn~ns que foJ•am t'eforçnr .. o <lostncamcnto. · ' . 
~ Gnrnnhuns ... i 2 i 24 • • a• 340 Por olllcio do Exm. Sr. vico-

presidente dn provincía 

Dom Conselho 
em 22 de Muio, . . . .. i .. 9 .. 21 Junho. . 20 200 Por despacho da Exm. Sr. 
v ice· presidente da proviu· 
cin em olllcia do Dr. chefe 

.. 23 fl:2 ''20 
de policia om 2i do Junho. 

Victoria ..... .. .. ..iO • .. Por re11 uiskiio d"o com mun • 
dnnte do destncnmento e de· 
legndo de policin o de ordell) 
verbal do Exm. Sr. vico· 
nresidonto da nrovincio. 

.. Limooira •... i 7 .. ••• • • i6 i60 Por occnsiiio do irem dos~ . s .. .. •Ü 

"' s Julho. 
tncnr lhl Limoeiro. 

"' Pnnellns ...... .. i !5 .. • 32 320 Quando snhirnm em dlli·. " .. 
~ Parnhybn .... 2 .. 20 . . • gencin . 
Q .. .. .. • ,,o Idem. 

· Somma ......... f27212.720/ 

V, IV 30 
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.. f , 11 , •••••••••••• o •••••••••••• o ••••••••••••• 20 200 Existe na companhia. 
"' ,, • 
~ 

.. ........................................ 15 wo Id,m. 
3. 11 

•• o ••• o •••• o.' •••••••••••••••••••••• o ••• 25 200 ldtJm. 

f '"· 
14 
••• o •••••••••••••• o o •••• ' •••• o •••••••• o • 

,. 
(J fiO Idem. 

5. 11 ••• ••••• o ••• o •••••••• o ••••••••••••• o •••• lO tOO I~em. 
<.:t 6,1,,,. ••••••••••••••••••••••••••• o o' •••••• 20 200 Idem. 

7 .• ..••....•. """." " ... " ... "" .. ·.". 7 ·70 idlltn. 

Som ma .......... I !02,2.2601 

Na nrrecada~ilo .......... , ~ ................ 1226r 2.2601 

Som mn geraL ........ 160~~· 6. 000 I 
• Quartel do commnndo do corpo de Jlolicia nn Soled!tdo, 23 do Julho de iSSO.- ],{igu•l 

Jleinaua: Duul'le, tenente-coronel commnndante •• 

O officio que jnlg-o dever pedir para que se 
forme juizo segui'O é n que o commandunte do 
déstal'amtmlo da cidude rln VicttJI'ia, cnpillio 
Ursulino da Cunha Torreõo, diri~iu no presi· 
dente dn provincin requisitando o fornecimento 
dos l1:! maços do cartuchos cmhallndos, que lho 
foram r• mottidus cm :!3 de Junho. 

Qnanto á conveniencin do continuar a ser 
feito o l'ornecimonto de cartuchos embnllados 
pelo arsenal de gUCI'rn de Pernam!Juco dn 
forma. pot· que o é, o nobre minislro da guerra 
resolverá o quo tiver por muis ncet·tndo. 

Foi lido, apoiado, posto cm discussiio e llppro· 
vndo o segUinte 

ordenado! e nos qunes tlim sido designadas co· 
murcns depois da promulgação da lei de orça· 
monto. 

Do Sr. Godoy pedindo no governo cópias: 
L• Do neto r1uo· d<•clnrou estrada A'crnl a linha· 

ferroo projectado entro n cidade do llio Cluro á 
de S. Carlos do Pinlwl, em S. Pnulo. 

2.• Do contrato ccle~rndo com o Bnriio do 
Pinhal pm·n a conslrucçõo dnssn. estruda, o 
dos clnusnlas do rcfet•idn contrato que dornm 
lr>A"nr no decreto n. 7772 de ·22 do Julho do 
iSSO, que revogou o de n. 7767 de 20 do Julho 
de 1880. 

MATRICULA Dll ESTUDANTES 

Rcqueo·imcnto I S . Q d. • egUlram-sc rm •. • 1scuss"o e passaram pnrn . ... . - 13.• ns proposições dn cam,.ra dos Srs. deputados 
• Hequetro qne l~ln repnrt19uo competente se ns. 71;, 262 e 21.iJ, cont:edendo dispensa ao~ os tu· pn~a ao govnrno cJ111a ~~ otnc10 de 2~ de Junho dantes Josuino Ubaldo Cnrdnso de Mello, Anlo· 

ulun:w, em que o cnpttao Ursulmo da Cufthn nio Pinto Dins tia Almeida o llonventurn Magcsse 
Ferrnu,, com.manrlan.te ~o deslacamont•> da ctd.a- do Castro Poreit•a, . 
do dn VtCl11r1a, l>l'ovmctn de Pcrnnmlluco,pcdiU . 
OS quarenlll C dous mnçns de Cllrluchos ombal· LICENÇA AO OFFICIAJ,•MAIOD D.l SECDETAOI.l 
lados qne o vi<:o-presidonle tln mesma provin··in, no SEN.\DO 
Dr. Adelino do Lunn Freire, mandou romottor 
em 23 do dito uwz.-Manool Francisco Correia. • 

PR!blEinA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES ENCEDIIADAS 

Votou-se e foi npprovado com o additnmento 
do St•, Jnõo Alfl'lldo o l'cquorirnento rio Sr. 
Corrdn, petlindn no goVt•rno informações sobro 
attontados de lfUO foram viclimns o juiz rlo·rlireitn 
de S. Bernnt·rlo dns llussas, no Ce'nrti, om lO de 
Junho ultimo, e o promotor du comat'Cn de Mn· 
racn~. na lltillio. 

Sfio igualmente votados O DJl)li'OVOdos OS se· 
guintcs rcqlll!rimcntos: · 

Do Sr. COtTeia, 11edindo inforrnn~ões sohre o 
numero du juizt•s, ordonndo, sorVI\'US e cute· 
gol'ins tfUO tiulwm !)Uitndo declnrll(ios nvubos; 
quantos juizo~ de dil'uito uvttl>os que percebem 

Foi npprovndo em 1.• e passou para n 2.• 
discussito, tendo sido requerida c concedida n 
tlisp••nsa de in•erslicio, o pnroeet• dn mesa con· 
cerlenrlo licença no otnoiul·mnior da secretaria 
do senado. 

INDICAÇÃO DA ~msA 

Entrou cm 2.• di~cussiio o foi DPili'Ovndn pnra 
passat•n ~.· 11 indicnçficr dn mesa propondo alto· 
rnçito no regimento interno do senado. 

A requerimento verbnl tlo Sr. Cruz Mnchndo 
foi tlis11ensado o intersticio para a dita discus· 
siio. 

OUÇAMKNTO DO IMPERIO 

Achando-se na saln immodialn o Sr. ministro 
do i1n11erio, foram sot·toutlus pnru a depuluclio 
quo o de viu recuiJer os Srs.llariiu de Souzu Quoi· 
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roz, Lnfnyette e Ribeiro dn Luz, e, ~endo o 
mcRmo senhor introduzido no snliio com os for· 
mnlidudrs do cstylo, tomou ossento ú direito do 
Sr. Presidente. ' 

Continuou n 2.• discuss1io dn proposto fi. 
xnndo n despczn do Impcrio, para o excrcicio do 
1881-1882, com n emenda do Sr. ~Jandes do 
Almeirlu. ·. · 

Foram lirlns e postos cm discussiio com n pro· 
posto as seguintes omondos que so ncbavnm so· 
hro n mcsn : 

Emendas 

• Ao§ 33: Archivo publico.- Substituo-se, nn 
ultima parto dn emendo du cumnrn dos deputo· 
dos, n pulnvrn •oUiciui• pela seguinte •ama· 
nuonse. , 
Ao~ 36,: Bibliotbeco publicn.-Snpprimn·se 

a emendo do .cumoru .dos deputados. 
Solu dos sessões, 17 de Agosto de 1880.-

J. D. 1/iboiro da Lu::: .-Barão dcColOIJipe.-Dio· 
fJO V<•llw. -L•ilào ela Cunha., ' 

O Sr. Darão Homem de l\lello 
(ministl·o .do únperio):- Sr. pre,identr., venho 
prc.~lr n esta nugustn cnmnra .os informações 
e esclarecimentos exigidos sobre dilforentes 
assump~os do !ninisterio o meu curgo, tomando 
em consldcraçuoas obsorvnções que no discussão 
do or<;umcnto respectivo forum produzidas por 
dous lilust!·es senadores, o nobre repre,enlnnte 
dn p1·ovmclr• do Goynz, r1ue encetou o preseuto 
debnte, e o nobre senndor, representllnte da pro· 
vhicin do Marnnbíio. 

O illustrndo senndor por Goyllz impug'nou n 
ve1·bn do orcnmento relativo nos alimentos dos 
principes, Olhos de Suo Alteza o Sr. Duque de 
Saxo. Esta ques~io estó re~olvidu pelo sobcdul'in 
do col·po legislntivo, dm·de o nnscimento dos 
Ull!J'Ustos p1·incipes, de accõrdo com o que esto· 
t.um li Constituir.ão do Imporia no cnfl '' • do 
'litulo V. • ' • "· ' 

l'nl'll quulq~10r innovação, que neste ·ponto so 
p~etendcss~ mtrodmir, alterundo n ro~islu~íio, 
DMO é 11 diSCUSSiiO do OrÇDIIIento propl'ia purn 
nella se nvontnl' debato sobro mnterin de tanta 
importnnciu e nicnnce. 

Em umn dns sossllns iiDssndos, tt·ntondo-se 
nesta n~gustn camnrn dos alimentos do ·PI'incipe 
D. Felq1pe, Coi suppres~a osfa vorlm · o o bon· 
r~do sonl!,rlOI' pelu Bnhia, o Sr. Burü'o ele Cotn· 
fi!pe, e~llliO 1110m~ro do ~ovorno, n rostuboloceu 
v1sto nao se1· a d1scnssão do oronmento o pro· 
prln pnrn nolln so .decidir, com perfeito estudo 
o exame, assnmptos que entond11m com direitos 
tlrmlldos om lei e um trotados solcmnes. 

E' tllmbem o que se dú ngorn. 
O Sr. ~uque de Soxc nilo roeebeu, nem parn 

esse fim luz podido nlgum, o dote estipullldo no 
art. 7 .• do respecti\'o.trntado, feito um i..' .do 
Novembl'•> de i86~ e 'ratillcado eml3 de Dezem· 
zern bro do mos mo mm o. 

~m·· assa rnzüo, .continú1, como não pódo 
de1~ur do couti.nU1,1r, a prosta~1io dos nllmontos 
devJdos nos .fll'tllCJflL'S seus Olhos om cumpri· 
mente do nrt. :IJ3 do Constltuiíüio, o leis n. !06 

de 29 de Setembro-do f8~0, art. U, e n. 1217 
do 7 de Julho de"!864,, § ''·" 

Alili~, o mesmo illustrndo senador declarou 
quo nno insistiu ness~ sun divergeneia,.sobre á 
qnnl o sen~do já se tmha pronunciado. 

Peço, po1s, IICI'nço ao honrado sen1•dor porn 
occupnr·me du mnt••ria, que constituiu o se"UD· 
do ponto do~ :<uns obsorvoções. • 

S. E.x. pediu esclnrecimentos a respeilo 
do liconço concedidn uo Sr. Duque de S9xe 
por~ conservar-se algum tempo fóra do Im
pei'IO. 

Esto moterin está l'egulntln no tratndo ceie· 
· llrnrlo entre Suo Mogestnde o Imperador e Sua 
Altezn Real o Principe de Sn11:e Coburgo e Go~ha 
n que lw .poueo mu referi. ' 
, Pelo nrt. 5. 0 desse trutndo o Sr. Duque de· 

Snxe obrigou-se n residir periodicamente no 
Broz.il, com Suo Alteza n Sro. Princcza D. LP.O· 
JlOldma, sua futurn esposo. . 
W o r1uo elfectivumentc se tem dado. 
Lomo todos snbem, Sua Altozn mnnt.em no 

Rio de Ju111•iro sua IWSII onrle residem duus de 
seus filhos, qnc aqui se estão educando; o con· 
forme n lcttrn do u·ntndo tom o mesmo Priucipe 
r~sidido poriodicnmPntn nesta côrte. 

O honrndo senador quer ainda ser jnformndo 
do como suo expedidos essas licenças, si peJo 
Imperador, si pelo :::overno. 

Sr. presidente, estas licenças siio actos do go· 
verno. Anterionne11te, quundo o Sr. Duque do 
Suxe exrJrcin o lognl' ~e v ice· presidente do coll· 
sclho nnvnl e do almlrnnteellectivo du mnt•inl!a 
b.raziloirn,, eJ•n a licen•;n concedi~u 1>elo ministe· 
r1o rln murmba; ultonurmente, d1•po1is que Sua 
AI tezn oliteve exoneracfio ri esses cai'"OS 'ti!m 
sido expedidas pelo lllinisterio dn imperio e 1'8· 
fcrenrlndos· pelo respectivo miuistro. I~ ó em 
virt.udo do lir:ancu, nssirn competentemente 
concedido ~elo ministm·io do imperio, como /ICto 
dol ~ove1·no, que Sua Alteza tom estado tempo. 
rnriumento nu Europa. 

E>trnnhou o nobre senodor quo .a:;:urasso no 
or1•nmento n desp, zu eom mestres dn fnmilia 
imperial, e acrescentou que nn doLal'iio conce
didn no Sr. DLtquo do Snxe so comprelwndorn os 
meios de educur a sun prolu. 

nevo informar ao illustrndo senador que niío 
se fnz PI'Osontemente despez11 alguma, por contn 
dos coJ'I·es publicos, com li cducnr.ão dos prin· 
cipes, .filhos de Sua Alt~zu. Dous' deste' princi· 
pos estilo no Brazil, um estudaudu no cuile!liO 
de Pedro II, o o outro no palacio do prine~pe 
sob n direcçilo de um tn·at.ilelro nntnvel puJ' sua 
austeridade de cal'aotor, aguem tive .a •hunru de 
cot!heeer qunn~o J'ni professor nnquulle col· 
logw. · 

Ilefiro-me no Sr. conselheiro ll!nnoel Pnchoco 
da Silva, aio dos principes. 

Todo n rlespezn feita I'Offi a educação dos ·dous 
principes corre pelo bolsinbo de Sua Mag••stade 
o Imperador a do Sna Altew o Sr. DU<JUe de 
Saxe. 

0 Sn. VISCONDE DE ·DO~! EIRTifiO: - Apoiado. 
0 Sn. MINISTUO DO UIPUntO: -A verbo que fi· 

~fUra u,o, or~ameuto do dospezas com .os ,mestra 
ua. fumtllll unporlnl 'i! man~idn por forçu.do cli· 
!'OitO, que llSSISte U IJSSOS dlg'UOS Jli'Ofessores, OS 
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gunos fornm nomeados om vi rludc de diiTerentes 
lois, I{UC so promulg-nrum, ro~ulun!lo est.t t1111lc· 
riu. ~iio ellus a lei do 2~ do Outubro do 1832, 
art. ~. • § a."; df'CJ'Oto do ~do A~tosto de 1833; loi 
n. llü de :l do Novembro do !831i; lei n. 106 do 
ll. de Outubro do 1837, nt•t. 2.•.~ L•; IJi n. :H7 
do 2t do Outubro do J81>3, Oi'l, 2, § :i.•; o lei n. 
939 do 26 do Setembro do 18:i7. 

Vô o senado que, com cxcl!pçiio da$ duns ui· 
limas, lOilas as mais pertencem no governo 
que nüo ó suspeito om mntorla do sovoridodo 
no dispendio dos dinheiros pu!Jiicos. 

Estus lois m:ci·caram os OJ'donndos dos mostres 
do fumiliu imperial, os qnaes niio siio nomeados 
unil•amentc p:ii'O leccionar a o;tc ou :iqucllo 
membro da !umilia impci•ial, mas nos principos 
dos ta. 

Nuncn o govOi'llO dnquolln época so pi·eoccu· 
pou do limitar tudo qu:11Ho ern necessario para 
a bou oducnç;o rtuo a Conslituiciio mnnda dor 
aos pl'incipes da familia impel'inl. 

Nonwados estes lentes, c havendo servido 
bem, llc111'11m com dit•eito á seus ordenados, 
mnt•cndos em lei. o que lhes têm sido invurin· 
volmentu m11n tidos. 

O ordcnndo por,·ehido pelos oito mestres, 
nctuulinento contcmplndos cm follw, é de 8001$, 
c IJ<Oon, annuriOs a cada um. 

Enti'e cites, contum-sc o Sr. Bor1io Tuunny, 
quo foi mesli'e de Su11 Mogcst.ndo o JmperndOi'; 
o Dr. Lu iz Vicente de Sinioni, tnlvez o deeuno 
do lli'Ofossorndo ili'aziicii'O; Fi'. Josó de Snntn 
J\lnriu Am:ll'nl, todos notnvois por sua compo· 
tencin nns mutorins, ~uo cnsinnram. 

Embora nno exista lei ospccinl duclnrnnrlo-os 
vilnlkins, sauo o illusu·ndo senmlor, que muitos 
cmJH'egos cu,ios Cill'gos nfio cst~o cm Ji!i dccln· 
rndos l'ilrdicios, llCio jli'atica tem sido collSi· 
derados Iaos. 

Snhi'O ostns verbas insignillcantcs relativos í1 
famiiia impcriul, todus osllltuidas nn Consti· 
tuiefio por :rmor dn dignidade da nnçiio, como é 
OXIÍi•esso no lll'l. 108, níio sei si é digno do nús 
cstnt•rnos nqui apnrnndo ]mrcellos minimns do 
or~amon to, sem nliris podei' nllei'al' nquiito IJUO 
jí1 a s:dwdoi'in do corpo legislntil·o ostaiJeleceu 
ha inais de ''0 nnnos. · 

0 Sn. SiLVElll~ DA MoTU :-E' sú jltll'n n UO· 
tacão do Im peru dor. 

0 Sn, MINISTilO DO llli'EIIIO :-Fico, pois, fól'n 
de duvidn IJUe ni10 se faz niais desjll'zn:dgmnn 
po1• cunta dos corres puiJiicos com a ctluca(·iio 
dos j)i'incipes. 

O Sn. SH.VEIII~ DA 1\[0TTA :- Essa rlespcza é 
VUi'invol, segundo os ulnncnlos elos pl'incipcs; 
:~ó a 'dotucüo do Imporndor rlque niio é. 

0 Sn. MINISTJIO DO JliPElliO :-Soure tudo jnl~o 
monos npropriado insisJir·sonesto ponto, qunnúo 
6 sniJido qno o chofo do Estudo concorro nctunl· 
monto com 10 ~:. dn sun dot:rçrio em favor do 
thosouro publico; o IJIIC os Srs. Condu d'En o 
Duque do Snxc tumiJom contrilmem com ti~; dn 
sua dotnç;io. 

O noiJro senador cm ~.· lognr intorrOfiOU no 
governo si n nomonçüo do vendares foi feito 
pelo miuisu·o do Imporio, ou, ropi'oduzo os 
pnbvt•os do S. Ex., si osto ussignou·o como 
mordomo-mór. 

I 

Creio que o noiJro senado!' niio IJUiz sonüo 
dnJ' occnsiiio o que sohro este ponto so prestassem 
os devidos osl:lnrcciniOntos liquellos que, fórn 
dos tu recinto, uúo lenham conhecimento destes 
assumptos. 

O nobi'O sonndor, melhor do quo ou, sobe, 
como o sabe port'oilamente o sentidO, que tncs 
nomeações· süo netos do governo, feitos e rofc· 
rendndos polo ministro do Imporia, com n rcs
ponsnbilidudc lc~nl dosto alto corgo. 

O minisu·o do lllliJCrio niio cl, não pódo sor· 
mordomo-mór, como interrogou o nobre se· 
nudor. 

O Sn. SJLVElnA DA MoTTA :-E' o que ello ó. 
O Sn. MINJsTno DO IMPNUJO :- lia de se Iom· 

brar o nobJ'o senador IJUC o decreto do 23 do 
Dezembro de !81>7, ex podido pelo distinc to 
estadista conselheiro Monolll Alves Br:mco, cn• 
tiio presidonto do _conselho do ministros c minis· 
tro interino do 'Imporia, regulou tm·nlinnn te· 
monto cst" nwterin, dcllnindo os cargos hono· 
rificos da cusa impcri:rl, os quoes süo inteirnmon· 
te dislinctos dos ompr8gos do serviço do poço. 

As nomeações pnrn os cargos honorincos 
da cili'lo indicodos nrlljueilo decreto süo feitos polo· 
ministro o sóci·etario de Estado dos negocias do 
Imporia. Os empregos, porém, do servi~'o. do· 
p:iço porloncem cxolusivamonto í1 administm· 
çiio da casa imperial, o coi'l'Om pelo mordomia. 

Mos o decreto foi mais longe, 
O art. ti.• dispilo tm·minantomontc, que om cnso 

algum o ministro do lmpcrio substituirr'c o mor· 
domo;mór como algumas vezes so praticnvo 
anteriormcnto. 

A da lo!' de ontiío, o ministro do Irnperio llÜO 
pódc cm caso algum exercer as funcçües de 
mordomo-mór. · 

O Sn. ViSCONDE DR Bolr RE·rmo :-Apoiado. 
0 Sn. MINI STIIO DO JMPEIIIO :- J>ssoS cargos 

!Jonot•ificos, nilils, j:i estavam assim dcllniúos 
na cm·tn do lo i do 2:1 de A" gosto do 1821, q ne o 
deci'Clo de 18r.7 n1io rez mais do que nmpliur, 
firmando o Ycrdadcirn doutrina· constilucionnl 
nesta ponto. 

Desde que na lcgislneiío c nos actos solemnes 
do governo ost:i definidn n natm·ezn o CUI'llcter 
puramente honorillcos desses alio~ cni·gos, cor· 
tamontoquo niio é licito mudar-lhos n denõminn· 
çiio por outras, rtue só tivessem por flm depl'imir 
n suu tll'ceminoncin. · 

Devamos, do u11m Ycz, acabar com as idéas 
falsas a esto I'Ospoito. · 

Os cargos do vendOi', gentil-homem, cama· 
rista, etc., dn cnsn imperiul, sú tum ournotoL' 
honorillco, dellnirlo em lei. 

Os I'OS(lOCtiVOS fllllCCiOIIIII'iOS OCCU(lllni, MS 
solcmnidndos da curto, um lognr do honra, como 
os minisli'OS rle estndo, os conselheiros de estado 
o outi·ns nilus dignidndes. 

A' cssn posiçiio tum siilo clwmndos, dosdo os 
dios ela inllopc:nrlencin, os cidudãos mais dislin· 
elos deste p11iz,nns loltrns,nas armas, nos scion· 
cius, na mogistrnturn, nu alto politicn,guurdnndo 
o j ustn eouscioncin do sua tlrmeza do (li'incipios 
o li sogm·nnço port'oitn do sua digniduiiO. 

E a VOI'dndc ó que essas distincçõos honori· 
flcns dn corto confe1•idns nos nossos homens do 
estado, nos vultos mais proeminentes do nossa· 
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historia politica, nunca n opiniiío os rocobon 
cowo um motivo de suspoicüo ou do quabm do 
suo indopondonciu o intogridude. 

Posso apontar os nomes do Murque1. do Santo 
Amaro, um dos redactores d~ nosso Constituicíio, 
do. Marqucz de Paltnn, UUfJUO uo Caxin>, Antonio 
Cal'los, Visconde de Allmquorque, D. Alonoel, 
Visconde do Almoté, o outros vcneraiJdos vullos 
do nosso historiu, qtw faziam parto da corte, 
quando os sull'rngios populurcs os collocaram na 
cawora ou no serwdo. 

E' um dever do todo cidndüo aco lar o h ou rnr 
as instituições do sua patriu. Esso oenliwonto 
só o enobrece o o/ovo. E' o q uo · nos mosll'o 
o oxom1•lo da Inglatol'l'a, 1wiz om que a opinião. 
é tudo, 

0 Sn. SIL\'EinA DA MOTTA: -Nua é OitO a 
questão. v. Ex. ahi o3la allel'ondo. Ninguom 
disso quo em cous11 indigno; o que eu disso u 
di(IO é que o parlamento niio se deve compor do 
crwdos do. paco. 

0 Sn. MINISTRO DO IMPEillO:- E' essa jus la· 
mento n expross:io quo rne n5o sonvu bem, nn .. 
tithose pcrfoiln dus leis e dcCJ'Uios jú 110r mim 
citndos, que são os r1ue rvge111 nestll maioria. 

Suo caJ·gos houo1·ificos, j:í o doclurei ; e a 
opiniilo nacional nunca~e monifesiOu cm anta· 
gonismo com elles. 

O Sn. SJr.v&mA DA MoTTA:- Nito acho isso 
em paiz ncn h um. 

0 Sn. VISCONDE DE DOM UETlllO :-E a.camarn 
dos lords nu lnglnterru? 

0 Sn, MJNJSTnO DO IMPEnJO:-QunJquer do nós, 
seuhoros, póde abrir o Almanacli de Gotlm, o ahi 
ver quantos hornons de estado, da mais elevada 
posição politico, occupum, nos diversos paizcs du 
EuJ'UJlD, cur:.:os honoJ·ificos na curto respuciiva, 
sem que d'nbi lhos resulto o mais leve dozar ii 
cousideJ·açi'o publica do quo gozum. Temos ont1·o 
onu·os o exemplo do·Jord Beuconsfiel~. chamado 
pela rainha a rawr parte da côrto quando exur· 
cia o nllo cn1·go do primeiro ministro. 

Nn Dulgioa, na Austrin, em Portugal, appnre· 
com igunlmonto occupan~o os cm·gos houorifl· 
cos dn côrte os sous muls eminentes homens 
políticos. 

Em nosso pniz, sonhares, teria eu necessidade 
do vir, no soio do sonudo brnziloiro, dof'ondor 
uosto ponto u mcmoriu scmJH'O I'Onernda do 
Cuxins, ele Euzollio de Queiroz, do VoJ':.tueiro, 
cujoR nomes symbulisum tudo quanto a J'oligiuo 
do pPtriolismo tem de mais eluvudo t 

O ministol'io dn maioridude, toJo olln, foi 
uomendo filll'll os allos COI'IIOS da cô1·to, justa· 
monto na occnsiiío do coustituir-su; o nlguom 
]Jodor:i dizm• que homens du oruom dos Audrn· 
dus, dos dons Cnvnlcnntis, dns Limpo~ do Abreu,. 
dos AUJ'Olianos, tivessem soll'l'ido quebra no seu 
caracter politico acoitando a honra fJUu lhes foi 
conferida? 

Niio. Seguiram .todos o nobre o austero con
selho do cllnncollor d'Agucssoau, que sobi'O 
honras dizia: 

• Niio as devemos ambicionar: ninguom [lódo 
erigir-se om juiz do merccimOJito pro11rio. 
Concodidus, ni1o os repudiemos, flUO o ni1o con· 
sento o sentimento dn vordodeiru modostla. • 

Perguntou 'o nobre senador: • O Sr. ministro 
roC~J·endou o decreto do sua nomouçJlO ? • Creio 
1111e S. Ex. qunntlo tratou dustn questüo por· 
guutuu si o ministro reforenddm essas netos 
como ministro ou como mordomo-mór. Jú ros
J'ontli quo tuos nomeações SJio netos do g,;ovorno, 
ontrum nu categorin das distine<;ões uo ~ U uo 
arl. 102 da Con;tilui('fio do Imporia. 

E tanto assim é que, Tedando n lo i de !~ de 
Junho do 1831 á regoncin a concessão de dis· 
tinc~õ~s honorillcas o condecorações, esta j ui· 
gou-so, durunto todo o poriodo da mouoridudo, 
inlliiJida de fuzor nomeações para os cargos 
Jwnorill"os da côrte. . 

O goveruo respondo por Ines nomcoções, esses 
actos >ÚO sons; o isso jú foi doclnrudo solemne
mento pelo conselheiro Zacarias, eowo prosi· 
dente do consolho om !868, cm resposta a um 
honrado senudor pela provincia do Ilio de Jn· 
Jlüii'O, . 

O ministro actunl não assignou a nomeação, 
que sobJ'O cllc recahiu, para um cargo houori· 
fico da côrte. 

Sog·uudo n pratica onlro nós seguida, quando 
o neto ó rol11livo a quulque1· dos ministros, a 
nomom,iio foi referendada pelo hon1·ado Sr. pre· 
sidonte" do conselho. 

O Sn. Su.vmn .... DA Mo·r'I'A:-Essa niío·ó a quos· 
llio; ostú sondo deslocada pnra outro terreno, 
ma• hei tio chumul·a a terreno verdadeiro. 

0 Sn. MlN!STilO DO lliPEil!O:-Ouvirci COUÍ Ioda 
a attonc:io a V. Ex. e procurarei rcsponde1·, 
con1o o tenho feito, dando tostenlUnho da consi
dorar;fi" que mo merecem sempre us suas obser· 
Vll~õos. 

O nobre sonndor ocoupott·so cm seguida úo 
dec1·eto do 19 de Abril. Agradeço a S. Elt. ter 
trnzido a autoridade do suas polnvrns em favor 
de algtunns das di>posit;üus desse decreto, que 
S. Ex. reconhocotl serem salutares. Jú tive oc
casiiio do deohJJ·ur na cnmm·a dos Srs. doputudos 
que acoito em gorai n 1loutrm11 do decreto. Ha 
nlli idé11s nmitu alll'ovoitavois, que apenas pro· 
cisnm ser completudn;, rozcndo·se um cst udo 
mnis amplo do todu a mnteria. - · 

E' o que ost:.,. fazendo uaquollu cnmal'n a ll· 
Juslmtlu eomrnissúo do instruc,;üo public3. 

Cump1·o meu duvor du siDI:l'ridado, doelnraudo 
quo eu nüo teria ~eguido a fórmu que se adOJllOu 
1111 OXJICtli('iio do decreto, 

1~111 nosso rugimon, o meio quo o governo tem 
do fazm· prevalecei' as idéns que julgnr uteis, á 
ll]li'Osental·as ao )JaJ•Inmouto, l'azcndo·as passar 
lll'in Jlrovn da discussúo, que é fundumontul ao 
systemn. 

O decreto tom idt!as muito nprovoiloveis, o 
pol' o8sa razflo um dos meus primeiros netos, 
qunndo tomei conto des negocias do imporia, 
toi su!Jmottol·o no oxnmo o sancçfio legisla· 
tivn. 

O nobre senador occupn •SO em seguida dos 
oxnmos gornos, J'ozoudo sobre os ta mataria cou· 
sideJ·u~õos da mnio1' vuliu, 

Ell'ectivnmento a Jll'Oficuidndo dos estudos só 
se ]Jódo autor por meio da probidade scicntificR 
nos oxa111es : é dovor do governo a fiscalisoçiío 
]mra osso fim nuccssnrin. 
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Si nbusos se têm dndo, nuo provam cm todo o 
co~o conlro n lnsliluiçfio; provoriom contrn o 
governo, que niio houvesse cumprido o seu 
dovr•r. 

E' isto, quoslffo do crlterio na escolhn dos 
oxnmlnodores. l'ui cxominodor nn inWucçiio 
pn~lieo, como prores~OJ' do eollocrio do Pedro 11, 
o tive occosina do VÔJ' que esses exomes siio 
um o verdodeirn nccessidnrlo. Fororn ali os mui to 
providcntomcnto instiluido~ pelo rcgulnmento 
do 17 do Fovort>lro do ·ISiil,, que ,,inrln hoio é 
corno n conslituiçiío de nossn instrucr;iio pnltli~n. 
Dr•sdo ossn épocn l'ozr•m·so es<es rx:unrs, focili • 
tondo nos nlumnos quo :i estn crirto nmur•m do 
todns os prnvlucins <lo lmpcJ'io n hnhilitt~rom-se 
porn poclor seguir os curms superiores. Certo· 
mente que no meio clossns turmns de milhnres 
do nlumnos, ns nplidões, c·omo os esturlos fc!itos 
siío dcsifl'tlncs. Uns f11zem oxumrs oplimos

1 ont:·os soll'l'ivois, o outros nuios, E' o r1u0 so dn 
em lodo o pnrlo. 

A qucstã••, como cl issr, c\ csr·olhor·sc oxnminn· 
dOI'l1 ~ (jUc !'Ú connrnm npprov:H;iio n nlumnos 
que a mert1Ç:1m NiiA veio rnzi10 JWitl qnnl $0 
clcvn n'cnbt11' eom esse~ Oxnmos; ncndito. pcln 
contrnl'in, qnn isto t1·nrin grnvc tl'nnstHJ'no 
:iquolles rpw so propoom sCAUÍI' n cn:'J'Cirn lit· 
trrnrin, m::triculnndo·>o nos cursos superiores. 

O nobre scnndor dcclurnn·st• l'nvo:·nVI'I 1i con· 
scrvnc:lo dos cnr~os d0. p1'ept1rntol'ios nm1cxos ás 
fnculd;rdes do direito, e estou do perfeito occilrdo 
com ns obse:·vn~ões do S. Ex. No seio dn com
missiío ti\o occosiiío do monifr•st;rr·mc nesse 
sentido. Quonto mois ampliarmos os J'ecuJ·~os :l 
mocidndo estudioso, mois toremos consultodo os 
interesses dn instrucç1io. 

O nohro sbnndor, or.cup;rndo-so cm ultimo 
ln~tnr dus escolas suln·cnc·conndns do municipio 
neutro, cstrnnhou que so dósso essa snbvcnçiio, 
e ponderou ~uc, si se fosso n rozor o conto das 
subvcntÕI'S d:odns n cssns escolas, vcrifit•nr·SC·iil 
que 11 dcspczn corrcspondonto o cndn alumno ó 
de !00$ 11 ~00/i por nnno. Neste ponto Jlnsso mi· 
nistro1· no nobro scnurlor inl'orm:rções positivos, 
que clemonstrnm que tnl supposiçüo carece in· 
toirnmonlo de rund:rmcnto. 

Ti v o or.cnsiiío de npresentnr :i nohro r.ommissiio 
n rclntüo das JG c~colos subvoncionndns no 
m unicipio neutro. 

Estos cscolos pertencem todas a frcguo?.ins 
sulrurlwnns por ~o:•em justnmente esto< nquel· 
las, cm que tor·nn·so nocossorio levnr n 
instJ·ucçiio a porto do pohrc. O nobrA senado!' 
declarou quo • cm t:res efcolns si10 os proros~orcs 
r11lo procurom os olumnos o ni10 estes qno pro· 
curam os escolas • e ou digo '\uo isto serio o 
idt'ftl do instrucçfio llllblicn. I nr·mo·in pOJ' 
sotisl'eito ~i pudesse rnzor com quo o cndn um 
desses humildes logor~jos eo podesso levor n 
instrucdio a quem nilo pódo vir rer.ebcl·n. pelas 
disloncios e peln corcncio do rocnrso~. Nom ó 
outro o pensamento dos escolas ombulantrs. 

o Sn. SILVErnA u MoTu:- E' só nn corto 
rJUO so procurn JIÕr tudo ti llOI'tn do pobre ; nns 
provincins 'tudo se põe longo. 

0 Sn. MINISTRO .no IMPEli lO:- Mesmo, fóra 
do municiJlio do curte, vamos que os governos 

provincinos tôm procurado otlender o mnis pos· 
sivel a este r o mo de serviço publico. 

A pr·ovo r•MI'r nc•s rofprctivos órçnmentos,pelos 
q unes so vcl que algumas \1rovincias d.cspcnrlem 
u qunJ·to c n torço porto r o snn receilo r:om o 
i nstrUI'('iío ·puhlico. 

1\ssim n leslemunlwi em diversas provrncws 
qnr. tenho ndmini~trnclo, c o mesmo digo do 
ou I rns, cujo movimento no serviço do inslJ'UC· 
çiio publica tenlw ocompnnhodo, 

O Sn. Sn.vJ~mA DA MoTTA :-Nns provinclos niio 
n1'11 nm dinheiro 110r1• dl'spenc!cr n mi!os cheins 
c11m n inslrur.çf,o lillblicn; aqui é quoo hn muito 
.Poro pôi' :1 porta do pobre. 

0 Sn, MINIS'rllO DO IMI'ER!O;- Existem, COmO 
d iS>H,dr•zcscis cscolns suln:encionndas _no mnnici· 

IJio neutro .A que tem mnror·subvençno é o asco· 
o do S. Clcmentc,do nSfocinçiro propug~dorn do 
in strnrçuo public:r, a qtwl tem elo consignoçiio 
JãOn pOi' mrz Jllil'll mnis do rento C cineOCDla 
alnmnos de frcquencia clfcctivn. 

N cstn escoln n quota dr• subvr•nr.iio, que toca 
pnl' ntm11 a radn :dumno, é rlc 12,)000. 

E' c~:sn UllHl 'ú~coln, qne tem d;1clo os mclho
J'e~ rcsulrndos, ftmrcion:mrlo muito rogulnr· 
mente, gru~~ns zi dedicn~~no de sua llignn dirc .. 
ctorio. 

Além dn egcola da Copacahana, quo tem maior 
CJUOlU SCg'llC•SO uma 3.• escola, (jUC recebo 80n 
mons:Ícs de sulivcm;fio: esl.:\ situaria ti run do 
Tl:I!Jirú nn oxtc·on1a ele Catunrby, sondo fc·cquon· 
t11cln JlOr 2~ alumnos, Nrstn escola a quoto de 
subvetl!'iio crorJ'cspondc o !0{$ pol' nlumno nn· 
nrwlmcillc. Todas os demais escolas tarn 608 
mensnes do subvcn~iio. 

O nobre senador julgou que nesses lo~tnrcs 
seria mais conveniente crenr·sc escolas publicas. 

0 Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA :-Sem_ duvida Ó 
mais dispendioso, mns é melhor. 

0 Sn, MINISTRO no Illi'EIIIO :-Logo que haja 
meios pora creurcm-so essas oscolos publicas, 
niio mo opporci o que se l'a~a; mos n despoza é 
mrrito mnior·. 

No escola Jlllhlica ha o nlngucl dn cnso n 
pnAnr·sc, o que niio ocontcco com a escola 
sulivo:rcionntlo. Nnqucllas o JH'orossor pl'rceho 
!20/) a Ui015 por llll'~. olém dn consi;mnç:io de 
200,i. Nn m11iOI' porto dos cseolos subvoneio· 
nnil:rs, a suhwnçiio é elo 60{$ por mcz. 

N11 cscoln publica o Estnrlo pngn um ott nutis 
ndjunlos. 

!ln alr'm disto o o nus elo jubilnçiío elos profes· 
sor·os prrblicos no fim do certo numec·o tleonnos; 
"rlltificnçiio pelos scrvir·os IJUO prostom, qnnndo 
~r·J·vom bem no llm do '10, 15 o 2ti :mnos, o que 
DiiO acontece com OS OSCOJaS SUbVOIIl'iOnndas. 

0 .Sn. STLVEIDA DA MO'l'I'A :-As OSCOJ:rs sub· 
vcnclouodos siio apenos um nnonjo porn os 111'0• 
l'essores. 

O Sn. MINJSTno DO l~n•muo:-Accresce que uns 
escolas sullvencionndns os 11rofcssorcs do pr0111'io 
Joglll' possuérn muis u coullonr:n dos puis, o quo 
neste nssumpto u do muitn importnucin; on· 
tJ'I•tonto que, com os professores que viío no
nwnc]os pnro ns o~l·olus do ft\~a do cidodo di1·se 
(jUII>I SI'Uilli'O O JnciO UO aSJllrtrr(·lll logo O I'IJ• 
moção pnrn n cillode, re~ultoudo d'ulri relto· 
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rndos pedidos no governo pura n sun trunsfd· 
renciu. 

Isto é tffo commum r1ue hn bastante difficul· 
dado, poro encontrm··sc professores pllblicos 
que quoirnm ir o"cupnr os cndeir11s du in· 
sti'Ucçtio publico fóra d11 cidade, Ao pusso q11e, 
quando os esC'olns sfio ru~idns por bons pl'Dt'es· 
soros das luculidudes, estes niJO aspirando truns· 
(erencill, ttlm IIIOiS l'IIZiiU de eSIIIUI'Ill'•Se pnra 
merecer 11 confi11nçH dos p:1is, o que é circum· 
stnncin muito l'uvoriJVel no ensino. 

Cruio que foram estes os pontos de que so 
occupou o nobre senudor. 
. 0 Sn, SILVEIRA DA MDTTA!- Sim, senhor, · 
0 Sn. Ml!'óiS'I'IIO DO IMI'ERIO!- Qunnto JÍ es· 

cola normal S. Ex. reseJ'Vou·se paJ'o em out,·n 
occusiiio fnllar a respeito: eu o ouvirei com 
toda ntlonção, tomando om todo o apreço suus 
ObSOJ'VIIÇÕOS, 

Pns~o a respondo!' 110 honrado senador pelo 
Muranluio que nprosentou ama emenda nfim de 
augmeu ~I NO n subvenção do Instituto Historico 
CODJ llllliS i :000n000. • 

0 Sn. AIENDES DR tiLlrEIOA :-Afim de resta· 
belocor n vorbu da proposta do governo. 

O Sn. MINJSTIID DO JMPJ~mo:- Devo informar 
ao ~e nado o que existe a este respeito. 

Como se vil d:~ lubolla res11eetJvn, o institato 
histomo Iom tido, cm virtude rln lei de 20 de 
Setombi'D de 1857, umu subvenção de 5:000~. 
Além dessa subvençfio o corpo leHislutivo tom 
votado ,,ara o instituto historico 2:0oun, dtJSLJ· 
Dltdos :i ucquisil;iio, nu J'uropa, de uocumentos 
e noticius c1ue interessem 1i historia c gcographia 
do llrnzil. 

Esses 2:ooon roram nn cnmurn dos Srs. depu. 
tados reduzidos a 1:0006000, 

A illustJ'nda commissão da camnra dos S1·s. 
deputados dosejoa ser eseluror.idn do moda 
pelo IlUDI se fura essa despezu de cópia e ucqui· 
siç•ia"de doeumontos,para a 'lunl se desJinnvum 
invnJ•iavelmenJe todos os nonos 2:ooonooo. 

lnfurmoi que a pl'incipio J'óJ·a o sr. Varnha. 
gem,depois Visconde dePorto Seguro,o incum. 

. bido dussn com1nissiio nn EllJ'Opa. D'uhi pi!ssou 
clla u ser do>ouJponliudll pelo Dr. Gonçalves 
Di11s, commendndur Jofio Francisco Lisllon o Dt•, 
Antonio UenrJqulls Leal. 

Dopois quo esta distincto lilternto rotirou·se 
PDJ'D o llrnzJI, ostn commissãu deixou d~ exisliJ•, 
vendo esta verlln dtJ>tinnlln 1i uctJUisicJio' de 
documentos, a illustt·adu com missão da cnmnrn 
dosSJ·s. deputados julgou convoaicnto roduzil·u 
d metade. 

Vrl-se, Jmis, que n honrado commissi!o não 
proceolea som exumo perfeito, clll'gundo a llnnl 
ao resullndo do qno nenhum incunvonienle 
hnviu nestn roducção do r[UOin pura pesquizn de 
dúcumentos. 

Concordei com estn emendo. 
. ll, UJJJu vez 'juo o-tou com u paluvrn, Sr. pro

Sidonle, peço icoucn pnrn dnJ' mutt pnrocor 
sobro as OJJJilndns ol!'eJ•oeidas peln honl'ndu com· 
Dli<SÍIO dosta llll!lliSt!l I:UIIillrD, 

No § i3, C•,m:tm dos 8Btlrrdores, n honrnda 
commis;fio diz : , Em voz du ur,o:U48~, dlgn·so 
030:0118~. Divitln·so esla vorbn cm duns, sendo 
umu IJUJ'a subsidias tios sunndoros, e uutrn purn 

secrillnrin, expediente, etc .• Conc~rdo Inteira· 
m•mto com n emendn. 

No § i4, Cam tra dos depntarlos, n honrnrlu 
com missão diz: • J~m vez do 853:9405, dign·se 
806:740,1. Dividn·so esla vorlm em dlliJ s ; sendo 
lluJa puJ'a subsidias dd rleputudos e outro p11rn 
socretaJ'in, oxpodioJJtc, otc •• Aqui não houve 
uugmllnto feiro poln illust!'adn commis<fio do 
senudo; tinl•n hav;do um engnno de som ma 
qne eru preciso rectificm•, e foi, creio, o que rei. 
a illustrutln commissJio. 

§ 19. Culto p11blico. Concortlo i:::aulmonte com 
n reducçiio o bom nssim com 'o pnrn~rnpho 
U!IICO. 0 

§ :!0, Semina1·io,ç episcopae&, Concordo iganl· 
mente com esta emendo. 

Nn verba de Instruct:'io pJ•ima.oia n secwtdaria 
do municipio da cât•le, Íliz a illustrn~n comrnis· 
são : 

• Eliminom-so, nn emAndn da cnmnrn as 
palnvrns : -:mppt·imida a d".<peza co1n o etteÚrre· 
!lado do matt·l'ial das escolas. • · 

Devo inforJl!nr o que se pussou a respeito destn 
vorbn, o n I'!IZ!IO puln fi Uni n honrnda commJssiío 
da cnmnJ'n dos Srs. dt•JlUt!ldos cntenrlou o u 
m<'ll ver com fund11mentus, supprimir ostu'dos· 
pozn. 

Desdo quo so creou a inspectoria gornl da 
instrucç»o pJ•imnrin, no municipio dn côrte 
occupando o C!IJ'S'O rle inspectai' gorul cida~iios 
du ordem do~ S1·s. Eazebio do Queiroz, Visconde 
do Itnhornhy o oatros, o serviço do fornccim"nlo 
de mobilin t\s escolas se fez sem haver parn isso 
empregado espodul. 

O Olllprego uo que se tJ•atu nuo esJá creado 
por IHi, como so vê nu respec.tivn tubelln. 

Nn nusoncin do lei, que J ustillcnsso n despozn, 
a illustJ'odn commissiio da camara julgoa não 
poder mnntcr ostu verba. 

Até i873 pelo menos o serviço se fnzin som 
inoon,voniente, o som necessidade de empregado 
especwl. 

O professor du escoln e o respectivo delegado 
litternl'io desemponl.ava.n isso, quando se tor
nu vn nr.r:essario • 

Nu r11bricn 3;), rolntivn no a•·c'dvo publico, n 
illastJ•odn commissiio do senudo diz: • Suppri· 
mnm·so na L• purtu dn emondn da cnmarn as 
sc;:uintos pnlnvrns:- dHVI'IJt/o as l'ssp clivas 
{tmcçõl!s su premtclddas p•lo dil'rctor. • 

A couJmissfio da cuJuarn dos Srs. depu· 
tndos jul·~DLl que llJio doviu continuar n verba 
de ~:0001$ com o chronistn, porque desde o 
fallecimento do Sr. cono~o Fornnndes Pinheiro, 
iJUe era olll'onistn rio lmporio, nunca mais I!Oll\'e 
JICS>Dil encnr1·eg•da do J'nzer este trabalho. 

SuppJ•e.<sn n verba, n commissüo ent,ndea, 
quo podia essn incumboncin ser Jlerfeitumento 
desdmponhodn pelo illustrnrlo director do nr· 
chivo. • · 

· Quanto ú rullrica 37, sobro o LtJCBII de artes • 
o/Jic•os, a proposta do governo Jl•Jiliu 15:ooon, c 
o ·nugmonto feito na cnmJJJ'U dos S1·s. deputados 
é de mais 20:000~; OJío foi feito do accili'•ID com 
o governo. Na necessidade imperiosa, em que 
estnmus, do não nugmenlnr dospeza, mio hn 
J'ozüo para nlternr·so o que estil na proposta do 
J::OI'orno. 
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Peço d ostn auf:(u~tn cnmnrn hnjn rlc r~lo· 
var-me, ~i niío siio completns ns infurmnçõos que 
ncul>o do dur . .llstou tll'ompto n ministrar todos 
os muis esctnrccimontos, que rorem preciso~. no 
conceito dos nobres senadores, pat·n exumo per
feito dns dos/1ozas o dos s.ervi~os do ministerio n 
meu cnrgo. Muito bem I) · 

O Sr . • Yunquelrn:- O honrndo minis· 
tro rlo imporia, na questão impor tnntissimn do 
instrucçfio pulllica, respondendo no nobre so
nudor por Goynz, ncnb~ do dizer poucas pnla· 
vrns, como !IUO quot·ondo illudir essn incnndcs· 
cent11 questiio. 
· O illustre senador por Goynz hnvin qncslionndo 
S. Ex. ncurcn do decreto do i fi do Abril do nnno 
pnssa;Io o dn execuçiio par·cinl que es>e decreto 
ost:i tendo; o nobre mmistro contentou-se em 
dizor quo, em gernl, ndherin ii doutrina desse 
decreto, mos entendin quo o modo por qno dto 
foi experlido niio oro o mais regulnt•; que lct·ia 
prerer·ido apresentar essas idéns no parlamento, 
par•n quo cllas ahi fossem discutidas o transror
madils em lei. 

Pnr·eco ·me qne por osso rórmn o nobre mi
ni~tro procurn i Iludir n questão que nos occupn. 
O pniz n:io póde contentar-~o com esta resposta. 

A instrucçiio. pu!Jlicn é um ramo do serviço 
mnito importante. Hn mnis do um nnno !Jue 
no parlamento se discuto essn celobre questioo 
do decreto de 10 de Abl'il do 1870. Parte deste 
decreto roi mondada executar por um simples 
aviso de 21 de Mnio do me•mo nnno •. 

Houve muitas reclnmar;õcs no pnrlnrnr.nto, 
muitas recl:rrnnçlies nu imprensa, e o resultado 
dos estudos supuriorr•s veiu confit•mat·que nós, 
os criticas, tinha mos toda n rnzfio ..• 

O Sn. B.mÃo DE COTEGIPE :- Apoiado. 
O Sn. JuNQUEtnA :-..• quando nos revela· 

vamos rontt·a semelhnnre decreto, apresentado 
sem a minirm antoriznr:ão legislativa, pelo 
potlet· t>XI'CIItivo. O resultado voiu conlirmat' 
nossos previsões. . .. 

o ;enndo >abo que hoje, nos nossos cursos 
super·iorns, ltn r:nmo quo 11m comp"'to nbnn
dono dos estudos, o ó no prnprio rolatorio do 
nobre ministro que so pódo encontrnt· n pt·ovn 
du qnrl osto11 diz••nrlo, jtois que na escalo pol~· 
terlhnica dostn •·i'Jrto , mxarum rlo fuzrt·-se 210 
exnmcs; 11a rnculdude de mr.diidna dn Bnhin 
~O estudantes deixaram de cOIIlllnrecer a exame; 
na do rlio tle Jnn,.lt•o, 161; !ln rnculdnde de S. 
Prrnlo niio vem o numer·o no relntorio do nobre 
mini~tro; mos nós subamos que os o~tudnntes 
dessa rnculdudo adoptnrom ntó o systemo de 
vinjnr duronto o annn lectivo. do modo quo não 
pod"m estar preprrt·ndns convenientemente nas 
mnterios quo lormnm oquolle curso. 

Ora, dinnto desse estado do cousas, diante 
dessa annrchin que ostu lnvr·ando, pt•incipnl· 
mente nn instt·ucçiio snpcriot', o poiz pódo·se 
contentar com as pnlnvrrrs fugitivas do nobre 
mini,tro do imporia, quo nos vem dizer que 
conr:or·da em geral com n doutrina daquelle d~
crcto. comqunnto ni•o o ncho lll~nl? 
· lloje, cm mnterin desto ot•dcm, niío ó licito 
nos guvct•nos oxternor sun opinião por ostn 
fórntn. O q uo o nobre ministro devia dizer ern 

qnnes ns hh\ns desse decreto, tlesso plano do 
estudos quo nceitnvu, o quoos nqucllns l'ts qurres 
ni•o prcstnvn n sun utlhcsiio. Porventura quererá 
o nobre ruinistt·o continuar a appellidur esse 
!locroto do eusino livre, ~unndo ulii nponns se 
innng-urou O systnmo de /l'equcncia /iVI'e, isto é, 
do fnltn de npplicnçilo por pario dos olumnos ?... 

0 Sn. SiLVEIRA. D.l. MOTTA : -Do ensino 
escravo. 

O Sn. JuNQUEm.\ :- ••• systemn em que o 
governo ost;i a intervir constantemente, niio só 
no tJUO so refcro á ii!Strucçiio secundaria, c1mo 
ü instrucção supot•ior, conhecendo dos proprios 
O>tntmos, impondo multas c todos os meios 
coercitivos pnra qne o ensino so fn~a como elle 
yuizer? Ptldo· se chamar a isso ensino livro? 
Quererá o nobre ministro nesta motorin, como 
o vul~o ignoro, elevar á categoria de ensino 
livre a fJ•equencin livre·? 

Desde 11ue o nobre ministro roconhoco que 
osso dect·cto foi expPdido contra n lei, porque 
hnvia drJsappnrecldo n autoriznçiío de 1856 e u jle 
1858 pnrn que o govomo pudesse rcrormlll' o 
ensino prima rio e secundo rio !ln côrte, e igunl· 
mente o superior do todo o Imperio ; como não 
se pronunmnr nhertamento r.ontr:i esta invMão 
do poder legislativo ? 

Essa nntot•iznção foi usada discretnmcute pelo 
entiio ministro do imporia, nosso digU'O eollcgn, 
representante do 1\io de Janeiro ; seu neto roi 
sujeito io apreciação do pollcr legislativo; o, pois, 
não se Jlodin'mnis innovnr cousa alguma sobre 
esta mnterin. E si uindn houvesse duvido a esse 
ro>pcito, o nobre ministro oncontrnria un lei do 
or~amonto de 2ii do Agosto do 1873, nrt. 10, 
disposição terminante do- quo nmn uutorizaçiio 
conret·ida no governo para reformar qualquer 
repnrtiçi•o ou serviçà pnblico caduca no Om. do 
dous annos, si nfio roi usndn ; o si o roi, o po· 
der executivo niio pt\do iutrorluzir mais cousa 
alguma nossa reformn, que Oon sujoitto ;í apre· 
chu:ão c ultima pnlavrn do poder ledslativo, 

Portanto, a illeualidnde dl!sso tloct't'lt1 ó fla· 
grnnto, o o nohro ministt·o concordo cnm o !la. 
Mns, pergunto, osso estudo do cousas p.Jde per· 
durnr? 

Pois entiio um d~crcto tiio importante, quere· 
organiza a instrucção publica em torlo o !111 pet·io, 
e rtuerí reeontrecirto ille~nltJelo proprio ministro 
da repartir:ão, pórlu produzir seus offoitos, como 
estrí Jll'Oduzlndo este? 

Naturnlmonte dit·ã o nobt'e ministro que o 
governo nctunl não tmn culpa desse estado do 
cousas, porqno o decreto roi sujeito ú oprocinção 
do poder le~lslntivo. 

Mos, senhores, desde quando esta eslo decreto 
sujeito no oxnme do poder leg-islativo, desde 
quando a cnmnrn dos.deputndos tom entre mãos 
os~e tra!Jnllio? E porvontut•n o governo actual 
tem empregado nessa questão a doei ma pat·te dn 
actividade que tom desenvolvido om outr•ns? 
Pois, si so reconhece filiO o tlecroto ó iltegal, 
mas estu produzindo seus oiTeitos desnstr·osos, 
pot'que o nobre mlntstro niio tomo n si n sua 
mollificuçiio ou revognçiio, porque nlio oxigo 
dos seus amigos da outt·a cnmnt•n que apresou· 
tem desde logo nm parecer, o niio o raz sol' dndo 
pnrn n discussão? 
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J;u rJnizorll quo SS. El~x., om nm11 11111tori11 
dost11 ordo111, rJUO reputo lln mnio1' i111pOI'lnncln, 
porqno n instrucr.Do tl 11 bum sobro qnrJ púdo dos· 
CllnSIII' O J'UlllrO 00 p11i1., llfiO Ci'liSIISSOfll OS lJI'II• 
r.os ; niio so conluntnsscm cm dizei' no SCil:ldo 
Í1no, como Pilntos, 111\'lWl ns mfios um somo· 
lholllO Cll101'l:[OIICiO; n;íu iUIII)IISSOIII [!111'11 11 Cll· 
Inlll'll dos dcpuludus todu 11 culpa; nrio dissos· 
so111 npenus qnc o <locroto, umiJOI'II contonhu 
nlgumus doutrinas bons, conltndo ó omin,~nto· 
me!TIO illognl, O O g'OVOI'JJO O Ollti'Og'OU Ú upro· 
Ciii(!ÜO dn Cltnlllrll I 

Sonhoros, o g·overno uiío foz o monor usforço, 
não pode n seus :uni~os que trnto111 do dar um 
pm·oce1· unm tio sor discutid:111 quost»o, o deixo 
tntlo ir COI'I'cndu du poior l'tirmn possil•ol. J~u. 
pois, niío posso doiXIII' do ro.,ponsn!Jilisllr tum· 
bem o IHtili'U ministro paio trista. r.stntio 0111 
quo se ochn o instruc~iíu pn!Jiien do !lll(ltJI'io; 
s. Ex. jó devia I.OI' obtido do seus amigos 
da ennwi·n um voto explicito sob1'e r.sto do· 
CI'CtO. 

O seno do j1i o dou, I'OYO~nndo 0111 nmn vo· 
tn~iio o docl'oto; mas não foi·:1di:rnlo 0111 virtude 
do pl·omosoa solemne, qno nos fl!Z o eX·JII'Osi· 
dento do cunsolho, do qur. bl'Ovomonte nos to· 
riamos do oceupnr destnmutol'i:r, quo viria da 
onmarn dos dt•puludos. l~stn [li'Omossu niio l'oi 
cumpl'ida, o o nollr•J minislJ'u devia ter-se os
l'orçndo pnrn qno no cnmlll'n j:\ se tivo~stl dis· 
cu lido este nssumpto, dig-no, som duvida, da 
no~:-;n nuenn:"10. 

Mus o ostÍido octnnl vni oontinnnnifo o niTo ó 
sli o ensino suporiol', tnmiJOill o ensino socnn· 
dn1·io tia cul·to rosontiLI·SO muito dus disposições 
desse dncrcto. 

No proprio rclatorio do nobi'O ministro so vil 
quo 11 I'J't'flllOn•:iu no crtllo~io do Pedro fl 1limi· 

· nuin mnitissimo dt•jJOis· dessa facto. Jln li em 
uma pnblien~üo reccnlo, l'oitu nu· Jornal do Com. 
?IIYI'Cio, ostu noticiu, quo ó cortnmonto doso ui· 
modoru pal'/1 a insti'UC\'ÜO sccund:rrin (lo ): 

• Colleql~ do Pedro II. -No onno pnss11do o 
inlel'll:tiU, n extoi'Dnto, ronnitlos, IIJll'Olll(ltlll'lllll 
quuti'O !Jnehnreis eniiCtti'Os, o cumn su rlu>pendo 
nnntuduwnto com os dons f'Stnbelneinwntos 
~00:0001], n~a cnda bnchill'ol nm HIO:OOfl1)1100, 

• Tum prng1·odido mnilo 11 instruct•úo pu-
blico nosles ultimos tempos III , ' 

O rolotorio do noilre ministro ncc:ontún bom 
o;tn fnlln tio J'roquencin ; IIIOS d'ondo prococ!o 
ello? O f11cto den-so depois do JH'Onlulg-nçüo 
do decreto do 19 do Abril. 

Pois ontiío osso docrnto, rJuo tem por nm dif· 
fundi!' o inslrucçiio pu!Jiiou, ucoblll' com todns 
11s antigos IJOI'I'Oii'OS rJuo o eh a modo hoje ohscu· 
l'lllllismo Jovnnlovo, JII'Oduz osso rosullncio, 
foz com que lirJUOm dcsm·lns ns nulos do cullo· 
glo rlo Porll•o !l, foz com quu cndn !Jnohol't•l 
vo11hn o custm· ct•m contos do róis no l~stmlo ? 

Jl fJliOJitO 110 onsino Slljlei'ÍOI', O nOiJI'O ministl'll 
'nbo porfoitomonlo quo o~ r.studnntus de di I'Oito 
mulriculnm·so, I'Otii'UIIJoSO pnru suns Jli'Ovincios, 
viín JWI'I> ns l'nzendos do seus pu is o voll!illl no 
Jlm do nnno JIOI'Il J'uzorom exumes I Quo oxomes 
podci'ÜO l'ozor? 

Portanto o seno do niío se pt1do contontnl' eom 
11 respostn do nob1·o miuislro ; S. llx. JH'cciso 
vollnl' sobi'O o nsstunplo o llizol'·llOs quoes suo 

V. IV 

os ponto.~ quo lliOI'Ccom sun r.crjulosconcln, 
qunos os fJIIO roptHiin; o promotlor·nos que vai 
Clll'itlnl' lodod os ~eus esi'DI'I!OS pnrn c1ue u cn· 
mnra dos deputorlos Jli'Oill'u Ümo doci~u•J sobro o 
IISSUfll[llO, OU onliiO CJUO IIIJS uqui pi'Oiig'UIJIOS IIII 
discuss:'to do llOSSO projecto, J!I'OjoctO ljllO JIÚI)O 
SOl' CIIIOIHIIIdll, JIOI'fJIIC tUUO pude S~l' lllllll 1 IIIOS 
o estudo uctunl é possimo. 

O Sn. Itmw10 D.\ Lu?. : - Apoiado. 
O Sn. JUNQUI·:IIIA :-0 sonndo conhoco n minhn 

opinii10 nccrca do decrolo do JO do Abril; po· 
dul'in clla SOl' ~IJVfll'll uu occosião,.JIOI'quo Clguoi 
inl[li'O'~ion:ulo pnl' nquolliJ neto do dictndum 
tio govo1·no, o por nrruull:rs tlisposi~õos quo doi· 
1111'11111 11 iJOI'I'II mli:mto do ludo IJUIInto SO Iom 
feilo IJIII scmollwnlu ma/OI'in; mas osso opini:io 
ptíi!L' stll' rnotlilkudu cm pontos socundnrins, em· 
iJOI'U IIIJ iJ'I!I'Itl (!IJ JIOI'SÍ.'l:t IIIIS lliOSIIHIS itiéiiS, O 
eon,it!ei'IJ fJlW foi um grnudo dcssorviço feito ú 
instt'IIClÜO publicu o cxpodi~iio de solliOJhnnle 
dcerdo. 

Nús nfio iumns muito bom, mos inmos soJTri
vcllllclllo, o o tlocroto l'oiu porturbnl' tudo, do 
sor·to rJIIO ngoro I! preciso l'oconstl'llil' do no1'o, 
O O IIOIJI'O 11lilliSiro Jll'eSIIli'IÍ Ulll g'l'aiHlO SOI'Vir.o 
:i enns:r pu!Jiien si consog-nil' reunir em um prÔ· 
jl'clo 11S disposi~ões s:ilutui'OS, ns disposic•üos li· 
hol'llo>, os di;posit;õos, cmam, Jli'Opl'itis para 
oJr,vui'Ofll o uivei du no.<So iustl'UC('ÜO pnblica, 
e sulrmcltcr osso ll'ub:dho ú considcroçiio do 
tlOLi(!l' Jegislati\ro . 

Ahi nito osqttc~;n S • .Ex. o purto l'Oiigiosn, 
porque elln tun1 uma :::rundo sic-nillcaçiio no 
futui'O dn socit·dndo, c é por i;so quo nostn occn. 
si:io n5o po:;,o dcixnl' do chumn1· o nttonçiio do 
nol11'o mrnistro, qno foi hu puueo pl·csidcnto do 
minllo Jll'OI'inoia, JWI'U 11111 fucto nnomolo, que 
nlli so tem passn<IO desdll o innnglll'n~ÍIO destn 
sitll:HiiiO um rollu;f10 1'1 inHti'UI'r.fio publicu. 

Subo S. llx. rpw cm muiti1s locnlidttdos do· 
quolln Jll'OVincio, nssim como nns do oull·os do 
iflljlOI'iO, O CUI'~O tiO illSJICCIOI' littOI'III'iO 01'11 
qunsi sompl'O clndo nos Yigurios do; froguozius, 
jJOI'(jUO OSLOS t~lfl 11 jlf'f!SUIIlJf('fiO do l'OUllii'Clll 
o' requisito~ ucco;surios Jllll'll bem eXOI'Oei'OIIl 
osso cul·g·o, [H'incipnlmoute nos p:tl'OIJlrins do in· 
tc1·ior, onrlo niio :r!Juntln pcssonl illustrndo. Pois 
bem, na Jli'OVincitl da Jluilin, desde n innu~tu· 
1'11\•fio tln ncttwl sitnnçiío, fo1·:nn dcmittidos 
37 vign1·ios do cu1'go do inspectores Jitlororios 1 

Ol·u, u clomissiio 1lo Ulll ou out1'11 vigurio desse 
c:u•go pOdt>l'in pnssn1• dcsnporcebidn, mns Lenho 
uqui umn !is tu du 37 vignl'ios, quo se pccliu po1· 

·OOI'titliio uo re{!Urlii)ÜO ân inSII'uc~ão publicn do 
Huhia. . 

O Sn. D.IN'l'As (ministro rltt jullit:rr):-Jo:' preciso 
VOI' si sfio yig-orios collndos ou cncommon· 
dndos. 

O Sn. JuNQU&m.l:-· O facto dr.monstrn corto 
JII'OJl"sito tio governo, o do fil'l'Cdlll' dn insll·uc~iio 
Jluhlicu n Jlol'lo I'Oii~iosn. 
o sn .. D.\N'I'AS (ministi'O rlll justipa):-l'org-unto, 

JlOI'IJUO IIIHJill'll:t JII'UViliCi:r h:r C~I'Cil ~O 80 VÍg'll· 
l'ios oneOnliiiOlltillllOS. 

O Sn. JuNQUWIA:-V.llx. cstci fÓI'a da questão, 
Nesta listn ostüo compl'ollondldos muitos vlgnrios 
collodos. 

31 
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O Sn. DANTAS (ministro da justiça) : - Mns 
outr•os n~o s~o r;ol/ndos, 

O Sn. JUNQUr>riiA:- A insistoncia dó nohro 
minisll·o rJUCI' dizor quo esses vigur·ios por sor·om 
eucommo11dndos podiam ser r·cmnvidos. 

Mns cumpr·e que o noili'O ministr·o noto qno 
entre esses 37 vigar·ios muitos sno colilidos, se· 
n"o todos ; e cu cito-lh~, por exemplo, o vig-m·io 
Firmiuo, quo o noiH'O ministr·o tnnto elogiou o 
quo é viga rio collnrlo. 

'l'odos esses vigarios foram domittidos rlos 
c~rgos de inspectores lillerurios por· q ues!Ucs 
politicas. 

Isto quer dizer qno ostn situ~ciio niio mnrch~ 
muito do aeetll'(lO eo111 o lll'incipio que snstonl:l 
u intervenç"o rln roligifio c dos seus ministros 
uo ensino publico. 

O nobre ministro do imporia, que administrou 
nqnelln proviucin, natnralmenle concorrrm 
muito pnra essa lista; e o seu sncccssor tr•m 
tido p11rto notavcl nclln. Assim, os vignr·ins 
dnrJtWIIII provincia, IJUO tanto ltlm concor·riuo 
paru n sua insti'Ucr;~o, como i11spectores lille· 
rnrios, siio excluidos. llm son Jogar quom tem 
sido nomeado? Pequenas influencias eloitOI':ws, 
pnr·a assegurarem o seLt JH'odominio soiJI'O os 
professores das eicolas publicas. O facto foi 
uenunci11do pela imprensn. 

Mas corno o nobre ministr·o so dcsvoncilhnrú 
pnrn cnminhnr· por ontrn Ll'ilhn, si vejo o go· 
vornu dominndo peln inlluoncia qun Lendo a 
afnstnl·o do caminho que pódo lovur a nossa 
seciednde, e JH'incipalmonto a nossn mochlado, 
n respeitar o que ó rcspoitavr.l, a considerar 
santo o que é snnto? 

Qunndo por toda n pnr·te se levantam essas 
icléas quo so clwmnm novas, ns idéns tios dono· 
minudos-OSJliritos l'ortos, Jllll'cr:o que o governo 
niio se mostrn, como d!!VO, sollrancoii'O a uma 
CO!'lll OSCOJa que IJUOr JlCSal' SOiJI'U turJO, O de IJIIO 
o nollre ministJ'O, assi11r COIIIO os sons collegus, 
JWI'üCtJ que su J!oixnm i11flnir•. 

Eu tenho nqui, c po>so ler no sonndo, um11s 
pnlnvrns dirigrdas 1101' 11m dos sustontnculos dn 
silUa('iio na outrn cnrnam, o qual conjura o 
governo u sustenlur essns idéas, a "nir·:r1' o1n 
communicn~ão com o espirita dns trevas. ll' 
um repre~cnt:mte dn nn~·no qnu dil'igo no go
vemo essas pnlnVI':ts, ns qunes o governo aco
lheu o felicitou, porque o govul'!lo actual n~o 
Iom forç11 para se libcrtnr dessas peins. 

AS plli/IVI'US do iiiUSli'O I'O[Il'eSCIItlllliO 1111 OULI'II 
cnmnrn 'ão :1s seguintes (Ir!): 

• Eu desejo IJUC nesta ministorio predomino 
sempre e com todn n sincor·id:rde 1tr1unll~ iu· 
~tincto de liiJCI'dndo u quo Promlh"n chnmn,•n 
S11tannz, qmmrlo nas snns lutas com o lli'Ct•!Jispo 
de llesnnçon, os to considc!'llvn o ospil'ilo do li bOI'· 
dndo como Sutnnuz, !lu peço Jicon"11 pnrn ler o 
soguinto ti'Ccho do Proutlhon (lê): • 

• Vom, Sntnnaz, vom, cnlnmnindo dos p11d1'es 
o clos reis I !JUero nllriiÇIIl'·te o npor•tur·Lo cllntm 
o poilo. lln muito tempo que nos co11hecemos. 

• '!'uns obrns, dilocto tlo meu corur;iio, niio sfto 
sempre bcllus otliJOus ; poré111 sri ollas rliio um 
sont1do uo univorso o niio consentem que olle 
sojn nhsur·do, · · · 

• Som Li, o que sel'in n jnstit'll? ... nm ins· 
ti11ctn: a ra~iio '1 ... unu1 rotin11: o homem? umn 
lwstn. 

• Só tu nnimns o rocundas o li'nlllllho, t.u. éll· 
nohroc"s a l'iqur•w; Lu SOI'VCs dn dcsculpn :\ 
autoridudc, Lu pões .o ~ollo :'i vil·t.ntlo. ' 

fút tamilc111, S1·. III'Osidollte, invoco esse es
pil'iLo, 11:'ro so!J n nome do Sntunnz, porr\ue esto 
süa r11nluos ouvirlns molindrosnmonto t wolo:.ri· 
cos n nindn osti'Oilll'Cidos dos 11o!Jros dcpula~os; 
IIHI~ J'ut.~o 11 invoen~~o do nwsmo cspil•ito snb o 
nome Lncifül', po1·ta-L.:. ;;11 illvor,;, esse ospi· 
rito purn naim11r o ministorio netu:d (riso), e 
pnrn :111imar todos o; minister·ios verdndoir•n. 
IIIOnLo lillei'IICS ; osso espirita cujos primeiros 
sopro; comer;nrnm n COJ'I'er no seculo pussndo, o 
têm an~mcnL:11IO neste socnlo, e nos scenlos fu· 
lnt·os scril o espil'ito que hn tlo ngitnr n humn· 
nidntlo pnl'n o! ln con::c:~nit· os nwis eslt•ontlosos 
o os mais lll'illufntes rosnllatlos do suu acti·ri· 
rlndo. 

(1lfaito liam; muito liam, O Ol'ador d com]i1·iman· 
tar{o por m lito.l St•,ç rlaputarlos.) • 

A' l'isln disto, se11horos, rocoio CJUC essn ntmo
sphüi'll em 'Jllo vil· o o i!OI'OI'IIO excr,;n f,,rmiduvel 
pressfio soltro o nolli'O ministro o produ~" fataos 
rosnl ta do>. 

E' por· isso qno o nollro ministro do imporia 
se viu nn ontl'n carnara om serios omlmruços 
pnrn responrlo1· (r i11Lerpollnção do um nobr•o de· 
putndo prdo Arnnzonas, S. Ex. aehon·so no 
nwior emllnr:rço da sua vida, 

O Su. DAnÃo DE Co-rEGIPE. -Mas sarotl·SC 
llom. 

O Sn. JuNQTJtWlA:-0 noili'O ministro, collo· 
cndo outro sou dover• c a snn eonscioncin o· o 
receio de desagrHdal' aos nll inn Indo.;, vi 11·se abri· 
g:1do, cotno so diz, 11 neccndcr umn volu n Lus
llel o outr11 11 S. Miguel. N:io ousou em occasiiío 
LITo s"le11111o conLrHrinc· o cspil'ito !JUO puirnvu 
SOIJI'O li CUIH/11':1, 

O nobJ•c ministr·o, intorpollado ucorcn dn vinda 
do.; paLir·es jo.;uilas quo Lêrn sido cxpnlsos da 
!lr·anrn, Li o ll!ll murlu t~o cruel o iniquo (apoirl· 
do.1), quo cxc1Lou energwns r·oclnmnções do llispo 
do Angui'S ... 

O Su. D.IN'I'As (ministro clrr illstúur) :-E' bom 
ler u respostn dudn n os~o lJispo. • 

O S11. JuNQUEI liA: .:... ••• expulsos, IIJI07.nr do 
doentes o valhas nl~uns, uo 1110smo tompo !JUO a 
11mnislia frnnqur•nvu 11s purtns dnrJuello pniz uos 
Cl'iminoso.< o incondiurios tlu comr11nnn, o noiJI'O 
minisLJ'O, digo, 11"0 respondeu como doviu. 

S, Ex, dt!\'in flizer quo, si e:-:ses pndJ·o~, ex
pulsos dn 111'rlllJ)ll, ViüSSI!HI LCI' no Hr:rzil, do
wrinm sei' l'ecebitlos. como qnnosqunr outi'OS 
o~tl'hngeirt~s, n quem nf10 se nt~gn hospitulitlnda; 
em ver. rio tlt-cln!'lll' que lhes YodHrin cstulwlecor 
cong-rogn~~um~, uwlhot· SOI'ill qno houvestoo dccln· 
r11do quo, rPIHLivnllwnto a osso ponto, so 1111111· 
teriurn us doter•minuçiios do ~ovorno IJU~ não 
pcr·mittem q 110 ns Ol'r.IJJIIS l'ti.~ulni'Os ostttb~Je. 
cirlns o11tro nó; rnndom noviciuuos. 

Mns n:ro do1•in ompo11il111' logo 11 pnlnvrn do 
I(OI'OI'no no sentido do nunc11 IIJllll'OVIII' somo· 
JhnuLos cong·t·o~n~~õos: pnrquo o nobt·u minlsli'O 
Sllho que te11tns ostnholocitlus om nosso Jlltiz vn· 
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rins onlons relig-icsns re~nlnrrs, o qno ollns tum 
cnmln !1ndo pnrn tuna morto lenlu em vir tudo do 
um uviso do minislerio 1ln justiça prollibintlo 11 
nd missiio <lo no v i<;ns; ossll nviso, pOI'<lm, pó do 
ser rovo~ndo, o pn<lor legi>lntivo p<'u.lo resoh•et•, 
om nome rlu lilwrdado, r1no nlgnmn dessns ordons 
admitia novi~os, porquo niio so [lórlo probibir 
que um individuo sujn militar, lillOI'nto ou 
monl(o. (Jlpnifldos.) 

O nnbt·o ministro, depois do tor sustenlndo no 
priiteipio do disclll'sn, o nlé corto ponto, n boa 
dout1·inn, qnnndo lr:~tou do confrontnl·n com n 
lei odiosn, 11 Ioi do co/11/llltc, ost:~belecidu cm 
tnm, muito so ontibiou: n"o deu stw opiniiio 
t1c ,inri~consultn, do gr:.vcrno, porquo mio so 
mlmilto ~overno que n:io lonlln opiniiío, qne niio 
saib11 interpret:ll' n lei, o nobre ministro niio 
disso, como devin: • llssa lei cst1i rc:vogndn pelo 
clowso, cslá l'uvogndn pelo arl. 310 do Cofli~o 
Crimin:1l, esti1 rcvo~adn pelo § 20 do art. 17!1 
du Constitni~iio do Impci'IO.• !~to é o qno dcviu 
di7.CI' o noh1'e ministro parn liOnl'lll' 11 cndeirn 
cm que so soatuva, porrp1o é preciso li aVO I' cOl'a
gem nossa posi<:"o, principnlmenl.o hoje quu 
umn corta ondu lendo n su!JioVtlr·so. 

O Sn. MENogs ns Ar.lmro,I:-Eslnva com modo 
do mouita, 

O Sn .. TUNQUErnA:-Isso é que o no!Jro minis
tro doviu dizei' por honra do g-overno, porqnr. 
o proprio i\Inrr1uoz de Pomlwl, si hojo rususci· 
tnsse, jnlguria sun lei intcirumcnle obsolclll c 
dcstlsadu. Pois urna lei que ostabelccou us penas 
do conllscaçiio tios bons o do niOI'te para todos 
os individuas dnrJUclln ordem rclig-iosn o pura 
todns as Jwssous !JUO pm·vcnturn se con11nn· 
nicnssom eom ollos, Jlódu ter hoje applicnçiTo 
no llt·nzil ? 

NITo subo o nolmi ministro que membros 
dess:~ oi'dum tem cs!arlo onlf•o nós olllciulmcnto 
rcconliccidos poJo governo, om Itti o om ou
tros logm es ? 

0 Sn. BAIIÃO DE COTEGIPE:- Em Santa Cuthn· 
ri nu. 

O Sn. JuNQUEmA:-Niio sabe o nobre ministro 
que, po1· disposi(•iio tlo nosso codigo criminnl, 
desde IJIIO nello niTo cs!eju dcllnirlo o delicio c 
cstn!Jolocitln u ponn, nlio !111 snncçiio lcgnl contl'll 
quolr1uer neç"o ? Niio snllo o nollre ministro 
que n ponn 111io pôrle pnssnr iln posson do delin· 
quente? Como é, pois, que, pnssndos mnis do 
HiO annos, pódo applieiii'·SC n IIIOIIlliros diHJtwlln 
ordnm ossu lei, que ehnmnrci <lo combate, o;s:~ 
lei rlo pnixlio, 0111 quo so lllllOntonm pni11VI'IIS 
sobro p11lnvrns, 11111'/ISOS sobro phrnses l'ut•inas,. 
pnra juslilknl' OIICio? 

Noto o uolJ!'O miuisll'o rJtlO ossa lei s:mgtti· 
nnrin, cm umito~ lo~nrns, r·ofol'indo·so IÍCJlWlln 
fl!'dom, n chlllll/1 .wwto institnto; por conso
guinlo, o ndin or·n Cltlltt·u o:; irulivitlun:; fJlli' n 
olln purtmu:i,un nnqu~lln ncttwlidnd'l; niio pôdo 
pussnt' n s1~us i'tWI.'I!l'iSot'íl:.:. A lei luvnntn im· 
lliiiiiSOS l'IIStiiiJOs lllll'll dOII/OIIStl'llr 1[110 OS indi
VidiiOS OlllilO [lOI'IfJIH!OIItf'S 11 Of'([l'l/1 tilllilllll ai· 
tOIIIIIdO f'OIIfl'/1 11 Vifill fl'ol•l'lli, lllllllll/lfiO fJUO 
hoj11 :1 hi:-~lot·in 11:h1 r·ueoulloeo tulvez ecnno 
Ul'ÍIIIIllt"ldllllliBIIns JH.lR!inHS a f!lll~lll ~C nttri!Jllill; 
illiiS, 1[11111110 IÍ proprill Oi'dUIII, 1\ IIOtiiVUI, 11 [I' i ll 
consid~rn cu1110 ~111110 lnsti!ulo, 

Portnnto ó cloro,' senhores, quo S. Ex. como 
ministt•o cons!itucionol devio dizor : • Ao lm· 
po1·io podem nporlor IJUnosquor individuas cs
li'On~oil·os, rospoitnnilo nossos leis ; os congro
gncões relig-iosas so podem os!obelocor em nosso 
pniz, dosdo que sujeitem IÍ opprovnr.lio do go
VOI'no seus ostnlutos, cm virtude do lei do 2~ ·do 
Agosto do 1800, o flnnlmonto oquolln lei do snn
g-uo c elo conllsençiTo, depois do promulgndn 
nossn liliernl o súhin Constituiçlio, dr pois de pro
mulgado no~so Codigo Criminnl, não tom mnis 
r:~zfio rlu sol', • Mos o nob,·o ministro não ousotl 
diwr isso; c~tnboleccn premissas um pouco ro
A'Uinres, 111as chegou n umn conclusiio quo po
de~~o ni(radnr n o~sn cscoln que vai fnzondo 
pro~nlytos entro nós: niio !evu n· corngom do 
innn~lll'nr n vordndeirn doutrino. E' isto quo 
lnmen!o, porrJuo a autoridade nesse ponlo devo 
r.s1.11r de cnhorn erguida o não de chapéo nn mão 
pedindo 11111'11 ser lolerndn. 

W o quo vejo, A indo sobro nogocios eecle
sin~ticns, wnho um outro documento puhlicndo 
[lOIO llOIJrC rniniSli'O Olll nomo dO I(OVOI'nO; Ó O 
qno ennstn dn uma puhlicnrão fdln no Dirl1'io 
Oflici,ll o rospoi !o dn 11 pprr,va.,ão dada no; esta
lutos do duns socierlodos muiio uteis, fundados 
parn flns humanilni·los o urro poro fins reli
gio~o:i. 

A roligiiio nhi existo, mns niTo procisavn de 
approvnçfio · as sociedades foram fundndns puro 
Dns humanilnrios. 

nenro-mo á sociedade para ampa1•o tlas mcni
uns clcsvalirlas o i1 sociedade das Sm·vas do Senhol'j 
n primuirn Iom por nm cttidnr dos moninns po
lu·us o dosvnlidns, a ,,,g·unda dos nlfnias c paro
monto dns íg-roj:h;. 

'l'Oilllo-so oxporlido os decretos a[Jprovando os 
cstntutos dossns dtws ~ociodades; uma parto dn 
impronsn censut·ou o nnbro ministro e eu queria 
que S. Ex. viesse pelo Diar1o 01/ícial dizm·: • O 
governo fuz muito !Jern cm face da lei de 22 de 
Ago,to do 18ü0, lendo ouvido n respectivo 
secção do conselho de ostndo, como ouviu, o 
sondo favornvcl o parecer perfcitnmen!e lon
çndo polo nobre senador, 1.• socro!hrio, de 
n ppt·ovn t' toes ostatulos. • 

O go1·erno devin !or tido n corngem do dizer, 
este ora o son dever : • Fiz muito bem em op
. provar ossos oslntntos, porqno ossns duns so
ciedades so dil·igom n llns justos e humnnitn
J'ios. ~ 

O governo niio recusa nppt•ovnr os estntutos 
de qunntn sociodnrle nlii appnroco pnrn fins mnis 
ou monos eonvcuicntos; cntrctunto, <Jttnndo so 
tl'nt:~ <lo socimlmlo:' pnrn ampnro dns meninos 
dcsvnlidns o pnro cuidnr dns nll'nins ~ pnromento 
dns ig-rej11s, o ~ovm·no como quo pede dosculpn 
du ns lot· np]li'OV/Irlo I 

O nniJro ministi'O do imporia mnndou publi
Cill' 11111 urtigo no Dial'io Officirrl do 13 de Junllo 
dosto unuo; osso urtigo trnnscrovou o porecer 
lu;ninnso dn socciio do imperlo opinnndo ]loln 
IIPI•l'OVor."o do ostnlt!los llns sociodndos n que 
nonlw dÜ referir-mo; 111ns o noiJI'O minlstt'O 
:ll'liculll 111110 dosculpn no publico; como quo 
pm"n pot• enii'O 11s 1dns dos 11111'1lnsigontos com 
seu 1'11opúo nu 111i1o, pedindo· lhos IJUO ui10 o 
neens""'• JlllriJI!O 'lltnndu entrou pnrn o mlnls-
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torío j:í nchou n fJilostiTo om pé do ni10 JlOc!oc· 
rctrotrnhil·n, o nponas oxpodin "8 llocc·otos. 

Diz nm ll'i!rho di!sso m·tígo (/li): 
• Qil!llltO ü. ia lorvonç~o d\1 .1c:tunl Sr. mínís· 

u·o do cmtu•rco no,to nogncco, donJoustl'll :dndn 
n exposiçi1o sllpl'll quo eonsi,Liu olla nn oxpmli· 
riTo, pt•ln respoclivn sorl'l!tal'ia cln estado, ex· 
Ó,7icio, ch1 ueto que ora oll'nico lcrt:1l oh1·igndo dn 
illlJWI'i:d rosolu~~o do ~~ do Fevoroirn, fJWl 
oslnvn plena o completa, o n:io podia clob:nr do 
ter exocuçüo. • 

Eis uqui: \'ÔO sonnc!o o nobi'O ministro iJtJI!ill· 
do desculpa no publico por ter mnndndo suhir 
n lume o Uect·cto nppl'o\r:mtlo os cstnLHlos rlos:-;n.; 
duns socicclnclcs, porqno S. Ex., qnnn1lo l'll· 
ti'Oll pnrn o miuislerio do imp~1·io, Jit neltou as 

. cousns cm tnl pci, f/llC nilo poclin dl'ixnr dr: ex· 
JlOrlir o neto. /~slo lt'cchn ti qtw cu u"o f/l!OI'in 
yor llgnrat• nc~liiR oxpHcnçõos. Esto :rJ'tigo doviu 
:-;nmonto opresenlnl' rnzõos solrd:1g, :rpJ·o~ont:rr 
n iiHC~I'Il elo /IIII'Ocor du secç:io ilo il!fJlOI'io elo 
cansei h o du oslndo rJ rlir.ol': • l~m Vis ln ri essas 
rnzüos o governo fez muito bem em expcdil·osw 
d1!CI'Ol0, • 

M11s n:io, aqni bullmr:in·so nmn tloscu/pn, 
pNlc-so qno ·Jo tolere o ;;c to po1 qao rpwnr/u o 
JJOilro mmistro onl!·ou j:í ncliolt ns cousns !fio 
ndi~nt11dns, qno niw podia l'el.rogi'Mlnr ! Ent,·c· 
lnnlo Si SO tr11tassc do [jUIIlfjllCl' OUtl'fl SOIJÍOdiidO 
nwis ou menos livl'e, o g·overno cnr.lwl'fa ns 
columnns elo Dilll'io O}icial com jnstiliclltivas 
do pleno direito, OIOI'IIl'ill 11 \'OZ C dil'in: /M:'l 
JJIIS minli:~s fnculd:11Jtos: o IIm ,nün é illir.ito, 
niío 1\ illlmOI'UI; O g'O\'orno nãO pódc l'OCUSIII' 
sua sancr.iío. • 

I ln um"u fJUrslffo, Si'. prosidt•ntr., fjllO mol'eecn 
ntloneno r/o senndo: tln tf!W>tõo dos dons nvisos. 

O 1Íobi'O ministro do im[lOI'io mo duscu/p,r•í 
,qi por Vdnlurn eu lho enu;o qu:dljnot· Nllltl'n· 
rictlado tmtando rlcsle :~.;snmpto. lJ meu pnn· 
~nmonto n~o ú molo.;tnt· :1 S. gx.; tenho pnrn 
com sun Jlossnn nmniot· o~tirnn.N:1n tros:-;n,(WJ'r\rll, 
cnmn j!Olilico, doixn1' do oollll' muito :ll'asl:lt/o rio 
nobre mini,tro, o o>te nfaolntuonto vem r/o~elo 
n r\ata nm que S. Ex. foi pr•·~illir a minha 
prOVincia O il\OSll'Oll·SO Um jllll'titllll'in IICOI'I'illltl, 
B 11om yl) CJU•), uo meio tlo tudo isto, S. llx. 
mc:;mo, mottL•ndo n m~o om ~nn conscioncin, hn 
do roconhoccr qno I ovo do commotter l'nrias i11· 
jusliçns; po1' isto o III OU nfnslnmouto du S. gx,, 
como pol!lion, é compl!!lo; como cava/llüii'O, 
nãn, mc:onlll'00 IJUO S. 1\x. 111111 to1.los os dotes 
pl'Of'i~o~; . ~ . 

J\Tn~, :-31'. Jl!'eSHlunlc, nno pns~o d!..!JXill' !lo ~hn· 
nHlt' n nttoncüo tln senntlo J"Ohl't1 estes duns nvi. 
~o~ u I'O~fwiC" tl:r npnr:u·:in IW e:nn:n·n 111nni· 
eipirl 1lesln eôl'lo. Urn dÍ•:;srs m'isn:'l 13 dn 2i o 
outt·o do :10, nmiJo,, do .Jnllin. U111 diz IJr:lllco o 
outt•o pi'Olo. 

Orn olll I ileso uão so tl•'•dtJ lol'nr n 111111 11 um 
go\rorno quo r~Xnltlinnndo do nnvn n mnlorin, o 
tomcntlo l'nz01: umn injmtiçn ott umn. Yinlnci10 
llo foi, roconsalOJ'tl o iiUU iidO, Mn~, RI nn o3· 
]lhOI'II 11101'11! islo ú nssi111, nr1 r:splll'l'll proprin· 
mr:nlo gOI'Jl'nllmmttnl o em rolll(:no nns mdi· 
VidUOS CSSU tlicOl'ÍII Olli'l'llfJUOCIJ lllllito, () g'O• 
VCl'llO COiliO lllllir/ntlo 11101'111, lllltidllt/U fjUO 1100 
morro, quo ~o pCI'polün, rjno pnssu 110 uns n 
outrog, o g-rn•orno csl!i no sou tlirr•llo o deve SL'l' 

.. :·: 

clogin do rrnnnrln \lOt'Vüll tÜI':l rcconsidOI'O 11m 
nclo sou, Mas o in1 ivirlno qno oxpcclo 11111 neto 
qno cluvosol' moditado, qunudo no 1.1in soguinlo 
rutl'nctn·su dosso neto, pódo dai' Ulll exomplo u.o 
condcJscondunuin, !ll'tdo deelarnr flllO Jlcnu IIIDIS 
il/llStl'tll/11, IIHIS nfllll jiOI' ÍSSO O publico uOiXn do 
lil'lll' os CO!'OI/ru·ios, isto ti, flUO o pl'imr.il•o n~to 
roi rn•m"s /Jem pensado. Entrio o envnlhuiro rjllO 
faz /1111'10 do umgovorno, quHndo commotto um 
neto quo alguns pndom fJUnlillcnr do lcvin~o, 
011 CJlliiiHio lhe slli'Ceclc no govcmo nlguma m· 
felicirlnde ~n1'n a rtnal ellrl niio cunlribuiu, tolll 
CUI RtlolS 111:10:-i n S:l!IC~'ÜO (l0111rf, é nno fllZt'I'JllfliS 
[llll'lo do govomo, porrtuo n~o prí1lo fnzcr pnr·to do 
g-overno nm momhro qno Jllll':tnto todos rloclnrn 
qnn PI'I'Oll, 1p.re dou wnn dccisiio prccipitndn, 
t/r•seonhucendo os lois flUo l'oA'illlll o cnso, l'urn 
o govnrnn, como enli!lndc mornl, o fncto não· 
tom gJ•nndc sigui/1cn~iin, mn~ parn o itHliviilno 
qno o Jlr:rlimr tum todn. Esse inrlivitluo,sonhoi'C.~, 
po1· mais ljllt! fjUIJil'ltntos prostnl'·/ho tod.1 11 con· 
sidi'I'IIÇiiO, llilfi'UIJilOCOll·SO llll Sll:l fOI'Çil . lllOI'IIi 
pOI'IIIltiJ O JllliZ, 

Lec·oi r.o sonndo os dons ndsos, pnm IJUO 11· 
IJIWIIl 11os Jl•maes (lu): 

• 1.' dirncrorin.-)lini>tot•io dos negocias do 
Ílll(lorio,-nio de .lnlll'ii'O, 27 rlrJ .lu lho tio 1880. 

•111m. o "~m. Si' -U~:.,o/vondo n dttvl.ln que 
V. gx, susdtn nm son omoio do 2'> do CIII'I'IJnte 
lll<!Z, eloc:/nm·lhe. qno, ti vistn tln tloutl'ina do 
aviso c.il·cnilll' n. 1~:1 do 2~ do i\lnl'i_'O de 1Sü7 
o CJI!al tornou npplicavol :1o neto da apurnçuo 
gornl d:ts olcil·ues pelns cnmn,·ns munieipnos o 
pi'O<'tJito do tll'l·. 38 rln lei tio !." rlo Ontnliro de 
18~8, 1100 podom o.; n10111bros tlus referid11s cn· 
mnr:1s to111a1' ]lllrto nesse nela r]unodo cnlro os 
r:idnd:ios votntlo; lmj11 p:IJ'cntns seus, COIIIPI'O· 
hcuditlos nos do que '11·atn o c:itnclo nrtigo. 

• A rnziTo em fllto so IIJ•mn este preceito mnis 
so l'<'ftll't;n qu:mdo, om Ioga!' do Jllll'Ontosco clo 
a/gttns dos votados, rJIIO jii'CSIIJlJIÕO o interesso 
iudil•itlunl dnYormldOI', c:nusn tln suspoiçüo lo~nl 
estnt11ida 110 dilO 111'1, :18, ti o pl'rt[ll'io vec•cndo:• 
o inloi'IJ"ndo, po1· ser un1 1los votnrlos. Aquol/a 
pi'.ohi/Ji(:iio, pois, com Jlli!ÍOr ruudnmonto rl ap· 
pltCil\ruJ uusto enso. 

• A rf~g-ru, ora cstnlwlucitln, nbJ'nng·o niro só ns 
rorCm]OI'<ÍS fJIIII, polo l'O.<U/tndO da· VOtll('fi" j:í 
JHIIJ/ir:nda, podom consitlorai'·SO e!Tcetivnmolltc 
ol••i tus, como illp!OIIos IJ 110, cm coJ•tn~ ilynotlloscs 
lfll1! !'esullOnl rln npnrm;iio g-or;d, vonlwm n 11mu~ 
inclnidns cntc·c os eilladrios mnis volrulns do I is ln. 

• IJollS g'UIII'IiO ll V, g~,- /JIIJ'!]O JJ-,mnm r/•J 
Mallo.-Sr. lli'. Adolplio /lczül'l'n rlo Menezes, 
pt'll'idr'IIIO tlllll/lllll. ellmru•nmunicipnl. • 

• ~linislorio clns no:.:ocios tln irnpol'io.-nio 1/n 
.lnnoiro cm :10 do .Jnllio rio 1880. 

• l/1111, o llxm. ::it•.-Jinvondo IIJl[tHrcciqo tlu· 
yjiJns O fúi:/UIIIIH'ÔI~S n I'OSpuill' rJn UXOCll{,~l\0 do 
/IViso l]oSIO llliliisiOl'iO do 27 do I:OI'I'OIIIO, fJUO 
ll[IPiicou :'1 n[llli'lll'ôo dns oloiçi'ius rio voronrlm·cs 
11 tlonll'ina elo nviiw do 22 do Mni'I'O do l81i7, ro· 
lntii'O :i npur•nçõo d11s nutilonticns dns collog·ios 
uloitm·nos, I011/1o pnr e·onvonit•nto doc!nl'lll' n 
Y. l~x. quo na :1ptll'nt%1 dn c1t-i1:ilo mnnicipnl, 
l[tHJ Iom do nomo~nr 'nllltlnliil, diJI'OI'il a lllma, 
uamnt•n municipal p!'ocedcr do confol'nlidndo 
c:unt a ['l'ntiea 11ttí hoje oiJsorvudll, /lc!lndo som 
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oiTeito o rofcl'itlo aviso atú ulterior decisão do 
govol'no imperial. 

• Deus l(ll!tl'do a V. Ex. -Ba1·cio Jlome111 rliJ 
Jlfello. -Sr. Dr. Adolplto llezot·ra rlo M<mozos, 
pt·osidento da Iilmu. cnmut·a munioipul da 
côrto. • 

Ot·n, nf1Ui V<l o senndo f(UO o nobre ministro 
onlcndOtl 11 27 rio .lulho quo n dout1·in11 verdn· 
de ira ó que os Vot•enrloro; llnront"s do cnndidntos 
votnrlos 1\11 novn oloit.'ão não potlinm fnr.ot• pnrto 
dn sossão cm qt\0 so trttnsso tlo IIPllt'nr os votos. 
Bstn dont1·inn nllo d vnrdndeirn, porque no nviso 
cit•c<dnt' a flUO o nobre mlnisli'O so roforiu, 
trntavii·So do tuna hyplllhoso muito dilferonto: 
trnliiVII·SC rln nput•nr;iio dos vot11tlos 11111'11 do· 
pulados lli'OVinoines, e n oluir;ão rtuo dovin ser 
lillUI'ndn 1\f.(OI'II Ot'a do vel'OIIUOI'OS pnrontos de 
alguns cnntlidntos. Aqui n d•<lllt'Íilll dn ci1·cular 
conduz n lllml!'llo. Os veread .. ros que ostav11m 
sel'vindo foram votado;;; o 11inda que so ehn· 
mnssem supplontos, estes snpplentlls esLavnm 
no mesmo cnso. l'ot• conso'lnnncin o nn!Jt•o mi· 
nisti'O ci<JVÍII l'et• clcstlo lo:.:o qno n doutrina do 
aviso cit•cul:~r, n flUO so t•efllriu" ni<o podia sor 
nppli.e~du :í hypotlwse ela apuru~iio da camnrn 
muntctpnl. 

No o viso elo 30 do Julho S. "x., nalurnlmonto 
ndvet·Litlo pelo sou collo~n cln fazondn de quo 
ossa doutrina crmdnzia ~o nllsu!'do, conll'çou o 
novo aviso dizendo: • Jlpp,ll'ecunclo lluvicl!l.s • 
recl:tutar.ücs . ..• 

Nzio :Íppnt·eceu dnvi1la nenhnmn, S1·. pl'esi· . 
dente; appllrecu<'nllll'Odumnçõo<,pt•otr.slos contrn 
a doutrina elo aviso rio 27 du .lnlho: dnvidn 
nenhuma. Ningnom duvidnvn quo semclhnnto 
IIVÍSO Cl'O eXOt•bitnnte, CDlldllZill 1\fJ IIIJStli'<IO, O 
CJUil frlt•u expedido rulltor: pnr:t sot·vir nu ~llil· 
J'ltr;fio tiO L' clu .lu! !to, Si OSlO plano não SU!'IÍU 
ell'~ito, foi jlot·quo Ill'incipalmonto o nobre pro· 
sidento rio consellw luvnnton-se nostu casa o 
oppoz embargos. l'Ol'tnnLo,ns pt·oprins p:ilnl't'ltS, 
0111 quu !'ui C·.•ncohido o aviso dn ~O de Julho, ln· 
dicnm que o nol<ro ministro quiz destum11neira 
moilul'lll' n mit impt•ess:io que podia produzir 
no puhlico o :tppllt'ecimento dos deus 11ctos r:on· 
tradictot•ios. Pot' isto ruful'itl'Son duvidus,qnnn1lo 
duvidns niio hnUI'O; houve cortezn du quo o 
Jll'imeit·o nviso niio or11 justo. 

Vott dizei' nlguntos p:tiltvt•ns n rospoito do 
obsot·vntot lo nstro~nomko, soilJ'O o quol j:í fiz 
llfiUÍ algumas ollsorva~ues no !H'incipio dn sossüo 
closto nnno. 

llntiio put•cciu imminonlo umn rtlptut•n ontt•e 
o nollt'o mluistt·o d•J impot•io o o digno dit·cctot• 
1ln obsol'Vntot•io nsll·onomico, o ~~·. Emmnnuol 
Linis. O nolit•u tliÍIIÍSti'O, comq11nn1o dodo tnm· 
hom n cstn sciotwin, et·uio on, nuqtwllu occnsmo, 
niio ti'III011 o omino111o Rnilio, CJilO nstd :í lostn 
do OIJSOI'VUtOI'io, com nrplllllll COI'tll7.111!ÍU, jlO!'• 
miltu-mo dizot•, con~ nrpwllo cnvnllllllt•ismo no· 
c.ossut·io, qunmlo so tt·nta com um homom dn· 
IJlllliln 01'<]1!!11. 

O obsot·vntot·io nstronomieo o.;tnvn son<lo !'agi· 
!]O pOI' lllllll I'Ol'llll SllpOI'iOI' IÍ ljllO foi I'OtOiill O 
nuuo !IIISilldO. 'l'ondo o [lllt'lnmrllltO l'oit.o, ness11 
YfJ!'bn, lllliU l'<ldtli'I)ÍIO, ül'll UCVO!' do l!Obi'O mi• 
nlsu·o, 011 do sotl :mtccossor, cutendot··so com 
aquollo .dit·octot• pm•n qno ns consns podossom 
cul'rcl' tio modo regulo r. 

O nobre mlnistt·o o seus co!legos niio tum 
hositndo cm pr.dir crodiLos oxtrnordinnrios, por 
tlulleioncin do vnrllns; o, ainrln hn poucos dms, 
trutotl·so n'lui do nm dessas m·oditos, orn relnç1io 
no ohsot•ntot·io nstronomico. Não digo quo não 
so Uzcssom nlguntos econnrnins; mos :tcllo quo 
n:io so ptlde fazer nmn reduct;iio bruscn du noite 
pnrn o din. 

O po~sonl do ob;ol'l'nlorio tinhn sido mal'cndo 
pola lei' do 18íü, como conl'ossa o nobre minis· 
tt·o. o noto o ~onado quo n vcrb:t mnrcodn pelo 
pm·l,unonlo foi !lo 30:0005 o onobro 111inistro do 
t•,,pento ot•dnnotl no director quo fizesse todas as 
dcspczns com 2ü:000p000. 

Foi nostes.L<Jrmos que o Sr. Liais, vendo.quo 
niio pod in encetTur ns despezns nessa eMpecio do 
loito de l'rocnslo, vendo que niio podia fnzer o 
sot·viço rognlnt'Jllento, dirigiu no nobre ministro 
um otnr:io, que ~<tni tenho, o om que peiliu sua 
oxonu1'açii", ducl:ll'lmdo quo ostava prompto n 
sogtlir pnrn n Enropn, no primuit'O paquete, 
du11do por concluidn ~un com missão. 

O nobre mi11islro scntiu·<O olfondido com 
umn expressão um puuco vivn, mas não dcs
r<•spo tosa, que se ltn nosso ameio, e mondou 
dcv,.lvol·o no Sr. Linis; o na discussiio quo 
houvu nesta casa, ns infnrmuçõus Iludas no nobre 
proshlento do con<clilo fot·am Ines, que levaram 
S. Ex. a não f11zor justi~a no director do obser
vatol'in nstronomico. 

O nobre presidente !lo consclh~ disso n9ui 
quo o Sr. Linis qu~t·in Impor n.o :;:overno. Não 
lw tal; o ~r. Luus nua <!Uill'IU tmpor ao go· 
vel'!lo, o fJU<J disse simpiosmento roi que rc
quorin sua exonorn,;iío o di!'Ígitl no nobt'o mi· 
nisi1'0 do impel'io umn curto quo vou lo r no 
senado,porqne osso funccionario foi apresentado 
do um modo.. • · 

O Sn. Mlli'!STILO no lMPElllO :- A quem ora 
tlit•igidn a cnrln? 

O Su . .TUNQUElltA:- ... pouco fnvornvel. Os 
nnbt·cs ministros o collocot·um em mó posiçfio, 
como um homem interossoit·o quo qnorin impor 
no govCI'llO, quando ollo. de.clnmva npenas quo 
ost11vn IH'r<mpto a l'escmdtr SliU contruto, n 
it··se emborn Otl quo cntfio serviria gratuita· 
monto; mns o que não podia fazer ora deixar 
do pedir ljUO fosso pngo o pessoal subn!Lorno. 

1~ tio fncto, SI'. pre;idontc, cllo levo de pngnr 
do Rua ulgilloirn n esses om~rogndos, o eu vi os 
l'odbos, 1iuà mostram quo dtunnlo mozos tovo 
o dil'cctor de tirar do SOL\ bols·inlio a importnncin 
dossos vcncimonlos. E ó o que mo admira; t! 
rtuo fosso o.nobre minisLt'O do imporia quem 
tlvosso lovndo ns cousas n O!to ponto, qunndo 
S. Ex. mo pnt•oco, repilo, eludo nesses estudos 
astl'llnomicos o motcol'ologlcos, no monos da 
motcm·ologill pnlitir.a. l'ot• consoqnoncia S. Ex. 
o1·n o tnonns pt•oprio parn fuzer cstn quostlio, 
pot'tlllO, como homem illnstl'n~o, ~onhcce· ns 
vanta~ons qno ha pnru a sctanctu, pnra a 
nstt·onomin, pnt•n n nuvogn~ão, do um bom 
ol!s'urvutot·io. O Dl'nzil não pódo dolxnr do tot• 
um l"tu~olocimonto dostos, qunndu potencias 
do. pnsi,no politica inl'ol'iot•, como n llepnhlicn 
At'A'OnLi'nn, po~stlcm um bom obsot•vntorto. 

Nosto ponto, o nobre ministro orn nnxllindo 
pelo St'. miulstt·o da mnrinlw, qtte em um dls· 
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curso pronuncindo nn sossfio do 1807, nn cnmnrn 
dos depntndos, foz os mniorcs elogios no Sr. 
Lias, preconisou n nl tn nocossidado do tormos 
um observntorio bem dotntlo. 

N'o c·spOi'nl·n, portonto, que fosse o nobre 
milusti:o dn impor/o qnem conduzisse a qtwstão 
n osso estado I 

!'eli7.monto, hoje, dou pnrnhons n S. Ex. : 
VOJO que IIS COUSIIS se IICCOIIImrH!nrnm, O O 
nohro rninisti'O podo pura o ollsOi'VntOI'iO as· 
ti'Onomico /18:000~, isto é, mni.< 18:0001~ <lo 
qtto tinha sido. votndo o nnno pnssndo. 

Vort Jm· a cm·tn dlt·igido pelo Sr. Unis no 
nobre ministro do imporia (li!): 

c 111m. o Exm. Si', conselheiro llnrão Homom 
do M~llo.- As muitos consir!el'nrõcs elo !'OS liCitO 
qnc u·ibuto no gov~rno do Sni1 Mogostnilc o 
Imporodor o :i noção hrnziloirn o!Jri•nm·rnu n 
tom:ll' nlgnns mo111entos do pi'ecioso tempo 1!e 
V. J~x. com o incidente quo se den com o mi· 
nisterio a cnrgo de V. Ex. c a minha h Lllliildo 
pessoa. 

• l~m scssiio do 28 elo corrente, interpollndo o 
governo imperial relo Exm. Sr. sonndor .Tun· 
queirn sobre o pef ido do minlw demissüo, dou 
o nobre e illustrndo presidento do conselho 
explicneõrs sobro o incidente, explicn,;üos que 
me collocnm em uma posição falsa per11nte o 
pniz, irrognndo-me uma grnndo injnsliçll que 
nüo mereço. Só posso, pois, nttl'ilmir o~sn injus· 
ti~n ou ás infornmçües menos ox11ctns fol·ncei,lns 
no nobre presidente do conselho, on ii fn!tn de 
documentos por onde porl,sso, por si mesmo, 
aprocinr os factos. Em fJUnlquer dns hypothesos 
fica sempi'C om pé o seu discurso. 

• Poln !eil!trll do mos mo vó V. ~~~.que slío de 
todo infundnrlns ns explienrüas dadas pelo hon· 
rndo presidente elo consc!IÍo, Jllli'quo nuncn 07. 
imposições ao ministel'io n cn1·go de V. Ex., 
limitnnclo-se npen11s o nwu omcio rle Hl do 
eorrento a um podido do exonor11çflo do cnrgo 
que occupo. 

• Uostnbolocidn nssim 11 vorncidarlc dos fnetos, 
esporo fJUO V. Ex. informni'll no nluito honrndo 
prosidonte do conselho dn grnndo injusti(•n que 
mo iri'Ogou, e qnc sem duvida se nprossaril cm 
repnrur. 

c Queira V. E:<. ncoitnr os protestos do o!tn 
considorn~ão do fJUClll tem 11 honrn do ser rlo 
V. Ex. attento venerador.- Emmanuel Li<lis. 
-Rio de .J11noiro om 29 do Abril de 1~80. • 

Vi;, /1nrtanto, o senndo por esta cnrln quo o Si', 
Linis, ongo de fnzcr imposit~lio Hlgumn no go· 
verno, limitou-se a 11odir dispensa dn eom
misslío o r·o~11r oo nohi'O ministro quo so Pn· 
tendesse com o Si',prcsidento do conselho, ofim 
de reetillcnr :liguns pontos r!n l'f"Jlostn que fi,u, 
qunnr!o SO trntOli do IISSUIIIJllllllfjlli, l':II'OCO·IIIU 
que o noili'O ministro illio dl!U mni111' IIIIJIIII'· 
tnn:.~in n cssu l'l!qllil;ir;iio do S1·. LiaiR 1 pol'IJIIO 
ncnhnmn o·xplicn~·no nppni'O•~en ; !! d por h:so, 
p:u·n fJUO ufio poso so!Jro nqnolle 1'11nccion:ll'io, 
sobro oquullo homem di>tiueto, tnl u,·,ustn;iln, 
que eu IOflllli 11 liiH!I'dndu do .ler osta l:lll'ta, 
cujn 101\piu el!c for·neocn·fll", o l"'r ondo >o VIl 
quo olle pcdili simplo<monte Sllll cxolllll'll(•ito, 
eslnndo pr·onlplo, po1·ém,u ~onril' dt) gi'HÇII. 

l'olo urtigo i'OSJlectivo do or(•nmenlo que su 
discute, vejo que os vencimentos desse funccio· 

nnrio cstiio diminuidos. O smi contrato orn do 
1:l:0001j000, c hojo 11:,:-nrn no orçnmonto o quota 
quo lho é r!o<linndn roduzidn a 7:0001j000 1111· 
nunos. 

Soft fJiWsi prof11no noss11s motorins 11strono · 
micnR; s•jnJOnlu mo guio por COI'tns JH'incipios 
gcr:ws fJiiu illll'endi outr'orn, qunndo enrsoi n 
nuln do goog-r11phin o um pouco donstronomin. 

l\lns o nobro ministi'O, r1110 paruco-mo lur co· 
nhccimontos mnis prof11ndos da m11tcri11, dovi:1 
dai' :'lrJncllo estniJelocimonto o rlesonvolvimonto 
Jli'Ceiso. 

Si o nohro ministro não tom os conheci· 
mentos toch11icos, t1 ospecinos, sem duvidn ncre· 
dito que tomumn prcdiSilDsit•ão pni'D cstn scion· 
cin: S. Ex. '"bo fixo r porfcitnmcnto os mori· 
dinno; politicas, o 11ssim me pm·o,:o, porque 
não so illndo nesta sun nprecinção. Nisto nlío 
v:d mnl nlgum, no contrnrio d um gTIIlHIO dolo, 
Jltll'fl o nwmbt•o 110 governo, ter o:-:tn r.or:-~pietu~in. 

Qn11nl!o o nobro ndnistro clio~on :i pi'OI'incin 
dn Jl11hio, que foi 11dministr11r, procurou onton· 
dor-so com 11s pessoas do sou Jllll'lidn qno julg-ou 
11111 is no CIISO d9 esclnroecl·o, entre ol!11s o nobre 
Sr. Jli'esidon te do cansei h o, n cujn rosiduncin 
S. Ex. se di1·igiu. Não so illudiu; os fnctos 
nctttiiCS demonstram quo o nobro ministro do 
impcrio 11certoLt perfcitnmonto, fix11nr!o seu mori· 
tli:tno no on~cnho Pojucn. Onti'OS o tlim fixo do n11 
ilha 1lc Forro, cm Greenwich, 0111 Pnris, on no 
Hio uo .J:~noiro. mos o nob1·o ministi'O foz mttilo 
bom, lixou nlli o gco moridinno, c n nnvegndio 
foi mui Lo !Jon; os fnuL11s nctuno~ dcmonstt·fim 
quo ~n nlli11n~n entro S. Ex. o o nobi'O !n·esi· 
dente do conselho tem surtido o.1 mo hoi'OS 
llil'••itos, o ou ftu;o votos par11 qno uessn 11nilío 
ppovenham o; maiores beneficias 110 paiz. 

Sr. pro:-:idenLo, nostu:.; ullimn:; somnnns lem 
occup11dn o cspirito publico, onti'O outr11s cousns 
(JIDI'quo o osp11'ito llliblico cust11 n Jlxnr·so), a 
quo~l.iio rclnlh•n ~ OJ'gnnizur:iío dns nos:oas os· 
colns superioro<. V:ll'ins confel'llllCins têm tido 
log-nl', no!111s têm·se feito ouvir oradores tlis· 
tinctos, eomo nltinwmonto um dos lentos 
mais nbnlisarlos d11 escoln do modicin11, 1111e 
pai' doente deixou rlo continuar, o illustrndo 
Si'. con~olhciro l'el'tcnco. 

Nessas confurondas o cm nrtig-os dn imprenso, 
tom·so nccentu11tlo nwilo 11 ifltlll uc quo o 
govo1·nn e 11S c:~m:1rns têm ohnndon11do 11 11nrto 
.lllllt,•l'inl do~sns cscolns, Qllnndo ontrotnnto é 
c"rto que, principnlnwnto ns rlo moilicilln, n~o 
podem l'nncciona1' rcgllliii'IIIOnto som torem os 
gn!Jirwtu:-; precisns,eonvt~niontomtmto montados, 
Jllll'll 11 in>li'III'I,;Õo Jll'lltien SIJ JlOUOI' dnr. 

Niío ~ei si hu nlg-tHnn ox:t~or:u:iio cm tndo 
'lunnto so tPrn diln: mns Jllll'ütW·mo que, rdndn 
1 ndo n f!ovido do~eonl,, o ostndn netn11l fins 
nc:Hknli;t~ elo l'llutlicirm 111io ~~ listtn~~"eil·o: fui· 
lecom ulli eomJdPIHIItPnto Oi'i muios p~·ulit!O~ pnr•n 
SO ri UI' O 1!11!-iÍilU /I!•S IJlh! IIS ft'tlfJIIL!II\.1\111. Q:-; ltllllOS 
podotn stw muílo lltiiiS, po!l,•nt snr tlwnrkos por·· 
1\dtos, nrns ni'il1 l!jnt o . .;· ulonu!llllls nor.ussnrins 
Pttt'n llnt·tnll o ensino Jll'!ttictl, onsino (/IW tj nltn· 
lllOIItU I'PCIIIIIIIIIJO, l'tllll I.'SjiOCI/IJill:llltl 1111~ dllflS 
fmntldud,!!'. dt! tlltHlleinu, o 1111 f.\scolu polylotlilni· 
cn, Esln, mo pitt•oco, oslt't lttolhur montntla, 
mus 11s do 1nedioina dustn ctii'lll o iln Jlnliln 
nüo o ostfio convonluutl•mento, 
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O g-overno propoz umn ccrln vorbn pnrn ns 
fuculrlndos do l!lOI!icinn, nws u cnmnrn dos Srs. 
doputndos nculw do rorluz·il·n. 

Per·gunto 110 nobre ministro: S. Ex. con. 
cor·dn com esl11 rodrwçiin? Seni possivol que 
AS fnculdndes de medicinn do Hio do Janeiro o 
dn' O:d1in coutinuenr priv11dns dos gnlJirwlos no· 
cossnr·ios, o o ~ovcr·no snnceiono o córle fcittl 
pela enmn r•n dos 3r·s. dopri111tlos .i ustu men tu nost11 
ver'bll dostinndu pnrn melliüt'omontos dos gnhi· 
notes? 

Si o gol'or•no pr·ostn o seu npoio n osle córto 
do clircn de 20:000~. LtJm 1.loelnmdo urbi t•t orbi, 
que continuo nquello oslndo nnom111o o decn· 
dento dns duns oscolns do meuil:i nn. Os lentos 
todos se f)twixnm e rlizom fJUO niio é ·JlO>Sivel 
dm• um ensino prutico necoss11rio, emqu11nto 11s 
cousas conl.inunrem como estão, e ontrelnnto n 
cnmnr·n por umn mui onlonclidn cconomin, 
nindn éorl:~ nn [Jorruona Ye:·IJn destinndu para 
o melhornmonto ilestos gnhinelcs I 

E' preciso. pois, quo o govomo Lonhu uma 
opinifio sohro csto :1ssumpto, o a rnnnifosle cln· 
r·amonlo no pori11111Cnlo, )1111'11 fJUf! não nos Junccm 
n culpn, cnrno nlgnns l'nzum. Do,•.loi'C o governo 
si concorrln nn reducl·iin dn verba destinada 
poro mollw:·nmento dos gniJinotiJs nus duas Os· 
colns do modillina, ou si, poJo oontr:1rio, vem 
pedi:• no senado fJUil voto pela sua proposta, c 
si esrorçnr·so-lw pura rrue u outra curnaru ndopto 
a emenda. 

E' esta uma ~uostão importnntc, porque diz 
respeito ú org:n~iznção do nosso ~nsino s~IJIOI'i9r, 
rrnesti1o r)llO ullilnanwnlo tem SidO mruto dis· 
cutidn, o est:\, co111o disso, na o1·dcm do din, e o 
son11do yni c11rreg,,r com um:1 rcsponsoiJilidnde 
tremcndn,rcspousubilidnde que não lho compete, 
po:·rJuo tem acnnhnmcnlo do elevar csln verba 
omqunnto o ~·oyo1·no niio dor· n suo opiniiio. 

O Sn. LrnTÃO DA Cu NUA:-- O govo:·no jú dt<· 
cl11rou no seio du conunissfio quo concordn com 
n rednc~ilO. 

O Su .. lUNQUEIUA:- Tnmbcm per•gtmlo üO 
nobre ministro, si nno é objiJcto de segredo 
diplom,lico, n rnzlio por que IJispudos impor· 
lanles, como os r.ln [lnlrin e Pernombuco, cstfio 
vn~-:os ha bnslnnle turnpo. 

lloi nomeado :rr·coiJispo da Bnhia o bispo 
do Cenl'li, mns, segundo so vtl do rolnlor•io do 
nobre ministro, "'I uullo virtuoso JH'elado niio 
neeilou n r·emoçüo. Pn:·eco-mo, JI01'1!m, que o 
govorno tom emnpo vasto entre toJo o cloró 
lmziloiro pura oscnllror dons succrdolos cruo 
occttpom tiio eminentes logar·os. 

O noiJ:·o rninislr·o cnnhcco \1er•feilnmcnlo os 
inconveniontos dns inlül'inidnc es. E' verd: do 
I) UI!, qunnlo :\ Bnlrin, do '\ur. tenho m:lis conho· 
cimento por sor nlli resic onto, o 1t1:.rnr do Yi· 
gnrio t•npitulnr esll\ pe:•l'oilumonlo j!l'eonclrido 
poJo dig-no o illustl'lldo monsenhor Snntos Jlo. 
roirn; runs o nobre miuist1·osallo qno um func
cionnr•io interino niio tem 11 nwsmn l'or1:o do 
nl'llOIIispo, o os JlCgocios niio cnmlnhnriio pula 
mosmn fól'llla, como si o cllel'o du igrojn bi·nzi· 
Jci:•n, qno r:, som duvida o pr·imnz moll·opolitano, 
estivesse nn sun sódo. 

l'or•gunlnr•oi, pois, 110 nobre ministro, si nlio é 
sog:•oclo diplomatlco, porque cmllm jlódo hnyor 
cJUUiquor cousn qtw oiJrlgl\o o goyerno n gunr· 

c.lnr· silencio por omqunnto, si tem ern vistas 
dolnr IJI•ovomenlo fiiJUullns duns diocosos com 
sons preln1Jos ? . 

Lembra· mo o nobro senndnr pelo Pnrantí quo 
ost1i vn11n tnrnbem n diocuso do l>oy~z. E' mnis 
Ulll lllOtiVO )l/11'11 O gOVOI'UO upressnr·SO em Jli'O• 
ver• esso~ lu~nro:i. · 

Qunndo fnllocotl o nrcobispo da Bnhia, de 
s:mdosa memo:·i11, o Sr. Mor•quez do ·Snntn Cruz, 
11 nom~nr;iio do bispo do Mar·onhlio para aquolla 
car~o niio se roz domor·nr, o quundo rallecou este, 
o Sr. Conde do S. S:rlvador, n nomea~iio do sou 
successo:·, o virtuogo D. Jonquim Gonçnlvos 
do Azevedo, tambem so fez dentro do poucas 
SOn!DniiS 

Etl podi:·in Lambem no nobre minist:•o noticias 
do decreto que creou u escola normnl nostn côr· 
te. Esse decreto deve merol'er do S. Ex. o mes· 
mo juizo quo o do 10 de Abril, quanto :1 sua 
ille~nlicllldo; no entretanto vojn o senado como 
so l'azom cstns cousas. O deeroto de 10 do Abril 
cl considerado piJio ~over•no como menos ragu. 
ln r, o no em tonto j:\ autorizou outi'O, o do cron
í'ITo dn escola normnll E' um decreto quo, de· 
vendo ser infecundo, produzi li outro, pois o dn 
escola no:·nwl l'llndn-se om nmu disposiçtio do 
do lU do Abril, pelo qual o governo julgou-se 
ntó nutorizndo a moltOI' n miio no thosouro, o 
npplic~r para osso fim um quantitativo que ha· 
vin ali i doposilndo I 

Di>se o honrado ministro no seu relutor·io que 
o decreto dn oseoln normal os1:'1 submottido ao 
conhecimento dn nssomblén gernl. 

Pu:·gunlo : quando foi osle uecreto submol· 
tido no conhecimento da cnmnrn ? 11 que 
commissfio foi onviuclo? como ostá osso trniJa· 
I Iro? que osporançn tomos de ver crondn a eseo· 
ln normal nn côrte, mus crendn pelos meios 
Je~nes ? 

O IJUO é Vtlrilndo, Sr. prasidonto, é que insti· 
tuil:iies n.ltnmento importantes, fJUOSLões dn 
mo is elovoda mngnilude, sãoexecutndus em vir· 
tudo do doci'Oto; do poder executivo. E por 
umn especio do opigrnmnw so diz quo o poder 
logislntivo tem do tomai' conhecimento dostas 
qui!Sloos. No emlnnto Lnl conllBcirnento niio se 
toma ; porqna oste puiz é o dos fnctos constun· 
mndos, o r,:twe:·no ousa tndo, e tudo fiou na 
o:·dem dos f:rclos consummndos. 

O doe rolo do 10 do Abril de i870 est:'1 produ· 
zindo loàus os se11s resulln!los, assim como o 
aviso do 12 ilo Mnio do m11smo :mno. Ignal· 
monto p:·ose~ue cm exocuçuo o decreto que 
croou a oslloln normnl. Desses netos do govor·no 
so l'nwm sentil• os cllilitos, e no mesmo Lemeo 
so :•opolo que o pode:· legislativo hn de oxnmi· 
nu i ·Os I -. 

Mus po:•que assim snecede 1 Porque o r,:o· 
vemo uiin qnor que se mu1le somolhunle as Indo 
!lo cnusus; nün Lomn n peito a volnçilo de qunl· 
quer dossns modldus nns cnmnras. 

Si o ~~~vc:·no tivesse pela insLI'UoçiTo puiJilca o 
mesmo mtor•eg,e que toma por oulrns questões, 
niio só o decreto rlo 10 do Abril jú estnrm modi· 
ficndo e convortluo em lei, mns tombem o que 
CI'00ll n oscol11 no:·m11l toriu sido sujeito no nos;o 
corliroclnwnto. Mos o governo só culdn dns J'O· 
l'or·mns IJUO lho dõovidu. A situaç~onctual vive 
purn a reforma olellornl, que pnrn olla é como n 
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caldeiro JlOI'O uma mnchinn : n mnchinn niTo so 
movo emqunnlo ~qnelln não est1i !JCm nnnecidn. 

Os nobres mlmstros c seus nm1~os têm umn 
unicu pi'I!Occupnçüo: ú n reforma eloilorul, fJUes· 
tiTo de vidu o morlo purn ollcs; pnm tudo mnia 
siio indifl'l'rtlntos. O oppello pnra o pal'iumonto ú 
um sim pios epigrummn; porque o purlnlllonto 
nf10 tou<ai'ÍI conhecimento desses decretos tilu 
cedo, o nilo Umi remedi o seniio occ11pai'·SO com 
n roformn eloitol'lli, que ú, como disse, n eu!· 
deiru que fuz movo!' 11 muchinn do ministerio. 

Porlnnto o nobre minisll·o do imperio doviu 
por sun porte nrripior dcssn cnrreiru; devia 
fuzer com que vie~sem :i discussiio esses l!ous 
decretos. Só nssim poilorin mostrnr quo nspi1·n 
a ser ministro verdadeiramente eonstitucionnl, 
e respeitõdol' do lei. Só ussim poderin scl·u, o 
niio com promessns vogns o .som eiTeito. llonli· 
zem-so essns promessus, n1io conlin1wmgs n vill' 
esses o ou1ros netos do governo do1·mindo o 
somno dus solo dormentes I Enu·etnnto o go
verno tlcixa que n camnrn dos deJlLllndus so 
occupo em quesl.lies de muito menor imporlnn· 
ciu, apenas J'eSI·rvnndo poro si oquellus quo lilo 
diio Vida, o que no seu conceito tiram n tudo 
mais o importoncia que por ventura Lenlwm. 

Hovoril qunm DCI'Cdite neste puiz quo, si o 
governo tivesse preslado attençüo n o>ses ns
sumptos de Lilo elevado intcres>e, j1i o Jllll'iu
monto nfio teria di>cutirJo a rol'ol'ma ela insti'UC· 
çiio publico e a crouçiio do c•sdo!n normal? O 
governo nüo dá apreço n estas questões; llng-e 
prestar homenagem no poder legislativo, remet· 
tendo-lheapenus os netos que se rel'urom a os;us 
questões. Vai exucutllndo tudo q unnto I h o uprnz, 
deixando o pnl'lnmeu to no su~ posi~fio ,,n.<siva. 

E' os;im que se vai passunilo n no.<sa vid11 
constilucionnl; o que se vcl sobrenadnr nosle 
mar do ince1·tezns, neste ma1· do nuufru~ios Jllll''' 
os pl'incipios constitucionucs, li a omnipotolwin 
do :::overno, que levantu nl'inw dos destroços c 
ruinas n sua flnmuln póderosa (lia nlfflllls 
apar·tes.) 

Eu ostou e~lernando as minhns queixas, o 
chamnnuo n attunção do governo pn!·u· o IJom 
caminilu. Mas isto implic:iLalnOnlc si~niflcn que 
as cnm:u·os quasi nunca rump1•em o sou dever. 
Som que faç:,mos politien, nem lovuntemos 
ques1õcs do g11binete, porque n"o asJlirnmos n 
derrolar minlstorios, comtudo nuo podt•mns 
r-ruso1· os braços quando o governo ncintemcnto 
se nfnsto do seu dovOI', l!~ onlão cumpro-nos 
crenr os nwiores embaraços a guom tão pouco 
escrupuloso se mostro. Por isso nu occasiiio 
preciso, quando o ~overno procedo por la! 
modo, o sonudo uovo resislil' 11 quem niio pre>ta 
a homenagem duvida ú sup1·onwcin logislntivn. 
Si o g<WOI'no so mostra contrnc•io nos Jll'ecoitos 
da Constituição, o senado tem o dever do oppul'• 
lho os obstaculos constitucionnes, p111'a qno niio 
pro~i~n na suu mni'Ciin cululllitoso, 

Niio vimos o que ucuntecou com n OJlprovn,·ão 
de croditos ~ Esln situa<:fio quo so inuugu1~ou 
parn couve1 tor r•m verdade 11 oloiçuo o o OI'ÇII· 
menta, quu spech111ms dou desde log·o dus suns 
tendoncius ? · 

O senudo snbo que n primeiro l'ospostu quo 
deu uo pniz, foi 11 oleiçiio do umn Clllliiii'U uno
nimo. Quanto no orçumonto, o scm1do tem visto 

os CI'Oditos oxtmordinnrios o!Jm•tos Jl9r vnrios 
ministros, Jll'incipulnll'n·to pelo dnugr1cnltura, 
pill'a obi'IIS qcw o so11nilo uiio podin npprovur, 
depois do ter liulitndo os credites ; onti'JJti!Uto_ o 
o·o\'CJ'IIO llliiiii]OU fiiZOI' dOSJiúZOS sem OUIOI'IZIIÇUO 
Jo~al,pi'eseindi!ldO uos mo! os pi'Csl:rlptosyr,n loi, 
por SllfljliOS UVISO, I~ dOJIOIS OS nobres llliiiiSII'OS 
uproscnt:111He o dizem : o rlinhoiro oslil gasto, 
vot:d os croditos. 

Mos o senndo procedeu om semclhn~te n.s· 
sumpto _de um modo quo, perante 11 h!Storm, 
lcm :li ta signillc:u~ão, porque 0111 touo o tempo so 
achurü a!JOI'In no tho5nuro essa dospezn q up o 
sonndo niio quiz legulisnr: o nquellos qu~ no 
l'tlluro compulsnrem ossos documentos lu!o do 
ve1· que" sonndo, em um momento do JUsta 
vil·ilit!ado e enOI'f.(in, nfio consontiL1 no que o 
l!llVPI'nO queria. Prosig-n o govOI'IIO, mns nfio 
se d rú quo o so11mlo foi o seu complico; ufío 
'" llll'li quo o so11uuo, fJUnndo o gov,rno dos
pondu muilo nlóm do que foi dolorminndo ua 
lei do or('nmento, lhe de11 omboras, lho dou os 
Jllll'nliens I 

u gov1•rno tem mnnifeslnrlo o pouco apreço 
que fnz das difpOsi~ües,lo~·isll!tivns; e para ,do
monslrnl-o n11o é JH'OeJso mniS do que cDnsidO· 
l'al' que, huvendo l'ccommenduçiio oXJli'Ossn do 
po<ler lo~blutivn pal'llllilo IIJlJI!i"ur n estradas do 
\'CI'I'O senfio uma co!'la quantin, o g·o\'CI'no se 
considerou lwbililodo pura ~ostnl' milito mais, 
o dupois voiu pedir app1·ovaoi'o uo seu proceui
monto. 

Desse modo flcn1·in o senado reduzido 11 uma 
elwncellnrin <los al'los do governo, o nuo vulcrin 
11 jl0/111 reunirmO•IIIIS ne.'tll C//SI\, 

Senhores, ou devia talvez lorminnr nqui mi· 
lliH1S O!JSerVII\'Õl'S, IIIIIS a prOSCilÇII do JJO!JI'O mi· 
ni>LI'o mo rlemovu desse p1·opos!lO, o Vl.<lo quo 
C:-' til discussi1o pcnnitlo O:'~a lnl'gucxu, diJ•ig·irci n 
S. Ex. :11: .. mmn~ po!'g:until~ Jltll'n mim du gTun~o 
i n to<·rsse, porq uo sou reJII'escntnmo du proviucin 
dn Bnhio. 

O IIO!IIO minist1·o, quando fnllou ncstn cosn 
octi'Ca dos crodit,.s do seu nlildstoJ'iO, diSSJ!·nos 
qno Jli'I'StnVII uo ,,,·,omento o maior culto. As 
pnlnvrns süo minlws, mas o pon;amento ó un 
noliro ministro. l~nlondia S. Bx. qno 11m mi
nisti'O constituciannl nno p6do nfnst11Ne duquillo 
quo eslii drtel'llliuodo no urç:unento, o ussove
I'IIVII 110 Se1111d0 fJl!IJ nlllli'O IIIUildlll'ill J'nzel' dCS• 
pezn nl:::umn que nfio o.<til'osso buseadn cm um 
~rrdito votudo. t\pp!nncli essa 1/IUIIif,Jstuçüo do 
nobi'O ministro o fn<,JO votos para quo ~- Ex. 
persista nosso pl'inl'ipio; mus · di>so comu1igo 
mesmo :-foi um llJOillOI'fllllOIIlO IJUO O llOUI'O 
ministro do impcrio obteve nossos ultimas 
lt•mpo~. porquu fJUIIIHlo administi'Oll n Jli'OVinciu 
du lluhin, JHII'Cc:o quo ni10 consillornvu tunto 
assim csso ovei' do poder executivo. 

O govnrno, Sr. pmsidonto, o poder oxocntivo, 
nfío tem o di rei to::.do fJUei'Ol' tL!Ioiur n sociududo 
a SOU 1/IDilll, 

Nos puizes !Jom constituidos n poder lo~is
lntivo U OfjUOiiu IJUO curu dos IIIOioS do Jli'OStJO• 
rldudo, do ndi:mlomonlo: o Jl•IIIOI' oxoculivo 
OnlfiO, jJÕO Clll Jlflllicn IIIJIIiilo jnl'll IJilll I'OCUbOU 
!UI\IH]Ulll, llllO pÓdO 11\J'IISIOr•SO tlOS llll'lllOS 0111 
qu<J oslo lho foi outo1·~n<lo. Entrotnulu o nobro 
ministro, so11do prosidonloZUu[iltdlin, ontondou 
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doYCI' nlnrgnr-so cm certos dcspczos fJUO niio os· 
tovom consii(undns no orçnmcnto. 

Quando S. l~x. dcCJ"ctou umn cstrndn,do faJ"l'O 
paro o mnnicijlio do Snnto Amoro. niio sei om 
que ortigo do orçnmunto prov'inuinl se csctulott 
parn scmolhnnte commettimonto. A l!espozn 
orçnrln nnquolln occosifio Jlor urn eng-enheiro, 
JlDI" qncm o nobro minis!J•o mandou flxnminlfl'. 
o toJTrmn, foi do novecentos ·o tontos contos, 
o, cssn estrndn tom tido umn oxccuçiio infiJIIr:is
srnlli, 

As ultimns informaçues rruo tenho siio rJue os 
o!Jrns ostiio quosi todas ~nrdidos, 11 nstJ•ol!n pi'O· 
cisn do ser· reconstruido ; o ongonheir·o quo 
estnvo dirigindo essas o!Jms foi dispensado, 
nomeou-se um outro, jir so tom gosto mnis do 
mil contos, o nindo ú nocossario umn qnnntin 
n:uito r.lovndu JWI'n rJUO n estrado pos~n Jli'CSI:ll' 
SCI'Vi~o, parque I'Onlrncnto nnquollo log·or os 
terrr.Ílos siio Ines fJllO ó nulito rlimeil r·onstl'llÍJ' 
uma estruda cujo leito niTo soja in!ciJ•nmonto 

.urtineiul. Mns, pr.J'gtmto n S. gx,, comu jnl· 
gon qtill podia fnze1· somolhnnto obro sem estar 
rlcrirl:unonto nntori?.nrlo pelo OI'Çnmcnto da pro· 
vindtl ~ 
. i\lcs!IJO a ot!I.J'n oh r o que S, Ex, dccrntou o 
rjuo junta ó~nella formaJ'UIIl o floJ'"" ilo ~lorin 
r. n sun ndministJ'nciio, n c:hnmatln I' nu ria Mo111a· 
nha, excedeu om m11ito ú quantin votndn pclu 
nssomhlén (li'OVinr:inl, sol! o inllnxo; por ns· 
sim rlizrll', dn Jll'ossiin gol'ernnrn~ntnl, porqnn a 
n~semldtía provincial elo Buhia, patriolica o illus· 
tradu como ri, hnl'in do tCJ' compJ•oliontlido·rJUO 
a J'LIO da Muntnnhu oru uma olll':r geral, 

O Sn. IJ.\I'i'J'.IS (min!str·o t!tl jrwira) :- Lovnriu 
a 1•ida inteii"U u tlizeJ' isso on olmr não se faria. 

O Sn . .TuxQuJ~IIIA :-J~is n~ul o nobre ministro 
quorcnt!o justificar. uma illogalidado com a con· 
sideraçiio·do qtto a obrn so flcmornl'in, 

O Sn. DA:\TAS (ministl'O tln jrtstil'a) :-Isso 
niio o:wlno quo os poderes gcrncs "nuxilinssom 
ou continuem n nnxilinr, 
·o Sn. JuNQURIII,\ :-Excluo, V. gx,, que 

estnrn dil'igintlo como chore de Jllli'Li<lo os no· 
gocic!s l!'~sta situnç~o, si qucriít prostnr ú nosso 
JH'OVIIlCia um set'VJQO relo·runtc, em obtCJ' dos 
podcJ'OS gera os uma IJI!Ota mais olo1•ndt1 parn so 
concluir nrJucllu obrn.,, 

O Sn, lhN1'AS (ministro tlu jnsli,a) :-Isso ó · 
bom do dizer. · 

O Sn . .TuNQURlllA:-.,. nius V. Ex. conr.ribuiu 
pnrn que a ussemblrín proyincinl Yotnsso 200:000~ 
u tlopois clovasse ossn. vorlw, como cloi'Oil, 11 
uma qnnntin superiOJ', para fnZOJ'·so umn oiJJ'n 
!JUO OS JIOtleJ'OS !(OI'IICS tiUhlllll tOJUUdO O Si, COll!O 
~oja o soguran~n dn montunhn clu cidud<l do 
Sulvut!or, PoJ'l:mto, Y. l~x., om loguJ' do fnzoJ' 
um SOJ'vino u III'OVinciu, foz um dessorviço. O 
serviço slli-ia o JIOJ' dos cofros goruos uma quota 
aunnul onrn quo nrjuolln obra so ronlizasso, 
JlOI'!J uo ôlla ú nccessuJ·iu parn sog·urança da 
muutnnhn, Assim so ontonilou, SI', prosiuontc, 
ha mais do 30 anuas; todos os unnos os ministros 
dn ugTioultJu•n, o untorioJ'Illonto os do imporia, 
murca1•nm uma qnuntia pam osso IIm, 

O Sn, DANTAS (ministro da jll.ltitJa): - Inclu· 
slvo ou, ~uo mnndol uma quRntia parn J:í, 

V, !V 

O Sn .. TuNQUEIIIA :-Na verdode é digno de 
censuro quo c~so rlinhoiro niio fosso convonien· 
lamento npplicndo; mas o gr·nndo saJ'Viço do 
nobre ministi'O da justiça ern fazor com que 
hottvcsso ngorn essa npplicoção, o oblivosse do 
sou collcgn d~ ngl'icultuJ'Il umn . consignação 
mnior; ni1o cru olwror os carros do 11ossu pro· 
vinciu, que llSt<í cheia de rlividns, com oiJras 
dessn ordem, c o!JJ•us como do estrndu ele Snnto 
Amui'O, 

O Su. Ú.IN'rAs (minist1·o tlrt jusli•a) :- Hn elo 
soe· indemnizada desse sncriflciõ vnntnjosn· 
mente, 

O Sr.; .TUI'iQUEIRA: -Int!omnizadn do qno? 
O Sn. DA:\TAS (ministro da. ittsti~a):-De;s11 

oiH'n dn montanlin. • 
O Sn, JUNQUEIIlA : -gis a~ui nrn c:rso noyo; 

n osscmbll!a JH'OI'incial da llnhin, :r pedido, creio 
CU, do 110/ll'll minisli'O 1!0 ilnJIOrio, VOIOtl a 
qtwutin de 200:croon pura so tormiuur es~n obJ•n; 
mio se disse mnis nndn: o no!Jro minhHI'o ·tlo 
im!lOJ'io, ontiro prcsidcmto do provineilr, contra·· · 
to nesse ~el'viço t~om nmn t'tllnpnnhin; o n~~O:"~ 
diz o 110bro ministro un jtt<Li~u IJUU o JlOtlot· 
guJ'nl lw do indemnizo!' n PI'OVincin, 

Ett me nprO[ll'io da idtín; fuoo votos puro 
IJUC o nohJ'C ministro dn justi~n ohtonlw essn 
indomnizaçiio, ~Llfl p:•rn mim e!'H duscouheeidn. 

O Su. D.IN'J',\S (111inistro rlrt justiJ:rt):- DIJ ns 
miuhns puluVJ,'IIS a intorpretacão fJllO qniznr, 

O Sn, JuNQUEJn.\ :-Não linl'in mais espo· 
rnur•n de rJuo o pouot· geral intlcmniznsso, mas 
,JmliuJ o promes.'u do nobro minimo vnle tudo 
purn mim: ó pnluvra do rei, nfio voltil nlrnz. 

O Sn, ilANTAS (ministi'D da j1tstira.):-l'ols 
niío; ri do um pobre moJ•tn/, 

O Sn. Ju•oumtM: - As~im, estou c:cll'lo do 
que so lln do l'uzeJ' indcnmizn~iio dos 1,00:00015000, . 

O Sn, DAnÃo nm GoTJmn•m:- Esl!í bom ser· 
v ido, 

o Sn . .TUNI)llEJn\: -Pnlnvrn do roi 11~0 volta 
ntraz; tenho n promossn do nohro min1stro, o 
ra"o vntos par11 quo quauto ontf's S. gx, ·a 
J'cnlizn, o ontJ'OIIl para os tysil.'os cofres da 
[li'DYinciu rio Bnhin os 1,00:000~, pouco mais ou 
IIJiJnos, qtJO clla tom gasto cu1n ossos·oiJras, 

Mns em IIm om rulnção n ostn ohrn o nobre mi
nistro pôde dizor qno u nssemlllén provincial, 
bom ou moi iuspii'Udn, wtott esses meios, Mns 
q uauto ;, cstl'nda doi'IJJ'I'II rio Santo Atnnr11, esu•ndn 
quo ost:'1 IJoju rc.luzidu ,a ~m gr•:mlo Mlciliío de 
lumn, como o nobJ'o mnwtJ'O nao tOI'IYJlonu d-a 
Jll'OYi'noia da llnllia o mnnrlou l'nzor· umn oiJI'n 
qne custou_ on lu~ !lo custar po1:to do dous ,mil 
coutos sonno mn1~, qnnndo ostJVOt' concluJdn, 
senr rtno no monos S. Ex. tivesso autorização 
legnl? Jo:u estranhei os to fncto coJnpnrnndo 
ngorn com umo opinião do nobJ'O minisu·o que 
USSOY~I'Oil·llOS hn dius fJilO SIJI'ill lllll minlsti'O 
pot·l'oitomcnto constitncionnl, que niio mnnduria 
pago r nm ceitil, senão nutorizl\do, JWI? podçr 
oompotonto, Orn, ntUJUOIJn Jll'OI'IIlCtu nuo ho~Ja 
nenhuma uutoriznçiío, 

A provincin c;tnvo (mssont!o JlOI' umn grundo 
rcncçiío JlOIIlica, o no omtonto tl nostn occasilio 
quo o IIOIJJ'O ministro, ontiío prpsldcnto, rescindo 
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um contrato que havia parn se fnzet• uma cs· 
lrndn dn forro put' esta nutra fórum, pot• m"io 
do gnr~ntln dojur~s, r-rolo en ; . o i!l"nrln que 
dos colres dn pi'OVIII<:w snln o dmhotro Jii'OCJso 
pnrn se J'nz"r ostn tentnLivn, pot·quo foi umn 
lontnlivn e infl!liZ, por~uauto n cstt·udu precisa 
ser todu i·oconslJ•uida, s, so quizor levar n seu 
termo. O eslndo · 11 que n pt·ovincin dn Bnhia 
com nslns e outra• obms iloou roduzidn, consta 
do relntol'io que este nnno apresentou o notnul 
presidontn dnquellu prcwinflin. 

Qmmdo inaugurou-se Ollctunl situnciio, n pro· 
vinciu du Buhiu devia e1n opu/ices o outros ti tu· 
los, o em divídu Jluctuante •:~1·on do :J.OOO:ooon; 
entretnnlo que ugOI'II, dons nonos e poucos 
mezos depois, no J'u/ntori\• opm~éntodo no din 
V de Mn10 deste unno, o prosidente da Buhin 
dednrn quo n dividn da pt·ovinein so~u a 
~.ü00:000,S, M:1s Ó preciso CIIDSidorni'-SO IJUO 
a provincin d11 llnhin, que devi11 om pr·incipios 
de 1878 crlrcn de :I.OOO:OOO~.en1 Mnio de 1880 est:i 
devendo· ~.üOO:ooon, nüo incluindo setecentos 
e tantos f'Ontos que recebou dn estrudn do 
forro central, e que dcvi11 rle tor di1uinuido 
os seus erwn1·goii. ()Juseguintementc ~~ 11ugmou to 
dn divida nessa poriodo de· '''''l""m·acão foi do 
côrca de 2.200:000~, isto d, cm cadÚ nnno a. 
nance'irn nn províncin du lllilliu as adminis· 
trnçües !iberao.< (;liSta mm mnis 1.000:000~ do 
que havia no or·r;umento. (Apoiados da opposi· 
çffo. ) 
. O Sn. O ANTAS (m•nistro da justiça):- E' bom 

dtzer em que. 
O Sn. JUNQummA:- Oh I senhoms I nestas 

obras I Estou fnzoudo n maior justiça no nobre 
ministro. O nob1·o ministro vil qne eshl longe 
dus rnín!Jns intenções attriliuir quo u npplicnç:io 
desses dinheiros nüo foi ler;al, ou niro foi desti· 
nudu a o/Jros publicas; o qae digo é que fornm 
obras mal pensadas, muito dispendiosas, e que 
em Togar do so regeneJ•nr ns llnnnços dn pro· 
vincin, como so nos p1·omottou, dizendo que a 
situ111;1io cuuser•vndorn tinbn tudo estrngnclo, o 
que vejo ti que nquelln provincin, que rlllvia 
3.000:000~ e que t·ecebeu neste intel'vnllo de 
um credor 700:000~, oslú ngOI'D devendo 
ldiOO:OOO~. Estes niAHI'isrnos constam do relu· 
torio do actunl presidenll•. 

O Sn. SARAIVA (presidt•llte do const:l/io;;- A 
obm da mont:mhn e o de Santo Amuro slio bel· 
líssimns: jú devia/li estar feitas bn muito tempo. 

O Sn. JuNQUmiiiA:- Ulll parlamentar da 
ordem do V. Ex. devin justillcnr Isto du um:~ 
outra mnneira. Nós niio ostnJuos dizoudo quu 
essas o/JJ'us nfio silo utois, ltlns o que é venlnde 
ó que quunlo ús o!Jr·ns tio S:~nto Amuro muito 
t••rla quo dize1·, mas quet•o con•:ordarcom V.Ex. 
em que a oúru ú multo uLil. 

O Sn. SARAIVA (presidente do consel!to):- Niio 
pddo ser go,•ul. 
· (l/ao11trosaparto.v.) 

O Sn. JUNQUJcrnA::....\s minhas csperonJ•os du
raram monos do quo ns rosas de Muihur·bo; 
esfas d urnrnm o espuço de uma munhü, e us 
m1nlws nem sequer duraram ,dez minutos. O 
nobre presidente do oonsulllo, lovontnndo o 
trídonto, declarou: •nuda, ulio se pngu; siio obras 

provincialls.• llostl'Uill a fH'Omossn do nobr·e mi· 
nistro da justit:o. · 

-O Sn. S,lll.\IVA (prosidc;tto do co11sol11o):-Tinho 
ohrlgnr.1io du o diZtll', 

O Sn. Ju~Qu~rnA·:-I~u. que ostovn rmbnlludo 
nn doce ospornnçn do fJ ue o província dn Da h ia 
hnvia do sul' hruvomento nllívinrla dns quuntius 
dostinudas :is o!Jras tia Montunhn, que '0111111'0 
foram considorndns como r:iJraos, d11rnnto 1t1dos 
os governo>; ou, que o uvirn o qne disso o no!Jre 
ministro. tln justiça hn pouco, Oquoi cheio de 
espet·nnçns; que ngorn dosfallecom. 

O Sn. ilAN'rAs (ministro da justiç,t) :-Si V, 
Ex, quiwsse dar ú miulia promussu o ulcunco 
que el!n tem, nfio diria isto: n:iu vou dnsfazor 
o qne disse em aparto ; V. IO:x. ó que quer dnr 
osso interpretaçiio. · 

UM Sn. SENADOn:-E' obra gernJ. 
0 Sn. SAJl,\Jv.\ ( p1'B,Iidcnte do COIISelho ):-E' 

uma rua. 
O Sn. JuXQUEIUA:-Todos os governos en· 

tenderam assim, que era obm gorul, mas orttm 
~;ovemos de lwmons chumnrlos nlrnzndos. 

V<Jjum os nobres ministros n qun estado se 
reduziram ns 1/nnnr•:rs fiq pi'OI'incia da llahin. 
Outras obras ha feitas do mosmo modo, como 
seja o novo coes do OUI'O, a provincia nem 
tem dinheiro pnrn us pagar, e ni•o Jlodondo emit· 
tir upoliees, porque 110ucos as querem, paga o 
seus credores po1·meio do letras • 

O Individuo faz o serviço contratado: este sor· 
viço imporia mn tanto, o mondn·so qae se lhe 
pag-ue por melo d~ nma letrn, oousn nova I SI o 
provinoin pagasse por moia de apolices. o indi'-:i· 
duo as reeebin, porque niio tinha outro remedto; 
mas o expediente é ainda ruais esctuisilo; ú por 
meio de letras e vou ler no senado uma ot•clom 
para se pa:;nr a am em prezaria por meio de 
/ell'Us. · 

O Sn. JoÃo ALI'Il•WO :-Com que prazo? 
O Sn. .!UNQURillA: - Nnturulmente de seis 

mezcs. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-I~UtÜO estÍI ~Ue· 

brnrln. 
O Sn. JuNQUEIIl.\ (lo11do) :- • O rir. inspector 

do thosuurniH'OYincinl rcmette no Sr. Dr. lhe· 
souroiro, anm de estampilhnr, nssignar li entro· 
g·nr n Honl'ique Prng-uor, contrutnnte dns obras 
entre o proçn do Commercio e n do Ouro, a lll· 
elusa lotlm do vlr!OI' de r,:;;871,~ü01i, 11nssndo no 
mr.smo Pra~uer, por sois mezos ao premio do 
7% no anuo, liquido do qunntin de 50:ü7~~U6, 
ímportnncin dos ·abras r11!i ultima monto feitus e 
con~tanles do uttostado •·lo 27 do r:ndonte. • 

W uma provincio que ostl\ pagando n ~ous 
credores em letll'as, nos ore~oros quu ~rec1sam 
de dinheiro purn pngur nos jornaleiros, o mn· 
teriul, etc. • 

Oro, roalmonto esse estudo é lisongoiro? 
E' esse estudo que se quer inculcar como 

fovoravol, no ponto de, no rolntorio com que 
o nobre ex-ministro dn fllzondu, o Sr. Alfonso 
I:olso, passou n uàministrnçüo no nobre presi· 
dento do couselho, dizor·so tratnndo·so dns 
provincins, quu ollus viio bem, monclonondo·SO 
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nesse documento a província tla Bahia, como 
tendo suas nnnnças quasi reslanrndas? · 

lslo runlrnento ó um oplgramma I Dizer-se 
que o,pi'Ovincio dn Buhla está r'om os llnanQIIS 
em bom pé, 111111ndo ellu; al,··m de to r 11 ugrnun· 
tado sua divida em •. ~00:000,;, não tem di· 
nhoiro 11111'11 pagar nos SJrB credores I ... 

0 Sn. SAIIAIVA (PI'e,lirieute du GO/ISelfto):
O thosouro nno ~aga ''om bilhetes? · 

0 811 •• IUNQUr•rnA:-V. Ex. Pabe CJUO O the· 
souro d•i bil!.e!J> ou letlr•us pelo dinheiro que 
recebe em dopo;;ilo, o que é muito diiTorPnto do 
que se pratica na Onhia. ando se passa letlros 
sem que hnja dinheiro deposilado. 

O Sn .. loÃo Ar.r'ltEoo:-A dilferençn é enorme. 
0 811. SrLVEIIIA DA MOTTA :-A coroara muni· 

cipal da côrte podiu fn•er o mesmo. 
O Sn •. IUNQt!EIRA:-Sr. prnsidento, concluirei 

essas o!Jser'vfll;ões, 11U11já viiu lou;<u, lembr·ando 
ao nobre ministro do imperio o que se pas'o no 
serriio du Dahia. 

Felizr11en1e, j•í nnquellns regiões, proximas no 
Rio S. Francisco, principalmente no município 
de Macuú!Jas, sobre o q uni S. Ex., tul vez por 
infor·ma,õcs inexnctns, fez posar muito podoro· 
sornonto a mito do govill'no, corno rtue vai 
raiando 11111a aurom de espmrnçns. 

Er\ mo 'encarrego de dnr· esta noticia no nobre 
ministro do imperio, que foi pr·esirlento doqnellu 
provil!cia nnquolle~ tempos rmlumitosos. 

O j11ry do município do Mncnhubus, onde se 
possurnm scenas dnlorosns, omrba de absolver 
unanimemente e cnpitiio Pnr·llrio José Branuiio e
seus· nmigos, e nem o promotor puhlifw, nem o 
juiz de dir•eito, appellurum rlo semelhante rle· 
oisüo; todo o mundo ai! i ~econheceu que oquelles 
cidadíios tinham sido victimas de perseguições 
lnjustus. 

Agora, pois, que síio passados mnis de dous 
annos desses suc<:essos, o quo me encontro em 
frente ao nobre ministro, quero dar-lhe esta 
Informação. 

Natural monte S, Ex. fnn\ uma vi,tn retroope
ctivn, volver·!\ :r mente paro uquollos tempos, em 
gU•' lht• davam informações tiro inexur:tus ncercn 
desses succoo:os, ,,m que S. Ex., levado sem 
duvida por essus informações, e, por esse espi· 
rito de par·!ido a que poucos homons escapam, 
tomou medidas que apm·tnram demusindnmente 
n sorte dnquellos infelizes. 

A enviaturn rio um ma~istrndo como chefe de 
poliein da provinein pnra uquelle logur próduziu 
esses processos que o povo de Mncahubas,unnni· 
mem,~ntn acaba do rasgur. 

O Sn. SAnAr VA (presirlonte rio c"nsel/1o): - Isso 
nilo provn nado quanto no magistrado, que olíás 
é muito bom. 

O Sn. JuNQUKIRA :- Provu quo noquelln occo
siiio o que se tlnhn em vistu oram os interesses 
politicas; 11110 niio se fuzin justiçu nos adverso· 
rios; e q uand!l nós dlziumos que nüo qucrln· 
mos nudn com 11 eloiçiio, porque snhiumos que 
naquolln occusii\o a prossiio ora extrema, não 
ernmos ouvidos, quiz-se levar os cousas ús 
ulllmns consequoncins, o o resultado folu per· 
segulçüo de muitos pais do familin, que andn· 
rom furugldos por mais de dous nnnos, c que 

'ultimamente entrarnm na villn, submetlerom-so 
n9s julgum~ntos dos seus pares, e foram u!Jsol· 
v1dos unanrmemente I . 

Quando o nobro ministro, r1uo roi presidente 
da minha provinciu, tiver'algum momento de 
desconço e pensar r·eOectiflamonte sobre ns cou· 
sns que se pussarum nllfiUclln épocu, S. Ex. 
mesmo hn de estremecer Vl•ndo ·que muitas 
vezes, levndo por sentimentos partidnrios e por 
e~ln ~ressiio que ulguns ~~~~i~os e co-rcliA'iono· 
rros tuwm sobre /IS consewncins e os carar:teres 
uindu os· muis elevnrlos. teVtl do praticar netos 
que hojo, muis ewlar<•cido sohre n marchu dos 
negocias, niio pruticnria. 

Sr. presidente, terrninunflo os observações 
r1ue estou fazendo, peço desculpa a V. Ex. e 110 
senado por· tu:• occupudo o sua uttençiio, e no 
nobre ministro, si n1ío lhe pude ser· sempre 
ngradovd, porquo nqui o mAu dever é fui lar a 
verdade ; o depois du muis rio duns nnnos em 
que a siluoçüo actual rem se feilo sentir· sobre o 
paiz, era meu dovtlr', tormmrlo a pnlavra nesta 
diseus:;iio, assiR'nnlnr algnns 1'nct11S, nl~uns erros 
do r,overno, chumanrlo par:i elles " nttr:n~no do. 
pnblico, p1rn er si n>srm os nohres ministros 
prcstum n devida homenngem a nlgurna cousa· 
séria e elevad.t, quu ninrla possa existir neste 
pniz : e~so nlg uma cousa é a opinilio publica I 
(Muito bem; muito brm.) 

Fica a di>cussüo adiada pela boro. 
Hetirou-so o Sr. ministro com as mesmas for· 

mnli~ndcs com tlUe lôra recebi rio. 
O Sn. l." SECRETAIIIO leu a curta Imperial de 

nomeuçiío de senndor do Irnperio pela província 
de Pernambuco do Sr. Luiz Felippe de Souza 
Leüo.-A' commissíio de oonstitu1çíio para dor 
parecer com urgencio. 

SEGUNDA PAR'fE DA ORDEM DO DIA 

LIChNQ.l 

Seguiu-se em 3." disêussüo o proposlçffo da 
cnmnra dos de(mtados n. &3, concedendo licença 
no rlesembnrgarlor Vicente Alves de Paula 
Passou. · 

O Sr. Silveira da Motw:-Sr. ~re
sidente, nilo costumo tomar parte no rliscussíio 
destas actos de grnçn quu faz o corpo legislativo, 
concedendo 'licenças que, no minhu opinião, 
omittidu desdo o primeiro din em que tomei 
assento no sénndo, só o ~overno é competente 
parn conceder. E' neto administrativo o con· 
cessiio de licença; por abuso o parlamento tem 
·chamado n si o oxorclcio de uma nttribuiç1io de 
um porlor diverso, dundo n titulo do autorizoçíio 
licençns que só o governo ti com potente pura 
conceder. Esta é a opiniito quo tenho sustentado 
sempre nesta tribuna, e por isso voto contra a 
proposição. 

Trntn-se de conceder a esse Sr. dosem· 
bargador presidente da relnçilo do Parir, um 
annn de (iconçn poro trntnr de sua saude, e a 
monolrn por que está concebida n resolução in· , 
dica n lncompetoncln do corpo legislativo pnra 
trotar Jostes negocias • 
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Polns nossns Joio os ompr•ogmlos publicas 
podem oblur• com o ordenado por intoiro seis 
mnzos llo liconçn o onlros sois mezos com meio 
ordonnllo. Jlor·tnnto, 11nrn quo estes mngistrndos 
possnrn tr•nttll' de sua snudo sem pordn do von
cimentos, nl!coss:u•ios pm·n suo nlimentnçiio rln· 
rnnto n onformidnrlo, basln reQnor·or· no governo, 
que osto ost1'1 hnhilitndo para conccdor-llws n 
liconçn, som ser prl'r.isn vir• no corpo logislntivo. 
J'nrn qno vorn, pois, no ollr·po Jogislntivo o pe· 
dido elo Jiconçn por um nnno pnrn um mugis· 
trndo? Sinto qun o Sr. ministro dn jnsti(m OS· 
tcjn nuson!e. (.Vom mr.tmndo no 1'l'Cinto o Sr. mi· 
IIÍSl?'n rlliJII.~tiÇit.) 

Ah I nindn bem, nhi chegn o nobre ministro· 
dn .1 usti~n. 

O Srr. DANTAS (ministro da justi,a):- Chaga 
n"o, tonho estado som]lro 11qui. • 

O Sn. Srr.nrnA DA MoTrA:-Cho~:n do snlfio. 
O Sn. DANTAS (ministro tla j!lstira) :-Ah! 
0 Sn. Sll.VIllllA DA MOT'rA:-V. Ex. osttí 

' ~r.mprc ar] ui 1 Tem n ubiquidade necessQria? 
O Sn. DANTAS (ministro dn justitm):-nlcsmo 

nfio sendo ministro, dosdo oJIIO sim senador, 
tenho este bom ou mau hniJito do estnr· sempre 
nqui. 

O Sn. llrnErr:o DA Luz:-E' um acto muito 
IOUV'olVCI. 

O Sn. Su.vErnA ll;\ Mo•r1'.1:-Eu ostnrn lamcn
tnrH!o 11 l'nlt:~ <lo nobre ministro,porrJIIO tratnvn
€C de indng-nr1lns pmcertentes r.om qne o ~:ovor·no 
dovin jnstillcur n eoncrJssfio cl11 licençu, paio CO!'JlO 
JQgislntiV11, n osse lllllgi~trndo. 
· O que se disrmte rl a nonrJossiio do liconca 11 
um dcscmllnrgarlor, pr·esidento do unw rolnçiTo, 
por urn 11nno pnrn tr·ntar do sua snudo: ar·11 o 
nobre ministro niTo pl•do <lar Jiconçn a nm cm· 
pregado por· nm nnno? Jlótlo dnl·n por· seis me· 
zes com o ordcnnrlo por inteiro o poromr·os seio 
mozos com moio ordenado. A diminuiçfio quo 
soJfroJ o cmprogndo Jlllillico rí da qnarta pnrto do 
ordenado sómon~o, visto quo niTo ostli cm oxorci· 
cio, o eu acho que quem não tr•abnllrll doyo gn· 
nhnr :dg·umn consn monos. Nilo so lho tire tndo, 
visto quu o.lt;í rloonto, mas 11"0 gnnho tonto 
como si cslivesse sfio, o trulwlhnu<lo. 

Vem 11goru no cot•p0 Jog-islulivo um per! ido do 
liconçu purll oste prcsidonto do rolunno pot• um 
anuo; mus o noiH'o rninistr·o negou" n ossr• cm· 
prcgndo o licc·nçn puro trutnr de sua soudo? 

O Sr.. D.IN'rA~ (miwisti'O da j11sti~a):-N"o. 
O Sn. Su.vmn.~ 0.1 Mo·t'1'A:-Si 11iio negou, 

Jllll'll quo vem alio pedir• no corpo logislutivo 
um 1111110 do licent•n ? 

Eu creio IJUO percebo n r·nziio : e fJilo o <los· 
em!Jorgndor· natlll'nlnronlo .iii esgotou n Jiccn~u 
qun o 11ohro ministr·o lho podur·io dur, jú osti1 
uo fim do primoir•o 11nno do liccn<•n com ordo· 
mula por• inteiro nos JH'imoil'Os sois· mczus, com 
moi o ordlllrndo nos ontr·os sois mnzos, o ussim, 
orn Jog-llr' do um 1111110 do liconr•n, ollo vom n lar· 
licc11çn por· uous nunos. Isto ú"um maio rlisfur·· 
çndo do Jictlit• dons nnnos do liccntn um loA"nr 
do um, o isto ncnnloce porque ossos JWilidos vflm 
no cor]JO logislntivo som ns nccossnrins instrnc· 

çücs, Jlnra quo o corpo lcgislntivo roto bom o 
com conscionclo. 

A cnmnro dos dopulndos,por um JlUrcccr, olfo· 
racou o projecto do nutot•izução pnrn concossiio 
dn li<:onça, inns o pnrccor nüo so refere a doeu· 
menta nlgum. Pois o sonnrlo, o corpo legislativo, 
püdo estar rofot•mnndo licenons, Jtí conecdidns, 
~cm quo sniba os motivos dn concessão ? 

Ern preciso, poJo mnnos, quo o no!Jr·e minis· 
tt·o tln ju<tiço Sllflpr•issu n fnltn que eshí uqni 
nestas f'olhns rle papel om brnnco. 

O pl'Ojccto rundn·so om moi estia dosto rlosem· 
lmrgador. Jln um ntt,stndo llflCnlls, pnssndo 
om Aill'il desta nnnn, de·que cssu mn~i>trndo 
s~>ITre do hepatite chroni<m, rnolostio, eroio, que 
multo frequento no Purú. Creio momw, com 
pordiio do noilrc senador. pelo Anwzonns, que no 
Pnr·ú rnro surú a JlCSson fJUO não solfJ·a do ai· 
gtlmu hep:rtrto. 

0 Sn. J,ErTÃO DA CUNHA : - Ett niio soJTr•o. 
O Sn. ilrLVEinA 0.1 Mo·r"r.l :- Porquo retirou· 

se do Pnrú, o esttí nqui, nostns nltnrns, nesta 
rog·iãa, mais ison111 rlessn maios tia. 

O nttestudo é pnssndo em Ain·il; constn-mo 
portim fJUO n· reJ:oçiío do Pnrtí estú hn mnit'l 
tempo Jli'Csir!idn poJo Sr·. do.<emllargnrlol' .José 
Asconso dtl Costll For-rcir·a. Portanto, 11 licen~n 
nfio ú da agora. • 

O Sn. LEr1·Xo DA CuNHA:- E;la é z·eformn. 
O Sn. Su.vErnA.oA MoT'rA :-Pm·n ser t•erligido 

eonformo í1 vor·dudc, n rcsoluçiio !luvin ser 
prorog'llndo n licença, c si ucnso fosse assim 
redigida, urís tínhamos sómcnto rlo snbor do 
nollro ministr·o dn .i uslko si ollo jti tinlr11 csg·o· 
todo cm Abril de 1880 suo nttrihnição riu con· 
ceder .Jicenc11 por m11is seis mozes com maio 
ordenado. No coso ile estar osgotodn essn nttl'i· 
bni~"o, então o pctlido uevi11 ser Jlnrn JH'at·ognt• 
n Jiêouçn o uiio pura conceder. 

O Sn. LEr1•,\o DA CuNHA:- Ucnlmcnto é umn 
prorognção. 

O Sn. Str.vmn.l D,\ MoTTA :- i\las o pr•ojr.cto 
não o diz: i;to é motivo para fJUO ullu sej~ 
cmondndo. 

Em Jogar <lo se l!ir.or·--cononflot• n licozwn- é 
prnciso dizer- prorog-nr n lir:uncn.· • 

:\ ~o!'a si odoptnr u idt!n dn proroNnr.iio du 
licctlt;n, 'anião ú Jli'Cciso quo o uobrc lnlnistro 
filf'll nlgum gnstu do infnrmnçflo 11 respoito dos 
môti\'OS pDr' fJLl<J so continúo a dnr lictmçn por 
mui> tlm 1111110 n nm Clllfli'Cgauo CJL\0 jú levo tlln 
;m no do licença. · 

Senhoras, essn mnteria do lir.onçns concorlidns 
pelo podar· iogi;Jativo nlio 6 insignillcnnto; 
osuí so nYolnrnnndo muito este uso do licenças 
concedidas 110r c~tu fórmn. 

O Sn. llANTAS (ministro tia justira):-Apoindo. 

0 Sn. 811.\'EIIlA OA MOT'r'A :-... OStti·SO lltÚ OXOU• 
to rondo o :;oyorno, por'fJIIO os pretondontus ... 

O Sn. ll.ll!'I',\S (ministro da jnstt!:a): - A's 
vezes j;í a r,uurcm por umn simples communi· 
cor•ão, dlzundo nponns fJllU estilo dormtus. 

Áindn hoje til'o um cn<o dos tos o doi osto dos· 
pncl1o :-F.stn comrnunieur;lio nfio lho M1 direito 
li licon~n; si não comparecer no seu OlllJH'OS'O, 
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incorrllrú nas ponns dn loi - ; e noto·so que 
tratnvn·se de um magistrado superior. 

0 Sn. SILYIWIA D.l. Mo•rTA: -0 nobro miniS· 
tro osui conllrmnndo n procodoncia dn miniJU 
arg umentaçiio. · 

O Sn. DANTAS (niinistro dnjustipa) :-Estou. 
O Sn. Su.vEmA nt. Moru : · - Está se fneili • 

trmdo tanto a .concossiw lle licençns ·por assa 
fórma; rJue os pretóuduntos jú fazom potlCO caso 
dos ministros. 
. O Sn. DANT~S (ministro da justiçn) :-Si COJ!• 

tmuarmos assrm, matado dos m~tgistrndos llcnrno 
Jiccncindos, com o quo n administrnçiio un jus· 
ti~a muito soJTr·o. 

O Sn. Su.vErnA DA Mo-r·rA:- i\luito. 
O Sn. DANTAS (ministro dct justica): - Jri vil 

V. Ex. que ort oston nuxilianuo n" stw opiniiio. 
0 Sn, SILV!tlll.\ DA MOTTA :-As relações estiio 

closfnlcndrrs rlejuizos por causa das licenças .... 
O Sn .. DA!i"J'AS (ministro dtt justiJm):-Apoiado. 
O Sn. SrLvErnA DA MoTTA :- .. nns comnrcns 

os juizes de dil·oito ostiio substituídos pelos jui· 
zes mnnicipnes, sendo que cm alguns togares 
nem lw· Juizes -municipnos lotrndos pnrn os 
suhstituirem. Creio quo .umn terçn purtc dos 
mugi~trndos t]ue compo1Jm os nossos tribunnes 
superiores, estiio 1:om liconça. 

O Sn. 11rrmmo DA Luz:-Apoindo. 
O Sn. L,\1',\Y~'rTE:-Em todn n mngistratura 

um to1·ro pelo menos estti sem pro com licença. 
O Sn. Sn.I'EIIl.l DA Moi'TA:-I;to quor dizor que 

n :Hlministrnçfio dn · ,iusliora c~tti entregue uo~ 
nznros dns su!Jstituir;ilos. . 

O ~n. 1.111,1 n·rTr.:-)!ns isto n:in ó consoquencin 
rlo t'I'MJllezn riu miuistro dn ju,ti~n, é dn !agis· 
Jnc~n. · 

O Sn. Sir.l'lllnA n.\ MoTn:-X:io é consoquon· 
ein dn !ogislneiio, ú tnm!Jem do nbuso do poder 
logislatii'O. • · 

O Sn. LAP ... nrTrl:-Desdo fJUO upr·o~entum 
nttestudos de motestin • 

0 Sn, Sn,vr.rn.\ DA MOTTA:-Nem todo O nttos· 
tudo do molcstin uutol'iza o ministro n conceder· 
licenrn; ó preciso rJUO lw.in criterio; niio ó JJns· 
tnnto" dizer-ou estou com hepntito. 

Or·n, todos nlls soJfremos do nlgumn hepn tite· 
sinha, c eu ji'r 011~i dizer· a um medico notnl'el 
l]n~t.:l curto CJllO-moJestin do Ogndo 110 llio ~O 
.Jnneil'O Fó poderri dcix:1r de n tot· quem nua 
tiver Ogndo. {Riso.) . 

QnnlrJilCI' hopntito, fJUnlrJUOl' obstruc•;iio de,,sn 
visciJI'II, pr•odnctOI'II do umn consn mnito ne· 
cossnrin ti nossa econornln, qunlquet•lncommodo 
somolhnnto, niio r.lrJVo sorvi r do motivo pnra um 
ministi'O r.oncodor licon"n n nrn magistrndo. 
Conhrro no Rio do Jnnoiro muitos rnngistrndos 
snpcr·iê.t•es, doentes do hopntitcs, o entretnnto 
não doixnm do cumprir o seu doycr. 

Portnnto, senhoras, respondendo no aparto do 
nobro minifltro dn jnsliça, acho fJllO o governo 
niio ~e devo guinr principnlmonte por attes!n· 
dos rlo modicas; nttostndos ha quo tilm rnnr!o 
do graciosos , e 1is vezes nlguns modicas <luo 
uttestndos, fn1.ondo nma reserYn inontnl parn 

snlvnrom n sua r.onscioncia, Um nttostndo dcssn 
nnturozn niio sei como so considero ·O motivo 
pnrn so concederem dous nonos do Jiconcn n um 
magistrado, pnrn que ostejn todo · osso t~mpo 
fórn dn suo reln~ilo só por umn hepntito, mo los· 
tia fJUO 6 gornl no Parn, o do tal modo, fjue .. ou 
creio que todos os dosembnrgndores dnq•1el!a 
rolnçiio, inclusil•o o Sr •. José A>conso da Costa 
Forreirn, fJUe eu conhoço, sofl'rrm do' he,pntite' 

Entendo, Sr. presidente, quo ostn maioria niio 
devo sor votndn som explicnçõos. rio nobre mi· 
nistro dnjusti~a. 

O Sn. D.IN'!A~ (111i11isti'O da justiça) :-Eu dnrei 
todas ns infor·mnções, mns o govorno ninda niio 
foi ou v ido sobre este objecto. 

0 Sn. SrLVElllA DA MOTTA :-E' por ossn rnziio 
quo eu estou porsuarlidn que projectos desta 
n~oturezu não rloi'OIIl ser discutidos som que o 
governo. sojn provinmonle ouvido. 

Como ó que o corpo legislativo ha do prorogorrr·· 
umn licon~a antes do snbCJ' si o governo jó dou 
ni"umn ~ · • . 
O cor·po Jcgislntivo não uovo exercer odiNito 

do um· I il:on•;ns ; ó faculdade que doyo ser exer·. 
cidn pelo go1•erno, , 

Portnnto, espero, pnrn tot•nnr ú ·discussiio,' os 
esclnrecimentos do nobre ministro dn justi~n. 

A li iscussiio ncott ndinlln pcln hora,. 
O Sn. PRilSlDENTE deu pnra ordem do din iS: 

l.' JlaJ·to (<i tu as 2 1/2 lioms) 

. 2.' o ultima discussão do parecer cln mesa, 
concorlondo Jicenr.n no olllcial-mnior da secre· 
tnrin do scundo. ' · 

3.' •.lita da in,licn~ITo da mosn propondo nllll· 
rnçües no regimento intor·uo do senado. 

3.• ditn dno proposiçõo:s da cumnra dos do· 
pulados do corronto nnno : , . 

N. ;;o. Approvnnrlo n ponsiio concedida no 
nrtinco Zcfor·iuo .Josr! rln nosn. 

N. 1i3. !dom no cnJlimo honornrio Domingos 
das Neves Azcl•cdo. -

( Niio exccdondo tlo meio din.) Continunçiio 
dn 2.' discuso5G do (ll'O,icnto do fiOI'Ol'llO flxmulo 
os riespozasdo ministerio do ílll[leJ·io. :, 

2.' parto (lis 2 1/~ llora.• ou antes) 

As mntertns jti rlosi;;:nadas, n saber : 
Continunçiio da 2 ." discussão dn proposta du 

cumnra dos dcputndos n. 313 cr,ncedcndo .li· 
cenço no dcsombnr·gador Vicontu Alvos do Puula 
Pessoa. 

3 .' ditn dn pr·oposit•iio dn mosmn cnmarn: 
N. aoo·mnntlrln•lo inllcmnizur n llrocknus dn 

i m pressuo drrs lifemof'iu ·' matlwmaticas do Dr. 
Jorujuim Gomes do Souzn. 

N. 1~7 tio !879, nutor·iznndo a Clunnr•n muni· 
cipal !ln cilrtn n eontr•nhh· um cmprostimo nlú 
n qunntiu do 4:000{000. 

~." fliscnssuo dn Jll;opo~tn dn cnmnrn dos do· 
Jlttlntlos 11. 5 rla cDJ'l'Onte onno, doclnrnndo quo 
esu'r no ouso de sol' snnccionntlo o projecto dn 
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nsst•mblón Jlrovincial do Rio elo Janeiro nutori·. 
znndo n conees~ão de mlllhoramentos do rofor· 
mu ·ao 1." Rnl gonto Al'onltlo Luiz Zigno. 

3.' ditn dos proposi,;ões d:• couwrn dos de· 
putndos do eorronto :moo: 

N, 19. Concedendo liC<'D\•n n Vicente Antonio 
do Mirnnda, Slll'r1•tul'iu dn inspecçiio do snudo 
do porto do Mnrnnliiio. 

N. 20. Idem nu dBsem ba rgndor dn relnçi10 do 
Mnto Grosso Amel'ico llilituo elo Froilas Gui· 
mnri1es. 

N.29. Idem no descmhnrg1;dor .Joiio Paulo 
~!outeii'O do Andrade. · 

N. 07. Ao 2." nlllcinl d" secretaria do nstrnn • 
gciros Luiz Pereira Sodré lunior. 

N. 3:J. Idem no podre Benif!io Thomnz de 
Bustos, 

11. 7•. Concrrlendo lirenrn no juiz de direito 
buchnrerNicolóo Antonio de Barros. 

2.' dita do proposição dlli'Dmara dos depu· 
todos qu" prlll'ogn por mais 10 nnno~ o prazo 
concedi tio n João Jos1\ FnHundes de nezondo e. 
Silva 11111rn üncoiDI' os trallulho.< dn lavra do 
ouro do fllo Caynpó e outros. : 

Leyuntou-se a srssãn ús Ires lJOrus du tarde, 

06.• SESSÃO 

Em 18 de AJ<;OOito de 1880 

PflESIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE JAGU,\RY 

SUMl-f J\RIO .-Exl'lcniBNTK.- Onnr.AI no Dl.t.- Lleonca ao 
olllcia-lmuiol' Un sccrotnrin do ~onallo .. \pfli'OVação do 
pal·ocnr da moKu..- Indicação dn mosn. A.Jliii'OVaçlto cm 
S,n disenull:o.- l1onsGe11 ao rlrtiflco Zotorino Joriú da 
Rosa- u CU(litno honorarlo Domingos tln11 Novos Azevedo, 
Aprrovacão om S,n dJsenHslto. - Orçnmouto tio hu· 
parlo. Dhcurso11 dos Sr11. Corroia o mlnbtro 1.1'1 im· 
purlo, 

A's 11 hora• da manhã foz-se n chamada 
e achai'DIII·So p1•esrntes 20 Srs. senadores, o 
saber: Viscondo do Jugunry, Dias de Carvalho, 
Cru1. Mnchudo, Bn1'1io do Mnmanguapc, llariio 
de Ccitegijle. Josú llonifncio. Pm·nnaguá, Chi· 
chorro, H1boiro da Luz, Corroia, nm·iio de Souza 
Queiroz, .ln~uaribo, Luiz Curlos, ll11rros Bnrrcto, 
Visconde dr. Almolé, Diniz, Cnnd11 fie ll11r.pendy, 
Silveira Lobo, Rar1io do Moroim o llariio dn Ln· 
gunn. 

Deixnrnm ~o comparecer, com cnusn pnrtici· 
padn, os Srs. Octnvi11no, Sinimbú, Antiio, Godoy, 
Visconde 1le Nictheroy o Visconde do Rio 
BI'DDCO, 

O Sn. i.• SECRETAmo ilú conta do seguinte 

BXPEDIEN'rE 

Officios: 
Do m!nlstorlo do estrangeiros, do !6 do cor

rente, enviando cópia dn corrospondcncla tro
cada entre o governo e a lcgnçõo lmpel'inl em 
Buonos-Ayres, ucilrcn da occurrencia que teve 

logn1· no porto dn Paz, n·l3 do Julho findo, con
forme foi podida por omcio l)o 10. do corrente. 
-A quem fez n roquislçiio, 

Do L" secJ'I'!orio da can111rn dos Srs. deputa· 
dos, do 16 do coJ'fPnto, l!ommunicnndo que n 
mesmo comnrn adoptou n vni dir·igir ó sancçiio 
imperial o dt•creto dn 11ssomblen gornl que abre 
um erMiilo snpptomont11r uo ministcrio dn ngri· 
cullur11, pnrn ser opplicndo á estrado de ferro 
D. Pedro I .. - I11toirado. 

Da mofa pnrochinl do Hnjubrl, du 3 do corrente, 
rcmettondo cópias nulhonlicns das eleições do 
oleiluros L'Spi!dnes destn pnrnchin n que se pro· 
cedeu no rim· I." do e01•rente.- A' commissiio 
de constituiçfio. 

Dn supl'rintendencin da sociedade auxili11dorn 
da ngriculiurn fie i'crnnmbuco, enviando uma 
reprusentuçiio concernente no projecto de re· 
fnrma eloitornl.- A' commissiio de constituiçiio 
e Jtjgislnçiio. 
- Tendo compurecido mnis ns Srs. Leitiio da 
Cunha, Leiio Vclloso, .lunqueira, Pm's de Mon· 
dont'll, Lnfi,yettn, Visconde do ~luritibn, Barão 
de l'irapam11, Visconde do llom llotil·o c Alfonso 
Celso, n Sr. Prosidl!nte abriu n sossiio. 

L"u · so 11 neta du sessiio antPcedente,o, não ha· 
vendo quem sobro ella fizesse observações, 
deu-se por appi'Ovnda. 

Compareceram depois do nhert.1 11 ,süs~fio os 
Srs. Cunha o t<igu,•iredo, Jlio~o Velho, Vieira do 
Silvu, 'luixeirn Junior, Christiano Ottoni, Fausto 
de Aguiar, Silveira do Motta, Fernundes da 
Cunhu, Mendes de Almeida, Visconde de Pelo tas, 
Silveira Mnrtins, Dnntns, Uchõa Cavnlcanti, João 
Alfredo, Nunes Gonçalves o Carrüo. . 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO OFFICIAL•MAJOR DA SECRETARIA DO 
SENADO. 

Entrou em 2." e oltima discussiio o foi nppro
vado o pnr•·cer dn me~n "uncedendo licença no 
offirinl· maior da secretaria do senado. 

INDICAÇÃO DA MESA 

Seguiu-se em 3. • discu~sun o foi npprovnda a 
indic11çfio dp mesa reformnndo u ro~1m1mto in· 
terno do senado. 

PENSÕES 

Fu1'om npprovndns em 3.' àiscussiío, pnra 
stlbir t\ suncção imperial, as proposições dn cn· 
mura dns Srs. doputndos us. 50 e 53, do corrente 
anno, npprovnndo as pen~ões concedidns uo or
liflce Zeferino Jo~é d:1 Uosn o ao capitão ho· 
nornrio Domingos das Neves Azovodo. 

ORÇAMENTO DO hiPEniO 

Achando-~o nu snln lmmedinta o Sr. ministro 
do lmporio, fornm sorte11dos p11rn '' de;mtnçiio que 
o"dev1n rocebe1·, os Srs. Visconde de Murltibn, 
Hiboiro do Luz e Fernandes dn Cunha, e sendo o 
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mesmo senhor introd.uziflo no snliio com ns for· 
mnlitlndtlS dà estylo, tumOLl ussunto na mesn á 
dil•eitn do Sr. Presidente .. 

eccl,,1iasticos quo gr11tuitnmente Oz em i860 por 
incurnberdn do ministro do imperio. . 

Continuou n 2.' discussilo da :p1oposta do go
verno ilxundo 11 despezn do miiiiStHrio do im· 
periu para o exercício de l8Bi-iSS2, 

Lerei essa notn : 
• A !ri n. H~> do 11 de Setembro do !861, 

querendo snlvar n necessiriltde do neto· religioso 
rnes111o no cnsnmento.acutholieo, niio reconhece 
fttfoitos civis sen1io nos quo forem celebrndos 

O Sr. Correia:- ~epois. de nos hn· por J!!tSLores dus religiões rcspoctivus, legalmente 
vor1110S OCCU[Jado 011111 OS IIIIIIIStCriOS dn guerro • hoiJIJitOdos, . 
e dn mu1·inlw que 10111 usou cn1·go 11 sugul'llnça · Quundu, ~ois, niio houver e.,se pastor, o 
o a tlt•fesa uucional, j11Sto é que r11ponscmos o acl.o nlin póde sor vnliduuumte celebrndo. 
espirita no estudo dos negocias du repartiçiio . • As>im, 011 lw de cneher-se o 1wiz de minis· 
do itupe1·io oncarrngndn rle fii'OIIIOVUI' o desen· Iras du roligi1ies differentes da do Estndu, com 
volvimento moral dit nnçfio. os ineunvcnientes que d'nhi resultum, ou niio 

Quizora entreto1· n ntt11nç•io do nobre ministro se pud"r1í om nll(uns cusos celebrar regulnr· 
com nltns questões qno coiTem pelo ministe1·io monto o cnsnmento de ac:ttholicos. 
do imporia, Ines como ns rill'ormns dn< ndnli · • Em vez de ravorccor·se, em tnl caso, " cn
ni,trnções provinchd e municipnl; mas o ·go· snmonto por a<·to civil, proferiu-se tornnr ne· 
vurno estti tíio ubsOI'LO com u rerormn eleitm·nl c,,,,,arin,, nu Imperio o oxercicio do diiTe!·entes 
que n csLu pedo osuusn pm·11 adiu r toJos os ritos, e 11 rxistoncin de gnmde pumeru do pré· 
nssumptos cm que devia l'nzel' tambem r·ecnbiJ• g-ndores de religiõus lfUIJ so acham em hostili· 
os seus cuidndos. I dad11 com u igroju l!lltiiOiica. 

Ent1·etunto esporo que o nobr·e ministro, no • o.·voremos, poré111, collocar em toda a pn1·te 
intervallu das sossõus, niio so descuidarit dn ond,, so erwouti'Otn possuas do roligiuo diiTe· 
ox .. mo dc~ses gr·uves aSSilmptos, cnnsul:1111do I'Ontc dn rlo Estad•t o respectivo pastor ao ludo· 
mllllus projectos pendentes de d!Jiibel·nçiio do rio parocho catlwlico? Oovct•emus ter ministros 
poder legis!.tivo sobre os.qunos podor•ú ouvir n dns reli;riõllS tolorudus um todos os pontos outle 
aulorizu~a opiniitu do I'Ousclho de estado, hn um tabclliiio o um juiz? 

,Dizendo qtlt1 o governo, pr.,ot:cilf•lldo inLtirn· • Niio se conclua d'aqui !JUC rlovem fechr.r·>O 
mento com a reforl!ln uleilllral deixa do ludo :as ftOI'tns do Imporia 110s mmistrns das reli~iões 
outros assumptos Importantes, rundo·me em tolerudas. , 
pnlavrns rln nobre mini1tro quando respondeu d • Mns é necessnrio que elles niio justifiquem 
mterpellução quo lhe foi dil·i~ida pelo uobre a suu viudn com ns prescripçõus dn lei; que 
dcpntarlo ~" provincin 1lo Amnzonas, o Sr. Sal· nfio nlloguem >er indispen>avcl em mnitos 
dnnhn Murinho, snhre ussumptos religiosos. r:nsos n ltl:l prosouça pnl'll qu;~ o jJai;: Ct•lha o 

Pe1·guntnvu o interpellunto si o governo g-rande buuellcio lfUO rosulta dn existencin de 
adopto· u insdlull;iio do cnsnmento civil. fnmilins regulnl'Os: e que, ninda qnundo jul· 
. O nobre ministro rosponrlen nestes termos: guem dever abaudon11r u B1·nzil, os ncntholicos 

• n,stlu que o Brnt.il é um pniz uherto ntodos niio llqneru inhibidos de con11 ~bi1· casamentos 
os estrnugeiros, com perfuitn toleranr:in Jlnru vl\lidos. 
todns ns creu\•as t•eligiosas, comp•·ehrmde-se qno • E podurú o mnis rervot•osu catholico l.er du· 
é um rleve1· do~ poderes puhlicos gnrnntirn e'tn· vidn .em adopta!' o·casnmento por neto civil em 
bilirlutle dos dircilos do fomiliu pura com uquolles suhstituiçiio rla lri n. Jl~i>? 
que niio portencemuo culto t•nthnlico. • Llm rios tnais onlinentos cntholicos do im. 

• O g11verno reconhece n instituição do cnsa- poria, o illustrndo Dr. B1·az Florentino Henri· 
monto civil como·:umn necesid111le do nosso paiz. ques do Souzn, diz cm sua obra O casamento 

• O g-nbinete, porúm, nfio póde tratnr della em· civil e o casameuto reliyioso: 
qunnto niio estiver resolvida a quesiiio dn rc· , • Todos os oscriptores, theologos ou publi· 
forma elcitorur'quc n;:itn e intllressn n todo o crstns, s5o concordes em dar de bu1'nto nos sobe· 
pniz, u n1io vóMscr p1·ojudicudu por qualquer r:mos·tomporncs o direito de re;:ulnr eomo lho~ 
oulrn. ~ .··"' aprouver, jli quanto aos elfeitJs, o jd ·mesmo 

Nc>stO.I\O.cto o nub1·o ministro dn jnstiçn on· quanto uo' cnrnctor o ú fürmn, os casamentos 
tendoil,tlf1.Ve·r intol'\'ir purn decilll'lll' quo a in· daquelles d'1111tru os seus subditos CJUO nüq pro· 
stitni~fiO'·rlq cnsnmento civil ú nmn necossidnde fossom u vor·dndeira religifio, n relrgiuo coLho· 
rcconhecidn h« bnstnnto tempo, desde 1857. licn.• . 

Pnroco que, cstnndo n refonnn oleitorul pen· • A vmitngcm do casa monto p•Jr neto civil 
dente actunlmento tio scnndo, o nobre mimstro neste caso o mnnifostn: 
podFntrnlnr do curnprimontu de um dover 'funl · • I'OI'que jJóde ser celebrado em todo caso, 
o de gn!'nnlir, como disso S. Ex.; n estabilidade haju ou niio pastor da rospectivn roli~iiio. 
dos direitos de rnmilin paro com nquellos CJUU • Porque dispensa n uxistcncin no Imporio 
niio pertencem 110 culto cntholico. do grande nume1•o de ministros de religiões 

Rcconhecidll tal necessidade eumo 11 de go· difforentos dn do Estudo. 
rnntir n estnbilidnde dos direitos de fnmilin,•l rno· • Porque será celobrndo com mnis cuidado o 
livo '\uo deu o nobre ministro plofa o adiumento vulidnde, pela im,nediata responsobilidnde das 
dn so uçilo, nüo o justifica. autoridades que nelles intervierem.• 

Sou tnmbom dos que entonden1 que ao Drnzil . Muntendo estu oplniiio, e de ncctlrdo 110m ella 
convem a lustitulçiio do casnrnouto civil ~alus livo u honro de npreseninr na cnmnra dos de· 
razões quo dei om uma notn du compilar-ão d• putodos um pt•ojecto rugul.ndo u institulçiio do 
consultas do conselho da estado sobro 'IIO!JOCios cnsnmento civil. 
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O cntholico tem do ccleltrnr o sou cn~nmrnto 
nn fórrnn pr·c;cr·iptn pnln ig-rojn, (Apoiados,) 

Dividirei om Ires Jrnrtcs as obscr'l'aoilcs quo 
tonlto do fnzor·, 

Nn Jlrirncir·n mo dit·i~ir·oi nos meus hnnrndns 
nmigo~uncmbr·og dn commi~siio de nr1~nnHmto 
pccirndo licen~a pnm jnstrllr:ur os poritos cm 
que divirjo de seu pnr·ecm·. 

Nn scg-nndn trntnr·ci de ulguns assrrrnptos com 
quo o nobre ministro se occnpa cm sou r·ola· 
torio. 

Na tercoirn pcdiroi algumas informneües no 
nobre ministro. · 

Nus minhas divergcncins com o par·cccr· dn 
honrada cornmisslio estimo l'er· qno niio estou 
em dcsnccurdo com todos us sons illnstr·ados 
membros. 

O primeiro ponto do clivcr~cnr.i:r o o m:ris 
gr·nyo pnm mim, como snslontnr\OI' do pr·ineipio 
dn lcgnlid:rclc, r\ o fJnn sr: r•ofei'O :i cscoln nornwl. 

Ning-uom póclc snppõr da minha pnrto desejo 
di! r.m1Jm•nçn1· n crençfio do umn instil.uicito pnrn 
n qual concorri no que r.lr1 mim cleponcicn, pois 
IJUO estivo cntr·e os fundnclor·cs dn primcirn 
uscnln unrmnl gratuita qno oxi>tiu nesta cnpilnl. 

Mas, j:i dcclnroi no sunnrlo que, nrosmo em 
relnriTo n mellioramcnlos elo ensino pnblir!o, 
ao~ qnnr.~ lig-o n mninr importnnr.ia, não JlO~so 
el11H.'(II'i1nr l]tlO ~oju !'crido o iH'inciJliO dn Jogn
lirlnllc,' 

'l'enlio JHrra ruim que de todas as ncccssirla· 
dos politicas do Jnqwrio, 1111 fll'rl>cntu qnnrlr·:r, 
ncnhumn cxer.dc lt de fnzm· mHntcr inviolnvel· 
meu te o respeito tlovido ir lei. 

Ora, a cr·ent'iio da f!scnln nor•nwl foi uma ille· 
g:ditJmlt1, jWI' fJUO/fltWI' Jn~Jn fJIIO (I CllCfll'l!IIHIS, 

N:io poclin o g'O\'Cr·nn nppli~rll' :\ mnnntenrlio 
tln o~t~ola donntivos IJUC tiuhutn pnt· li!i divorsn 
destino. 

Não pod in o govürnu :ntlúl'i7.1ll' desJlf!í:tl com 
r•r.sa cscoln tlcsrle IJilO foi ciilninr,rJn da lei do 
my:1mcuto nm \'ig'ot·, u111hot·n ttão com o mr.u 
voto, n vorlw poflii.la Jlill'il tnl fim. O ~OVN'no 
annnllou essa dclihnrn~:iio com otTcnsn cltrs pr·n· 
:·ogativns dn asscmbléa g-or•al c com rlospr·cstig'io 
do poder• legi>lntivo, J'azonclo crer· qun fJlll'lll 
vot•tludciJ'lltnCntu consullu os inlercsscs dn nnçiio 
nilo siin os seus roprosontnntc~. porúm o potlcr 
cxrcn ti \'O, 

Diunto do nn1 neto qno mo Ongr:rntr!monto 
contrnr·in o prir11:ipio rln leg-nlic\u~e. collocundo 
o fllll'or log-islatiyo sob us {orcas cmHlinas; 
diante rio um neto qur' fornece novo nrgnmmrto 
puru tJUO so repitam os uiJuso< r:om tJilO ncstn 
~cssfio rnois ele umu vez nos temos o<:cupndo, 
do fuzor o g-overno pngu111cnlos ~cm u C!Onc~o~siíu 
<lo credito,' c sonr ouior·\•uuciu das for•mnlns lrl· 
~tnos, parn clopois. intinwr :\s c:unwr:rs IJUO Jc:gi· 
timo111 11 de~pezu jú l'cila; dhnlto Cll.!s:w neto nfio 
Jrosso fic:u· in1pa~sivo1, nem conl'or·mtll'·ll1U I'Oill 
u pnpol dosr.onsoltrdut• que so r'rlser•vn no r·t•pr·e· 
st•ntunto riu nnriio. NilO sno nwis os ropr•csr.n· 
tnnlos da nnçnu t(UO fixum u dospczn publicn. 

Siin o.< goyorrros que 11 decrotnrn des~n quo 
tenhnm bustnntu uuduciu pnrn cal curem ns pr•es· 
r:ripções Jogues o fmcr·ern ilu\oylc\nmr.nto snhir 
do thosom·o sommus que tinhum ouu·o destino 
Jegnl. 

A fucil snnc9ITo do tJodnr· lcgislnlivo n assas 
usurpuçües nnunn os ulfoutos n pr·a Lir:urom 
novus. 

Como a escola norrnnl, Jrúrlo cr·eur o govor•no 
ontro ntil ostnilelocimcntu riu instrucoiio,ndmiltir• 
:llumnos a rnntr·icnl:r, n!Jr•ir :rs :ruins, o <lizor 
rlopois 110S logishrdoros: o que qncrois que so 
f:wn ngm·n? Que so l'or:he o estnbelccimunto? 
Qrio se rlcspoçum alurnnos o Jli'Ofossor·os? Não; 
legitimo i o ucto; logulisni n dospezn. 

Mas, senhores, isto ó c\r.•snnimudor·, isto ú di. 
min11ir· o nprc~o em rJuu_se devo tor u ulta 
hOIII'II rio l'O(H'CSCUllll' 11 llii!:UO, 

Ern todo o caso :r mainr'ill da noiH'O comrniss~o 
nüo conr.:cde,pnrn pagamento du rlospeza iii cgul· 
mcntu crondn, sr~não o credito Jlr'eciso no l'uturo 
exorcicio, O que protoutle fawr o nobr·o mi· 
nistr·o fJUnuto :'r< clespozas nor.or·r·onlo o:wrcicio? 

Don:' rios mcml.ll'OS dn commissiio opinnr·nm 
no ~cnlido om qr1o mo pronuncio, Conho1o os 
em!Jllrnr·os om que so w:hnrnrn os outros meus 
honr·udt;s :rmigos; st•i bcrn nrn que dillicul· 
dnrle se yit·:rm diauto dn rostlnn>nbilidrrilo do 
fnzot· eu.s~nr o ensino que n c~ct:da nurmul 
esl:í dando a tu ntos 11iumuos rlo um c antro sexo. 
Mns, elo nccurrlo cour as ldéa~ rJno convcncidll· 
lliOiltr) sustento, inr:lino-mc :ro Yoto rli1·er·g,ontc 
~OS r]llUS rllülllill'O;; d:r I'OIIIIIliS<iiO, r(llC rJUOl'Olll 
rJUO, :mies Uo ~u votarom ftHJtlo~ p:n•n e~tn t.lcs~ 
JW?.n, o güver·nu obtenlw do pnl'irrrucnto n cr·ca
çiio dn escola normnl. 

O Sn, ll.lltnOs ll.lllllriTO :- Apuinrlo, 
O S:r. Su.l'mn.\ DA ~[OT't\\ :- bto é rJUO é ro· 

gu!t11'. 

O Sn. ConnllrA:- No ontl'o ponto om que di· 
vi1·jn da maiot•in dn commis..;iío, con,l'ot'lliO·lllU 
com o p~roccr· do nüill'tl seu:ulor rlo 1\10 Grnndo 
dn Nol'tu; ri t(U:rnto :'r diminuir;;o dn vor!Jn YO· 
trrcla pela <'nlllnru dos rloputntlos pnnr n ulil in· 
stituiçiio rio lycrm de Ul'tll~ o olllr:ios. 

Sonti IJUO O UOill'rJ lllillistr·o, nilO SC lOill\0 
OllJlOSlO ll:HjUCIJH c:llllnl'lt Ú L'llliJiltlil IJllO Hll" 
gnlOntn,~n o:!sn vcrhn com 20:000;,~, viesse {Wdir 
ao sonnclo n sua r·cjoir»o. 

Eis ns r•nz1ios invocrlfln,; poln;• holll'udos mom· 
lHos Un maiori11 dn eomm1s:;~o : 

• Nom no reluturio <ln ropm•lieuo elo imporia, 
nom no Jliii'O<:or· da commis~ão 11i.: or·~:rmento da 
ontl'il e:tllllll'll, vem oxnrmlos os moti\rns d1~ tüo 
ci'rnsidCt'III'Cl nu~rnonto de dcspt•za. ' , 

Ern s1rn fH'oposta o governo limitava n des· 
p~za a lii:OOO~OUO, 

llivor•gimlo tia nprcciorno rln rnaior·ia dn com· 
rnissiio, encontr·o no rflintorio tl11 r·opnr·tir;ilo do 
impor·io cselarqllirncntos sulllcicntr'•s pnru justi· 
IICIII' O IICCr'OSCIU\0, 

Diz o rolntnrio, tr•ntnndo tio lyco1r rlo n1·tr.•s o 
o meios: 

• Esto r;stn!Julceimento, tfLlO jr't conta 23 nnnos 
do existoncin, crmtilnln na sun util mis>no do 
ministr·ur proveitosos couht•cirnontos t'rs clnssos 
otwr·nrius. 

• Dur·anto o nnno finrlo mrrll·ioulm•nnJoSo orn 
suos divor•sus aulns L~G2 nlumnos, ~rmdo bl'fi· 
ziloir•os 000, rrortug-uezcs 202, ltospanhocs !0, 
f:•nncezes H, itallunos I\,, orlenuros G, parti· 
guuyos li, lngluzcs 2, nllomiies 2, :u·gontiuos 2, 
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auslrinco i, belga i, hungaro i, suisso i, norte
nmot•ic••no I o chileno I. 

• O lycou nocossit11 urgontomonto, pnrn com
_plemrnto do sou ensino, que se org11nize o do 
mecnnicn npplicndn e so ostlllwler;nm nulns prn
ticns onde o nlnmno possn utilisnr ns theot·ins 
que .. npr.•nrlo nos cursos nocturnos, nt:m do 
npcrfoi~onr-se om sun pronssüo. 

• O i111po•·tnnte serviço que 1\s clnssos opero
rins pr~sln t1io util flsl.nbclecimonlo à tornn 
digno, nl•lm dn subvonçã" dostinndn no custeio 
do suns nulns, do um nu:dlio pni'D obrn~. • · 

O lyccu do artes e olllcios é um estnheleci
mento que fnz honrn :\. nncno hrnzileirn ; hn 
23 nonos quo pt•osta serviços lis cJn;sos· opc
rnria.: .. o de nnno n :mno, tul é a rmn mnrchu 
aseBndente, n fJllnl demOusll':l ns ~olidn:; hn~es 
sobre 11ue se IIJIOia, o numero do nlumnns, gr11· 
tuitamente admil ti dós, tem crescido nté olevar-so 
ll i 262. 

E' nm cstnbeltwimonto I)UO ospnlhn os seus 
beneOI'ios sobrn tod~>s n~ nn.,wnhlidndes, c cum
pro n:io "~fJUI'Ill•r n somm11 enorm•• qne e I lo Jerin 
CU<Iodo IIOS corri'S [lU!JJicus Si deslt'S S;lhisscm 
as qunntins pred .. ns pnr11 ~un mnnntenc;io nos 
23 11nno< e111 ~u11 tem trnll,.Jhndo a bom da 
nobre eouso lia instruecno p.opul11r. 

O . .; ~cus pt'Ofl's~oros, que sUo numerosos, nlio 
t1irn roei'!Jidn nem rAeobum-estipenrlin nkum; o 
entr.•tnnto as mntorias são nlli ensinodns cum 
proveito, 

Dnl'llnto muito temno o lyr.ou viveu nxclnsi
vnmente f:Ohre si. Não ti nnti:.:-n n lei do or(;a. 
monto r•m qun apporo,·••u ·o primoirn modicn 
su!Jvonçiio ; 11 seri11 trtsto qnc o lyceu hoje de
tlnhllsse pot• falto do nwiuJ' uuxilio. 

0 Sn. MmNDI~S DE ALMEJDA:-Não detlnhnrú, 
O Sn. r.onnEtA:-lla~tn que nuo preste todo o 

servi~o quo JlÓdo nssim prostnr, 
Qu11 oxtr11ordinnrio acct·escimo 'é esse de 

20:uoon pnrn uma instituiçno que di<tribue 
grutuitamente o ensino a 1.262 alumnos? 

Do cet•tn que o nobt•o ministro Jlscnlisnrtl o 
emprego dessa som ma ; e niio hn muitos :lli:ooon 
que possnm ser dospondjdos mt1is utilmente l!o 
que estes que a camnra dos deputados votou para 
o lyceu do lll'tns o officios, 

Niio ha muitas instituições desta ordem nos 
paizes cultos, o devemos ufannr-nos por pos
suil·n. 

Eu estimnria muito que o-lycou de nrtes e 
offit'\os pudesse dispensn1• qunlquer IIUXilio dos 
cofi'Cs puhlicos e mnntrr-so como estabeleci-
mento iuteirumento particular. . 

Faço parte de umn nssocinçiio promotorn da 
instrucçiio de meninos; e todo o meu desejo é 
que elln possa manter por si só o curso nocturno 
que fundou. .. -

~!us, j1\ que o lycou preeisn do subvençiio, 
concedamo~ n que n cnmurn temporurin votou, 
o que ostú mui longe de corresponder nos bene
tlct~s que pt·ovilm desse estnbelecimento. 

E' uma das instituições que muito nprooio; 
nem sei si hn no Brazil algum e-tnbelecimento 
de in~trucçüo mnis anli~:o, devido ú iniclntiva 
pnrtlculnr, que convein animar, pois estou enn· 
vencido de que nilo 6 possivel dar o impulso . 

V, IV 

do que a instrueçiTo necessita no Imporia sem o 
conCIIJ'~O do.; CidudliOS, 

Terei, pois, do ncompnnhnr nostn parlo no 
nobro sonndor pelo llio Grande do Norte, 
membro divorge'nto d11 commtssiio. som cm burgo 
dns palnVI'ns q uo hontem ~rofuriu o nobre 
ministro um sontido dusl'avoruvel no voto da 
cumnrn dos deputudus, 

Com e~tn qucsti1o prende-se n 11ue rneP.rrn a 
emenda dn cilnwrn dos· doputndos, J'oduzindo a 
dcspezn t:om o ensino Pl"lltico c experimentul 
dus'faculrla,Je.< do medicina, 

A cnmnrn reduziu muito 11 vorbn pedidn pelo 
govoi'Oo, Creio quo o nobre 111inistro teria 
bem consultudo os intot·esscs do ensino, si 
houvesse resistido 11 esta J'cducçiio. Q111Jndo 
lenlo!i e nlumno~ dns e:;col:1s dt! mudicina 
clnmnm pnr11 que niio se lhos twguom 11s meios 
du complo111rom 11 sua edtwn,:iio fli'OIIss\1nnl, o 
Estndo mio de\'O r~A"nt,•ar ~ommns, qno não são 
nvultndns p~>r.l 11 I'OJ'nlllÇiiu de mutli· os quo 
pos;nm bom dnsomponh111' a su11 ardun mi~~üo. 

Que os podoros pnhlicns se co:~sct·vnssem 
inertes quando nem pt•ofussores, nem nlumnes 
rod11mnvnm osse ensino, cnmpr·ehnntla·~o a 
econnmiu; mns não fievom nogo~l·o dt~sde que 
pode-se, com loul'avol e r••al umpenho, o dos· 
envolvimrnto do lHJsino pt·atico o experimental 
dns fallllltllldes de motlicina. 

Ni1o podemos tloixnr de rrconi,ecor legitima 
o fnndudu. estn 11spirn~iio dus prol'essot·~s e 
ulumnos, 

Pol'lflle ahnndonnu o governo 11 su11 propo<ta 
no~ ln pnrto? Pu is niio foi feit" t'1 vista de findos 
dignns dt! sorem uttcndidt)s poJo pndt~r legisla· 
tivo ? Ou o n11bJ'O ministro, o lfliO niio posso 
crer, pediu du 111nis pura fornoecr en<ejo n seus 
nmigo; d.l ClliiUlr:l li fiiZOI'Oill CtlrlllOilli:tS • OU, O 
que mo porsundu S••J' ronl, podiu o que êra in
d,,pensnvcl, e nosto caso devin·tlll' l'o·ito insis
toncin pela (JJ'oposla, qu&ndo nii1) peolissn :i cn
mura nlgum nugnlllntu que, uma vez justifica
do, eu mio recusaria. . . . 

No que niio pns<o concordar é em que se pri· 
vedo ensino prutico e experimontulnos nlum
nos dns escolas de medicinn, que, apoiados por 
seus mostres, o reclamnm com o mais Jouvnvel 
zelo. 

Vem a proposito pedir no nobro ministro que 
informo si protond~ peln verbu-Obras-nr.pli
cnr nlguma sommn a construcçuo de um odttlcio 
pnrn 1'11culdndo do modieinn. 

Si n vorbn-Obras-l'osso votada nos termos 
em que foi podido, ora eseusndn a minha per-
gunta. , 

Mas nns tabellas explicntivns o credito pura 
tnl nm podido é justil!l:ndo tnmbem com a 
com l1rn de terrenos e ed1 tlcações do casas para 
esco ns publicns do instrucção primaria e secun
daria no município dn cõt·to. 

Niio tendo sido aceita desde jú estn idén do 
nobre ministro, pois que a commis~iio propõe 
que formo projecto sepnra~o o nddilivo que se 
roret·e nosso nssumpto,tlcn o nollre ministro com 
mais li!Jordnde no di>pendio da pnrto do credilo, 
e pótlo dizer si a desllnurli no começo da con· 
strucçiio de um odlllcio purn n rnculrlndo de me
dicinn, a qunl ncha·so actualmente em um 
predlo que não tem a precisn cnpaculnrlo. 

33 
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A rospostn do nobre ministro sorvlrtí pnrn 
guinr-mo no voto ncorcn dn sopat•nçfio do uddi
tivo, cujn doutrina nilo deixa do ugrndnr·mo, 

Não sei siJJódc servir pum nolle construir·so 
n fnculdndo o medicino o toi'I'Ono que, no sou 
rclntorio, o noiJt·o ministro entendo que pódo 
ser destinado no palncio pnru os trobnlhos du 
nssemblén geral Jogislutil•n. 

Sobro o outro ponto cm que ou divergiu dn 
honrada commissíio, estimei vor fJUO com n 
emendo por elln npresentndn cessou n minha 
divorgcnciu. E1·n em rclneuo á ncquisir.iio do 
liYros pnrn n bi!Jiiothccn Jiu!Jiicn, l'arcéo que 
umn hilJ!iotbecn ncn impcrl'oitn !l niio pt·estn 
todos os serviços que doi ln se devem cspct•ar, 
deSde QUe niio Yni adquirindo os novos livros 
do Yerdndoirn utilidutlo c de real morito que se 
publicam. 

0 Sn, MINJSTOO DO lliPEOIO:- Concordo com 
a emenda, · 

O Sn. ConnEJA :-Folgo cm ter de prost~r· 
lhe o metl voto. 

Não doixm·ci, porém, n pnrto em que mo 
tenho 'occupado com o tl'ubalho da illustrodu 
commissão do OJ'Çmnonto som reuduJ'·lho o 
Jonyor CJUC merece paios esforços qnr. Olllfli'O"Oil 
pp.ra a rocommentlnila ospcciOcuçno das verl~as. 
Nuo, Jiód~ SOJ' dcsconlwcida n utilidado da es
JlOCJficnr;no de Yorb:•s, sohretndo em umsystomn 
de ~r<;amcnto como o nosso. As emendas neste 
squtlllo proppstos pela nolJro comrnissno silo 
dJI'(nas 9a npprovnçiio <lo scnudo, Elia dovo 
proscgUir no seu empenho, o lo! voz o putlosso 
Jcvnr mnis longe. · 
. , Entre outras, n varbn-Presidcncias ele prov·in· 

c<.a-;- podia sor dividida. Ncllu lia tnmiJcm a 
dJilcJ'~IlC!' quo1 cm relnQiiO a outras, n nobre 
COUJmiSS!\0 USSII(Daiu, [lOIS que e5SO verba não 
comp~chcndc S<írncnto dospcza com o passou!, 

Indwo esta oxemplo, podl'ria apresentar ou
tro~; mns a nolu:c commissão apreciur:í n mn
tei'Ja o eu votarei pelas emendt1s CJUe olln apre
sentar neste sentido, 

E_ntro agora na 2." parto das minhns obsor
vncucs: pontos de 9uo o honrado ministro tra
tou om sou rolatorJO. 

O p~m~iro nssumpto que nostn parte podo 
nttençuo c o CJU.o se 1:oferc li scccn do norte. 

O nohro lllJIIIStJ'O du nlgum doscnvo!Yimcnto 
no assumpto, e trouxa :'1 ussembléa "Oral n do
m,onstraçuo do quo tinha r;,zno o nobro ex·mi
nJstro da fazenda,, quando dizia que Jltlln verba 
- Soccort·os publwos-, que a Constituieiio gn· 
ran~e pnrn fins determinados, so fizeram no Im· 
J?qrw numoros:1s obJ•as. A Hstn dess~s obr~s 
lÇJtas pel~ YÇrbn-Soccorros Jlllblicos-, om vn
rJas provmcws, ó longa, o o nobre ministro n 
apresenta. 

~las qual é n vordndoirn dospozn ~uo so fez 
com o llagollo da sQccn? Esta ponto e interos
santo. Os <)ocumcn!os ofllcincs ostiTo nn mnis 
CO!llpleta dtvorgoncw, E' ussim qno o nobre cx-

smiUJstro. do fuzondn, no passar n Jlustn no nctu'ul 
r. lli'OSJdento do conselho disso ú pnn· l" ilo 

sou J'olntorio: ' o· • 

•Os sucriflcios impostos ao thcsouro nacional 
pelo tlagollo que msolou nlgumus provincins do 

~ortc são rcp~:esentndos paios seguintes nlgn· 
r1smos: 

Exorcicio do i87G-l.877 ••• , • 
Exercicio do i8i7 -1878, • , , , 
Exerci cio de l.878-l.870,.,,, 
Exerci cio de 1870-1880 ..... 

31iü:I>73Só70 
ii'i .1 07 : 23ür57 ii7 
'•9.860:007~91~ 
8.8~o:@onoto 

7U63:90G~W9 

Oro o nobt·o ministro ilo imporia a]JJ'cscntou 
sommn cêrca de 1~.000 contos abaixo da indi· 
cnda pelo Sr. ex-ministro da fazenda e niío 
só no periodo por esta comprohcndido, mas 
até 21 do Abril ultimo. Segundo o rclntorio 
do nobi'O .ministJ'o do imncrio a dospow não 
excedeu a ü0.73~:287//1i82. Esta diycrgcncin 
não !lódc deixar de ser oxplicndn, ·. 

Além dcsto ponto do facto, desejo que o no!Jro 
ministro informo ao senado CJUO quantia so tem 
gasto depois do sourolatorio, o qual o sommn 
que_ S. Ex. julga ainda nccossnrin alô nnnl liqui· 
daçuo das dospozos com n sôccn, 

Sobro este ponto ha ainun uma obsorvariío 
que fUZCI', • 

O nobre ministro, informando acerca dos 
quontias·quo·o thcsouro tem ndinntailo á coso 
C?mmerciol do Francisco Figueiredo & Comp., 
d1z; · 

• O adiantamento feito 1í dito cus~ desde Junho 
de 1877 elevo-se í1 sommn do 13.8~0:00015, da 
C]Ual, segundo os contos apresentadas, foi dos· 
pendida n importanciu do 11. 7\ll :831 117~il. Existe 
portanto o suldo ile 2.0il8:1ü1i1525G a fuvot· do 
governo .• 

A minha pergunta, quo niio pódo deixar de 
ser feita, ~: ·o quo tem occorrido depois da 
~presentn~iio do t·olntorio sobro este soldo? E' 
um soldo valioso e do corto o nobre ministro 
ter{~ dado todas ns providencias pnrn a li qui· 
dn<·uo desta conta, 
, <Í nobre ministro tratou de uma instituiçfio, 

dtgna do npplnusos, instituieão da ordem do 
lyçcn de nrtos o officios, en1bora não possam 
dc1xar de ser mo noras os seus bonoficios: o 
instituto phnrmucoutíco. 

Este instituto mantem um curso do humn· 
nidndos on.de se d;í grntuilamonte o onsino dos 
propnrotorJOs. é:!Jf~'fr.i ~ 

Este unno o curso do humanidades é froquen· 
tudo por 2~1i nlumnos que representam 207 
matriculas, nas seguintes nulos : portugnoz, 
lnlim, frnncoz, ingloz, nrithmoticn, algobrn, 
geometria, historio, gcogt•nphia o cosmogrnphin 
o philosophin, 

Ora, jú que infclizmonto instituições somo· 
lhnntos, P.Dr mnis moritori~s que se,inm, não 
podem nmda mnntor-so, tmte ó dizol-o, som 
alguma suhvon~iio, não posso deixar de muni· 
fostar uma rjuoixn no nolire ministro, n do não 
let• insistido peln idóa que sustenta no sou 
rolatorio. 

S. Ex. tliz: • Em nttonr.iio nos serviços o nos 
fins tio tiío util instituição, nflgura·se·mo con· 
vonionte quo so lho conceda um subsidio nn lei 
do orçamento, a exemplo do que se prnticn em 
rolnr;üo no impot•inl Jycou do nrtos e oJllclos. • 

O nobre ministro sacrificou í1 economia, ullás 
sempre dignn do apreço, umn utll indicnçuo. 
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Entretanto a subvenção, que seria modico, niío 
aggravnria a situação do thcsouro. Em troco 
dclla uiio correriam o risco de deixar de receber 
instrucção i~~ nlumnos que tllm necessidade 
de frequentar o curso nocturno de um instituto, 
devido aos esforços oxtraordínarios de um grupo 
de cldndiios dominados por sentimentos pa· 
triolieos. 

Si o Estado tivesse do abrir um estabeleci· 
menio paro este fim, auxiliar do colleg'ia de Pedro 
II, assim como si tivesse de abrir um lyccu de 
artes c oficias, em voz de pequenas subvcnçües, 
teria de despender enormes som mas para consc· 
guir os mesmos beneficias que hoJe fazem os 
estnbelocimontos a que me refiro. 

O Sn. DioGo VE~IID :-Apoiado ; e não dnri:im 
os mesmos rcs ultndos. 

O Sn. ConnEIA:- Tendo ouvido que resul· 
toram inconvenientes da medido que o governo 
tem tomado de internar os immíg'routes quando 
n febre nmnrello se manifesto nesta capital, de· 
seja do nobre ministro informações sobre este 
ponto, esperando. que S. Ex. declare si o go
·vcrno julga que deve continuar n lançar mão 
dessa medida. 

Tratando do novo matadouro, que se cstti 
construindo cm Santa Cruz, o nobre ministro 
diz que, <i vista do andanlúnto dos trabalhos, é 
do esperar que cm pouco tempo posso cllc func
oionor. 

Estimaria que o nobre ministro pudesse dar 
informações mais precisos quanto ú época em 
que se fará n tronsfcrencia do antigo poro o 
novo mat~douro. 

Não se pudo desconhecer n inconvcníoncia do 
continuar o matadouro no log'nr em quo so 
<tcbn. 

O nobre ministro trata no rclatorio da cxc· 
cuçiio que tem tido o controlo da limpeza das 
praia5. Tendo cu lido tJneixns conlm o modo 
pot• que osso contrato se executa, dizendo-se que 
o porto so!Tro com o lixo, quo ó lançado na 
bahin, desejaria o este respeito alg'uma infor
mação que o nobre ministro possa prestar, prin· 
cipalmonlo si S. Ex. puder negar o facto a quo 
mo rcnro. 

Na pot·lo em quo o nobre ministra tt•nta dos 
limitas dtts pt•ovincíus, pronuncia-se, a meu ver, 
com toda n razão, contra n actual divisão admi· 
nistrntivn da !mperio, c diz : 

• No· intuito do promover n remoção do males 
resulluntos do actual divisão do nossos provin· 
cios ordenei que se collijnm os documentos o 
memori•s concernentes a esse importante os
sumpto. • 

O nobre ministt•o foi porco cm informoçüos 
que versam sobre objecto de tonta importancla. 

A quom encarregou S. Ex. do colllg-ir esses 
dados? Com crua tlm o governo determinou esse 
serviço ? Eslú t•csolvido o nobre ministro a pro
mover uma mais racional divisão dns províncias 
ou apenas quiz reunir documentos que andam 
dispersos para a todo tempo serem cousul!ados ? 

Aluis parco foi ainda o nobre ministro ao 
trotar da questão de limites etllro o província 
do Santa Catharina e a que tenho a honra do 
representar. 

O nobre ministro diz simplesmente : 
• Conformo tum demonstrado os meus ante· 

cossoros, ó dn maior convonioncia que se fixem 
os limites dos províncias do Santa Cothorina e 
do Paraná. • · 

Oro, estando a quesliio nos termos que o 
nobre ministro sabe, tendo havido ainda re· 
centementil n prisfio de uma escolta que do 
Santa Cothorinn dirig'iu-so ú Jlrovincio do Paraná, 
porrcia-mo que o governo devia dizer alg'uma 
cousa mais positivo acerco deste ponto. · 

O ~,:overno mandou respeitar entre as duas 
provmcios o nti }Jossidctis, mas não fez, como 
I h c cumpria, as indicoçües precisos para a oxo· 
cuçiio de suo ordem. Por isso os cousas pcrmo· . 
neeem no mesmo projudicinl estudo em que 
estão hn muitos unnos, estabelecendo entre 
províncias límitropbcs um antn"onismo .que 
devemos esforçar-nos pot• fazer desnpparocor. 
A incerteza é a este respeito do todos os maios 
o maior. O governo deve completar n sua de· 
tcrminuçiio, o o poder legislativa rcsolveró atinai 
o quo fõr mais justo. 

Não convem deixar n questão no vago em que 
se acha o que dti logar o scenas dcsngrn· 
doveis. 

A este respeito encontrei no expediente do 
ministorio dn juslicn, recentemente publicado, 
uma curiosidade. • 

Dnndo-so o facto da prisão do escolta vinda 
de Santo Cathurina pnru o Poroni1, c tomando o 
govllrno conhecimento dollc, do quo se havia 
do lembrar o nobre ministro da justiço antes de 
qualquer deliberação dn sua com potencia? 

Dirigiu no nobre ministro do imporia cm 27 
do moz passado um aviso de quo o Diario Of1icial 
d:i cstn notícia (lê): 

• l'ransmittil·nm-se no ministeria do imporío 
cópias dos oficias dos presidentas das pt·ovincios 
do Santo Cutharina o Paraná, para que so dig'ne 
tio informar qnal das mesmns províncias se 
acha de posso da villa do Rio Negro o povoada 
de S. Lourenço. • 

Parece que se u·ota de territorios cstrnng'cil•os 
que o governo niio sabe n q ucm pot·teneem. 

Senhores. o mtmicipia do Rto Negi'O sempre 
pertenceu á provincin do Poranti. Com os votos 
dos seus elcitorrs trnho a honro do occupor 
uma cadeira nesta casa ••• 

O Sn. DAN'rAs (minisli'O da justiça) :- Res
peita-se o uti ]io,,sldotis. 

O Sn. Conn~IA :- ... o na em tanto a nobre 
ministro dn justiça pergunta no do imperio 
quem é que cstit de posse da villn do !lia Negro, 
si .a provmcin de Santo Cntbarino, si a do Pa· 
rann I . 

Não vi\ o nobre ministro do i mperio ontl)nder 
que dov11 tombem podir informações no dos ne
gocias estrangeiros. . 

Si o nobre ministro da just!ro podia ter ai· 
guma duvida n este respeito, devia consultar no 
seu collega particularmente. 

Enli'arei agora na ultima parte dos observa· 
r.'úes q'ue tenho do fazer. São assumptos sobre 
Ôs quues julgo dever pedir oxplicar.üos ao nobre 
ministro. ' 

As motorios que correm pela repartição do 
nobre ministro são tantas o excitam tão 
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grnnde interesse, que sinto niio poder tratur de 
todos quantos dovinm entreter n uttonçüo do so
nndo, 

O nobre ministro do imporia, satisfazendo a 
requisições do sonndo, informou o quo ultima
mente occorrcu nu nssomblon provincial do 
Goyuz; o pelos documentos que S. Ex. remot· 
teu veriOcu·so nquillo que já tive u honro de ex
pôr nos ta casa. 

Os mom bros do nssemblén legislntiva dn pro
vinciu do Goynz, ntío estando om numero legnl, 
rcconheccrnm os seu~ podere<, doclurnt·am n 
incomputibilidadc de outros o chnmurom cida· 
diios menos vot:11los pti!'U pt·concherem os vagos 
que se deram cm virtude de t1>l delibornçfio; e o 
presidente do provinciu assistitt ii instnlluçiio da 
assombléu ussim illogulmonto constituido. 

O fJUe fez o nobre ministro? S. Ex. jú deve 
ter pruvidencindo. 

Nlio quero •1ne o nobre ministro protiqno ne
nhum acto illogul; mns desde que o doll'gudo do 
governo ubriu u nssemblón", M;im constitui da, 
algum juizo devo o nohrn nlini;tro ter manil'os· 
tudo ncercn do seu procedimento. 

O nolu·e ministro romettcu tnmbrm no sena~o 
cópin qo neto J>elo qual o ex·pt•osidontr. do Amn· 
zonns neg-ou suncçi10 n un1n l'esoluçiio du aSS'!lll· 
blén lugislntivn provincinl. Esse documcuto 
olllcinl veiu conOrLUtll' n noticia que tivemos de 
hnver o presidente ncgndo snnc~iln, niio pela 
fórma doternlioada no Acto Addiciunal, mns por 
uma f>Ortariu. 

O nobrfl ministro 11iio 11óde deixo r de r~co-
-· nhccer qne, jlOt' lundn•lo motivo, o Acto Addi· 

cionul cstnlie eeeu o fót·muln peluqunl11s presi
dentes dt~vem neg11r sancç:io !is resoluções das 
OS!'I'mblén:-o lt•gi:-Olutivu~ 111 ovinci~tos. 

Nem convem dllixnt· de ter em nttt•n.,no, so· 
bretudo ne:olt~ cn:-:o, ;1s re).!'rus dll COI'tcziu: 

Si um pl't•sidcnto do pt•ovinciu, cm voz de 
cing-ir-su :i l'ornmln constitucimllll, recusnr bojo 
a saneç:io por umn ptll'tariu, nmauhã jJOderá levar 
long·o o sou doscOLncdimonto. 

Creio quo o nolit•o ministro j:í tomou nlgumn 
provido nem paro que o ructo nüo se t'Cf>itn. 

Por:untnrl'i:tinduao nobre ministro uque lw 
sobre n questiio dn ussomblén provincial do lliu 
Grande do Norte. O que se sabe é que, depois 
dos tr:tb:dhos pr~parutnrios, o presidenle du 
provincin, om t7 de Maio, communicuu tet• 
dado Oi'dens para n missn votivn e ,jut·umento. 
Depois ndiou n reunifio da n;semblóa paro o fli'Í· 
meirt• d,•sto Luez, expedindo umn portnriu pura 
que n lei do ot·c;amonto anterior vigorasse no 
actual e~orcieio. 

Isto plu·eco-me summnmente irregular. 
Dou-se o ndiumonto cm caso cm que ores

peito nos pt·incipios constitueionnos uconsolhnria 
a convocnçiio oxtrnot•dinnt•ia dn nsscmblé~. 

Pelas nutieias que nos jornnos en,•ontro, o 
adinmonto foi motivndo por circumsJ.ancias re· 
lntivns á npuruçlio dos votos pnru membros dn 
assemúl~n, sendo o coso sujeito ti aprecinçüo do 
go1•crno. Estimnrla quo o sonodo fosso tnfor· 
mndo exactamente do que occorre. 

E', porém, certo que o presidente da pro
vincla mandou vigorur a lei do orçnmento em 
um oxercicio, para o qual nilo fôrn votada. 

Com providencias dosln ordem, que não ó a 
primeiro vez que os pt•osidentHS· tomnm, ficam 
anmlilodns us assembléns provincinos. 

Niío está n provincia do Rio Grnodo do Norte 
em circumstoncins oxtrnordinari:ts que oxpli· 
quem o nclwr·so olla som lei do orçamento. E 
si o governo dAmot•nr n sua decislio, pódo a ns· 
semblén provincial deixar do reunir-se este 
unno. 

Voltnndo a negocies da provincin do Goynz, 
dnroi conhecimento ao nobre mini~tro de um 
officio que, em 2 do corrente, dirig-iu'mo a en
mura municipal du cidade de c:atnlilo (lê): 

• A camora municipal da cidade do·Cntnliio 
vem orientar n V. Ex. do que se tem pussudo 
cm relnçiJil n osto municipio. 

• As eleições coneram enlmns e pnciOcas, nüo 
porque a policia não tentasse pôr em pratica 
ncstu cidade as scenas de sangue dn cidade da 
Victorin, cm Pernambuco, mus porque a oppo· 
sição uprctieutuu-so numerosa o imjJOnento po· 
rante tiS urnas. 

• Depois das eleições esperava esto cnmnra 
que o governo da provindn, tomando nn devida 
cunsidt'rnçfio ns recluma•;õos que se têm feito 
relntivumento ao suhdelegndo q11e foi nomeado 
pnra esta cidudu, o demittisso a bL•m do serviço 
puhlico, eomo roi pedido pelo Dt·. •·h.,fe do po
liciu da prol'incin: mns nfio, o sub•lcl••gado, 
:~peznr do ehrio, do~ordeiro o excommungudo, 
é consLH'Vndo, lll'm como o eommnndnnto do dos· 
tnenmento, fJUO occupu o Ct•rgo d.• di!lu)!Utlo de 
policia, que tum bem tomou Jl'" to nctivn no 
pleito e:eitornl o proeurn a todo transe vingar· 
so dntJULliles que o dort·olnram. 

• E' fóra do duvida 11ue esta cidndo, sem con· 
tcst:11;ão unw das mais p:~cillcas do impel'io, ha 
de com usura pngar 11 o11sarlia que li!llllido de 
uiio ,;ubmotter-;e lmmild ''1/lCIIl•• " im/wsit:õos de 
u111 pcqncHo grupo quu ;e intitula C uh Liberal 
nc,;ta provincia, e !f ue é protegido ostensiva· 
mente pelo uctual administrador. 

• Estu cnmol'n e:-.t1í rcsolvidu n Iovnr no co .. 
nltocim•mto do~ poderes do E;tndo o que se fôr 
pass:ondo do notuvol em seu municipio. 

• Deus gunrtlo n V. Ex.- Paço dn enmara 
municipal de Catnliio, 2 de Ago~to do 1880.
A•.tunio da Silva l'uran!Joç,- João do Co. queira 
Netto.-Eu.çtaq·•io A1tt11nio d11 llfucHdo.- José 
llfUI'ia da Situ11 Agros .-Candido Emygdio Bi· 
beiru .-llfanuel Jusé Pires. • 

Como a politien do gabinete cm ma teria de eloi· 
~õcs ú n nflo intorvouçüo, o nohre ministro deve 
ter cunlwcimento do que occurrou no municipio 
do Catulüo. • _ 

O Sn. BÀRÃODE CoTEOIPE :-Nfio lhe pódesor 
agradnvel essa noticia, foi derrotado. . 

O Sn. CoRREIA : - Prosoguindo nn mesma 
ordem do i dilas, rogarei no nobre ministro que 
leia o relutorio com que o v ice- presidente da 
província de Sergipe passou ·n ndministrnçito no 
nctunl prosidonto, nn purto om que trntn do elei· 
ções o pnrticulurmcnto da eleição do cnpital. O 
nobre ministro considorarn o que nhi se diz com 
referencia 110 i ilustrado Dr. l'elino Nobre, que 
disputava a oleiçuo por parte do partido conser· 
vador. 
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Em documento desta ordem o chore dn ndmi· 
nistrnçiio provi ncinl niio devia usar para com 
seus ndversnrios do expt·essõ~s oJTonsivns. 

Tnes relntorios são dotorminndos por elevados 
considerações do serviço publico, o niio pnrn 
desabafos o mnnifostnçõ~s do mnlquorençn. 

Trntnndo nostn cnsn do neto do presidente do 
Rio Grande do Sul, pelo qual roi poln segunda 
vez suspenso o mnnrlndo responsnbilisnr o in
spector do snudo Dr. Luiz dn Silva Flores Filho, 
no communicor-lhe que entrava em exercício 
visto haver o poder JUdicial jul~ndo improce
dente o processo do rosponsnbilidude que por 
9rdem daqucllo presidente lho fôrn instnurnrlo, 
ponderei que não mo pnrer:iu regular somelhnntu 
neto, pm·que ou o presidente qmmdo suspendeu 
o Dr .• FlorPs.Filho pela prirnetrn vez nuo arti· 
culou contra cllo tudo quanto lhe cumpria, ou 
suspendendo-o novum,nto, no momento em 
que in entrar em exerci cio, mostrava-se oxtro
mm:nente dominado por considerações parti· 
dnrms. -

O crime por que responde o inspector de saudo 
é o de l'nlla de cxncçiio no cumprimento de seus 
deveres. 

Ot•u, estando pen•lonto esse processo c não 
dando logur scniio :i imposiriio dn penn do sus
pensiio do emprego, como o·nobre mini~tro em· 
baraçou n mnrchu dn justiça, juloundo.opp<.r· 
tunn a demissiio do ftinccionnrio? Assim, si a 
decisiio do p~>dorjudicinl ftlt• l'avor:~vel ao runc· 
cionario em nada OJH'oveiln, o si ftlr contraria 
niw porlení tot• oxecll~:io, O nolíre ministro foi 
prcr:ipitndo, d<Jvia esperar qnc o poder judicial 
concluiss" o .suo turt•fn. 
. Nem havin ner·essirlado dn demissão, porque, 

SI et·n pura IIITOtlnr do exercieio do cnrgo o func
cion:~rio, ello estnva nrrorlndo. Ag-uanlnndo a 
decis:"to llnnt do IIOdot· jurliciul, o govet•no mns
trurin respeito pelo cumprimento dn lei, o niio 
inutilisnruí um processo criminal em nndu· 
monto. 

Já o nobre ministro trolou aqui dos exames 
geraes. A este rr•sptdto tilnho do chnmnr n Httou
ção do m•hre mini>tro p11rn duns- fJUestões; n 
prim<•irn é quunto :is mesas rle exames nas 
provincins o a segunda quanto á convenionciu 
do so fazerem no côrte os exames pot• outro 
fórmn; 

Qnnnto tis provincins direi o S. Ex. que em 
virtude de umu lei do !877 não podt•m bavHr 
mesns do oxames senão nus provincins quo o ~o
vorno designnr por decreto, depois de examinar 
o estado om que nellns se fiChu o ensino socun
dnrio. 
. Entretanto snbe o nobre ministro que seu 

antecessor, sem dar oxccuçiio áqur•lln let, doler
minou <jue, por ex.emplo, nn província do Pn, 
rnmí houvesse mesa de exumes, e fez o nomcn
çlio do dele~ndo do inspector goro! 'dn instruc
ção primarm e secundaria do município dn 
côrte. 

Ainda mais: declarou que ns npprovnçõos 
em exames feitos perante esse delegado só vn
Iorinm por quatro nnnos,sem que se snlbn o que 
póde jusliflcur tal doterminoçüo, pois que pre· 
sentemente os npprovnções obtldns em exames 
feitos perante mesas legaes vnlem o todo 
tempo • 

Até nisto niío se respoitn o priMipio ·do le
golidode. 

.Espero que o nobre ministro fnçn com que a 
le1 se execute. 

Quunto nos exames geraos nesta côrte, cum· 
pre ncnbnr com os juizes de commissiio, nomea
dos pelo ,m,inistro do imporia. Niio digo que o 
nobre mtmstt·o nem nenhum dos seus unte· 
cossoros tenha procurado organizar mesas pnra 
npprovnrem certos estudantes; Mns com to! 
systemn nffo é impossível quo se r~çn. Serd isto 
irrcmudinvel ? Estaremos rntnlmento conde· 
mnados a dnr nos meninos que prineipinm sua 
carreira uma fnlsa n~ç:io dn justit;n ? 

Não; o nohrc mmtstro póde determinar que 
os exames get·nes sejnm feito,, nernnte os pro· 
rnssoros do collegio rle Pedro II e dn escola nor· 
mui, si esta fôr mantida: n:io set·iio juizes de 
occnsitio; e tel'lio ro>ponsnhilidnde cjue póde tor· 
nnr-su eiTcctivn si nbusut·em. 

O Sn .. JUNQUEIRA:- Perante professores qtte 
não ensinem em collegios pnrticulures. 

O Sn. ConnEtA :-E' umn quustiio impor
tanre ; hn numero suficiente de professores 
pot·n tu! fim. 

Niío hnvoró mnior ou menor dificuldade nos 
nppi'OVoçiíos, conforme fot·em mais ou menos 
rtgorosn• os ex11minadot·es nome11dos pura cada 
éJJocn de exames. _ 

DetNnis, hnverin economia .no systema que 
jul!:o pt·ereriv(•l. 

Houvo o anno pnssado.umo questão que teve 
nlgum ruído, Q dos e;tudnntes do u.• anlio da 
fnculdndo uo mcrliciuo .dn curte, que tiveram de 
1'a1er. OXIIITle nn dn Bnhia, 

Encontrei uo PXp,.diunte do ministorio do 
imporia um :~viso de D>iZUmhro rlo anno passado 
nccusnnrlo o rer:ebimcntu do oficio do director 
da fncultlnde de medicina d11 côt·te, no qual 
acompanhou n exposiçito do lente do 6." nono 
Dt•, souzn Lima, nul'lando o que occorrern com 
O<)Ul'lles estudantes. 

Pnl'oco-mu que o nobre ministt·o niio terá 
rluvidu em dur conhecirnento no senado dnquolla 
oxposiçiio, que nüo foi publicudn. 

0 Sn. MINISTRO no IMP~RIO :-De quando é O 
nvisu? -

O Sn. Conn&rA:-De·Dozombro de !879. 
Occupnndo-me ninrla com questões que inte· 

ressum ti instl'ucr;iio puillicn, pedirei no nobre 
mini<tro umu infot·mnçiio que por certo terá 
muito pt•nzer cm l'oruecer. 

Rufil'o·tno ú execução do umn promessa, que 
encontrei no relutoriu com quo o presidente da 
provincin de que o nobre mintslro é digno 
represenlnnto no cnmnra dos dopulndos, o Sr. 
·Dr. Baptista Pereira, passou 11 administração ao 
nctunl Conde de l'res·Rios, em 7 de Dezembro 
de !878. 
. Ahi se notioin que o Bnrlio do Tremembé e o 
Dr. Antonio Moreira de Barros controhirnm o 
compromisso do ediflcnrom ú suo custo e com 
auxilio de alguns cidndiios umn cnsn destinada 
pnrn escalo publica de nmhos os sexos na cidade 
do Tnuhnté1 logo que peln presidencln lhes fos· 
sem offeroctdos n pluntn e o plono da obrn, effe· 
ctivnmente enviados desde 3i de Maio. 
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Persuado-mo do quo o nobre ministro in!or· 
morá ou quo essa cusn os tá conclui do, ou quo 
esti1 om começo, ou quo vni começar. O serviço 
ó rolo••nnto, o o exemplo dado por tão impor· 
tontos cidadãos ó pntriolico. 

Servo como cura dn cnpolln imporia! um sn· 
cordoto que não é conego cffcctivo. 

Pelo uivará do 1.5 de Júnho de :1808 foi crendo 
umn pnrochia privativa paro os criados dn fn· 
milin o cosa real, sendo o parocho do nomeação 
régia o conego nato da cnpclla real. Desta dis· 
posiçuo niio so apartou o doere to n. 697 de iO 
de Setembro de !SilO. Nem n contrariam as bul· 
lns do Leão XII de 13 e 18 de Junho de 1826. 
Antes do actual, servia como cura o concgo ciTo· 
clivo Joaquim de Olivoirn Durão, nomeado por 
corto impcl·inl de 17 do Mnrço de 1852. Entre· 
tonto o actual cura, o reverendo Augusto For· 
roira de Lacerda, serve, segttndo me consta, por 
provisão episcopal. 

Espero que o nobre ministro trntortí de pôr 
as comas do occôrdo com n lo i. 

Consto-me tombem quo o actual curo é co· 
nego honorario por provisiio episcopal. • 

Niio coi'OÇO dizer no nobre mmistro que, 
assim sendo, o neto não é regular. 

S. Ex. sobe que existo a osto rc~pcito umn 
consitltu do 30 de Novembro de 18~3 dn socçiio 
de jusli•;n do conselho do estudo, da qual fnzinm 
porto os Srs. bispo do AnentUI'in, Caetano Maria 
Lopes Gumn o Dornardo Pereira do Vnscon
collos. 

Com o parecer dado conformou-se a rosolu· 
çiio imperial do G de Dezembro •lo 18~3, rafe· 
rendada pelo Sr. Honorio Hormcto Carneiro 
Leiio; expedindo-se, om consoquoncin dessa rc· 
sotuçiio, o nviso do 23 de Janeiro de 18&& no 
bispo de Cuynllá, o qual diz: 

• Sua il.agostade o Imperador resolveu mnn· 
dnr declarar o V. Ex. que uiio se pódo ndmittir 
a autoriznçiio que V. Ex. suppõe competir· lho 
pura conr:edcr honras de conego e outrns somo· 
lhnntcs mercês nos clorigos de sun diocese, já 
porqu~ as lois canonicas, que V. Ex. citou cm 
seu oJDcio, de maneiro nenhuma abonam tul 
Jll'etcnçiio, untos pela mór parto só tem por fim 
sustentar a jurisdicçiio episcopal de instituição 
divina pum a collaçiio de llencficios contra os 
pretcnções dos leigos quo niio so contentavam 
com a aprosentntão dos mesmos boncficios, e tnl· 
vez suppunhnm-se autorizados pura a coltnçiio 
deites; JÚ porque ns honras do conego o ontrns 
semelllantes merctls, tendo eiTeitos manifesta· 
mente temporaos, o talvez nada de espiritual, é 
visto quo só nos soberanos com~eto conferil·ns, 
como os tá provon ido nn Constitui<,,ão do Estado. • 

Conto que o nobre ministro informnrú o se· 
nado da verdndo do que occorre. 

O governo mandou suspender o pagamento 
do congrua nos vignrlos cucommondodos os· 
trnngciros. 

A nomonçiio do vignrios cncommendndos es· 
trnugoiros foi autorizada, n1ío pOi' lei, mas por 
acto tio governo. 

Pódo, pois, o g·ovcrno cassar n nutorizaçiio. 
Mas o que parece exorbitante é conservar esses 
sacerdotes como vignrios encommcndados e uiio 
lhes mandar pagar a congrun votada em to i. 

Tivo de examinar ostn ~uestiio, porque um 
varão rcspoilavet , frei T1mo theo de Castol
novo, rluo, nn província do Paraná, tem prestado 
ú entoe Jose relevantes serviços, informou-me 
em carta, de quo darei conhecimento no senado, 
quo, sendo tombem vigario encommendndo da 
pnrochia, recobou a congrun n·tó certo tempo, 
sendo olin depois suspensa por ordem do go· 
verno •. 

Nossa cnrtn, do g de Junho ultimo, ello dá 
noticia do cstndo do aldeamento que conseguiu 
fundar (lê) : 

• Tenho ticonçn desde Maio do nnno passado 
pura visitar os pntrios lares, mos ninda não 
utilisoi-mo doltn porque queria [lrimeiro ver 
minha missão seguro, prospera o gloriosa. TO· 
nho já a satisfação de ver a harmonia- cm que 
vivem as diversas tribus dos índios; n abundnn· 
ciu espantosa do todos os gonoros, o como tO· 
dos trobnlhnm assiduamente om sunH lavou· 
ras ; a oxportnçfio dos productos com que 
n~quil'om o necossnrlo , respeitando escru· 
pulosamontc a propriedade alheia, c vivendo 
som receio de serem prejudicados em suas pos· 
sons ou seus bens. • 

Tratando do templo ql)e nlli existo diz: 
• O governo deve estn1• contente sabendo que 

aqui ha umn igreja muito decente, som lho ter 
custado um vintem, e sem que despenda cousa 
alguma com o culto, celebrando·so os netos reli· 
gioso! com to1la a sotemnidndo; no que o (ln· 
rocha tom consumido ns suas oconom1as. • 

Este digno sncOI'dote tom deixado do receber, 
ha algum tempo, u congrua de 300~ que, como 
alio diz om suo carta, servia pura n c(lrn da 
igreja. 

Ftti informado de quo o governo resolveu, 
cm Fevereiro do 1877, suspendei' o pagamento 
de con!~ruus aos vignrios oncommendados os· 
trnngoiros, sujeitando a questão á socçiio do 
imporia do conselho de ostndo. 

Niio tomou, porém, nenhuma rosotu~iio ulte
rior, deixando do despachar os requerimentos 
sobro o pa~amonto de tnes oongruns. 

O que a lei do orçamento vigente determinou 
foi a rcduc••ão dn con~rua ~os vignrios oncom· 
mondados 1Í motado du dos coltados, mns não 
que niio so pagasse congruo nos viga rios oncom· 
mondados por serem estrangeiros. Pareceu ao 
poder logislotivo q_ue, desde r[uo podiam os 
sac01·dotos ostrung01ros oxorccr as funcçues de 
pnrochos encommcndndos, oro justo que so lhes 
pagasse n respectiva congrun. 

Tratando do negocies ccctcsiusticos,lombrnrei 
no nobre ministro que use da suo autoridade 
e influencio pnrn quo possn rocolher·so ii sua 
frcguozia o viga rio cotlado de Santo Antonio da 
Dnri'ni padre Dolarmino Silvestre Torres. Este 
sncoruote, a cujas excettoutes 1unlidndos ·o 
nobre ministro da justir.n rondou Jornonagom, 
está violentamente arrédndo do cxercioio do 
suas funcçõos. · 

Em carta que ncuba de dirigir-mo, o que for· 
nccorei no nobre ministro, si n desejar vor, 
oxplíe olle todos os nggravos que tem soffrido, 
e os motivos por que não pódo nindn voltar 
poro n sua pnroollln. 

• 
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O nobre ministro, que tem n seu cnr•o os 
nogoclos ecclesinslicos, devo olhar poro o este 
facto, fazendo com que sejam mantidos os di· 
roilos do pnrocho queixoso. 

Poro dor idún do que este sacerdote tom 
solfuido, lerei um pequeno trecho do sua corta 
(lu) : 

• O vignrio solfrott do delegado do policio o 
olfronta Jlublicn de ser corrido no din i7 de Se· 
tembro e !870 em duns runs do vllin por po
licines, ú pretexto do uso do nrmns, no ponto 
do, por escnrnco, lirnJ·em-lho os botos com quo 
viajava, ficando doscnlco. • 

O nobre ministro deve providenciar poro que 
cessem ns-violoncins do que o vigorio so queixa. 

O Sn. SILvmnA DA MoTTA :-Ao menos porn 
ontregorcm os bolos que lhe tomaram. (Riso.) 

O Sn. ConnmA :-Pedirei 'ainda por alguns 
momentos o nttonçiio do nobre ministro. S. l~x. 
dirigiu em 13 deste ·lllOZ o seguinte aviso no 
sou collega dn fnzcndn : 

• i.• direclorin.-Ministerio dos negocias do 
imporia .:....1\io de Janeiro cm i3 de Agosto do 
iSSO. · 

• Illm. o Exm. Sr.-Com o aviso de V. Ex. 
de iG do mez proximo passado, foi presento o 
este ministcrio o recurso quo o procurador nscnl 
da thesourarin do fazendo dn 11rovincia do Rio 
Grande do Norte intorpoz do decisão da res
pectiva presidoncin, mnndnndo pngnr ao llhnr
macoutico Monool Dunrto Yieirn a quantia do 
W:2M~G50, com o nbatimonto do i:iiOO,S, oll'e· 
rocidos pelo mesmo Vieira, irnportnnoiu du mo
dicnmcntos foJ•necidos durante tros mczes para 
tratamento dns victimas dn sacca ugglomerodas 
na cidade de Mossoró. 

• Attondcndo ás razlics nllogndns pelo recor
rente o documontuimcnto provudns, vil-se que 
niío ncou regularmente liquidado o direito d<l 
Vieira u receber a mencionada fJuuntio, JlDr· 
quanto : 1. •, niio se satisflzoram ns roquiswlies 
feitas pelo procurndor llscul du thosouJ·aria' do 
fazenda, no intuito do descobrir a fraudo que 
este suspeitava existir ; 2. • fnlta a prova essen· 
cial do fornecimento do modicnmontos para os 
doentes tratados fúra dos onl'crmnrias de Mos
soró, na importnncia do 5:355~~01i, visto que 
niio foram apresentndns as receitas do faculto ti· 
vo, cm virtude das qunes esses medicamentos 
'deviam ter sido aviados ; não supprindo esta 
falta a simples declaração do modwo, que, ten· 
do recebido essas rccoittls para conl'orencia das 
contos do phnrmaccutico, confessa tol-as inuti
lisado som roziio que scmelhnnto procedimento 
justiflquo. 

• Assim, dando provimento no recurso do pro
curador Jlscal, rogo a V. Ex. digne-se mnndar 
promover n restituiçiio da quantia recebida pot• 
Vieira, u qual niio se lho doverú pagar nova
monto antes do foitns os diligencws indicados 
pelo recorrente o da exhiliiçiio de novos docu
mentos, cluc plonumento demonstrem o direito 
do dito p wrmncoutico o tuljlagamonlo. 

• Devo! v o n V. Ex., conformo solicita, todos 
os papeis que serviu-se romeuor-mo sobro o 
assumpto.- Deus guardo a V. Ex.- Bal'tio 
Homem do lJiello.-A S. Ex. o Sr. José An· 
tonlo Saraiva. • 

. A' vistn das razões pelas qunos o nobre mi
nistro dou provimento no recurso interposto 
pelo procurador fiscal dn decisão dn prcsidencin, 
e pois que houve embaraço ;is requisições feitas 
por esse funcclonario parn descobrir a fraude 
lfUO suppunhn existir, o nobre ministro niio se 
devia ter limitado a ordonnr a restituição. 

0 Sn. MlNlSTUO DO l!IPEUIO : - 0 neto niio foi 
do presidente actual. 

O Sn. ConnEtA: - Niio preciso snbor o nome 
do presidente para fnzor n minha observnçiio .· 
Sejn quem filr, desde IJUO o nobre ministro rcco
nlwceu f]ue· tinha embaraçado o descobrimento 1da fraudo que se snppunha existir cm .as· 
sumpto que entendo com os dinheiros publicas, 
dovin mnndnr cúpin dos documentos ao Jli'OCU· 
rndor da corôo pum proceder na fúrma da lei: 
creio quo niio se pódo dosconhecor que houve 
da parte do prosiclento fnltn dccxncçiJO no cum
primento de seus deveres. 

Pedindo desculpa ao nobre ministro por ha· 
ver occupndo a sua ntlendio com· tiio variados 
nssumptos, vou no torminnr ler um n1·tigo f(Ue 
encontro no TeJIIJ•O, orglio do partido conservn· 
clor na província do Pornmnbuco, no qunl so dá 
noticia do procedimento do uma autoridade que 
muito se afastou do programmn do ~:overno, 
qnnnto á nfio intorvençiio no pleito oleitornl. 

No Dia1•io do Pernambuco de 7 do corrente, 
foram publicados os motivos elo niio snnc.,5o do 
diversos lois votadas ultim~mento peln a'ssom
blén, o a oxonerll~iio de duns nntoridndoJ (lOii· 
cines, sendo umn Ílellas o subdelegado de Ca· 
poeiras, que ·havia dirigido uma ordem que 
publicamos, para fJUe fosse notificado o povo 
11nra comparecer annado no s<u quartel, afim 
de ir com ollo ;\ eloiçiio. 

• Quer no CJUO diz respeito d nfio sancçiTo de 
lois, quer e.mroln~iio Jis dcmisslios, os actos ro~ 
rnm os mn1s acertados. 

• O Sr. Do1·in nesses seus actos corrigiu, não 
só erros da nssembléa provincial, como tnmbom 
deu mostras do que cslií disposto a mornlisar o 
pessoal da policia. _ 
. • l'rocod~ sempre assim, que niio dará mo

lt VOS a q UeJXOS. 

• Tomos mais de uma vez declarado que não 
dcsojumos do Sr. Doria scniio justiça o vordn· 
doiro interesse pela província, conllndo tí sua 
n~ministrnciio : favores não queremos nem pe-
dimos. · 

• Assim, os nossos juizos niio süo suspeitos, 
nem nos desobriga do censurar os erros o netos 
maus que, por ventura, PJ'atique S. Ex. > 

Si hn neste artigo honrosa apreciaçiio do actos 
do actual presidente do Perunmbuco, niiG faz 
olle monos honra no partido conservador da· 
quolla província, que colloca a justica e a con
vonioncic• do serviço publico ncimn de conside· 
rações parlidarias. · 

·Como humildo seclnrio da doutrina dn ver· 
dado o da justiça, do que o nobre ministro da 
justiça ó o grande npostolo,nfio hesitei em dar co
nhoCJmento no sennilo do artigo do Tempo. Acom· 
pnnltaudo a S. Ex., posto que muito de longo, 
tenho satlsfnçiío em dnr.no senado noticia desta 
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puhlicnçiTo feita nn folha conservnclorn da, l'~r
nnmbuco; por~ue ell~• mn~trn _como o pnrt1tlo 
de quo é or~i1o n:1o . ne~n J usuçn n sons 
ndvursnrios, quunclo n mer,.ccm por seus netos. 
{Apoiados, maito btlli, muito !Jt'ni.) 

O @IJ•. Dnriio Ilomem ·de ltlello 
(miuistl'o do imperio);- St•. p1·e~iclento, venho 
tonwr cm cnnsidern~íio ns oiJsll\'vnc:õJ!S pr•odtt· 
z!dns pelo hnnrndo scnndol' poln JlniJ_in o pelo 
digno reprcsentnnte do l'urnml, quo ht·Je tom.;u 
parto neste ttotmttl. 

O nobr·e scnndor pela província dn Bnhin nn 
primeir·n p:u·ttl ele seu discnr·so oecnpnu·se do 
decroto do tO do Abril do IB7!l. Jti tive occn· 
siíio ele deelnrnr, CJner· nu t•nmuJ'a dos Srs. depu· 
lndos, quer no senado, o tncu pensumouto n este 
respeito. 

O decr•eto est1i ern estuclo nu cnmurn dos Srs. 
deputados; o n;io mo pnrocOJ·in CUI'inl que, e~
tnndo n nwlerin suhml'ltiun ao OX11mo riu outra 
casn do pnrl:lmt•nto, Vit·sse csw nu~o:ul"tn nssorn
l.Jlén ti\'Ocnr n ~i o oxn1uc o dcci~iio nntccipndn 
da mnSmu m11terin. 

.Jul~n o IJonJ'ndo sennclm• fJilD o ~:nvernn devin 
ter dt~cl11rndn St~lll ell't•ito n ducret.o. g• clnro 
que 1111 c·on~n ni111 se podia fnZl'r: por ter-so .i ui· 
!;Odo r:ompeiOIIIt'lll<liiiO IIUIOI'Íl:IUO, Ulll do fllOIJS 

·IJiustrndt s llllleeB:o;:OoJ·es expetlin o dot·rt'IO o cst:í 
O Dl11SIIIO 0111 t!Xt'Cili,'ÜO: St'I'Í:I UIIHI COIIIIJ/Ctrl J1CI'• 
tur!Jnç~o de lodns ns rol:u;ões Uo ensino ... 

O Sn. Su.VgtnA o,\ Mo·rTA: -Como tom ~ido. 
O Sn. MINISTIIO on n!PJWIO :-... revngnr hrus· 

cnmente 11s su11s disp11sic;õrs, nl'i'Js Hdi11utud:~s o 
nceitns gcrnluwnto, P:u·ecurin qne os p11dt•res 
pnbfic,o~ nfio lri111 idé11s purfeitllmenlu l!xnd11s 
om reln~uo 11 iulel'l'ssus tlio importantes, como 
suo os do ensino publico. 

O prineipio dn libnrdado poJ'II on~innr, níio ó 
do hoje rJue eu n ndo'pto. Cum0 mcJJJiJro do con· 
selho t!irectOI' du inSJrunc;iJO publka no Hio do 
Janeiro, tive a honrn do propu!' 110 seio do 
mesmo conselho, do :Jcctlrdo com os mous dis· 
tinclos collcgns os Drs. Abilio o Mncedo, que 
so ropresentus~o no gnver•no em fuvor des~n mo· 
didn. Foi isto om 18i4 ou i8iü, sendo então o 
conselho presidido pelu nobre senador por Por· 
nnmlmco, inspector goro! dn instrucção pu· 
hlicn. 

No relntorio, que tivo n honra do npresentnr 
no corpo legislnlivo, dei conta do pnrte do de· 
c roto que está om oxucuçiio; s ·bre :d~uns pontos 
do rOI'L•rido decreto jú a S@Çfiv dos nogocios do 
imporia do cons"lho do estado tem tido occnsiiio 
de consultar com sou pnrocor, o nenhum dos 
illustrndos consollwiro~ do estado aventou n iilóa 
d'e que fosso considerado sem execuçíio o 
decreto. 

A nprcsentnciio deste neto á npprovnçuo do 
corpo legislutivo nilo importo n sua rovognçilo, 
nem ainda o rr•pudio do seus principias. Isto 
mesmo se tom dudo sem pro em relação n todos 
os decretos su~mottidos ú aprocia~ão do parla· 
monto. 

Julgou o honrr.do sPnndor que o doclinio dos 
estudos ó offoito do decreto de 19 de Ahr·il. 

Nilo· posso compartir esta cJpiniüo, nem ó pos· 
sivel fazer a esse decreto presente de todos 

quanto~ dof'oilos e lncunns po~snm existir na 
in~trucl!ão pnhiÍI'n. Essa decreto cí bom reconto 
e untes 'dollc jâ muitos desses males eram upon· 
ln tios. · 
. Pois pódo·se dizor qilo n diminuicíio das· 
mulriculns no collcg!o elo Pedro II tl ell'eito do 
decreto do 1!1 de Abril? Niio creio nltsolnta· 
mentc,rJUO tal fneto sreju conserJucncin dn reforma 
deCJ'etudn por CSS~ IJCIO, 

E' verdade qno nn f'ncnlclnclo elo tlit·eilo de 
S. Paulo, 11 mmlidn du nlinliçiio elos P"ntos produ· 
zi u os incon ven ien tos inel icnclos pelo i 11 ustt·udo 
sonnclor n quo 11 imprensu lt•m nssign:dndo. Mas 
S. Ex. sabe CJUO essn fll'ali,·a t•st:Jvn hu nmito 
tempo cm uso nn fnr:uldncle ele nJctlkinn do Rio 
do .Jnnoiro e nn escoln polytcdmicn, sem produ· 
ziJ' os gt•nves inr:onvoniontcs, que cm S. Paulo se 
tlim clntlo. · 

A quo<tfio hojo niio ó n do voltar ntroz, mas 
sim tio oxnmina1· e ndoptnr mPdidns que mnis 
ndccJu"d"s pns~nm •el' pnru roz"r dosnppnrecor 
os ineonvoninntcs npontnclos. 

A sevuridnelo ~cicntillcn rlos rxames é, como 
eu honlom nqui cli~so, urnn IIJerlidn elllcuz pura 
vcrilicm·n OJH'nvllit:.mento dos ulumnos o elevar 
O nível dos OSIUIIOR, . 

E' r•ss" o correctivo legitimo o som duvida 
prollr:uo. 

Disse o honrnclo scnndor : • No colle~io de 
l'oclJ'O ll form:~ranJ·>O o nnno pn~~n·ln qnntt·o ba· 
chureis e fez so n dt!S!IOZ/1 du '•00:(100#. de modo 
fJIW- l'nrla bnclmrcl Vt~iu n ficur nn 1~:-;lado em 
100:0001$. • Mas, ~"m duvida, I'" rum dr!SJII'czndos 
tnciOS OS olcJIIOfltUS IJUO liOI'C/11 ont\'111' nllsSe 
cnJcuJO par11 CI\Cgiii'•SO 11 UIIID llpreciuÇÕO exacta 
dessu SiH:r•ifido. , 

J· m prilllcii'D ln~:ur, n t•ereitu do collt•gio de 
Pedro II, que so recolho uo tlicsour·o, é buslonte 
nvulintlu ; e di! pois, a tlllspozu ~ ne so f11Z com o 
eXIOI'JIIIIO 0- intcJ'IIlilO 11"0 IIJII'OVI!Ílll >ÓilleOIO 00 
r·c~u·icto numtH'O do< que Sll f'ornwrn, mns :í to· 
tnli~11de dos nlumnos •tue ali i recebem instruo· 
c·iio. Nem é outJ'O o proveito que o Estado tirn 
do ensino. 

O colleg-io de Pedro II é, domais disso, o tem 
sido o typo da instrucção >ocundnrin entre nós. 

O Sn. SILVEiflA. nA. 1\loTTA. : -Muito mau 
typo. 

O Sn. ~IINISTno no I!IPERJO:-Depois occupou· 
se o nobre senador dos vigorios dn 13nhio, que 
erom, nn fórmn da lei, inspectores litterorios e 
foram substituido_s por outro<. E' isto questão 
de conOanço do digno presidente dn província, 
no qunl o governo tom Inteira conOunçn. 

Rcforindo-se 1'1 inteJ·pelluçiio quo na cnmara 
do~ Srs. deputados me foi dlrhddn, n r"speito 
de questões religiosas, dis~o o nobre sonndor que 
ou declinei do emittir entno opinhio f1·nnca sobre 
n Joi do 3 do Setembro de i7üU, rulotivo á ex. 
pulsiio dos jesuítas. A opiniilo do governo está 
Impliciln nn respo~tn que doi, declnrnndo ~ue os 
jesuítas podiam cntr11r no Ilrnzil, Desde que 
tslo é contrario ti letra dn lei de 3 de Sctr•mbro 
do 1750, ustú ou tendido que somelhnnto' lei niio 
póde aqui ter exeeu·çiin: 0'111 revogudn. 

Respondendo ú intorp~lln\'lio, obsurvei', sim, 
que os juri<consultos ttlm dlve1•gido a esse· res·• 
IJoito. O nobi'O sonudor lumbrar-so:lra cre que;· 
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mesmo neste nugusto recinto, o illustrodo j uris· 
consulto bruzileiro senudor Nnlluco sustentou 
quo osso loi n1i0 estuvn rovognrln, nclwnrlo-se 
comprchondidn nos disposi~iles du lei de 20 do 
Outubro de iS~a; o muitos uui.I'OSjurisrJonsultos 
assim ponsum. Divirjo dessa opiuií1o, e com migo 
os meus honmdos collegns do g-nilinoto. 

N.io rui in tel'pollmlo noslo po11to sou1'e quo.>tão 
pendente. J>rn ocioso ndi:~nlnr-me nwis. 

Ull Sn. ·si~NAoon :-Quom n revogou? 
O Sn. ~UNIS'/' no ao tlU•EniO : - l~sl1i rovogndo 

pe[u nossn Constituiçfio e pelo codigo crirninnl; 
julgo, porém, quo nf10 devo oconpar por mais 
tempo .com eslo nssumpto 11 nllençao do scno,lo. 

Nuu o>tam~s discutmdo aqni thc;os do di· 
reilo. Minho ulll'igav;io ó dcch,rnl' n opiniflo do 
go1•er·no, o i:í o nr.. · 

0 UObi'C SOUOdOI' COnStli'Oil igualmente O llCttwl 
ministro do imperio pelos ter•mus om que roi 
oxplicndn o approvnçfuJ rios eslatutos do socied;rdo 
Sarva.l do Sonho/', llcpi'Oduzill S. J~x. mio ns 
palnV!'ns que III'Of~1·i n11 1ribun:1 e que siio 
nqne/I;Js pcJ:~s CJilnt.JS tlev(l I'CSfJuntlPr, mos pnln· 
Vl'tiS flesl11Cndns do nr·t.ig-o soiH'U este nssumpto 
publicndo no Dim·io Of!icial, 

Niio posso responder pelo fól'llln dn ro· 
dncçiio. 

O Sr.. JuNQUEm.\:- Pulos artigos oditorines 
- responde. 

O Sn. liiNISTno no UII'EIIIO: - Niio redigi o 
m•tigo·: ~ó devo respond••r il"'' nquillo r1uo jii'O· 
fori n11 c:1mnr·u rios ~1·s. di•putnrllls, · 

0 fJllO Ó positiVO Ú fJUO O g'IIVOI'IlO nppi'OVOU 
os rospoctrvo.; eSintulos pelo pl'irwipio da li1Je1'· 
ilndo do llSI"Oci:1ç~o. O qno o nrtign do Dinrio 
01/icial quiz tOI'IInr snliento foi, que, flll'"'sqtWI' 
que ro~~em os srntimuntos o idéns indivirlunos 
do 11ctunl ministl·o do irnprrio, cllns niio podium 
ter inllnido sobr·o n solurii" dosto asstllliJilO, j1i 
docidi~o cm t;l'lio rloresoiU('iio tio consulln pelo 
rr.nu d1~no antecessor. 

llof<'l'oudui o rlor.roto· do npprovn('iio,. ~·sstt· 
rnindo, I'OIIlo osm1110, toda o rusponsnbrlrch,do 
!lu docisiio. 

O nol)l'o soandor occupou-so cm sog-uidn dos 
nvlsos rolntivus :i cloi~iio ruunicipnl. .l(t pei'/111· 
to c~tll nugnstn enrnnrn o uwtl J!lu:-;t,·o nmigo 
S1·. prr•sidunte do cunsel h o deu sobi'O isto ns 
oxpliun,;ücs exigidas; o·mosmo flz por,nte n cn· 
mu1·a do quo tt•nho n honl'll do rnzor· pn1·tc. sen • 
do nlli intol·pollnrlo pOi' um distinclo ropr·csen· 
tanto rln [II'OVincin do llio du Juuoiro. 

Dosdo quo n opiniuo o n imp,·onsn so rlornm 
por sntisruitns nosto pauto, mio hn mnis diroi· 
to do voltar sobi'O 111110 quostiio lllill'tn, !jllO niio 
mnis solicita n nltonçiio ptthlicn. 

B' isto o r1uo so dli nus pnizos do opinilio. 
En nfio proocdorin como 1-,o,uom do· juizo, si 
por•vcnturn viesse lovnntnr umn' qnestiio onco 
nenhum intOI'Osso publico n collucnv~. 

l'údo O honl'lldO 5011/IUlll' fiem• COI'tO dO fJUO 
nilu hn cnso algum, cm r1uu ou possa n~nl' om 
constrnn~:imonto pornnto mim mesmo. Só por 
um movimento ospontono.., do minhn Jli'OJll'in 
renoxtio tomo! n deliLm·nçüo, r1uo cm minhn 
placidez de tmlmo jnl~uoi nwis neo1·tndn, cm 
presença das roclumnções rjuu so!Jro Isto so 
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prodnzirnm. O flUO foz q dignitbrl• 
do nossos netos ri n logitimidnde do: 
pelos qunos procedemos. Nilo mo nr 
quo llz. COIIIlll'uhondo rJUO unr hom• 
talvez p1·ocedesso do outi'O modo; m 
cedi inspirando-mo nos rlictnmos do n 
scionciu, to1unndo conselho comigo r 
doclnro solcrnnemonto : si ou nuu liv 
cirlnde poro nconsolhnr·mo commir 
no dosemponilo de meus deveres, nú 
lirin hn/Jilitnrlo n bom cxcrccr.os fui 
mo estiio confiudns. 

0 Sn. JUNQUEinA:-E SObi'O O prim· 
O Sn. mNisTno no lliPEiuo:- O no h 

occupou-se em seguido do observai• 
nomrco. 

A os lu respeito j1i pornn to o corpo 
dei conto rlo quo cumpriu fuzor em be 
viço. Demonst1·ci n insufficicncia rJ, 
pedi augmcnto de fundos. O pedido fo 
11eh1 Clllllllf'll dos Srs. doputnrlos; o n 
commissão desta cn~n ig:u:dmonto o r11 

l~stü, pois, providcncindo o quo a os 
VOI'ilirjlrei ser nccess11rio. . 

No exr,r·cicio do runcçüos puiJiicn' 
occupo sonflo d11quillo que ri rclutivo a 
o nem mo posso occupur do outru cou: 
pois, ~obro 11 cartn que o nobre SCI!Dd01 
sinto nüo tor infornwçiio alguma a do 

O nob1·c senwl01·, cm so"guidn, ro 
reorgnniu1çfio do e.msino .':\uporior, r 
que se tem entendido que o govenfo . 
donndo 11 porto rel11tiv11110 llltlterial dr 

A proposto do orçamonto,quc ora os 
lida li sabedoria do sonudo, d:i testo 
conlrnrio. 

O lll11teri:d dns escolas cstú nelln de• 
con tcmpludo, ou i boro· com uma pc( 
dur:vflo. 

Com os recursos dessa rubricn do o 
,i1í cnn~cgni ~ntisfnzc1· nn escoln do 
do., to CÕI'to umu das nccessidorlos imp 
ensino, cJ·enudo ali i um gnbinetc 0111 
thologico, quo ostil il cargo do distincto 
Dr. IJonnot. 

g• um sel'l'i('O qito en ngrndcço soln 
i llust,·uuo lento conselheiro Pcrlonco, 
meu pedido, or·ganizou as respcclivns 
•:.ilcs c disso-mo:. I'Cspondo~pcla pu1 
t10ca. 

Eis o modci polo qual descurnmo 
teriul das escolas. 

O nuhro sonudor cilumo1L a ottenç 
VCI'flO 1111r11 a nccesshllldO do SCI'om 
IJisjlos pnr11 ns dioceses vngus, born cc 
osc Ol'ccimcntos ·11 respeito dn aceito~ 
11coil11çiio por· parlo do arcebispo nor 
llnhin, o S1·. D. Lniz Antonio dos Salll 
in l'onnnr no senado quo este venernvt 
pcditl oxcusn da nomenr.iio, solJI'O o fJ 
Sunln Sé, nem o govonio impel'inl 01 
dirnm. 

Quanto tis outr·ns tliocosos yng·n•, se 
ó ostu umn neccssidnrlo trllnscendonlo 
broziloii'O. Mns niio ó nssnmpto oste 
po>sn hnvcr pressa. Nüo sei qtto h11.]r 
mnlm· pon<lol'n\'lio tlo que n nomen\'i 
bispo. 
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Em sügnidn, o no!Jro s~nntlot• roforiu·~o :'t 
escola not·mnl o pnrccou ndtluzir nqui ns mesmos 
r.onsltlm•;tt:õ"s t]liO produzi n so!Jro o doere to 
de 1r do A!Jril. 

,\ escola ncrmnl, comn tloclnroi cm meu roln
torin, e eomo n illnslradn cnmmis;1ío csplnnou 
no seu luminoso pnrec~r. ost;\ ct·eadn eompoton· 
tcmonto: s1io as leis n. 20~0 do 22 tio Sotom!Jt•o 
do 18i5, nrt. 2. 11

, § 2'J., o n. 2Ui0 de ~O do 
Outubt'O d,, l87ii, art. 2.0 , § 2~. · 

E' verdndo rJtlO ns vorhas do ot·rnmonto dos· 
tinndas porn n mnnntcncno dn Pscnln nol'l11111 
nfio foram ult.imtuuonto l'OJll'udu~idns o n1íu Ogn· 

·rum no ot·rntMnlo nt·lnal. Encoutroi n cst·oln 
Ol'gnnizndn o todo o J!C~sonl nouwndn, fJllntúlo 
totnci çonlu dos negocies du pn;ta do imporia. 

O Sn . .fUNQIIEmA :-A lo i j:'t tinha cnducndo, 
,Junndu J'oi cr·r.mda do JWYO. 

· O Sn. Str.Y~tnA DA MIITTA :-As nutnriznrõcs 
ccssmn no lim do cxcreicio do lei cm r]uo 's:io 
iludns. 

O Sn. ),[E~nlls DE ALlii~ltl.\ :-Apoinào, 
O Sn. :.HN~>Tno no lltPil~ID:-A illustl':ttln com· 

missflo Uest:~ cnsn IJI'Cslon o bom ~CJ'Vi~~o, qnc 
cu lhe :q.!T:1dc~~n, de propOI' n Uot.1lt.'iiO nnco:-o:'nria 
pnra potlcr tn:•nlo!'·>O o funr·ci•>l\:tl' essn uti· 
Jissinw iusliltlit·no, nliiiS Cl'c:ula prw lei. 

Os trnlwlllo~ !Jl'OSOgllcm eom summn reg-n .. 
lnridntlc, cont:rnrl11 n escol:t 300 o tantos nlnm
no; i:'< m:rlricnlndos. O !JOnetlcio nprovciln 
soDrcttlrlo "11111 ct·escit!o nnmoro do nlumn:rs, 
fjUO liU<l lÕlll Ollll'O J'nturo SOI:~o O Jll'OfOSHIJ'IHIO, 

A t•ospoctlv:r rtc<pr•zn tom conirlo pot' conta 
!los tluuntivns c~pccwc~ CJtW fornm feito!'\ pnrn n 
in<tt·nc,uu pn!Jiic~ o quo ostuo cm conta sepn· 
rnda no t!Josonro. 

0 Sn, SILYWI.' D., ~{OT~.\ :-Esta é OUtl'U iiiO· 
gnlidatlo. 

O Sn. l!II\'ISTno DO mrRmo:- O nobro senador 
.rnsson n m•cup~~l'·:>O tlo H~>gocios U:1 p1·ovincin dn 
Hnlli:t, roi'••rinrln·>C n facto; úa nlinha arlmiuis· 
ll'ar;tio como prosiú· nto rlnquelln provinei11. O 
nctnnl 111111istro rio irnperio, disso S. gx,, nunca 
resp•Jitou :ti li o orr:rmonto. 

Nilo vejo cn1uo pnssn isto SOl' ~ffit•mntlo cm 
]l~'OSt?nÇ:t do lllCll !'l'Occtl imon lO IHlfjlWiln prO• 
VI111'.1Cl, 

O honrndtl sonudnr rofet•itl·SO :is ohrns tln rna 
da 1lnnlauhn, o n ostrnda do feJ'!'o do Snnto 
Amaro. 

De,do muito so trntn\'0 nn llnltin cln rcalizneito 
dossDs dous g-t•anrlo.< molltot•amentos. • 

A oiH'n tl:t I'U:I tia ~lunlauhn tevo origom no 
nrltuiuistJ'IIÇno do un1 dos 111uis illtlSll'ntlus pro· 
sitl<'nt•·s duquolln Jll'uvineia, o til', mat·oelial 
Allllréa, o 11 o'tl·nrlu do fOI'I'O do Snn to ;\ nHII'O 
C3lnva cnnll'lll:Hln dosdo !SiO. O tjno Oz fui 
Jll'omowr a cont·lusito tlessns obra<, como on· 
toudl sor do into.rossu tln provint·in, 

O governo SOI':tllinlin rlosponllitlo, nn obt•n rln 
l'l\11 tlu Muntnultn, SOIIJIIIJI oxcodonto do aoo.oon,~. 
A dospozn, ontt·otnuto, nfto podia correr oxclusi· 
l'nmonlo por eontu do Estudo, 

Assim o ontouúou o governo, o p:1roco fJllO 
com hnml'undamonto. 

A JH'ovn é qno, neste pc1•iodo, o honrndo se· 
uodor tiJ\'o lurgn inllucncin nn ullo ndmlnis· 

tracfio do Estado, como digno rnomht•o do gnbi· 
neto do 7 de Março; o no f'mtunto julgou ntio 
dovor assnmir n rosponsubilidndo do npplicur ú 
ossos o!JI'as recursos dos cofres ;.!Ornes. 

Só comocui n oxocll\'UO r!ossns olirns, donois do 
ltuvcr obtido do Jlltlrinlismo du ussHmhlén pro· 
vincinl dn llnhin loi ospocird do~:rotnndo quota 
Jlll!'ll n continunçilo c co~nclusiro dns mosmns. 

Es$n quota l'oi Oxndu conful'mo os orçamentos, 
quo t!stnvnm feitos dosdo muito tempo, o qno 
mqnisitoi do ministcrio dn agl'ioultura, om cuja 
secrulnl'in· cst:rvn111 nrcllivndns, 

Qunndo retirei-mo dn prositloncin dn llrrhio, 
JlOllt'O ostnvn despendido dn Yer!Ja nutoriznda 
poln n;somlllcn Jli'OVinci:rl. 

Qunnto it "Sll'ntin do forro do Santo Amuro, 
como 1111 pouco disso, a obrn cstuvn contratada 
tlestlu ISiO. 

gm !8i8, rJunndo tomei conto tln ntlministm· 
lJfio, YPrifiql\ui que o pruzo do contt·nlo estn\'U 
OXCCt.lido: O CIIIJII'C?.UI'iO iHIYin ii\ Obtido Jlltt][l 
monos do dLt:li-i tlrorog-u~õos, o n{ula conseguira. 
fnznt'. 

Pelo contrario, no Om tlo oito nunos, ninrln 
solieitnvn fJIIO n p1·ovincin emitlisso titulas do· 
oln·ignr~5o, fJUO cllu se ohrignvn n pns~nt' na. 
pt'tll . .'ll, ÍH'Opondo·su n <!OilSll'ttil' n estrada com o 
dinheiro n>Silll lovnntutlo. 

Ot·a, si o controlo hnvin cntlncndo, si fJUOm 
linh:r de Cllll<!OI'I'Cl' com n tlinhcit'o, pnrn fuzor· 
sn n obra, ct·a n provinein, dol'iu c:otn fíJzr•r n 
ohrn JIOI' si, som ncccssitl:1• 1o :dgumn tio Clllfli'O· 
znt•io, qno,. 11as contlieõcs cxvostas..~ orn nponns 
uma oulitlutlo nominnl. · 

A oh1'n ostnrn contrnlndn por 1,1i00:000/.~. Dcs
Jll't'7.Ci intoir:rmeuto os o~tndos lllllot'iiii'O', quo 
me p:rrc~:ernm incomplotos, o pot· Vtit' qno niio 
eJ':JIIl cnnvoHit•ntes :ts condições tcchni:ns que 
huvinm sitio udup!:ttlns. 

A estt•atln r.stn1•n projr.ctndn com rnmpns do 
I Olll aO, OU fjiiiiSi ~ 0/o. Em 1)\ntOI'in dt~ COU· 

stt·twr.fio tio cstratlus do fr.l'ro c 1st o JtOnto lnnrln· 
mcntid bns\nnrlo J'ocordar que o lnmcnlnvlll 
tlesnstt•c ultitn:mwnto oct•orritlo no cslt'IIUII do 
fot'I'O do l'ottlo Alfonso, den-so jnst:nnonto Gm 
umn t·nmpn <lo i'·l.t'lis;imn tlcclivo, nn. qual o 
li'<'lll rotl·ocodeu, tmpoll1do ptdo Jll'fiJH'JO peso, 
OIII!SaJJdt1 lllllll l'ül'tllldoil'll catnSlJ'OjliJO. 

O dig·nn ongonhnil·o, D1·. Frrnnntlos Pinhoil'o, 
pnt• mim incttmllitlo dos novos estudos, m~ll!o· 
rnntlo ali!'ts consit!Ot'aVIJimonto as conlilçuos 
lt!t·hniens dn linlltl, nrt;nu ns ohrns todus nttl ú 
COJWi11>1íO Ctll 1.000:0001}t100. · , 
~om tlnvidn o !tllltiÓ do Ol'~nmento do d1s· 

linclo Ull!(Oilheit'O fui CXCP.l)ido: ~!IIS osto J'OC!O 
tM·stl'COil!'tantonwnto 0111 mntcr1u d1l constl·uc~~uo 
do ostrndns do f"l'ro. Oo ui timo I'Ci:~tol·io, npro
sontudo uo prositl<'nle tln,JH'ovin.oi_nn t•r.spcito 
dossns ohrns, Jlt'IO on!(onnmi'O .lu i lU PIHlws, C!ll 
~2 tio .!H lho tlcslo tlllllO, v ti-se que ns piH'ilS ostuo 
udinntudns, o leito riu cstl':ttln cstu rnsgndo, 
nchnndo·so pl'Omptns us mnis impot;tnntcs o!JJ:ns 
do urtc, o jn compi'udo o rostwctti'O li)Ht~rwl 
rmluuto. O oxcosso sobro o ot•çnmento prtmt~lvo 
IJJ'ovoiu dos f.(rnndns dcsmol'onamt!lltos ha.vtdos 
so!Jt•o o !oito tia linha o dtt natureza ospecml do 
!Ol'l't!UO. 

Bstüo tlospontlidos 1. 200:000,~; o o rororido 
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cngcnhoiJ'O l'inkns orçou a conclnsüo do todas 
as obJ'as em 350:000~0u0. 

Vü·so,J'ois, que n estrada, r.onsidornvclmonto 
melhora n cm suas condições tochnicas, vir:i 
a importnr cm 1..5UO:ooo,,, upon!ls ú0:0001) mais 
do quo o quantia pela qual cstovu primitivo· 
mente co n tr·n tndn. 

A conclusão dos obrns da rua da Montanha 
foi plnnojatlu, segundo o loi rospoctiv~, tondo· 
so orn visto ir1dcmniznr n provincin do sacl'ificio 
J'oito, mediante um modico podugio. 

0 Sn. F&llN.Il'iD~S DA CUS liA ; -Imposto om 
uma rua d:r cnpitull 

lia exemplos disto cm outras capitaos do 
Imporio? · 

O Sn. "'rNrsTno no lliP~nro :-Mas trata·so do 
u.m molhoJ·umento om condições muito cspc • 
CIO OS. 

0 Sn. FEilNANDES DA CUNIIA;-1'odas as prO• 
vincias podem ter tudo, só a Da h ia nflo pó do ter 
nada I 

0 Sn. MINIS'r!IJ DO lllPEnr0:-0 Estndo jú dOS• 
pendeu com essa obrn mais do 300:0001)0uO. 

0 Sn, Jlr.:nNANDES DA CUXIIA ;- Aceli SÓ ]ln r a 
ngun 19.000:0001); pnr·n n Bnhia nuo so pódo 
fuzcr um" o!Jrn de 200:000~000 I 

O Sn. lllll'l>Tno DO ,rlrt>r~nro :-O ii lustrado 
senador pelo l'ar·an:í pPdiu csclnrecimontos sohJ•o 
rlill'orcntes assumptos, reforinrlo·so,ern primeiJ'O 
lo~nl",iÍ ro''orma dn ndmini~trnciío dns proviucins, 
o n necessidade dã r·eformn municipnl. 

O illustrc senntlor fnllo11 como homem do 
governo. S. Ex. foi o primeiro li roconhecor 
quo niio ó possivol tr11tnr o decidir questões 
desta ordem com nlropol!o. 

·Estranhou o no!Jre senador que a illrlSirndn 
commissiio do sanado concordasse com n lll'O· 

lJostu do gr.verno nn parte relativ11 á rlotn\·ão do 
yco11 de artes o ollldos, c mostrou desejo do que 

fosso rost11bclecidn n emenda. 
E' incontestnvel que o lyccn do artes c officios 

prosto scrvi(•os impnrtnnLissimos, rnns temos 
quo nos cingir nos recursos do orçamento. 

Quanto u ·este ponto )ti declarei que cnncordo 
com n illu.~tr·uda commrssiio do .<onndo no ros· 
tnlwlecimrmtJ du VCJ'ba, que est:i no proposta· 
do govot·no, 

O honrndo senador inquiriu si da vor~a Ob1·as 
JlllhliCIIS dcstin:r o governo algum11 quota· purn 
cllillcnçiio do umpJ•ctlia,crn qne possa funccionnr 
convcnicntornenlo u esl!oln de medicina. 

Direi no honmdo senado!' quo a nc,ssn escassez 
de rcct1rsos r! tnl, que nndn posso iniciar nesse 
sentido. A VoJ•IJU Obras publicas do ministoJ•io 
da imporia li de 200:000~, parn todo o Imporia. 

Só a conf!lusiio das ob1·as que estffa em nndn· 
mcn to ncstn capital importam cm muis do 
080:0006, dos quucs só ~amos urgentes concertos 
do ctlillcio iln escola polytcchnicn temos de 
despender 90:000b000. 

Existe um plano de construcçiio do um grnncle 
cdillcio puro escolu do medicina, por cmpJ·ozn 
Jlnrticulur; mas esse plnno exige n rcmnnornçiro 
ilos nvultndos cnpilncs, que tum de ser emprega tios 
na sua realizoçuo. 

Niio tenho autorização legal pam resolver 
sobro uma obra, qne, Mma ostt\ plnnojado, de· 
verá custar :1,700:000,?000. 

O honrailo senador, accupando·se com os 
despozns pr·ovonientos de soccarros irs yictimns 
dn sriccn, Jlcdiu csclnrucimcrrtos n r~spcito do 
dispal'idado CJUO cncantr•:írn nos alg-nJ•isrnos rc· 
ln ti vos n ostn ilcspoza. Pelo rclatoJ•io do minis· 
tcriD dn fnzonda do 27 de Mnr·ço deste anno, 
npr•csontudo no me11 collcgn o Sr•, pre;iclorrte do 
corrsolho, osso despczn excedo do 74.000:0001,, 

cntrctnnto no rclotorio do rninistoJ'io do irn· 
perio a meu cargo np]mrcco a dcspoza de 
o o. 700:0~0~000. . 

E' J'Cnl. Houve dn porte do respectivo cm pro· 
godo osso cxtr:1ordinnrio erro do conta. Qunndo 
oJ•gonizoi o relntorio CJLIO ti1•o n lrunr·a do oprc· 
sentnr uo l!or•po logistutlva, pr•ocnr·ci confer·ir 
vorhn por verba ns dcspczns o!Toctu:rilns. Esse 
examo deu cm resultudo a vcrillcu~:io do erro 
havido na som ma total daqucllus dcspezns. l'nrn 
undnr nisto com toda n sogur:rnçu, tomei os 
chulos existentes rrn sccrctorin tlo imporia a· 
rnnndei campurnl·os com os do thcsouro; sú 
depois do nssrm conferidos, foi exaradn no rola· 
tor·io, CJUO aproscrrtoi no carpo lrp;islntiVoJ, a .· 
somn1a tias tlt•spozns ela succ:r ató 21 de AbJ'il 
ultimo nn impoJ•tnncia do 00.7:1~:000~000. 

A liquiduçiio dos cont::s nimlu niio cst:i cor!· 
cluidn; c assim nfio podemos sn!Jor desde já o 
algaJ'ismo dcflnitii'O du totnlidndo da despez:r. 

Em toda o CIISO sabemos que esttí muito 
i1qu~m do quo se julgovn. 

O Sn. SrLYElllA DA MoTTA:- Então n quanto 
se eleva ? 

0 Sn. Ml:'\lS'I'IlO DO lJ.IPEUIO:- Ao CCJ'tO ainda 
não so pódo sabei' ; mas ó verdnde que cstú 
muito iÍIJil<111l do algarismo acima rc/'erido no 
rolntnrio do ministcrio da fuzendo, de 27 do 
Mur~o. 

O honrado scnndOJ' perlin esclarecimentos n 
respeito da ver!Ju de 2,01J8:000~, ndianlnda :i 
rnsu Figuoii'Cdo o ninLla nilo .proces::adn. l~ssos· 
ndinutnrnontos se llzornm no cnc:rrreg-lldrl do 

_fornecimento; ns contos. foram nprcscntadns no 
thosouro, c t1unl as cxnnuun, allm de dnr oppor· 
tunaruento descarga das quantias r•!cebidns, 

A •·cspoita d:rs obras do novo rnntudouro, devo 
i~form11r no honr:rdo senador c1ur., depois 
iln J'oscisi'io do contr·nto com o cmproznrin Caim· 
hrn, foi incumbido o engenheiro 1\odl'iguos de 
concluir nquollns c!Jrns, por meio do ornpJ'oi· 
tndns pnrcino~. 

Jlsso se•·vi~o tem sido por ello desempenhado 
com zelo, · • 
- elo, porém, uma ohr·n essencial, i1 cuja cxo· 
cuçüo ainda so niio [1Ôdo rlnt· corneoo. lleflra·mo 
ao cncnnnmouto do aguas, CJm uma oxtonsiio 
do 18 ldlornctJ'Os. Os tubos foram oncommon· 
dmlos pttJ'n Europa pelo minis.lorlo da ugricul· 
tUra, pelo IJUOI COI'l'C C'SO SUI'VIÇO. 

Espora-se que a oncommondn !'cita cm Maia 
estc.Ju omburcudn, no fim do corrente mcz de 
Agasto. 

Assim, estou illl!lOSsi!Jilitrrdo do .mm•cor o 
tempo c11rto para tcrminnçüo das obras, 

Quanto ti limpeza das praias, nno Otll'i bem o 
fucto a quo se reflll'ill o honrndo scnndar. 

O Sn. ConnmrA:-Uofori·mo no lixo ln,nçndo na 
bahln. 
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O Sn, )IJNts~·no DO mrEmo :- A flscnlisnçiio do 
respectivo contrnto estú u corgo dn junt11 do 
hygieno puhllcn no Hio de Jnneit·o, nu qual 
tenho encontrado zalo o bou ventado pelo ser· 
viço. 

'fomo nota do fncto indicado pelo nobre se· 
n~dor para uvoriguul·o o proviuenciur arOs· 
peito do mos mo. 

O homudo senador pediu esclurocimentos mais 
nmplos do que os quo se encontram no ro· 
lntorio sobro limites dos provincins. 

A nLten~üo do g-overno, como n do pnrlnmtmto, 
constnntemcnto ú solicitndu Jllll'll resolver quos· 
tües do li mitos entro os provincins. 

A posquíz11 dos dotmmontos nuthenticos que 
sirvam para olucídnr essas CJLloslões ll dilllcil e 
o ~ue existe nos nrchivos das repnrtiçõos JlU· 
blicns niTo cstti no nlcnnco do todos. Por o~sa 
rnzão mnndci colligil' o que houvesse na secre
taria sobro este nssumpto, pnra sot' publica•.lo. 

O ompregntlo incumbido rlosto tl'uhulho foi o 
Sr .. Tonquim Not·horto de Soma o Silvn, Vllntn
josnmrmto conhecido por sou espirita ue invcs
tignçüo . . 

Nit~ s~ trato de reorganizar ns ci!•cumscripções 
]li'OVIIlCIIIOS. 

O trnilnlho do di~no 2.' socretnrio desta nu· 
gustn cnmnra reuniu os mais nmpJo; esclareci
mentos 11 esse respeito ; Jnns não cogitnmos do 
f11zcr .nltern0ucs no rJUO estu pre~entemente os ln· 
JJclewlo, 

Uefcriu.so o honrado sanador n um nviso di· 
rígido 110 ministerio do imJlOrio pelo meu lli· 
gno eollegn o Sr. ministro tln ,iusti"a. Esse 
ayiso ou o julgo porJ'citnmouto curioJ; porquo 
pelo mini;torio do imporia corre tudo IJUnnto c 
reln tive n Jim i tos. 

O Sn. CounEIA: - O nviso porgnntnvn : -
Qnem os tu de posso da vi lia do !tio Negro? 

0 Sn, MINISTllO DO IMPEl\10 :-Os documentos 
que olucitlnm cs;e ponto só nu socretat·in tlo 
imperio podem existir. 

O Sn. ColinErA : -·Sobro isso nunca houve 
duvida. 

O fncto que o nobro ~enndornpresantou sobre 
Cntntilo, cm Goynz, nuo Ot!Vi bom. 

O Sn. ConnEtA:-IntcrvcnçiTo das nutoridadas 
policinas no pleito oleitot•nl. V. Ex. axnmlnnrn 
ISSO, 

0 Sn, )IINIS'l'IIO DO J)IPJmiO:-Mcu digno COI· 
Jogo, minisLJ·o dn justiçu, já ínfot•mou ter pro
vídenciuúo 11 asse ro~puitu. 

0 IJOnrndo SOlllldOI' OCCUJlOU·SO da damisf.ÜO 
do Dt·. Flores !'ilho e declarou que o ministro 
do imporia niio Íll'uoatlou rogulm·ttwnto exone· 
rnndo :tfJUCllo empregaria nn temJlO, om que 
estnv11 rosJton~abiltsndo judiciulmento. Mus 
:ts func,ões dos dons pndores, como S. Ex. snJJ e 
são inteirnmento independentes., •. 

O Sn. ConnErA :-Pot· isso mesmo, 
0 Sn, MlNIS'I'llO DO llli'EIIIO:-.,, 11 decisão de 

um mio o!Jrign á decísilo do outt·o. 
!Jisso o nobt·o senndot•: 'Demittido o ftmccio

nnrio, niio so pódo vedüçnr a pon11. • Mus ·este 
nrgumento provaria de mais: n :tdmittir-se esta 
pt'lnciJtio, o g-ovet·nü tlcaria inhiilido tlc domiLLir 
um empt'Pgudo, um thesonrciro que fosse oncon
Lrndo roubando um corre, si JlO!' ventura csti· 
vosso respondendo judicialmente. · 

O Sn. CommA:-No crime de quo se trntn, n 
peno seria de su;pcnsão. 

U Sn, :lllNIS'l'llu no UIPIWIO: - O processo 
ni10 suspi!utle a a\Lt•ilmição eunstitucionnl t]UO 
tem o governo para suspender e demittir em· 
prugndos. 

O Sn. ConurA: -Que inconvenionto hnvin 
cm ospornr a decisão do poder judicial ? 

0 Sn. MIN!S'rllO DO I)!P~n!0:-0 empre{rndo 
era incompativel com ·o pt•csidonte do pt·ovin· 
cio; o desde quo esta gozu da confinn~n do 
governo, ou niTo podia conserval·o. 

O Sn. Conm~1A:-Estava suspenso. 
O Su. )11:\'IS'l'llO DO IMPElliO :-0 nobre sana· 

dor 1!irigiu-so uo ministro do imporia pura J'azor 
com que o viga1·io do Santo Antonio dn flnrrn, 
nn llattin, volte parn a sun ft•eguozia. Meu digno 
mnigo o St•, ministro dn jLlStiçajú deu ns no
ccssurius providencias soilre isto o pt•ostou 
igualmente ns devidas informações n respeito. 

O Sn. ConnEIA:- Qunes 'süo as providencias? 
O Sn. mNrsruo DO !liPE!IIO:-·São as que fornm 

' presentes no soando pulo mau noiJro amigo o 
O Sn. ConnmA:- O qno hnvin V. Ex. do sr. ministro da jtl;liçn. 

responder ;í porg-unln .ofllcinl -Quem estú do Estrunhou 0 nuhro oonndor que no provimento 

O Sn. MINisrno DO mrEmo:-Disso o hom·ado 
sonudor : • A porgnntn <lovin sot' J'citn JlurLicn· 
lnrmonte, • Mns ns quostues concornuntos no 
serviço pu!Jiíco trntnm-so sompt'ú d~ manoirn 
:mthenticll por meio dn corrospontlencin olll· 
ciul. 

posse dn villn do Hio Negro ? quu· dei 110 1·ocur>o do procurndoi' Jlscnl da 
0 Sn. MINISTnO DO JMPEUIO ;-- 0 ministerio do tl!OSOUI'fil'Íil de fnzonda du Jll'OVincin do 1\iO 

imporia é o com potente para clutlidu1• o J'ncto, Grnndo do Norte, niio ltoLwesso mundudo re· 
sponsubilisnr n uutoridado rocorrldu. 

O noltro senador referiu ·se om soguidn n úíf· o procurndor llscul quo inlerpoz o rocut·so 
for,ntos cJuesti'\os relativas t\s ·assomillúus Jogis· uoo!Hrou quo nutriu suspeitos do ter bnvido 
lntivns prul'inciaos. ft•nudo nu> dospozns, sobre cujo pagnmllnto 

Siio r.ssnmptos estes dn maior JlOndorncüo por teve do dizer; o nesse sentido J'oz requisiçues 
entenderem com as disposições do Acto Addioio· porn se nvorigmu· o fundumonto dessn suu sus
nnl o suscitnrom sobretudo gt'IIVOs quostõcs d~ peita ; o Jli'esidaute d11 provincin julgO L! impro· 
COIHJlOloncill constitucionnl, o nssim o govct•no cedente cssn t•oquisiçiio o mondou J'nzer o pn
julgou dovot• ouvir sollro ol111s 11 illustt·udn gumento impugnodo. Foi Isto creio quo em De· 
sacçiio dos negocias do imporia do conselho de zomhro do unno Jlnssndo, Qunl dcvin ser n minhu 
cstndo, Ou,lo purecer ugouordullllru ns resolver. decisão? Ordenor, como llz, quo fosso sntisfeitn 
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n requisiçfio feila pelo procuro dor fiscal. Depoi~ 
do snlisfnzer·so ossu rcqui~içiio il que se podara 
aj uiznr com seg-urança sobre a rJxistencin do 
fruudo, suspeitada pelo procut·ador fiscal ; mos 
antes do resultado dessu averigunçiio mnndar 
proceder ct·iminalmonto no caso, julguei niiq 
dever fazcl·o. Uovo declarar que osto facto c 
anterior á nclministruçiio do actual presidente, 
o Dr. Alarico Jostl Furtado, e nada tem que ver 
com este. 

Creio ter prestado OJ osclnrecimontos fJUC o 
nobre sanador oxigi11 c estou prompto n mi· 
nistrar quncsquct· outr·ns in forma~õcs fJUe S. l~x. 
julgue neciJSSat·ias. 

A discussiio flcou ailiada pela hora. 
Hctiroll·Sc o Sr. ministro com ns mcsmus 

formulidudcs com quo fura recebido, 
O Sn. l'nlismg~n d:í para ordem do clia 10 : 

! . n pt/1'11! (até âs 2 1/2 !toras dtt tarde) 
Continuação du 2.• discnssiio rlo projcctu do 

governo llxando as despezns do ministm•io do 
impcc•io. . · · . 

2, • p:trto (tis 2 1/2 D!t antes) 

As materins jó designadas, a saber: 
Continuaoiio da 2.• discussfio da pt•npo.;tn da 

cnmnra dos deputados·n. 3!3 concorlondo Ji. 
con('a no dosomlmrgndor Vi conto Alves de Pau ln 
Pessoa. 

3.• dila da proposiçfio da mesmn cnmnra : 
N. 300, mnndnndo indemnizar· n Brocknns dn 

improssiio das Menm·,"as matltpmaacas do Dr. 
Jo:cquim Gomes de Souza. 

N. 1~7, de !879, autorizando a camara muni· 
cipul dn curto n contrnhirum cmpreslimo ate á 
fJUantin de 4.000:000~000. 

3.• discussiio da proposta du camnrn dos do· 
pulados n. li, rio corrente anuo, declnrando que 
està no cMo de SOl' sanccionndo o projecto dn 
nssomiJléa proviucinl do lUo do Janeiro, nutori· 
znndo n concessiio do melhorumento de rol'ormn 
ao ! . " sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

2." dita dn prOJtosiçiio da camara dos dopLt· 
todos, q uo prorogn por· mais !O a unos o prnzo 
concedido n Jofio Jo:ó Fagundes do Hozonde o 
Silva para cuco to r os trabalhos dn Javrn de ouro 
do rio Cúynp1l o outros. 

3.• dita das proposições da cnmnrn dos de· 
pulados do corrente anno : 

N. !9. Concedendo licença n Vicente Antonio 
do Mirnndn, secretario da lnspecçfio elo snudo 
do pot•to do Marnnhiio. 

N. 20. Idem no desombnrgudot• da rolnçiio 
do Mnlo Grosso Amcrico Alllitflo do Freitas Gni· 
mnriios. 

N. 29. Idom no desembargador Joiio Paulo 
Montoit•o do Andt•udo. 

N, 67, AO 2," Officiul cin sect•otnrin de OSirnll· 
geiros Luiz PoroiJ·a Sodró Junior. 

N. ~a. Idem no pudro Don leio Thomnz do 
llnstos, · 

N. 71. Coneodondo llcon1;n no JUiz do direito 
bachni'Ol Nicolau Antonio de Burros. 

67.• SESSÃO • 

Em 10 de_ ,\gmoto de 1880 

PnESJDENCIA'DO Sfl, VISCONDE DE !AGUAnY 

.SUlfMARIO.-EXPRDtr.Nn.- Duu.s proposições da camara 
dos Srs. tlopuL!ulos, sondo unm sobt'll n licença no Ur. 
1\lanool Gomos llclfort Dunrto, cirnrglito do cDrpo do liundo 
do uxorclto, o ouli'llliDhro uma pol!14lio.-l~mondns tl11 mos· 
ma camnr.~ sobro dospozn tio rnlnutorio da ugriculturu.
Parocor om rorp1orlmonto tia comm1s~;to du marinlm o 
guerra sohi'O n l'oor;rnnbnç110 rio COi'\lO do snutlo tlu. ar· • 
mndu.-Contus da. Illmn. ~amam mun cipnl. Dlseur11D tio 
Sr. SiiVBim diL MutLa.- hstrntla rio forro J?· PDlii'O H. 
Ohson·açüo~ o t·.urJUDrlmonlo tio Sr, Oiogo ~o! h~.- PJH• 
li!F.II\.\ t'AII'rtl nA onnttll no tliA.- Orçurnunlo i.Jo !mpono. 
IJiscnrliOII dali Sr:~. Atl'ou~o Cubo, Ba.J'itn d~ CDLillo{IJHl,-JlfO• 
sltlonto do conselho, ministro llo llll[IOI'IO o ~loutlos tio 
Almoilln. 

A's 11 horns da mnnhii foz-se n chamada c 
achnrum -so presentes 28 Srs .. ~enndot·es, a sn· · 
JJCr : Visconde do Jagaary, Dms de Cur1•ulho, 
Cr·uz Mnchndo, Bm%1 de Mamanguupo, Godoy, 
Jostl Bonifnclo, Visconde do Ab:1etõ, Cort·ein; 
Junqueira Chlchorro, ilHfiio de Souza Queiroz, 
llch1m Cn;•nlcnnti, Jagunl'ibu, l\iboir•l dn Luz, 
Visconde de Muritibn, Purnnnguil, llnriío do Co
lu"ipo Pnos do Mundonço, J,ulz Carlos, Bnrüo 
do

0 
M;t•oim, Visconde do Bnm llctil·o, Lnfnyotte, 

Leililo dn Cunhn, Loiío Velloso, Cunhn e Fi· 
gueiredo, Christlnno Ottoni o Diog-o V olho. 

Deixaram do compuroce.l', com cuusn pnPtici· 
pndn os Srs. Diniz, l~austo do Agui11r, ,,., Ucta
vinnÓ, Sllvcirn Lobo, Barros ll:uToto, Teixcirn 
.Tunior, Sinimbú, Currão o Visconde do Rio 
Branco. 

O Sn. 1.• sECUTAJUO deu coútn do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio da justiça, doclnranilo que, não . 

existindo lnfol'lnações sobre o nu 1uor·o de pra
çus de policia ou do exercito on vindos para u 
vi lia do Conde, nem sobro o estndo do vllln do 
Bom Succosso, já exigiu ns mesmas i,n!'ormn~õos · 
c trunsmiltil·á.-A quem fez a requtslçao. 

Do miuister•io do imporia, rumcttendo as aclus 
du cloi\'iio pnrn um souad_or _ poln prov!nc!n _de 
Pcrnnmbuco. - A' commrssuo do constltutçuo. 

Dous o meros do 1.• secretario da cumnrn dos 
Srs·. deputados; de 18 do r.orrento, remottendo 
as seguintes 

Proposipües 
• A assembléa geral resolvo: 
• Art l o E' autol'izado o govet•no a conceder 

no Dc•. àtniwol Gomos Boll'urt J?unc·to, cil·ut•giiio 
do corpo do saudo do exercito o prof,Jssor da 
nuln do l'l'uucez do cut·so prepnratorio do escola 
militar um nnno do iicon~n, com soldo, etapa e 
o rospc'ctivo ordonudo, paru trntnr. de sua sande 
onde lho convier • 

• Art. 2,o 1\L\VOgnm·se as disposições om con· 
trar·io. 

• Poço da camnra dos' deputados em !8 do.Agosto 
do 1880.-Viscotldo do Prados,- Jll. Alvos do 
,tmlljO, 1.• SOCI'Otnrlo.- Sancho r/ti Bai"I'OS Pi· 
m~ntel, 4. o socc·otnrlo servindo do ~. "•· 
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•A assemlllóa gora! resolvo: 
•Art. i." A ponsiio do 1}215, qno o1·a porcc!Jo o 

tenente honOI'UI'io do cxorc1to Munool Antonio 
dn Silva, cnJTOspondonto ii sun patente, será 
pugn do conformidntlc com n nova tnbelln dos 
soldos em vigor. 

,,~1'1. 2.• 1\ovogam·sc ns disposições cm con· 
trarJO. 

•P:iço da camnrn dos doputndos, !8 do Agosto 
de 18~0 .- Visconde da l'l•ados .- Jlf. :llves ele 
,1raujo, 1. • SCCI'oturio.- Sancho de Ban·os Pi· 
nwlllel, 2.• sccrutDrio interino. • · 

A' commissão de ponsües o ordenados. 
Outro do mesmo senha!', datado de iS do cor· 

rento,rcmettondo as segLlintos: 

Emendas feitas a·a.p)l1'ovadas pnla camam dos de· 
p11/atlos cí propo.<ln do qoverno fixando 11 des· 
Jlc:a do minislrrio da itgricultnm, co1nme•·cio 
e nlwas publicas pal'll o c:ccrcicio de i88i
i882. 

• Acrescento-se no Jogar competente: 
• A assombléu geral decreta : 
• Artigo. O ministro o sccrctnrio de estado dos 

nr.gocios da ng"rícultura. cnmmurcio e ouros pu· 
IJ!icus é autorizado n despender 011m os scrv1ços 
dcsigmdos nos soguintoti puragrnphos n quuntin 
do ..•......••..••..•..•.•.•• i8.2U6:0928193 

• A saber: 
i. (Como nu )lropostu.) · 
2. (lilem.) 
3. (Como na proposta, acres

cent:mdo-se: sendo 2:000,5 
para a Associnçào Jlrazi· 
I eira ·do Acclimuçiio.) 

~. (Como nu proposta.) 
ti. (Idem.) 
O. (Idem.) 
7. (Idem.) 
8. (!:!em.) 
9. (Idem.) 

10. Corpo do bombeiros...... 200:0001)000 
H. (Como nu proposta.) 
i2. Gnrnntin de jLlros ús os-

tra dos do ferro.. • .. .. .. . L i 73: 33i~il91 
13. (Como no proposta.) 
i~. Obi'OS publicns. ne:luzin· 

dNe a 20:000fin dcspczn 
com a colloc:11•üo do no· 
vas bicas, no desenvolvi· 
monto da distribuição 
d'ng-un dostn cidodo, o n 
10:0001) n importuncio 
consignndn a obras novas 
o mntoriaos cm casos ui'· 
gon tos ; n 150:000~ para 
n dospoza com a conFor· 
vru;iio do pO!'lo do Por
nombuco c n 1BO:OOOH 
n do conscrvnçiio do por· 
to do 1\io Gmndo do Sul; 

supprimidas os vorbns 
destinndns a um onqo· 
nlieiro llscnl das u!Jt•ns 
d~ esgoto uns ng-u_as.piLl· 
vmes, o tros pt•ntll'nntcs 
o i1 desnppropriacão de 
!ll'Cdios llll> runs do Cal· 
tele o du PodrciJ•u dn 
Cnndelorin,hcm como as 
despozns c0111 um cncnr· 
f~!,iflt!O I'OSIJOil>UVCJpefos 
mstrumcntos , com um 
ongcnlioii'O o um nju· 
danto dn bstrndn 1i miu·· 
g-om do llio Dnmco , 
com o cn:;cnhoii'O fiscal 
tln conservnçno clu os· 
lJ•nda Uni:io c lndustt·ia, 
com o engnnhciro, cstu· 
dos, etc., dn ostraria d~ 
Cuyub:'i :i côr·tc ; consi· 
gnantlo·•c ti0:0Uil1j para 
o servil)ll dn cons1~rvuçfio 
do JlOI'IO do ::l. !,niz do 
Mnrnnlllio e ó~:0001j pura 
ucsobstJ'Ucr.iio dus encho· 
eira• do HiÔ l'amahylln, 
na provincia do Piauhy 

Ui. (Como na proposta.) 
!G. (!dom.) 
i7. (Idem.) 
iS. Cutcchcie., ............ . 
19. Suhvençiio tis com p n· 

nhms, etc. Em vez do 
3.1~9:~oo,s, fii:;No ... 
Sondo iOU:OOO~ p a r n 
uma cm preza do na v e· 
:;u~ão ont~o o Imporia 
o o Cnnndu; o llcundo o 
governo outorizndo a 
renovar por 10 unnos, 
com a mesma subvon· 
çflo, o contrato c:om n 
compnnhin Lle navega· 
ção do Marnnhno; n re· 
novnr pot· m:.is i O annos 
o contrato fuittl com a 
associação Slll'!\'i pense, 
para o sorvi~o do t•cbD· 
que a VajJOl' na !Jarra 
do Al'ncujú, não oxcc· 
dendo a suhv:•n1•iio nn· 
nua! do 1~:0001~ Írctual· 
mente pugn; c a rena· 
vnr com a companhia 
nacional de navo:;uçiio 
n vapor o contr·nto poro 
o serviço da nnvegoeiio 
costeira o flu viu i cln pi·o· 
vincia do Snnta Cutha· 
ri na, do nccôJ•do com as 
bases appt•ovudas pelo 
decreto n. li811 do a de 
Dczcmbt•o do !87~, som 
excesso dn d o a p c z a 
nctnalmento feita. 

20. C01•roio gor•nl. Suppri· 
millo o logul' do llul do 
thesonroiro, cr0!1do pelo 

1. 7GO:M~~ooo 

3.292 :1:.00,)000 
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aviso do lO do Maio do 
:1877 ; olovodn {, L' 
clnsso n ropnJ'tir:iio do 
correio do provincin do 
S. !'nulo o oltorndo, 
neste ponto, o decreto 
n. tm:J do 23 de Jnnho 
do!Sil ............. . 

21. (Como nn [JJ'OJlOstn.) 
22. (Itlem.). 
23. (Idem.) ' 
2~. Educnciio do ingonuos 

(25 "/o do que ]ll'urluzir 
o fundo do emont:ipor.ão 
o bom n~sim o fJUe p~m 
esto servi~o foi consigo· 
nodo Jlf'lo foi n. 2702 rio 
20 de Outnb•·o de 1877) 
e foi n. 20\0 de ~I do 
Outnliro do :1870; sendo 

ur.7:ü2o~soo 

· 7:20015 pnrn n í'Oionia 
orphnnologicn Christinn 
noC••nril.............. 38:~0015000 

• §L' o g·overno Jicn nutorizoilo n despond••r 
desde ,iii attl n sommn rle :J00:0001j [101' conto 
!lo erodrto fixado nn lnbelln fJUO ncnmp:mhou 
a lei n. 29ó0 rio 31 do Outubro dJ !SiU. o rJJto 
vig-orn no cotTonto r.xnl·r·i~~io p:n·n ns o!JJ•ns de 
estrado do forro do Jlnturilé, com n eonstrne"i•o 
do romnl dn JUP~Jnn ostrntln entre n Cnnuu õ a 
cidnde do Uatnrile. 

« § 2.' Fica o goyorno autorizado a roveros 
contrntos 1:0111 ns compnnhins do nnVH~oç:io 
n vnpot' subvencionndus, rnnovanilo os que 
oxpii'DJ'Illll ou expirrii'CIIl no o~CI'oicio desln lei, 
si ueccs>nrios l'ornm, snflprimir ns sulJVOn· 
çiles fJUU niTo fol'om [JI'ecis:rs. Em coso nlgurn 
podor1io ser e~r·odidos os prnzos o vunt:•:;ons 
tios contrntos vigo11tes. 
· • § 3." O govemo ilr.n nuto:'iznclo a eont:·atnt' 
o melhoramento dr~s pn:·tos do Jmpol'io, Jlnl'a os 
quncs houvor estudos l'tdtos 011 npprovndo~ 
pelo mesmo gtworuo, c~oncedtmdo ós tH111H'ezas 
IJUO cont••ntul'lilll as ohr:rs o direito do eoiJJ•nr 
tnxus, ilxudas nos conlr:•tos, quo flcnruo do· 
pcnden!BS do llflfli'OVUOUO UIJ COI'[JO fogisiH!ivo, 

• Paço da cnmcrn elos tlepútnuos em !8 elo 
Agosto !lo 1880.-Bmum/o :lvelino Gavirio Pai· 
:coto.- J\l. Alves r/e Araujo, L' sccret:ll'io,
F mnclsco P1·lsco de Sou;; a l'w·also, 3.' soct·ctn· 
rio 8Cl'Vitulo tlo ~.o, -

A' commissiio do Ol'\Oillento, 
O Sn. i.' SIWllETAIIIO communicou que o Sr. 

sonntlor Diniz niro pilllo comparoccr por so. 
nchaJ' incommorlndo. , 

Tendo COillflDt'ecido os Srs. Tlnrfio da Laguna 
o Anti'io, o SJ', l'J'e>idonto nbl'hJn sessfio. 

Lou-so o u1:tn dn sessrio nntucodcnto, o, nfio 
havendo quom sobJ'O cllo Ozosso o!Jsorv:rçilos,' 
dou-so por nppi'Ovndn. 
. Compnl'OCOI'I\111 rll'pois os St•s. nnrfio llo Piro· 
]lnnw, Silveira !.ln Mottn, Afl'onso Celso, Mundos 
do Almeldn, Visconde rio Pulolns, Dnnlos, Vieira 
dn Silvn, Conde do Jlnopondy, 11ornnndos dn 
Cnnho, Snrnlvn, Nnnos Gunr.ulves, Joito Alfredo 
oSilvoil•n Alnrtins. • 

O Sn. 2.• SEcnETAnro !ou o seguinte re~uori· 
menta em 

Pm·rcc!' 

• A commissiio do mnrinhn o guerra, nntos do 
dor o seu pnt•eeor sobro a resolnçfio envindn 
poln cnmnt·a dos .d••putndos, IIUtol'izunrlo o go
verno n roorgnmznl' o corpo do s:•nde da ar· 
madn, som aug-mento de possool, nem do des
pozos, JH'ecisn do conho~:or o opiniiio do mesmo 
governo, no ~entido de saber quuos as llllses, 
ou fJUnl o plano, que so póde mloptnr pm·u esse 
nm. 

• Assim, opina qno, ]leio· ministcl'io da mn
riuhn, so wlicitom Iaos osclnrecimcnlos. 

• Snln rlns commissõr.s em 18 de Agosto de 
1880.- Juuquetra,- J\luritiba.-Burào da Lu
ounct. • 

Posto cm discussi'io, foi approvodo. 

CONTAS DA J~I.l!A, C.l11AIIA lW:;tCIPA!. 

C!Jl S•·. Silveira da 1\>!lotta:-SI', 
prosidunto, hn muitos tlins qno trago, pneu 
enviur ti mesn, as ini'urmnçlies •JllC, pot• intcr
medio do minislol'io do imporia, pedi n I'Ospeito 
uns contos da conmm municipal, qu:rudo nlti· 
mumcnto ilco11 :ulinJJo o projllcto pnrn qno n 
mo,ma c:rlJHll'n dbcl·iminudnnwnto prestasse 
esclnJ'ccimentos no corpo logislntivo.nos termos 
!ln l'CIJUisi~i'io quo filra feiln pelo ministorio do 
1111/lei'IO, , 

'l'endo reccllido ns inf•JJ'mnçõr.s, quo siio estas 
(111 •stl'II1UI•> 11111 m'rco do p·tpei.<), n:io ns ton h o 
podido npt'e>entll',"poi'IJUc fiUIISi semp1·e tenho 
cltegndo depois da hora rln expediente, fal· 
lnnf!o,mc por isso occ:rsiüo do prdit• a palaVI'n. 

~lns hoje que clle~uei oppOI'tlliWmcntc, tenho 
do porlir fllll'tl qno cs~/IS jnl'uruwções sejnm 
l'emcttitlas :i commiss:'ro do ot•ç:rmonto fJ!IO don 
Jllll'ocer sol.tJ'o as contns, porqne, si f'u1 o autor 
do rerJuerim••nlo pedindo explrcucfio dus cont~s, · 
dosdu fJilr. o roqtwrimonto l'ui upfii'OVatlo pelo 
senudo, nüo I! muis minhn, pot•tlm do scnnuo, a 
roquisiç:io,,, 

O Su. D1.1s DE CAnYA!.IlD:-Apoindo. 
O Su. Sn.VEIUA DA MoTTA:-..• o, sondo nssim, 

ns eontns dl'Vom iJ' 1\ ~ommissão, flnJ'n IJUO ostn 
vol'iliqu~ o fundurnonto eom qu" peili us noYns 
ini'OI'IlHli,'ÕO ... , isto é, si a callltll'n municipnl 
cumpl'iu ou nua o quo o soJwdo detrJrminou. 

No ameio do g"verno, Sr. prn>i•loutc, uudn se 
diz; apr11111S trnnsmitto-so no eurpo legislativo o 
olllr.io d:t cumnJ'II mnllidpol com umn listo do 
11UIIWS, li fJ 110 Cltl\11111111 COIIl<M, , 

Como IIOJe hn diseus,üo do orçamento !lo im· 
po1·io, tenciono nprovoitor o ensejo pn1'n co1lli· 
num· u minhu eouvm•sn com o nnbi'O ministro 
do imporia tnm~em a respeito uns eontns da 
cumn•·n municipol, o por isso nno qnaro trons· 
grodit' o rogimunto; o u~OJ'o unlconwnto mo li· 
mito u apJ•usontat• 11s donomin11dus contos, po· 
dindo n V. I>x., com I'UfJUOI'inwnto ott sem ello, 
quo ns romoun {I eommissiio pOI'n, ropllo, veri· 
11cn1' Ri us inl'ot•mn~õos quo o sonndo pediu (niio 
fni eu) forum dndos ou nua; o quando ontrur o 
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11rojccto cm tliscns~ão,, visto,· que undn nctunl· 
monte nn nllwtn tl.n d!scussno do Ol'\'nmo}IIO do 
imporio,porquo,[soJU tlilu. ~nti'U purunthcsl.s, osfO 
Ul'gociO da C!llllllrll lliUniCI)lUI tOVO SlliiS 11110)!• 
citlniiCS ClllfJlllllliU OS Crl'tlOI'OS CI'Ulll OS CII)CCtCI• 
ros, mn~ desde que furam outros ns crcd.ores 
cst:í ,ando mnis !eliz; fiUalHlo Ollil'al' o lli'OJCC!O 
cm discuss~o. diga·, hei de occupni'·IIIO com ostns 
contns. Msim cnmo :ilg!ms do.s mo.us nobi'OS 
collc~:as tivurnm ·suas IIIIJlCI'tmoncms com o 
s1· ministro do impo1·io. por l'llllSa nt1i do intor· 
pr~t 11 çõcs de incompntiilil,itl:alcs. rnuni~ipncs,. eu 
tnmlielll lli'OtCIIIIII lei' llllllhllS IIIIJICI't!ll.OilCIUS 11 
r1~spuito tlns mmln~ tlil cnnwrn llll!IIICIJ1Hl. 

E sondo essa ~ ti nica oc1:n>ii•o CJilO tei~ho lln!'a 
di!-icutir n mntt~r1n, ro~cJ'\'O·IllÇ pnrn cn!aoi JlOJS, 
repito, nfio quero trllnSgl'?d'." o reg1mon t~, c 
neste monwn~o o menJlm.c "' pe~n~ a V. Ex. 
que envio os mformnçul!s 1.1 .comm!s:mo do OI'{;U· 
lllOiltO, Jliii'U que otla V~l'l/i(jllC SI COmjll'O)Wil· 
dom 11u uiío os osclnrccmwutos qno o senado 
exigiu. . 

Von mnndnr :i mesa os papeis. 
O Sn. I•ImsmENTE : - Viío í1 commissüo do 

Or~:ÍIIICnto. -

ES'rllADA DE FEilllO O. PEDilO li 

o So•. Dio~o Velho:- Pedi a pnlnvm 
tiío sómnnte pnrn api'C~cntnr nm rcqnorimcntn, 
lll!iliutlo Ct'1pia da illflll'llllll)iíO J'I}'OstnrJn PC!U CS• 
tn.da de ferro D. Pedi'O IL rclnLIVmnonte a Jli'O · 
tenr.iío dn CillliJIUllhin Uniiín o lilllustrin, pnru 
cnnlinu:w com o serviço CJUO estuvn u seu 
Cill'g'O. 

O meu i'Cquerirnont(ó o s~gninte (lê): 
, Uequoii'O CJilü, pelo ministorio da agTiculturn, 

commercio o obrns publicns, se (lCOII no g-oym•no 
clipin das infol'lnncücs, Jli'Cstmllls pela ndminis· 
tra"iio da esu·ada do rorro D. Pcdi'O II, sol!ro as 
Jll'i;postiiS da tliroctorin da compnnhin Unifio c 
Jnilustl'in, Jifil'n a continun~iio do servi~o do 
tr;HlSJlOI'lO de cnrA·n~ o pn::sng-oiros du cst!'ndn o 
ramnes CJUil pcrtonce1·nm :'1 mesma comv.:mhin, 

• Em 18 dn Ag-nsto do 1880.- Dinr,o l t!lho. • 
Se11do :q10indn o posto em discu;são, roi ap· 

prova tio. 

Pl\lo!Eli1A PAliTE DA OUDE~l DO DIA 

OIIÇA:\lF.:NTO DO· UIPgltlQ 

Mhnndo-sc nn snlu immodiatn o Sr. ministro 
. do illlJIOI'io, /'omm sortcatlo~ pnrn 11 tleputn~fio, 

que o 1lol'i:• recebcl·,ns Srs. Vis('.on,lc do illLll'i llbn, 
Lcit~o dn Cunli11 D Hiboiro d11 Lnz, o sonrln o 
mesmo >cnhor introilnzido no sul:io co1n as foi'· 
mulillndcs do ostylo, tomou assento nu rnesn :í 
direita do Sr. l'i'Osidonto, 

C11ntinuouu ~."discussão dn Jli'O)losta do go
VrJrno llxunrln u dospezn do ministerio do im· 
pc1·io pam o exerci cio de 18~1-1882. 

O Sr. Ao·om•o Cel!ilo:- Sr. presi
donto, podi n pnlnvr:• nnicnmonto lllll'n dar uma 
lil:oil'll oxplicaçiio ncorcu do um incidente dn 
discus>iio de hontem,. 

·o nobro senador poln prÓvincia' do Para mi, 
rero1·indo-sc lis dcspczus com n sueca do Ce~l'lí, 
disso o seguinte, conformo o oxtrncto do Jo1'11al 
elo Commfl·cio, CJUO em ~:oral ~ muito bem feito 
(lendo) : · 

• Mas, CJnnl é u vordadoirn dospozn feita com 
o Oagollo da sêccn? Sob:o ponto tfio importante 
niío deviam divergir os dudos o in/'ormnçõos 
otnciucs. Entretanto, o CJUO so vô? No l'olntorio 
COlll que p11SSOII n pasta 110 SOII SUCCCSSOI', O 
nobre ex-ministro dn fuzonda disso CJUO cesas 
dospczns moiam :í 74.Iü3:üOG~Wü. O nobre 
ministro do in1pcrio declnrou r1uo até 21 do 
Abi'il ollas impo1·tar11m cm ü0.73~:287~:i82. Do 
que provém osta dill'eronça par11 monos, impoi'· 
tando cm curca d1J a.ooo:ooo~. diJJ'crcn,:a tanto 
muior, quanto o nobre ministro I'C/'oro-~e num 
periodo mnio1· do que o nobre cx-mini~ti'O ela 
J'uzcnda, 11ois vni até 21 do Abril? 'l'mnnnhn 
divcrgoncin nfio pódo deixar do ser oxplicad11: , 

nespondondo-lho, o meu nobrn amigo o illus
trndo Sr. ministro do imporia rUsso o sog-1Iinto : 

• Hcferindo-se nos soccorros com o Ceur:i, diz 
que houve com elfoito um CITO do contn no re
latorio do ministcrioda f:1r.onda, dando a impor
tllncin tln dcspezn cm 74.000:000.5. Felizrnonto o 
r•rro foi em sentido ftworavol t'1 rcducdio dn 
dcspcza. A ve1·1Ja rlo 60.700:0001S, nxiirln no 
rclatorio do ministCI'io do imporia, CI'n-com of
fcilo a cfi'ectuada ntó n dntn do rolutol·io. O 
:dgnrismo definitivo niio se pótlo ~nber desde j:í, 
11or isso CJlW ainiln n conta total niio ~.stú liqni· 
dndn : ost:í, ent1'etnnto, mnito nrpwm dn qun 
llgurril'a naquello documcn to offidul. • 

Devo dizer no senado que o meu nobre amigo 
foi mui inl'ormndo. Si CITO houve, o que csti· 
mnrei, osso erro foi commeltitlo, nüo pelo ex
ministro dn fazenda, mns poJa sec1'elnria do im· 
JlOrio, quo S. Ex. dignnmonto dirige. 

P11rn s11tisfnzer n Lima cxigencin de meu hon
rndo succcssol·, o nctuul Si'. prosirlonto do 
conselho, osci'CYi l'npidomonto nquellu cxpo
sil~~o. 

"Querendo dnr-lho nmn idén oxat:tn !los sncri
Dcios qno n sliccu hnvin imposto no paiz, o nüo 
constnndo no thesOUI'O toLl:1s us nnlons mltori
znndo dcspczns eom ns vir:timHs tl:• cnlamidado, 
nws · dns qur1cs 1lcvin tcl' )lionn scionci11 a se::I'C• 
turin do impcl·io, dirigi-me no meu collo~<n, 
cntüo ministro duquolln rOJlnl'tiçiio, pedindo· lho 
CJUC mo mnndnsso_inform11çiies completas u osso 
respeito. 

Em dntn do 22 do Mnrço tlo COI'i'Onto ~nno 
foi-mo rnuH!tlitlll n seguinte tniJOlln, CJUO so 
insCI'OVO: 

• Demonstrat:lio tle totl11s as de.lpezns (<·itas na 
crirte e 111ts pro'vincias abuixo 1/WIWiouatlus com n 
st'cca, JIOI' 1:outu do.1 diffm·entl!s CI'Cd!tos 1101' onda 
th11 corrido as mesmas c/,•,<pezas atiÍ ci presento 
data, • 

A d11tn.ú 11 quo ,i !I mencionei, 22 do M11r\'n do 
1880. l'shi n tnlwlln nssignnrl:1 pelo Sr. Dr. Jostí 
Jnnquirn de Campos dn Costn do Medcii'OS o AI· 
lHHJilCI'CJIIO, choro dn a.• dlroctorin dn socretnr·Jn 
do 1m pe1·io. 

Snu um poüco cauteloso, S1·. presidente ; cos
tumo consOI'VIIr documentos do corta ordem; o 
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pot• isso possuo este original, cujo algarismo foi 
exactamente o qu~ doi non1on relatorio, jun· 
tando·lhe uma cópw nuthontica. 

Já o mostrei no nobre senador pelo Paraná, e 
ngorn oJTereoo·o no nobre ministro do imperio, 
para verificar que, si engano houve não é meu, 
e afim do providenciar como entender convo· 
uionta. 

Si S . .Ex. tivesse a bondade de pedir-me ai· 
gul)la expli.caçfio acerca deste assumpto, poupar· 
se·Ja o dJssnbor do lazer-mo uma censura 
que niio mereço. 

Ha um outro ponto sobre o qual entendo tam· 
bem dever dar algumas oxplicar.ões. 

o nobre ministro disse que em poder da casa 
Figueiredo hnvia um saldo do 2.000:ooonooo de 
fornecimentos a ella feitos pelo thesouro para 
as despezas com a stlcca. 

Sr. presidente, si a casa Figueiredo, depois 
da ascensão do actual gabinete, recebeu gmndes 
quantias para ns despezns dn sueca, é passivo! 
que ainda niio se lhe tenham tomado contas de 
todas cllas, porque tal serviço ó moroso. 

Mas , si 11ssim não aconteceu , si esses 
2.000:U00h000 referem-se aos dinheiros que e lia 
teve JWra nquollo serviço, no tempo do minis· 
torio passado, devo dizer no nobre ministro que 
semellwnte soldo niio existo. 

Lembro-me de que em dias do Março do cor· 
rente nnno o thosouro Jiquidí1rl1 as contas da· 
quollu honrada cosn, ntil então , o dou-lhe qui· 
taçiio, porquu estnvnm perl'uilnmente regulares 
c competentemente doctlmoutndas. · 

Eram cstns ati c~;pJicuçlíos que uu entendi de· 
ver dur, ngmuocondo no nobre senador pela 
Bnhiu·n bondndo com !JUO codeu·mo o seu lo· 
gar na iusc1·ipçiio. 

O Sr. Bnrõto de Cotegipe :-Sr. 
prosidontc, preciso dar ulgumas oxplicnçües a 
respeito dos trnualhos da commissiio, impugnados 
em alguns pontos pelo notJJ•e senador poJo Pt•· 
ronil, c em outros do pe!juona importancia pelo 
nobre ministro do lmpet'IO. 

O mais importante !lu todos olles ú o que sere· 
fere á croaçuo da escola normui.O meu nobre col· 
lega vota contm IJunJq uer consignaçiio pai'U essa 
escola por consideml-a completamente ille~nl. 

A crençiio dn escola normal, segundo se de· 
prehende do relato I' ia dn commissiio, nüo ó illo· 
~rol. Em i87~ e i877 as respectivas leis do orça· 
monto nutiH'izarnm a creaçiio do duns escolas, 
e, cm virtude dossn autorização, roi expedido o 
decreto do 1876, durante o ministorio 25 do 
Junho, creando ns escolas, fixnndo ordenados e 
as diversas obrigações dos professores. 

Portanto hn um fundamento le9al para a oxi· 
stoncin dessa escola. O que não e legal il que o 
governo lenha feito obrn, niio pela nutoriznr.üo 
que thdm, mos sim pelo decreto de 19 de Abril, 
quo ainda estava sujeilo á npprovnçüo, 

Ora, si o poder legislativo autorizou a creaçiio 
dessas escolas, si por dous exercícios consignou 
verba para osse fim, porque negaríamos uma 
consignação, sómente pela !órma por que!oi rea· 
lizada esta ultima creaçiio Y 

A commissilo nüo deseonlloceu a irreg11laridade 
com quo o neto foi praticado, e o não npprovou 

V. IV · 

nem autorizou despezns que o governo tez, ap. 
plicando donativos pnrn esse fim. 

O quo a commissiio opinou foi que, poro o 
exercwio futuro, o governo tivesse meios para 
satisfução dessa despeza ; mos que no exercício 
corronto e no passado, si a quizor legitimar, 
devorá vir pedir credito. 

0 Sn. DIOGO VELHO :-Apoiado .. 
0 Sn. BAnÃo DE COTEGIPE : - Assim parece· 

me qtle se resalvam os prinoipios do mou nobre 
umigo. Nós apenas diVOI'gimos no modo do 
considerar n creaçiio des~a escola. 

OulJ·o ponto impugnado foi o que se retere 
no lycou de artes o oficias. 

Sobre isto o nobre ministro enunciou consi· 
de1·açües muito aceitaveis, que compartilho oom-
pletumonte. · 

Nilo se trata, porém, de discutir n utilidade 
do Iycou de nrtes e oficias, e sim do saber si 
po~emos augmentar n despeza p!·esontemente. 

'fetu·se quel'ido fazer crer ao publico que o 
Iycou de artes o officios niio tom recebido dos 
poderes do Estudo nenhuma coadj uvoção, o até 
se acrescenta que o senado, em tudo rJunnto diz. 
respeito á insti'Ucção publica, pronuncia-se 
contra. 

Ora, o lycou do artes o officios existiu por 
muitos annos sem auxilio nlgum do .Estado o 
passou a ter um pequeno nnxilio !JUO se foi 
nugmentnndo. No ultimo anuo roi elevado a 
15:000~000. 

O Sn. RmEinO DA Luz:- .E por emenda do 
sono do. 

O Su. BAnÃo DH CoTEGIPE:-l!: por omendn do 
senado, lembra bom o meu nobre ooll<!gn. 

Agora, niio po1·quo o governo pedisse au· 
gmento de consignação, mas po1· uma emenda 
do camora dos dopulados, com que o nobre mi· 
nistro não concordou, ou pelo menos niio ap
provou explicitnmon te. é esse auxilio augmen· 
tudo com mais 20:0001)000. 

Pareceu que niio esta vamos no cnso de fazer 
ainda essa despczn, embOi'n reconheoesscmos as 
vantagens, que colho daquelle estabelecimento a 
inslJ•ucçiío pronssio'UUI. 

E, senhores, o auxilie do governo não se tem 
limitado a estas pequenas quantias; segundo o 
nobre ministro declarou, oquollo estabeleci· 
menta tem tido auxilias pecuninrios pura suas 
otncinus e pnrn outros mtsteres ... 

0 Sn. CUNHA E FJGUEIREDO:-E dou·lho uma 
boa casa. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIP&:- .... O OU acres· 
cento que o governo cedeu um dos ~rimoiros 
edillcios publicos, qual é o du searetar10 do im· 
porio, para que nlli funccionnsse esse estabele· 
cimento ; omprestimo este quo por certo não é 
inferior a aoo:OOOõ ou 40o:ooon, que tal é 
talvez o valor do ed'ificio. 

Sendo · assim, têm os poderes publicas aban
donado Dquelle estabelecimento? Eu o considero 
de tanta vantagem, que direi que ella devia 
trnn~rormnr·se em estabelecimento publico, de· 
baixo da fiscalisação do governo dando·se·lhe o 
desonvol vimento necessnrio. 

0 Sn. SILVI!IIU. DA MOTTA: - Entiio fica OS• 
\rogado. 
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O Sn. RmEmo DA Luz:- E' melhor continuar 
como está. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:-l'(iio duvido, mns 
então tl preciso tnmbom que o_govern~ fiscalise 
a applicnção dos dinheiros publicas nlh despen
dido!. 

O Sn. SJLVEin.l. D.l. MoTTA:- O governo os
traga tudo. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:-Porém, Siso tom 
de dar uma subvenção maior no lyceu de artes 
e officlos dn côrte, eu pediria aos honrados sena
dores que distribuissem parte dessa quantia 
com os estabolccimcntos identicos, que existem 
na Dahin e Pernambuco. (Apoiados.) 

São ~O :000~ que se quer dar. Pois bem, em
bora estejam nm ponco desacreditadas as trans·
acções, façamos nma: fiquem 8:0006 para o 
lyceu do 1\io _de _Janeiro e o:ooon para caqa um 
dos das provmc1as, que ·acabe de menciOnar, 
que cstiío estabelecidos com estatutos appro
vados pelo governo e com aulas abertas. 

O nobm ministro dn justiça, que ó presidente 
honornrio do lyceu dn Dahia ... 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-E fui 
efi'octivo alguns annos. 

0 811. BARÃO DE COTEGIPR:-. .,devc ajudar· mO; 
conto com sua coadjuvação para osso fim. 

'o Sn. DIOGO VELno:-Eu uceito a IJ•ansncç~o, 
mas sendo i0:0001) ao lycou do artes c olllcws 
da côrte o 5: 0001) pam cada um dos outros. 

O Sn. SILVEinA DA MoTTA:- Eu vou pedir 
para o lyceu do Goyaz. 

O Sn. BARlo DE CoTEGIPE: -· Lú ta miJem ha 
lyceu do artes e otncios? 

O Sn. Su.YEinA DA MoTTA :-Pois niío, V.Ex. 
pousa que por Já tudo ó vadio ? 

0 Sn. BAUÃO DE COTEGIPE: -0 da Dahiu tom 
nulas abortas e otncinns funccionnndo cm uma 
casa comprada á sua custa. 

0 Sn. DIOGO VELHO :- 0 do Recito lambem 
tom nulas abortas em cdificio proprio. 

0 Sn. DAnÃo DE COTEGIPE:- 0 honrado SO· 
na dor prestou a sua acquiosccncia, o até hon
rou-nos com seus e!og1os na parte om que 
haviamos feito a discriminação do certas ver
bas. 

Sr. presidente, nós niío praticamos nada mais 
do que aquillo guo a loi determina, e niío pode
mos levar muito adianto a disposição cm que 
estava mos para o cumprimento da lei, porque 
niío tinhamos as informações precisas, mas da 
parto do governo estava tel-a cumprido, o quo 
entretanto não fez. 

O art. ~3 dn lei n. 2792 de 20 de Outubro 
de !877 dispõe o seguinte : 

• A espocificaciio do despozns, exigida )Jola lei 
n. i3üi, de i~ do S~temhro do i8G6, deverá 
ser feita, nas futuras propostas dos ministerios 
da guorrn, e da marinha, por modo que cada 
uma das verbas indiradns na roforidu loi llguro 
em parngrapho dlstincto nas dilas propostus. • 
. O art. 25 da lei n. ~9~0 do :H do Outubro 
de i879 dispõe : 

• Fica extensiva nos div-ersos ministorios a 
disposiçiio do arl. 23 da lei n. ~792 de 20 de 
Outubro do i877. • 

Por força deste preceito, o governo deveria 
ter feito o desonglobamcnto das verbas quanto 
fosse passivei ; infelizmente só o ministorio dn 
marinha, o o da guerra om · alguns ponloi o 
cumpriram; nem um outro mais. 

Chamo, pois, a attenção do nobre ministro do· 
imporia para nas futuras propostas observar 
essa tão util disposiçiio, _ 

A raziio peromptoria que teve o corpo legisla
tivo parn assim determinar foi quo a verba en
globada prestava-se a despozas, que niio estavam 
na intenção do corpo legislativo fossem feitas 
com certos serviços onglobados na mesma 
verba. . 

Assim é que nR verba-Camara dos deputa; 
dos-o governo considerava sobras os subsidies 
CJ.Uando não hn sessão, e applicavn essa qunn
tw o despezus com o cdificio da cnmara, ·c 
mesmo a outras verbas, guando havia uulori
zaçiio para transforencia dollas. 

Supponho que n respeito do que é propria
mente orçamento do 1mperio nenhuma outra 
observação foi feita. 

O meu illustre collegn tratou das dospezas 
realizadas com soccorros nas provincius flagel
ladus pela silcca, especialmente a do Coará. 

Já o illustre senador que mo precedeu notou 
uma fulta nos esclarecimentos prestados pelo 
rolatorio do ministro do imporia, o perfuncto· 
riumcntc em um supposto saldo das quantias 
entreg-ues á casa de Francisco de Figueira· 
do & Comp, 

Lei·ei o que disso o relatorio : 
• Estas quantias reunidas ás anteriores elo· 

vam o adiantamento feito á dita casa, dosde 
JunhO do i877 Íl somma do :13.840:000p, dn 
qual, segundo as contus apresentadas, fo1 des· 
pondida a importancia de H. 79!:834n744. 
Existo, portanto, um saldo do 2.048:!6oS256 li 
favor do governo. • 

Explicando o trllcho do relataria, o nobre 
ministro disse hontem que o adiantamento de 
2.048:0001} feito Jielo governo á casa Figueiredo 
uindu não está iquidado, tendo sido os res
pectivos documentos apresentados ao tl!csouro, 
que os está examinando. 

O relataria tem a data de H de Maio. Convem 
primeiramente observar que ha saldo e soldo; 
ha saldos renes o saldos que niio siio rcacs, que 
figuram apenas nus contas por niio terem ainda 
estas sido dcfinitivnmonto tomadas. E' assim 
quo muitus vezes hu uma conta mais antiga, 
cujos documentos niio foram examinados ou de· 
poudom do esclarocimonlos, na C)Ual figura como 
saldo, n sua importancia totul; entretanto outras · 
mais modernas suo tomadas, passando-se qui· 
tacfio no rosponsavcl. O thesouro, pois, considera 
coino saldo toda a somma de que niio dou qui
tação. E' o:tactamonte o caso de que se.truta. 

Domais, em :17 de Março de :1880, isto é, em 
ópoca anterior ti apresentação do rolntorio, n 
casn cm questão recebeu do tl!esouro CJUitaçiio 
de todas as dospezas feitas ató ontiio, r0stando a 
fuvor do governo um saldo de 108:137H7~ü. Por 
~onsoquoncia ati! ne moz do Maio nüo sei como 

1 .. • 

' . '. 
!. \ ,. 

. ·'I ·· .. , 

.. ·.];,! .. , 

. ·. 

I 

I 

' 



SESSÃO EM 19_DE AGOSTO" 275 

elevou-se a mais de 2.000:0008, a não se tor 
entregue quantias que preflzessem essa sommn. 
!fns tal nilo hn , porque no mez de Abril foi 
ndinntndn mais á referida casa a quantia de 
300:0006, o que faz, com o saldo existente, 
a sommu de ~08:!31ns~5. Ora as contas apre· 
sentadas em Abril importaram em 4~!:1,~4~819. 
Portanto, nesse mez tinha nquelln cosa n seu 
favor o saldo do ~3:~~!1000. 

Por conseguinte as informações ministradas 
pela secretaria do imperio a este respeito, assim 
como as relativas i1 importnncia dos auxilias 
prestados por ocr"asiiio da sacca, não foram 
exactas. " ·· 

Eu faço estas considerações, porque quem ler 
superficialmente esta discussão se persuadirá do 
IJUe o governo tem sommas tiio importantes in· 
activas em miio do um particular, quando na 
realidade tal niio aconteceu. (Apoiados:) 

Sr. presidente, niio tratei na occasiüo oppor· 
tuna, o reservei para depois do que tenho dito, 
a parte do orçamento que marca consignação 
para os seminarios episcopnes. Foi supprimida 
n sommn de :10:0006 destinada nos reparos e 
obras dos mesmos seminnrios. Concordei com 
pezar nessa suppressão. -

Uma das maiores necessidades deste pniz é a 
educnçiio o illustraçiio do nosso clero (apoiados): 
c este g1·nndo benellcio niio póde ser conseguido 
senão por meio do seminnrios bom montados 
eom professores e ediflcios proprios. Sempre 
se tem consignado quantias, e o governo dado 
auxilias nos bispos para fim tão justo; mas, de 

"certo tempo a esta parte, parece entender-se IJUO 
a instrucção religiosa o a propria religiiTo é uma 
desncco~sidado, o até uma cspecio de trambolho 
ao progresso deste Imperio. 

Em risco do ~assar, como o meu nobre coi
logo, por prégodor do sermões ... 

O Sa. JAGUARIDE :-Não tenho rec~io disso ; 
n VOI'dadeira opiniüo lhe ha de dar rozão 

0 Sn. BARÃO DE COTEG!Pil!- .... direi que 
os cousas religiosas merecem a mais seria nt· 
tonçiío do nosso gBverno (apoiados), não só cm 
relaçiio á illustroção e educação do clero, como 
lambem aos ntnqucs constantes (apoiarias) diri· 
ij'idos aos seus membros e de envolta com clles 
a rcligiiio do Estado. (Apoiados.) 

Já tive occnsiiio de proferir aqui uma propo· 
sição que repetirei; e é quo, si temos uma roli· 
gião do Estado, devemos protegei-a; si niio temos, 
deixem-nos o direilo de seguir a que proro~sn
mos, como julgarmos mais convemente.(Apoia· 
dos e apartes.) 

A liberdade e o respeito neste pniz é para 
todos as religiões, menos pora a do Estado. 
(Apoiados.) Si um ministro do culto ,!lissidente 
soffl·c um insulto em qualquec.povonçuo remota, 
onde as idóas de tolernncln não são oceitns pela 
população, imtilediatnmonte levanta-se nas ca· 
moras umo interpelloçiio para que o governo 
informe quoes as providencias tomadas para 
punição de somelhnnto nttentado. Mas si o 
mesmo ou poior acontece com ministros dn re· 
llgiiío cnthollcn, silencio profundo I (Apoiadoa.) 

Niio sómcnte Isto, Sr. presidente; os proprios 
dogmas fundamentnes da nossa religiiio siio 
atacados publicamente por empregados do go· 

verno (apoiados), sem· qÚo este mostre, de qual· 
quer modo que seja, a sua reprovação, já que 
niio manda proceder, como é de direito, contra 
aquelles que desrespeitam qualquer culto tola· 
rado c o da religião do Estado. · · 

Perguntarei no nobre ministro do imperio si 
tem noticia de um facto allumente escandaloso, 
praticado na provincin do Pará, onde essas ques
tões tôm tomado muito maior gravidade do que 
em qualquer outro ponto do lmperio. Alli, por 
occasião de sahir o Snntissimo Viatico para ser 
administrado a um enfermo, um empregado 
publico dirigiu no sacerdote as maiores injurias, 
acompanhadas "de palavras de zombaria e gros· 
seiro desrespeito á sagrada pnrticula. Um 
desacato foi commettido na maior publicidade, 
sem que as autoridades tomassem" a menor l,lrO· 
videncin, e menos o presidente da provincra, a 
cuja secretaria pertencia esse empregado. 

Tem V. Ex. noticia desse facto? Quo P,rovi •. 
dencins den ? Creio que ncnbnma; silencio 
profundo 1 ... 

Senhores, não h o nenhum neto que se prenda 
nos principias religiosos da qunsi unanimidade
dos brazileiros, que não soja nssumpto mesmo 
de vitnperios. O nobre ministro, da escola li·. 
bera! e constantemente professando ossos idéns, 
hn de ter notado quanto S. E:t. jli ó distanciado 
por nquelles que professum n mesma escola. 

O Sn. JUNQUEm~ :-Está no index delles, que 
lambem têm seu index; 

0 Sn. BAnÃO DE COTEG!PE!-A resposta que O 
nobre ministro deu na cnmara dos Srs. deputa• 
dos li intorpellnçuo sobre duas innocentes asso· 
ciações do mérn caridade creadas nesta côrte, 
muito me agradou, porque foi preciso alguma 
coragem para poder S. Ex. pronunciar-se da 
fórma porque pronunciou-se. Sempre é custoso 
foliar perante um auditoria que em sua maioria 
nos rept•ova. " 

Sociedades, disse eu, innocentcs e de móra c.a· 
rldade. Esses que bateram contra essas associO· 
ções, de certo ignoram que é no christianismo 
que o humanidade mais devo ; que nenhuma 
outra religiiio tem, como a cnthohca,estnbeleci· 
mantos para amparar as miserins humanas 
(apoiados), e qno a caridade, dever do" todo o 
christiio, é m uilo mais eficaz do que essa tiio 
fallada pbllnntropin que se limita a distribuir 
um ou outro mesquinho soccorro e depois reco· 
lhe-se à sua casa deixando que as miserins con· 
tinuem sem 'o auxilio constante, que lhes presta 
a caridade religiosa. · 

Om, Sr. prosldento, em todos os pnizes fun· 
dam-se associações }larn soccorrer, quer ~era!· 
mente á classe pobre, quer uma classe ma1s re· 

"SUmida e espec1nl. Assim, hn estabelecimentos 
que só educam filhos e filhas do militares, esta• 
llelecimentos destinados Ii criação e educação de 
lllhos ou orphãos de empregados publicas, e 
outros grandes, que aceitam ele toda e qualquer 
procedencln o infeliz que precisa da soecorro ; 
toes siio nossas casas de misericordla, nossos 
nsylos de orphiios ; e o proprio governo tom a 
seu ·cargo alguns desses caridosos institutos. 
Que mal vem, pols,de que meia duzin de sonho· 
rns se reunam o queiram !Jeneflciar a uma certa 
classe da sociedade Y D'ondo o mal para serem 
insultadas na imprensa, e servirem até de objo-
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elo de intorpelloçiio no nobre ministro, como si 
eonstituissem nssocinçõos meramente roli!fiosns 
e niio parn Jlm humnnitnrio, embora SUJeitos, 
como devem ser, nos preceitos de nossa reli· 
giíio .? 

Estou persuadido de que, si em vez de ser o 
Revd. bispo presidente honorario dessas osso· 
cinções, o fosso alguns desses ... 

U)t Sn. SENAnon:-Griio·mestres? 
O Sn. R< nÃo nR CoTEarrE: -Rollro·me nos que 

diri~:em tojos mnçonicns. 
VozEs: -Venornveis. 
O Sn. BAnÃo DE Comarrn:-Si fosse algum 

vcnernvol, enliío as nssocin~ões seriam muito 
bem nceitns ; porém o qne não quororinm os 
]lois e os nwridos das seri'horns que fazem porte 
dessas :1ssocin~ões ó que estas fossem presididas 
JlOios venera veis; proferem que sejam presi· 
didns pelo ftevd, bispo, porque ó ln! nosso 
crença. 

Queiram para nós nquillo que querem pnrn 
si; tolerom·nos, deixem-nos a liberdade, que é 
direito de todos; ú só o que peço. (,tpoiaclos,) 

Sr, pr•osidente, ou nada mnrs tenho 11 dizer 
com referencia no ministerio do imporia, mas 
conio nestn discussiio admittc·se alguma lar· 
gueza, trotarei do um facto quo toncionnva ro· 
servm· para n discussiio do ministerio <la fn· 
zentla,,por·que refoJ·e·se n netos praticados pelo 
nobre presidente da conselho, 

Senhores, todos nus temos conhecimento do 
crime commottido JlOr um empregado publico 
da recebedoria da pi'ovincin dnllnhin. Esse'·em· 
pregndo recchin do tbesoureiro A'Oral rlill'orontcs 
sommas om estampillws. dava· lhos entrada cm 
som ma menor e, n:io sutisfoito com isto, falsiO· 
cavn ns estnmpilhns nugmentnndo ou nllor:mdo 
a numera~•o, ilo t'órma que por alguns annos 
teve o Estndo do solfrer um projuizo inc11lcu· 
lavei, porque niio se sabe qunl !oi a quantidade 
de estnmpillws que elle falsilicou o o valor cm 
que IIS falsiOcou. 

Dnqncl111s,porém, que foram real monto forne· 
cidas pelo the;oureiro gorai, O thCSOlli'O foi ln· 
demnizado pelos tiadores ou pelo thesouroiro. 

Canhecidú o facto, deu·se um balanço n11 reco· 
bodoria. Deste balanço resultou niio só o nl· 
cance de :JO c tnntos contos contrn os thesou· 
roiros, coma tnmbem vin·se que os partidas Jon
ÇIIdns no livro continham som ma menor do que 
a recebida e muit11s niio estavnm assignadns 
pelos ompJ•ogndos com1letontos da recebedoria, 
estavam cm nberto. 

Dnndo·so depois bnscn em papeis da corre do 
thesoureiro, ainda encontrnram-se em um cofre 
encostatlo o um canto escuro estampilhas no 
valor de tres contos e tanta, falsitlcndas, 20 dias 
talvez depois da facto descoberto. V. Ex. ostó 
vendo n I alta commottidn por quem do direito 
fôr nesses balanços o nesses exames. Desce· 
llertn a fraud~, nem mesmo dou-se busca nn casa 
do empregado utlm de obter-se mais algumas 
provas do crime, o conhecer-se si elle tinha 
complico ou niia. Tudo isto passava como que 
dosarercobidnmonte. E o que é ainda mais no· 
tave ; durante tres nnnos a recebedoria da Bahia 
sofl'reu quatro ou cinco balanços gerues e em 
nenhum delles foi descoberta a fraude que desde 

o prhlti~·· ss commettift, i•uando bastava que 
, fossem combinados os J:)ediilos com as ontradai 
paro que immediatamento fosse descoberta. 

.A provn do que esses bulnnços eram noml· 
nnes il que nem foi tlescobertn n fraude e nem 
mesmo n falta de nssignnturn. dos emprega· 
dos nas competentes partidas I Como ora possi· 
vol que um fiel do thesouroiro, recebendo iO nU 
contos em cstumpilhas, désse entrada n li:ooon? 
Niio ha documento, nii& ha o pedido, nfio ha o 
officio de remessa dn tlwsouraria ? •rodas estas 
formalidades essonciaes niio foram preenchidas? 

Qual o resultado? Apenas a prrsiio e o pra· 
cesso do tlel I Do tantos empregados quo com· 
motteram essa J'altn no cumprimento do sou de· 
vor, nenhum foi sujeito a processo; ninguom 
foi suspenso I O proprio admmislrador, ·do cuja 
probidade faço aliás muito bom conceito .... 

O Sn. JUNQUEIRA:- Apoiado. 
O Sn. BAnÃo DE Co·rEGlrE: - ... ·. niio está 

com tudo isento do negligencin porque ern o pri· 
moiro rcsponsavel pelo boa mnrchn de sun re· 
partição. Entretanto vejo que o nobre ministro 
do fazenda em 22 de Maio diz o seLruinto (é 
curto o aviso); eu o lerei: 

, Ministerio dos negocies dn fnzonda, Rio do 
Janeiro, 22 do Maia do 1880.-lllm. o Exm. Sr. 
Pelo officio do V. Ex. n. 1'• de 28 ãe Aliril pro· 
ximo passado, fiquei inteirado dn occnrrcncin 
ultimamente hav1dn nn rocebodorin de rendas 
internas dessa provincin, onde voriOcou·se a 
desfalque de tJ•intn contos de réis (30:0001jJ 
no cofre· das estampilhas do sollo ndhc;ivo, por 
ofl'eito do malversar-rio do fiol do thcsoureiro 
Ariston Daltro o CnstJ'O, tendo sido Jll'ompta· 
mente indemnizados os cofres pu!Jlicos pelo 
fiador do cx·thosourciro Francisco Vieira de 
!1nrin Rocha, e poJo actual thesoureiro Afaxi. 
miano dos Snnlos Marques ; e a fnlsillcu•;iio dns 
referidos ostnmJlilhns, nttribuidn no mesmo tlei, 
que fôrn preso administrati vnmente, e posto 
mais tarde :\ disposição do juizo criminal. 

c Em resposta ao mencionado officio cabe-me 
recommendnr a V. Ex., que faça proseguir no 
processo crime instaurndo contra o tlel Ariston 
Dnltro c Cnstr·o, sondo de ospornr fJUO não tlque 
impune um crime de natureza tiio gr·nve. Do 
exame das informa<:uos unnoxas no citado ameio 
de V. Ex. resulta convicção do que Laos dos· 
fnlquos e fulsitlcncuos pedram ter sido evitados, 
si o chefe dnqnollu ropartiçiio houvesse cum· 
pl'ido o dever do proceder aos balanços ordina· 
rios e extr·aordinarios determinados pela cir· 
cular tlo thesouro n. I. de !O de Jnnciro do 1867. 
Deus gunrdQ, etc.- J osd A11tonio Saraiva .. • 

Taes faltns ou nnws tnl crime pouia ter sido 
prevenido si o chefe da repnrtrçiio houvesse 
cumprido com o sou dovor. Foi nposontado ; 
nenhum JH'ocesso se fez. Os empregados, que 
foram, para assim dizer•, parto principul nu perda 
quo soO'rou n fuzenda niio nssignundo o não 
Juncando os purtidas em tempo, continuoram e 
continuam nu repartiçüo I 

E o que é mnis nggravanto, facto que me 
obrigou n tocar nessa questão, ú que um dos 
empregados que deviam ser pracessatlos por 
ter camme~tldo as faltas notadas pelo nobre 
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ministro,foi despachado para chore dessa mesmo 
repartição, estando nliús no nlfnndega I 

Eu acredito que o nobre ministro, embora 
filho e residente nn província da Bahio, ignora 
muitas cousas daquella provinoia. Este Ariston 
o o novo ndniinistrador da roeebodoria siio dous 
excellontissimos agentes oleitoraes; ambos sub· 
delegados da freguezia de Sant' Anna naquellu 
provineia : al'cade• ambo . •• 
· O Sn. JAauAnmm :-Est1\ tudo oxplieado. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPB :-.. , amigos in· 
limos e (annuneio ao nosso nobre collegu, o Sr. 
Visconde de Patotas) lambem compadre. (Jliso.) 
O novo administrador da recebedoria ptlde, não 
digo que esteJa, mns púde cstnr crimmoso p~1r 

. esses fuctos da rceebcdorio. Nomeai-o parn d1· 
rigir a repartiçiio é(oontra as intenções do nobre 
ministro) lunçnr nm véo sobro taes crimes: ha 
de ser punido Ariston e ninguem mnis. 

E' fclieissimo o novo administrador dn roce· 
bedoria I Niio se pódc explicar tuntn felicidade 
pelo perfeito· desempenho de suas obrigações, 
como omt1regndo puillico, QOrque é sailido na 
Bahia quo qunsi sempre vivia om trabalho fó1•a 
da repm•tição, e nunen dciltou por e! la os.trn· 
bnlhos elcitoJ'nos. , 

Era ha pouco tempo i.' eseripturnrio da reco· 
bedorin. 

?!!nda-so n situação o do L • cseripturnrio 
. saltou n chefe de sec•;ITo dn alfnndegn, contra os 

regulumentos o leis de fazendn. 
O Sn. ConnEIA.:-Em que d~tn foi isto T 
O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE: -0 nobre ministro 

da justiça sn!Jo em que data foi. O regulamento 
das alfandegas mnndn que haja aceesso para o 
Jogar de chefo do secçiTo ; não podia, pois, um 
i.• escriptnl'lll'io da roecbedol'in pussm· a chefe 
do secçiio da alfandegn, som trnnsgrossiio dos 
preceitos ·lognos. Mas, passou. Niio soi como 
assim foi illudido o meu nohre ool!ogn, segundo 
ministro da fazenda da situnçiio. 

Não bastou. Depois do chefe de socçiio fói no
meado eonunundunto das guardas nncionaos da 
freguezia. 

Estou notando estas particulnridades pnrn se 
lhes dar a devida signlficuçiio. Foi nomeado 
commandunto das gunrdas naoionnes... , 

· O Sn. ConnEIA: -Ahi tombem houve illegnli· 
dado! 

O SR. JUNQUEinA:- Houve illcgnlidndo tro
mend~. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE:-.,, e Ultima· 
monto chefe da repnrtiçlio, onde o seu proco· 
dimento doviu ser e dovo sei' flscnlisado compc· 
tontemonto pelos autoridades administrativas e 
judicinrins. 

Eu não pretendo fazer responsnvel a situação, 
como faziam n nós, pelos crimes e faltas de 
empregados publieos, porque infelizmente 01\ o 
h\ más fadus fln. E emquunto existirem homens, 
h'üo de existir abusos. 

Mas, sem quo com isto rrueira fazor a mim 
proprio o minimo elogio, dtrel o qno pratica· 
ram aquellos que deixaram o paiz cnhir nn cor· 
rupçuo, de quo tanto era nceusndo o partido con· 
servador. 

Na thcsourarin do Pnrú houve um emprel!'ado 
ltabil que prestãrn·se a fnzor o serviço d& todos 
os outros. Desconfiem sempre dessas .offieiosi· 
dndes. Esse empregado durante nnnos .. , 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-Vinte annos •. 
0 Sn, BARÃO DE COTEGIPG :- , , , dez, iiJUdlu . 

nos diiTorentos inspectores· da thesournrin, con
tadores c outros funcoionarios, que lhe oram 
superiores e conhecida mente homens honrados,· 
Descoberta n fl'audê, quasi fJUO por um acaso, a 
maior parte soniio todos os empre!l'ndos da the· 
sourarin do Pará estuvam envolvidos, ou por 
falta de lançamento das partidas, ou por não 
terem ncomponhndo os pogomontos, ou por torem 
deixado elo fnzer o serviço, quo lhos competia, 
sendo substituídos por nquelle . 

Era. ou entüo ministro da fnzendn; entendi 
que nquollcs empregados não deviam porma· 
necer na \besouraria, omrJunnto se procedesse 
no exame profundo do estado da repartição. 
'l'odos foram suspensos e mandou.se uma.com
missiio cómpostn de empregudos do thosonro 
nncional, da Bahia,. Pernnmlmco, Ceará e Ma
rnnhiio, que constituíram para assim dizer uinn, 
tlwsournria lodu nova; fm·am esses quo exami
naram a thesourarin do Purá, fizeram o compe
tente relatorio, distribuíram elogios e censuras 
u quem de direito, o o ~toverno, em vista dessas 
informações, decidiu dcmittir uns, transferir 
outro.s pai'H dil•ersos logni'CS , conservando 
uquellos quo se mostraram isentos do qualquer 
culpo. 

E' o que penso se devia fnzet· na recebedoria 
da Bnhiu. 

Ao emvez disto, oonservnrnm-so todos os em
pregados, sendo mnndatlo comó seu chefe, um, 
sobre o qual rocuhem graves 'Suspeitas ... 

O Sn. DAN1'AS ( minist1·o da justipn ) : -· 
Quaos 1 

0 Sn. DARÃú DE COTEGirE :- Por eiomplo, 
a do desmnzelo, rjunudo om,,rogodo, .. 

O Sn. DANTAS (ministr·o da justica): -Pois 
saiba que tenho carta delle, perlindo como 
favor que obtenha do Sr. ministro dn fazenda, 
que desfnça a nomca('iio. V. Ex. pódo dizer que 
a !ou. 

O SR. JuNQUEtn.l.:- Entiio porque o nomoa· 
ram? 

O Sn. S.i.fl.I.IV.A (presidenta do co11sellto) :-Era 
Ull? bom ·empt•ogndo, as informações a seu res· 
peito ... 

O Sn. DANTAS (ministro da ju•tipa):- Elle 
pede-me a revogação do neto, 

0 Sn, BARÃO DE COTBGIPE :-Isto UilO quer di. 
zor nado, meu caro eollega. . . · 

O Sn. DANTAs (ministro da justiça):- Como 
nilo quer dizer nodo~ 

O Sn. BARÃO Dll CoT&atrE :- Perdôe-me, nilo 
quer dizer nodo. · 

O Sn. DANTAs (111i11ist1'o ~a j11stipa):- Si elle 
tivesse qualquer interesse na recebedoria que· 
rerlo estar III. V, Ex. diga que elle foi chefe. 
eleitoral na freguozio de Sant'Anna, mas que é 
homen1 de bem, 



278 ANNAES DO SENADO 

0 Sn, BARÃO DE COTEGIPE :- E'•.bom SÓ fazor 
cloRios a um homem dopois de mo~ to. Eu bem 
sabia que nfio podia tocnr nesta ferida sem 
que o nobre mimstro da justiça npparecesse. 

O Sn. DANTAS (mi11istro da justipa) :-Porque' 
0 Sn, BARÃO DK COTEOIPE :-Porque V. Ex, 

é o chefe de todos elles. · 
O Sn. DANTAS (minist!'O da justic-a) :- Entiio 

tenho atú o dever de não querer ser chefe de 
quem não 6 honrado. 

O Sn. BARÃo DR CoTEGIP& :-0 que quer dizer 
que esse empregado peça agora que revoguem 
a sua no menção. 

E' justamente porquB tem a consciencia de 
quo niio póde dirigir uma repartição, nn qual 
procede-se a exames por factos em que estão 
envolvidos seus intimas, o talvez elle proprio. 

Depois do que tem occorrido, nomeada uma 
commissão para continuar nos exames, tem-se 
descoberto mais de tresentas baixas de matri· 
culas de escravos sem as formalidades legaes, 
para serem exportados da provincin, defraudaR· 
do-se assim a renda provincial o a renda geral. 

Pergunto, descobertos essas trcscn tus !Jaixas 
sem' documento legal, si o nomeado inter
veio ... 

O Sn. D.\NTAS (111i11istro dajusti!'a):-0 que se 
devr. seguir d'ahi é que cu lhe retiraria il'aqui 
a minha estima ... 

0 SR, BARÃO DE COTEGIPE; - Eu não afir-
mo ... 

O SR. DANTAS (ministro ·da jttstit-n.) :-..• por· 
que não é digno de !ln. 

0 SR, BARÃO DE COTEGIPE ; - Nfio digo q UC 
V. Ex. estcjn na obrigação de demitti!-o ... 

O Sn. DANTAS (mi11istro da juslit:a) :-Eu é 
que quero, tlizer isto. 
. 0 SR. UARÃO DE COTEG!l'E :-,,, porque nem 
toda a falta acorreta essa pena. Mos, estando o seu 
procedimento sujeito num exame, sem duvido 
que não devia ser essa nomeação. 
, O SR. Conn&tA : -Eu tenho lido no Monitor 
inui tos artigos sobre este a!c.1nce. 

O SR. DANTAS (111inistro da justiça):- Pois 
continue o !ti&. 

O SR. CoRREtk: -Sem dLtVida; V. Ex. quer 
me tirnr esse-direito ~ Siío artigos assignados 
pelo Sr. Vicente Costa. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE :-Não quero trazer 
para aqui as publicações, que se tem feito na 
província do Bohia u a que aliás niío tem res
pondido esse empregado, accusado de interes
sar-se a favor do fiel do thcsoureiro, e não se 
tem defendido. 

Para não nlongar o discurso, nem Cozer-me 
echo do certos ditos de comadres, si o nobre mi
nistro dn jusliçu quizer, lhe mandarei alguns 
jornacs da Dahin .•. 

0 SH. DANTAS (111inisti•o da justipa) :- Eu OS 
recebo todos. 

0 SR, DARÃO DE COTEGIPE!- Então recom
mendo n V, Ex. os artigos que vêm nn Gazeta 
da Ballia de 2~ de Junho e 6 de Julho desta 
anno, que so inscrevem, um - As verdades vtTo 
apparcccl!do-, o outro - Pa::es dos compadres. 

0 S11, DANTAS (lnillistro da j11St1pa):- Vou !ôr, 
mas V. Ex. sabe que esse niío é m&u compadre. 

0 SR, BARÃO DE COTEGIPE:- Faço estas con· 
siderações primeiramente porque estou conven· 
cido do desejo, que tem o nobre ministro da 
fazenda, presidente do conselho, de llscalisar o 
mais passive! as repartições de fazenda, e de 
mostrar que nesta repartição, assim como na 
da guerra, S. Ex. não tem politico; em 
segundo Jogar para fazer· lhe sentir que, não 
obstante as bons intenções do S. Ex., a politica 
propriamente tal, não, mas a politica eleitoral 
tem grunde parto nos desvios dos nossos go
verno~. 

O Sn, DAN'rAs (ministro dtt justi~a) :-InCe· 
lizmcnte é verdade o que V. Ex. está dizendo, 
mas nesta questfio não tive parte~ 

0 SR, BARÃO DE COTEGIPE:-Tu)VCZ ainda 
sejn tempo de V. Ex. tomar a!gum~s provi
dencias que, si niio acautelam mais o que está 
feito, podem entretanto servir para punição de 
alguns culpados, c de escarrnento áquelles, que 
os queiram imitar. 

Sr os empregados publicas não tiverem outro 
estimulo para o seu accesso senão os serviços 
cleitoraes e a subserviencia a seus superiores, 
mal vai egte paiz. (Apoiados.) . 

Desg'raçadamen te, por mel h ores gue sejam as 
intenções dos ministros, não deixa de em alguns 
actos npparecer essa no doa do nosso systema. 

Um, corno o de que trato, gal~ando tres (lostos 
por cima de empregados antigos, tiio hn!Jcis, ou 
mais babeis do que el!e, levado a cornrnandnnte 
dos cidadiios da sua freguezin, passando a diri
gir uma repartição importante, porque é bom 
cabo eleitoral; bom! esta justiça llw fuço eu: 
outro, porque sendo accusudo pelo presid mte da 
província por fnctos, que seriam criminosos, si 
fossem praticados, julga do seu dever, da sua 
honra, desmentir cs'sa asseveração; é d•mitlido I 
Refiro·me á demissão do professor da escola 
militar do Rio Grande do Sul, o capitiio Dantas. 

Não torno ns dores pelo capitão Dantns, politi
camente fnllando, elle é co-rc!igionario do nobre 
ministro da guerra, e segundo disse S. Ex., 
muito estimndo pelo nobre ministro; mns tomo 
as dores por nquil!o, que me parece ser uma 
injustiça, um mal, e um acto pouco conforme 
com a generosidade do nobre ministro da · 
guerra. 

O cm~rcgado é accusado pelo presidente da 
provinew, B porque é militar deve·se sujeitar 
silencioso á accusnr.ão ? 

Praticou a ac9ão" em serviço militar ou na 
qualidade de rnrlitar ' Nfio. . 

0 Sn, VISCONDE DE PHLOTAS (ministro da 
,qucrra):- ~lle,não foi accusado pelo presi
dente da provmcm. 

O SR. BARÃo DE CoTF.GIP~ : - Foi nccusado 
do ter tomado parte em dlsturbios, CJUC lá se 
deram. . . 

Usou de uma expressão um pouco clurn
mentiu- expressão que não é admissivel nem 
mcsmc no troto ordlnario familiar e que eu re· 
provo, mas que no fundo, si accaso a accusação 
niio foi verdadeira, é portugueza; nlio h a duvida. 

Ira nonos era este cidadão lente da es· 
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cola militar o exercia as suas funcções do uma 
maneira digna do elogios; llDrquo mo consto quo 
ó hnbilissimo. 

Emqunnto o énpitiTo Dnntas (digo - capitão 
-para não hnvcr confusão) ... (Risadas,) 

Em quanto o capitão Dnntas marchou accórde 
com os Apollos da situaçiio, ninguem descobriu 
quo ollo tinha sido npprovado simplesmente 
em um anno do curso, quando estudante. Esse 
facto nunca foi considerado pelo govorno como 
razão poro sua demissão. Mos, logo que Apollo 
on trogou o corro a Phnetonto, mudaram-se as 
estações, a tcrrn ardeu, o m11r soccou, e o pobre 
Dnntas ... digo capitiio,Dnntas {riso) nossa corri· 
da desenfreado do corro, dirigido por Phaetonto, 
foi sacrificado, 

F~i o cn~Jitão· Dan tos punido como militar, por 
crime miillar,porquo.faltnsse ao respeito devido 
á autoridade em neto de serviço ? Não. E pois 
niío tem raziio o meu nobre collcgn, IJUando 
disso que, ainda que o cnpitiio Dnntns não ti· 
vesse mcompatibi11dade pnrn ser lento da escola 
militar do Rio Grande do Sul,o demittiria, por· 
que tinhn commcttido uma falta contra a disci· 
plina. 

A conclusiio que quoro tirar d'aqui não é de· 
fender o capitão Don tos. Lá se avenham ; ao 
cont.rurio, estimo muito todos essas scisõcs entro 
os senhores c1uo pertencem no partido liberal. 
Estimo-as, nuo as provoco. 

Noto o facto para comprovm· a proposição, que 
antoriormontc enunciai : que é preciso quil ·os 
.cmprçgados sejam subservientes no ~ovorno. 
Isto é um mnl para o caracter nacional ; deve· 
mos respeitar ns opiniões, ernrJunnto se pro· 
nunciom no fórmn legal. 

Nüo noB deve111os valer dn nutoridndo, que 
tomos pura punir certos faltos, quo podem ser 
consiJorndns do cducn~ã,, o não de serviço pu· 
blico. ' 

E' o systemn do terror. Stldc um empregado 
bonrndo ; sêde um empregado esclurecido; 
tende serviços por muitos annos ao Estudo, 
fnltai,porélll, não ú consideraçiio, mos ú subsor· 
vicncia que se exige e quo nonbum homem 
honrado púdo prestar cm certos casos, c set•ois 
demitlido. · 

O facto do cnpitiio Dnntns no Rio Grande do 
Sul niio é isolado. Existia alli, hn muito, um 
empregado superior, que eu não conho\'0 o 
administrador do correio. Porque oppoz no pre
sidente observações, que outro quulquor rcco
boriu de muito bom grado, visto que 0'3Ciarocimn 
n verdade; porquo esse empregado mostrava 
que 11s demissões exigidos eram injustas, o que 
os indicados poro substituil-os não et•nm aptos 
paru exercer os lognre~,foi considerado incom· 
palivcl e domittido do sou cargo. E' o terror. 

Trouxe ossos exemplos parn demonstrar 9uo 
niio lm maior despota do quo um liberal; mu1tns 
vezes com a pnlnvra do liberdade encobrem-se 
os maiores excessos. Niio ropetiroi o dito do 
Mm e, Itolund : • Oh I li bordado I Quantos crimes 
se cornmellem om teu nome I• Neste nosso pniz 
com o nome do liberdade praticam-se netos que 
nüo sorinm d~ modo nçnhum tolerados de go· 
vel'nos, quo nuo se arrcmssem com osso nomo, 
(Apolados.) 

Nós estamos em uma monnrchia, rJue oxige 
ostnbilidnde, que neste pniz niío tem nenhuns 
diques1 que seopponhnm ás innuencias reyolu
cionnms. (Apoiados.) E' mister que bojo uma 
corto ostoblhdado nos empregos, de sorte que 
não venhamos com as mudanças de governos a 
solfror abalos. Uma reacção politico contra os 
funccionnrios torno os homens niío só infelizes, 
como ntó conspiradores. 

Eu enxergo cm certos nomeações um sen
tido e um fim occulto; porque nomear para 
certas posições o poro certos empregos certos 
indivíduos, é induzil-os a não entregai-os sem 
rosistencia mate1•ial. Montai· as províncias em 
um sentido, dividi os braziloiros como que em 
dous Estados, separados por odios profundos, e 
dizei-me onde mi pnrnr este pniz dentro de 
muito pouco tempo? 

Senhores, os ministorios passam. o passam 
mui rapidamente, mos os seus actos ficam, os 
seus bons resultados permaneecm, o os mrios hão 
de por muito tempo prejudicar. Emquanto 
os governos não t'ot•em os primeiros o op. 
pilr-so ás exigencias dos seus portidarios, mal 
1remos nós. Não é a opposição que prejudica o 
A"OVerno, são os seus proprios amigos. (Apoia· 
dos.) Chegamos a um tempo cm que o pniz 
todo olho com ho1'ror para llllln mudanr.n de 
situação, Deus permitia quo o nobre presidente 
do conselho, com n boa fé quo todos lhe reco
nhecem, com q desejo 'do ser nlil á sua pntria·, 
posso consegUir, ao monos, uma porte desse 
beneficio, o ellc nu sua carreiro, posto encontre 
alguns tropeços, como já lhe vão pondo (apoia
dos) rtunndo tiver de deixar o podet· o faca com 
mais gloria do que si o conservasse sujeitan
do-se a injus~as imEoSi('Ões. 

Estas consluora('uos fornm consequencin das 
observações que fiz sobro a nomeação que cen
snrci. Não entro no dosonvolvimcnto du poli· 
ticu du situnçiío, o tempo é pouco e cu sinto 
ter tomado este, fJllO podíamos tor dodicndo ox
clusivumonto ao orçamento; mos omnm minha 
conscicuciu podia rJuo proferisse algumas pn
luvras sobro os diversos pontos do quo acabo de 
occupnr-mo. (Muito bem, nmito bem.) 

O Sr. Saraiva (presidenta do consellto):
Tonho nccossidnde de vir ú tribuno para oxpli
cur os factos relativos ú rocobedoria da Bahia, 
que morecornm tão severa censura l!o nobre 
senador que acaba do sentar-se. 

Estranhou om primeiro Jogar o nobre senador 
que as. providencias tomados pelo· governo não 
tivessem sido mais amplos o abrangido qunsi 
todo o pessoal daquella recebedoria. Em se· 
gundo lognr, censuro S. Ex. o nomeação do 
chot'o actual, porque, segundo a opiniiio do no
bre senador, osso chefe, tendo sabido da rece
bedoria poro n niCnndegn ha um anuo, ou anno 
e meio, devia sor lambem rosponsnbilisado pelo 
que occorreu alli. Em torcoil·o lognr, foz S. Ex. 
sentir a dill'erença entro o procedimento qu~ 
tivera com rolnçuo a um empregado do Pará e 
o procodimonto, gue tovo o actual ministro da 
fazenda em rclnçiio 8 recebedoria da Bahia. 

Creio, Sr. prosidonte, que o nobre senador 
foi severo de mais nos suas apreciações. S. Ex, 
acabo de dizer que ora preciso que o gol"orno 
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nlio trotasse os omprcgndos publicas do modo. 
menos justo, porque ó o funccionalismo uma 
especie do dlqno contra n revolução on contra 
as idéus subver,ivns. Eu nlio ncrcdito que o 
remedia contra o revolnr:ão, ou contra as Idúns 
subversivos csto)n no fnnecionnllsmo; nesto 
ponto divirjo rudichlmente do opiniiTo do S. Ex. 

todn n energia, os sons· muitos nnnos do bons 
sorviço5. 

Quanto .nos domais ompro~:ndos, confesso no· 
nobre senador que, pelos informações dndns 
pelo inspeetor, ou não suspoitnvn ~uo nenhum 
untro estivesse envolvido nn frnudo; e, sondo 
assim, como podia suppor quo osLivesso envol· 
vide nolln nqnello que estava fóra dn repnrtiçiio UM Sn. sENAnon: - Está exagerando. 

O Sn. SAnAIVA (prasiclenta do conselho) :-Onde 
a exageração? 

Estou· fazendo o resumo dns opiniões contra· 
rins para comhatel-as. • 

Nosso pollto diVii'jo de S. Ex., como dizin, 
não creio quo o t•emcdio contra as idrlns sub· 
vorsivas esteja no· !'unccionalismo. Mos, estou 
coucortlo com S. Ex. no seguinte: c é que o 
governo, ossim como devo ser severo nn pu
ni~fio de qualquer delicio, niTo deve tnmbom 
arriscnr·so n envolver innoeentes com culpados, 
só parn se a1lrcscntnr ao publico r:omo cumprin-
do perfeitamente o seu dever. . 

O caso da recebedorin da Dnhia foi examinado; 
o inspector rla thesouJ•aria de fnzcndn procedeu 
a cxnml•s, o nnssn VCl'ifícnçiio conheceu-se que 
a responsnbilitlnde era cireumsc1·ipta ao fiel do 
thcsonreiro. Ern o Hei do thosouroiro r1ucm 
vendia estampilhnS,fJUom pi'alicavn todo a fraudo 
para flcut• com o !H'Oducto tlella. 

O Sn. llAnÃO oECOTEGrPE:-Lnnçnvn·se menos 
do que se recebia, o \Jiio era olle quem lançava. 

O Sn. SAnA IVA (prcsirlante do conseU.o):-Hoco
nhcceu·se, repito, ~uc n franrlc era praticada 
súmentc porolle, e, si algumn cansa ostondin·se 
á escripturar;ITo, nfio era culpa dos outros em. 
pregn~os, qno foram illurlidos: esta foi n ver. 
dndo. rJUC se apurou depois de minucioso exame. 

O caso é tlitli•renlo do do P111'1Í ; no PnriÍ n 
fraude pnrn haver dinheit·o publico resultili'a 
dn falsificação da csct•ipturnçlio ... 

O Sn. LEÃO VELLOso:-De uma co~binaçiio. 
O Sn. SARAIVA (presidente do consalltoL:- ..• 

na Dnhin a il'l'egnlaridado da escl'ipturnçao pro
vinha da fraudo do empregado, quo foi dernittido 
e responsobilisndo, sendo a fazenda publica in· 
demnizadn do desfalque. . 

Dirigi.mo ao inspector tla thesournrin ucerca 
dos rímpregndos; e osso funccionurio, em officio 
reservado, no qual me respondia ncei"Cn do es· 
tudo du thosournriu e dn rosponsabilidode espc. 
ciulmonle do administrador dn recobodgrin, de
fendeu a este. , Disse que o administrador nüo 
tinha a energia necossarin para continuar it testa 
da recobedorio, mas que soriu uma injnsliço 
muito grande da parte do sovemo domittil·o, 
porque foi sempre um empregado probo; que 
podia tor havido de sua parte algum descuido 
por fnltn de energia, em razão tulvez da idade, 
mas que de sua parto núo houvera má !rl, 

O Sn. DAN'rAs (ministro da justiça) :-Gozou 
sempre do boa reputação. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGI~E :- Niio digo O COU• 
traria. . 

O Sn. SAIIAIYA (presidente do conselho):- Por
tanto, a aposentadoria desse empregado niio roi 
um neto de rroquezn, foi um neto de justiça, 
porque ello noo havia de porder, por Jí• não ter 

hn mnis de anno o moia? · 
Agoro direi no nobre sonndor porCJUO nomeei 

osso ompre~:ndo. • . 
O· Sn. DA nÃo DE CoTEGIPE : - Niio exijo n 

raz1io. 
O Sn. DAN'r.As (minist,·o da j11stipa):- Sempre 

é bom dal-n, 
O Sn. SAnAIVA (presidente do conscllto):- J~u 

tenho tido sempre um pensamento, e é aprovei· 
tar os empregados que estiTo f<'lrn do quadro, 
alguns porque niTo podem voltnr para suas ro· 
pt•rtições polus molestias, r1uo ttlm assolado o 
norte. 'l'ondol do preencher o CJUndro da rece· 
bedorin dn llahio, fui á lisla dos empregados da 
thesouraria o du alfnndoga; hnviu empregados 
qne me pnrccinm mui; llistinctos do quo esse 
quo nomeei, mas que fnzinm faliu IÍS suas ropar· 
Lições. Um dos empregados dn alfandega, de 
rluem tinha ns melhores infoi·mar;ões, é o Sr. 
c~stro; fui minha primeira lomurunçu nomenl·o, 
ma.< dissurnm·mc Jogo que fazia rnuitn falta. 
Aehnndo rJUD cs;e ouLro empregado tinha n 
nota não só de inLelligente, muito probo c ze· 
Ioso, nws do jli tor soi'Vido nu roeobedorin, jnl· 
gnci rJUC dovin nomonl-o pnra osso ropartiçiTo. 

Ponsoi que, lendo ollo estas qunlidndes e ha· 
vendo do mais a mais sorvido na thusouraria; 
cm muito propi·io para o cnrgo; eis porque o 
nomeei, do vendo notar que ou não conhecia este 
empregado nom do nome, visto que, como bem 
ponderou o nobre senador pela llahin, opczar 
de ser eu filho da Dahia, vivo mais na roça do 
que o ~obre s~nudor, comqnunto S. Ex. tum· 
bem seJa roceiro ..• 

O Sn. DANTAS (ml11istr·o da j11stiga) :- Ellc 
vive mais nu cidade. 

O Sn. SARAIVA (Jll"esidcnta do consallto) :-.•• e 
por isso ig110ro muita r.ousn do que so passa na 
lluhin. Nilo conhecendo o funccionurio de quem 
se trntu, perguntei ao nobre ministro da justiça 
si aquello empregado ora capaz de dnr conta un 
commissiio que Jlie destinava. Informon-me o 
meu collega que sim, como onlos se me tinha 
já asseverado no thesouro, e portanto foi feita a 
nomeação. 
• O Sn. D.mXo DE CoTI~OIPE :-Eu já doseou· 
flnvn que o autor da nomeação era o nobre mi· 
nistro dn justiço. 

O Sn. SA!IAIV.A (presidente do consol/to):-0 
Sr. ministro da justiço niio se interessou por 
clle, limitou-se o prestar ns inl'ormnçõos quG 
lhe pedi. · 

O nobre senador tratou do outra irrogulari· 
dnde nu recebedoria, fncto este sobro que já 
mondei proceder nos devidos exames, mas n 
respeito do qual o impector ainda niio deu ,in· 
formoçilos deflnilivos. Mas essas baixas do mn· 
triculn, o que o nobre senador se referiu, não 

·foram dados por fullo de documentos, foram 
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denunciados, po1·quo.os documentos que servi· 
rnm de fLmtlnmento a ossos boixns nno orom ui· 
gnos uc tot!o o l'ó, potliom ser consitlcrndos gro· 
ciosos c ó isto CJUO está sondo oxominndo. Si 
houve ·ao porte das empregados, que 1\nhnm 
obrignçiio' do dur Juizo sobre u. procedonCJn dos 
argumentos, fociiJdndo cm ndmittir uocumentos 
graciosos, nos oxn mos, a que se procede, rcco
uhece•··se-ho si tnos documentos estovom ou 
niio no coso do ser :~dmittidos. 

Creio, pois, que pelo monos o nobre senador 
roconhoccr{o que procedi eom prudencin, o, si o 
administrador nomenuo 'niio ucr couto do suo 
tnrcfn, o governo está no sou diroilo cm urro· 
dai-o do ln. 

O Sn. DANTAS (ministro tla justiça) :-Talvez 
que fosso melhor tirnl-o desde jll de !io. 
. O Sn. DAnÃo DE CoTÉmvE:-1'nmbcm nc)10 isto 

nielhor, poi'CJUO pelo monos cllo ó susp01to nns 
informações o exames que so fizerem. E !lo ül'tl 

, cmprogndo do I'Oportiçiio quando s~ princip,inl'n.!n 
o donos faltos, o pelo J'cgulnmento tmlw obl'lgnçuo 
de Oscnlisor o cscriptLll'nçiio. . 

0 Sn. SAnAIV,l (prcsitlenta tlo CO/ISCl/10);-DlsSO 
o nobre senador cruc é pr•:ciso que não haja 
reocçiio contra os empi'Ogados llll!JIIcos c CJLlO o 
govcmo não 11roccda de modo que se olho com 
horror para uma mudnn~n de situação. 

O Sn. DANTAS (ministro daJnstipa):-Apoiado. 
O Sn, S,\nAIVA (presidenta do consellto):-:- E' 

tombem o que desejo; ó por isto que trabalho. 
(<lpoiados.) 

O Sn. DAnÃo DE ComoivE:-Tnmboin trnbalho 
com V. Ex. pura se conseguir esse resultado. 

O Sn. SMtAIVA (prosiclonte do consollw):-C•·cio 
que. nos lo ponto ncl13mo-nos rle perfeito accôJ•do, 
e cu creio que a reforma eloitOJ'al facilita bas· 
tanta osso resultado. 

Jú aventurei ató nesta cosa uma proposição 
·que o no!Jre senador tombem começou a do· 
fender, c cu peço a S. Ex. que commi"O CIO· 
prehcndn a respeito dolln um trnbalho 8o pro· 
!Jngandn, umn catochcso,o é que a policia, longo 
do ser n força dos partit!os dominantes, soja um 
elemento noutro nos lutos partidol'ias, o tão 
neutro como dovesor o mngistraturn. (Apoiados,) 
Oro, si consoguii•mos fnzOI' com CfllO os partidos 
acoitem este principio, CI'cia o nob1·e senador 
que já toremos feito muito, comquunto 011 re
conhe\•O quo me falto n força para nvontar.tal 
Jlrinciplo, uliús tiio salutar. Am•o!lile, porém, o 
nobre senador quo, si n idéa vingnr, ostar{t 
preenchido o sou dosicluratnlll o que us situnçües 
se poderüo mudar som que isto causo horror no 
partido vencido, 

0 Sn, DAnÃO DE COTEGm::-Apoindo. 
O Sn, SAn,I.IVA (prosic/onto elo CO!Isnl!to) :-:Em 

todo o caso o nolJI'o sonndor bn do concordar 
commigo, quo a mudança do sitnn\'iio conservo
dom pura u liboml já nilo motto modo nos 
omtll'ogados do fazenda o n outras classes do 
cmprogndos llllhlicos. Nosto ponto ó forçoso 
confessor CJUe os governos tilm melhorado ... 

O Sn. DANTAS (minist1•o clct justipa) :-Ynmos 
melhorando som duvidu. 

V, !V 

0 Sn. SAllAIVA (}II'CSitlonto tlo COIISII!/Io):-.• ,, O 
hn bnstuntes nnnos que na rcportiçiio ·do .fn· 
zcndn não so foz muito J!Oiiticu, · · 

Acredito, Sr. prosidonto, que nesse ponto 
estamos no hom cominho, o·quo bom serviço 
haveremos nrostodo, si conseguirmos · o CJLÜJ 
almejamos. Poro isso tomos trubulhndo, c, Onnli· 
sando 11 brcvo resposta que e1·n dever meu dnr 
no nobre sonndor pelo DQbin, repetirei, concor·· 
dando tamhem nisso com S, Ex., quo-nntcs 
quero sn,hir hcm do CJUC demorar-me mal. (Jlfnito 
bem, mwto. bom.) 

O Sr. Darão Homem de 1\lello 
(ministro elo imporia) :- O meu nobre amigo 
senador poln provihcia do Minas veiu á tribnnn 
fazei' uma rectificação a respeito do relatorio 
que S. Ex. npresontnu ao meu illustrndo c:ol
log-a o Sr. ministro da fazendo, 

Interrogado poJo illnstro senador pelo Paranli 
a respeito do dispnridndo do algarismo que ap· 
parecia om dons documentos, quncs süo o relu· 
torio do minislerio dõ impoL·io o o rolntorio do 
ex-ministro do fazondn, oro minha ohrigur,iio 
vir 11rcstnr o esclnJ•ecimento pedido. 

Creio hnvel·o feito nos termos os mais curiacs, 
som que delles so pudosso infeJ'ii' a menor cen
suro uo meu nobre amigo, quo sabe n conside· 
ração quo lhe tributo. 

O Su. Ar•FoNso CELSO:- Sim, senhor. ':o!ns 
S. Ex. disso que o orro era do rclatorio do ex· 
ministro dn fozendn, quando o OITO ú da seel'O· 
to ria do imJlCI'io: foi contra isto que reclamei. 

O Sn. MINIS'rno no UIVEmo :-Informei quc·no 
documento citado pelo nobJ'O senador polo Parn· 
nir hnvin erro do algarismo, porque nosto doeu· 
monto appnJ•oco como dospezn ollilctundn com a 
sêcca n sommn do H.lti3:90U~W9, quando osso 
dcspozn nté 21 c! e AIH'illlndo oro elfectivnmcnto 
do uo. 73~:287~582, · 

O Sn. AFFONso CmLso:- Sim, senhor. Recln· 
moi contra isto. Sogundo V. Ex. o erro ora 
meu quando cu nüo o pratiquei, quando servi· 
mo do documentos otuciaos ministJ'ndos pela 
sccroturin do imperio. 

0 Sn. liiNISTUO DO UIPER!O ;-S. Ex. npreSCil• 
tou a nota •.. 

0 Sn. AFFONSO CiiLso:-Originnl. 
O Sn. liiNISTIIO DO I~IPER!O :-... sobro n c\nnl 

baseou-se pnrn oxa1·ar no s~u rolatorio esse n gn· 
rismo. S. Ex .. igunlmonte, estou muito ccl'to, 
niio teve por IIm fazer uma cons•u·n no actual 
ministro. 

0 Su, AFFONSO CELSO :-Niio senhor, 
O Sn. lii!I'ISTno no I~IPEnio:-Essa noto nrro se 

refere no tempo em que tomei conta do pasta, 
o1·n n mau cnrgo... · 

O Sn. Mt•o~so CELso:- Som duvida no· 
nhumn. 

0 Sn. MINISTIIO DO IMPEilJO :-,,, pO!'iltlQ O 
do1:umonto olforoeido pelo nobre senador ó do 
2~ do Mnrço, na ndminlstrnçiio do mon illustrnclo · 
antecessor, o S1·. consolhoit·o Sodró. 

O sn·. ConnEIA:- \los om que consisto o Oll· ~ 
gnno? · 

36 
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0 Sn. MINJSTI\0 DO J)(PEniO :- Quando OCCU· 
poi·mo dcsto ponto uo relatorio que tive a honra 
de nprcsontm· no c~rpo lcgislotivo dei teste· 
munho de que .•. 

u Sn. MFoNso CELSO :-Mos o erro ó da 
sccretnr•in do imperio, e niio meu. 

O Sn. ConnEIA :-Mas qunl ern o err•o? 
0 Sn. ~IJNJS'ri10 DO IMPEIUO:- , , , não tiVO a 

menor idéa do nindn rcmotnmcnte nliudir ou 
fnzcr rCflnro a neto do meu nobre nmigo, o Sr. 
ex-ministro dn fnzonda. . 

0 Sn. MFONSO CELSO:- A minha questão 
simplesmente é mostrar que não foi meu o cn· 
gano. 

O sn· .. IUNQUErn,l :-Mas como se deu esse cn· 
gano? 

O Sn. liiNJsTno Do nJPERIO :-Provciu do ·erro 
de conto, Isto é rcctiOcnçiio obrigado, e não cen· 
surn ... 

O Sn. A\>For;so CEr.so :-Mns V. Ex. disso no 
sou discurso, 

O Sn. ConnEIA :- Qunl ti esse engano? 
• O Sn. AFFONso CELSO :-l'osso ncrcscen tnr 
que na proprin sccrotnria do imperio subo-se 
quem o commettcu. 

O Sn. JuNQUJm\A :-Isto é mais scrio. 

O Sn. ConnEIA :-E não se explica no senado 
em f!UC consiste o engano ? 

0 Sn. liiNJS'ffiO DO lliPERIO :-Jú diSSO C]UC foi 
um CITO do conta.,. 

0 Sn. AFFONSO CELSO : -Um erro de somma 
nn secretaria, 

O Su. SILVEifiA D,\ MoTTA :-De H.000:0001}. 

O Sn. Mil\JsTno DO mPEUIÍl :- Esto servi"o 
fnzin·se, J'eguisitando o ministerio do impcJ·lo 
ao du l'n7.cndn ns quantias precisas pura as dcs
pozus. Digo f:;zin-se porque sobe o senado que 
uma das )lrimeirns cousas que 07. no untrnr pu1·a 
o ministeJ·io foi mandar .cessar esses socco1·ros, 
poJ•uviso de 9 do Abril do corrente anuo, O mi· 
nistorio do imperio, rcqnisituvn no dn faz~ndn 
as qunntins necessurins pni'D fazei' face ils dospo· 
zus de soccorros, sendo as respectivos contos 
aprescntndns c processadas no thesouro nucionul 
de cujos cofres sabiam os som mos porn esse fim 
rcquisitndns. 

Exuminando, no cscrovor o meu relntorio,vcr· 
bn pOI' ve1·bn das dcspo1.11s clfcctuados, encontrei 
a diJl'crcn\'D ncimn referida, Julguei o resultado 
liio oxtrnordinario que nfio mo reputei seguro 
só com osdndos dn secretario do impcrio. Mnn· 
dei por isso um empregado destn, o Sr. Midosi, 
no lhesoUJ'O, veJ•ificnr as contus, conferindo-as 
cem os dados a iii existentes. 

Sú depois desse exume, escrevi no roiatorio o 
importnncin dn dospezn util entuo oll'ectnadn com 
a s8ccn, como nhi so 10 ú pn~. Sti, 

Foi túo grande u minha prooccupuçiio do ar
redar quulq uer i!lén de censura por occnsiüo 
dossn roctillcnçiio, que me abstive de fazer qual· 
quer referencia no ímpo1·tnnto !locumonto offi. 
ciuJ, cm CJUO se !lérn o onguno, Nu o fiz ccnsum ... 

O Sn. AFFoNso Cmtso:-Muito ngraliocido, nem 
cuaV.Ex. 

0 Sn, MINISTnO DO niPEilJO:-,,, e fnfloi O~UÍ, 
neste ussumpto, porque tinha de !lnr no nobre 
senador pelo Pnrnnit . oscinrecimcntos por elio 
exig-idos a rcspcilo do disparidade de algnris· 
mos nos dons. documentos. 

O Sn. CommiA :-Mos V. Ex. nindri nüo disse 
oin que consistiu o engano. 

0 Su, MINISTRO 00 UIPEill0:-0 Clllprogndo 
dn secretari:,, o Sr. Cumpos de Medeiros, qne 
fõra incumbido de dor a notn rr.lntivu a ess~s 
des,.ezns, englobou nos que foram feitns na 
côrte despozus quejli hovinm sido lovudusú conta 
das despczns feitas nas províncias. 

O Sn . .TUNQUEIIlA:-Era preciso nomear uma 
commissüo. 

O Sn. A!lteoNso CELso:..:.Est1í claro, portanto, 
que o erro é du secretaria do imperio. 

Ü Sn, MINISTRO DO IMPEUIO :-EU disSO lJOU· 
tem, IJUC, si o nobre senador quer demonstrnçiio 

. nuthontica n este respeito,estou prompto n mnn· 
dni-n formulnr. Entretanto está verillcndo cm 
qne consistiu o cngono havido. 

O Sn. Arl'ONSO CELso:-0 erro portanto niio 
foi meu. 

0 Sn, liiNJSTI\0 DO JliPEntO:-Não foi do OlCll 
tCillJlO, 

0 Sn, SILVEillA DA MOTTA:-Como niio é dO 
seu tempo? 
·o Sn, MlNISTnO DO IMPEillO:- 0 documentO 

otrerccido pelo nobre senador por Minas é de 22 
de Março... · · 

O Su, SILVEinA DA MoTTA:- Foi V. Ex. quem 
fez a afirmação. 

0 811, MlNISTilO DO IMPERJO :-. , , e foi forne• 
cido pura o rclutorio que S. Ex. apresentou 
ao meu nebro collego, o Sr. presidente do,con· 
selilo. 

0 Sn, A!IFONSO CELSO : - E foi • me fornecido 
pelo Sr. Dr. Campos de Medeiros. 

0 Sil, MINISTnO DO UIPEillO:- Os documentOS 
rolntivos n ·essas despezos constam tanto da se· 
crcturin do imperio, pela qunl se faziam os re· 
quisi;;ões das som mas, como do thesouro, que as 
pugavn; e pm' alies Coi feita a rectificnção. 

O iliustrndo senador pela Dnhia, discutindo o 
or~amento do imporia com a sua conhecida com
petenciu, fez as mn is j udiciosns observações sobre 
o saldo, que o rcintorio referiu existir quanto n 
estas dcspuzus o fnVOJ' do govc·rno. E' perfeita· 
mente como S. Ex. disse; bu saldo e saldo. 

O rclotorio nüo se referiu n saldo liquido em 
favor do thesouro, mus ú quuntia creditado, que 
importnvn em 2.0~8:iüii6±oü. 

A pruticn il que, emqunuto nüo so aprosentnm 
documentos quo redimam a responsabilidade da 
cusu incumbida da remessn de gonoros, us 
qunntios adiantadas figuram como salllo creditado 
em fuvor do tbosouro. 

O !Ilustre senador referiu-se o um desacuto, 
quo lhe consta ter sido pratico do no capitni do 
l'nrn, o pediu lnformoções a os to respeito. 

O que constou no governo sobre isto é que 
houve um gravo lnciueuto de altercaçilo entre 
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um cidodiio e um snceriloto por occnsiiío de · sofTror assim emondns o voltnr á outra cnmara, 
levar este o Sagrmlo Violico, o entender csto ter ollo virá o ser nbysmodo pelu fusiio. Entiio tudo 
havido fnltn do devido respeito o reverencio por o quo ha na Constitui9lío deixará do-ser sagrado; 
parte doquollo. · será ovndido o destru1do. O que o governo quer 

A quest:io estó pendente do averiguação poli- é quo o sonudo mottn a cabeço na golilhn. O seu 
cial, cujo resultado o digno presidente dnquello · proposito é o quo em phraso vulg:1r se chama 
provincia aguardo, parn poder tomor a deliho· tocaia contru os conservadores, que tilm medo 
raçlío que no co>o couber. 9_uo s~ reveja a Constituiclio. Mas o senado só a 

Quanto :is observações que S. Ex. fez reloti· llvrar:í desses n>saltos si se resolver o desprezar 
vnmonte ús verbos do orçamento, já tive a honra a reformo inli:nino. 
de dcclnrnr as emendas com as quoes concordo, E' contra essa politico do ministorio que o 
o nndo mais lenho o ncroscentor. orador protesto. Por sua porto nunca negurtl o 

seu concurso paro se exnminnr C)Ualquer pro· 
O Sr. 1\lendeôi de Almeldn nlio jcc1o quo tenho por fim o p1·ogrosso; nu" rccu~nl'á 

-vem pôr obstuculos ú vontndo quo munifosta o sem pro o precerlcntc de i83~· e o expcdiento.lem
senudo de votar o orçumcnto do imporia; mas llrodo pelo.minist~riopossodo do-sim c do niio. 
tendo promettido, do primeira voz que fnllou, O que não comprehonde é que no nnno pos· 
IJUO voitnrin o o~'llminar algumas verbos, nüo sndo sojulgasso o necossidndo du rcfot·ma cons
quer deixr.r do cumprir ossu promessa, mas li· titucionnl, e ngorn so diga- pódo fazer-se pelos 
mitnr-se·hn n breves proposi91ies. • meios ordinnrios. 

Como no ministoi'IO do 1mpcrio so trota da J:>oschal dizia: justiço do um ludo, e injustiça 
politica em goro!, qual' fuzor tumbom u.o pro· passando o rio. Si os conservmlorcs cxnminn· 
tosto contra n politica do ministcrio, quanto'' rom bem o negocio, voriio que lhos nrmnm nma 
pm•te · rjne so póde dizer propriamcnto poli- rodo pura nolln os colherem. 
tica civil, puro a distinguir da porto religiOsa. O orador como semJH'c so oppoz I• reforma da· 

<:o mo o progrommu dn mínístCI'ÍO tom [lO!' si oleiçüo indii'Octn pela dii'Octn, hn de combntcr o 
uma reforma nnti-constiluclonal, nüo pódo dei· projecto com todas ns suns forças, e tombem 
xur de protestm· contl'U o intuito clesso politieo, negar a fusüo. 
não porrJUO ·O governo não possa Jlropõr nl· A reforma é, por nssim dizer, o começo do fim 
guma couso conLJ'U u Constituiçüo, mos sim· do que so chama Imporia do Brazil o monarchia, 
plosmcntc pelo modo ~or quo o faz o que colloca constitucionnl. 
o orador em hostilidade aberta contra o minis· O partido liberal está no sou direito sus-
taria. · tentando-o, porque est:í_ dentro dos pl'!nc!P!Os 

No rninistcrio pnssnuo havia o mesmo propo- que segno de sobornn1n; mns os principias 
si to, m11> fnziu-so a confissão do IJUO a l'O(ormo cstnbolccidos nu Conslituiçüo slío dilfercntcs; são 
quo o pDl'tido libernl pretendia cru do artigo um modus vivendi, umn trnnsocçüo sobro n base 
constitucional, feito pelo modo ostnbclecido na om que so estabeleceu o monurchia ·constitu· 
Conslituiçüo. · cional. 

E' col'to que o ministerio do li do Janeiro Isto mesmo hn do o orador oxpôr descn-
qucrin fuzr.r n reforma por um maio inusitndo, volvidnmonte om um discurso, ou por escripto, 
porque norn oro o clu Constituição, no sou titulo quando so trotar dessn importante mntorin •. 
:L •, nem ern o precedente do 183~, era uma A rospoilo da politica religiosa, o protesto do 
cousa toda nova, o po1·tnnto inaceitavel. orndor é igual no quo faz em rolução ti JlO!itícn 

O sanado nnncn se furtou no exumo da ques· <:ivil. 
tiio por meio constitucional : o qno quorio era Conhcciuos os princípios do governo, limilnr
tcr ~nrto na reform:•, como estuboloco o Consti· so•hn o resislir·IIJcs, rjuundo se trnduzii'Olll cm 
tuir•uo, e nüo rjuo ella se fizesse por meio da netos. 
constituinte, do quo u Constilui~ão nuncn co· Entr:mdo cm considoraçilos sobro o assumpto, 
gilou. o referindo-se ús ospil·açoes do pm·tido liberal e 

O ministorio actual quer n rcfot•ma, mns con· :is declnraçõos do nobre minisll•o, diz que S. Ex. 
domnnndo aquillo q_ue n cnnwrn dos deputados foi mnis conservador do que um sou collega, 
reconheceu na sossuo pnssndn, a a que udhoriu quo procurou trazer po''l o senudo um filho quo 
todo o pnrtido liberal, o q uor niio só n rofoJ·ma tom no cumru·a dos do pu todos. 1\oforo·so ao pro· 
mas ninda rcvo~ar artigos e disposições da Con· jecto do caslllilonto civil, pelo qnnl so empenha 
stituicão por maio ordinnJ•io. · o nouJ'O sonndor poJo 1'arnní1, quo nossa mnte~in 

O govomo nüo se opl'csontn, porém, com os vni muito além dos hherues. Por sun p11rte, 
ares sultnnoscos do ministoJ•io pa,sn<lo, o ú n ,quando vier essa projecto, hn do fazer quonto 
quem mais so devo temor; ollo murcha por um passivei pura o não detxur viver. 
cominho mais co:nmodo o, portanto, mais facil 
nara nltJ'ahir umu quasi neutrnlidado; no sou Si querem cnsnr civil monto os quo estão. fóra 
proposito guurdu todns us conveniPncins com os du religiiio catholícn, que o fnçnm; mas no seio 
partidos o com os indivíduos, e, entretanto, vui do cntholicismo é outra cousn. 
ferir n Constituiçlío, ainda com mais for<:a do Depois do lnrgo de,envolvimonto de suas 
que pretendia fnzol-o o ministorio do ü do Ja· idéus o do contestar varias npnrtos do nobre so
noiro. nndor pelo l'Pranú, o do nubro senudor pcln 

·Niio silo arrancos de laiío, mas iíio os mofos do Bahia, o Sr. Fernandes da Cnnhn, agrmloce o 
ropozn, e por isso duvo ollo sol' mais tom ido quo Ol'ntlor Lambem no nobre ministro o tor fixnuo 
o seu antecessor. Com ell'olto, si o sonndo acoi· o sou pcnsnmonto a respeito do nlvnní de 3 do 
tur u reformo por melo ordlnario, o si o projecto Setembro de i759. 
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Enlrnmlo nn nnnlyso dn mnterin, sustr.ntn rJUO 
o nlYnr:í !lo nonhummodo podin ter hoje nppli· 
enoüo JleJin sun .JH'OJlria rloutljna, qu~nrlo diz 
r1ue n cmnpnnltw do ,Jesus nuo sogum o seu 
snnto instituto, por isso que olln estti bojo !'OS· 
tnnrndn, o cumJlt'indo o sou instituto. 

Sondo o nJIH'o ministro tlistincto professor do 
histot•in, cnnst'lrn csll·nnhozn no ot·adot' o Jor no 
Joi'IWl quo S, Ex. dissera CJUO condcmnnva a 
compnnhin do ,lest1s por motivo dn monita ,çe. 
creia, CJ\W foi roewnhocidn apocripha, c cst{t 
condcmnadtt d~~rlo 1721. Folizmonto, lendo o 
disctmo do noiH'C ministro, pn!Jlícado cm fo. 
lhcto, rcconhcccn quo S. Ex. não nvnne;i\rn 
nquollu proposição, Ltl rnt1•otanto nlgumas phrn· 
ses elo mesmo tlisenrso, contestando as doutri· 
nns nhi sustontndns. 

Comlwtendu u perseguie:iio qno nos josuitns 
cst;í snndo fuitn pelo governo l'e·nncPz, diz rJllO 
olln <) a sua apotlwose. São perseguidos como 
foi o mestre. Elles têm, rorém, a seu favor n 
gr•n ndc llHliOI'in r]n li'rnn~n o M nnt~Ül's que n 
ecrcam, tomlu mnis de 1.500 ndvogndos suslon
tntlo o panlcer quo lhos em favornvcl, o tendo 
tnmbom :nuitos ma~istl'atlos ronuucia!lo os sons 
Jogares pnrn ni'o terem do cumprit• as ordens 
do g'OVCl'llO. 

No desenvolvimento dostns idéas rel'cro-se o 
orinhw nos scnfiços quo os josnitns prestaram 
no Llf'nzil, dizendo que foram elles vcrdndcira
mrmlo que Cl'eai'UIIl o Imporia, c estrunhn qne 
se lhes qurira Uf!gur o ensino, quando ellcs são 
mcstt•es eminente~, o est:io promptos n sujei· 
tnr·so a exames, entrnnelo no direito eommum. 

Oce~UJlU!Hlo·~e cm soguidn dn Yerhn do o1·~a· 
'nwnto rcsrwctil•a no instituto historieo, insisto 
pelo rostnlwlceimou,to du consi:mn~ão nnlel'i2r 
rlc scto contos de ruis, mosu·nndo quanto suo 
impot·lnnlcs os ser1·ieos pro~iadus ;is lett·ns por 
arJnel/n inslitni~fio. • 

O orndOi' npoin suas opiniões om nlg-nns tro
eltos, rruo l<l, do relnLorio do octunl ministro do 
illlJHll'in c do sou antecosso1', o Sr. Leoncio de 
Cnrvulho. 

Chnma depois o orndm· n nttcne:iio do nohro 
ministro pnm o catulogo dn hihliothocn Jlll· 
JJJicn, 

'l'cntlo grande morosidade o que ompro· 
hcndctl o actunl JJiLJiothecurio, poJo sou longo 
dcsenl'olvimonto, eutcntlo CJllO do1•in·so pro· 
cader {t pu!Jiicnt•iio do um mnis resnmido, f/llO 
onti'Cinnto scrvi~so pura sr. conhecerem as pm· 
ciositlades qno hn nueJur!le impot·tnnLo estulto· 
Jocimento. Neste ponLo devia scgnir-~o o rJXCtn· 
pio dos Estntlos-Unidos, cnjns hillliothccns ltlm 
somrJro os sons cntulogos lmpt·cssos o disU·i· 
1m idos, fndliLnndo·so assim n consultn. 

Desde 1873 que o orndot• insi~to 110 t~ssmnplo. 
O cntnlogo assim enriquecido hn do ser som 
dnvidn nmn ohrn Jll'imorosn, pois connn muito 
no tulcnto o illusli'n"õo do l'unccionario quo o 
CStiÍ OI'Jl'Dlliznndo, lllDS som duvidn O ]lUJilieO 
lucraria cem vezes mnis si tivesse desde jit 
impl'csso um cntnlogo simples. 

Aindu o orndor so oceupn com o Lyccu rlc 
AI'/''·' o OjJioios, mosLrundo n importnneiu dos 
s~I'Viços, quo osso ostallulocirnonto cstn pi'CS· 
tnntló {, insu·uce•iio pnbliL'tt o no ousino Jlrofis· 
slonnl, fnzondo Íl proposito nlgnmns considorn· 

çõos u rospeito do oseolo normnl, onLOndondo 
quo olla nfio foi organizado como conyinho. 

Por ultimo chnmn n nttonção do neuro mlnis· 
Iro pnt·u a situnciio cm quo so oncontt·nm os pu· 
di'OR cstron:;oil•os CJUO fornm nomeados vignl'ios 
oneommondatlos, assumpto de qno so occupou. 
lnr~nmonto o nobre senador pelo Pnrnn:í. 

Depois do apreciar doscnvoividamonto o as·· 
sumpto, concluo applimdintlo o nlviii'O quo u 
respeito tomou n nolll'o commissfio do oronmonto 
o qno o no!Jre ministro dcclni'U ucoitnr. 

Por ello serú o voto do orndor. 
FicOtl adindo n discussão poJa hora. 
nctit•ou-.so o Sr. ministro com ns mesmas 

formnlitlnJos com quo fura recebido, 
O Sn. PliESIOEN'rE deu parn ordem do dio 20: 

!.• 1Jarte (alú tis 2 1/2 ltoras da tarde) 

Conlinun~ão ela 2." discussiio dn proposto do 
goVOI'l\O flxuudo as dospezus elo rninistorio do 
imporia, para o exercido do 18Hl-i882. 

2. n JlUI't~ ( âs 2 :l/2 on antes) 

As mnterins jú designadas, u saber: · 
Continuação da 2' n discussüo da prO!lOitn da 

cnmnrn tios deputados n. :113, concedendo I i· 
con~a no desomllargudot· Vicente Alves de Puuin 
!'assoa. 

3.' dita rins proposiçõos dn mosmn comm·a: 
N. 300, mnndnnrlo indomniznt• n B1·odcnus dn 

i m pi'Ossiio tl:cs Mamarias matlwmalious do Dr. 
Jo:cqnim Gomes de Souza. 

N. 1117, do 1870, autorizando n cnmarnmuni· 
cipal dn corto n. contt·nhil' um omprestimo attl a 
quuntio de ~.000:0001)000. 

!J.• discussiío dn Pl'opostn da cnma,·n r!os de· 
·putndos n. ü, do correu Lo onno, dcclarnndo rJUO 
estü no cnso de sen• snnccionado o projecto da 
asscmlllcn Jli'OI'incial do filo do Janeiro; antori· 
zando n conccssfio do molhot·nmonto do reforma 
no 1." sorgonLo Arnaldo Luiz Zigno, 

2.• dita dn proposi~fio qn cnmnra dos deputo· 
dos, fJUO jli'Ol'O~a {lOI' UlUIS 10 UllnOS O pt'IIZO 
concetlído n Jo~o .Jo~u Fngund<!s do riezendo o 
Silvu pura uncetnr os trnlmlhos du lovrn do ouro 
do rio Coybpó o outros. 

3.• dito dns proposiçütis tia cumnrn dos depu· 
todos Llo correu lo nnno : 

N, lO, concodondo licença n Vi cento Antonio 
do Mi1•nndn, sCCi'Otot•io do inspecelão do snudo do 
porto do Mornnhiio. • 

N, 20, i dom no tlcaombnrgndor do roln"ão do 
Mnto Gt•osso Amarico Militiio do Froitns" Gui
moriios. 

N. 20, idom no dosombnrg-udol' Joiio Paulo 
Monto iro rlo Andrndo, 

N, 07, no 2." otncinl do socrctorin do ostran· 
goiros Luiz l'oruiro Sodril Junior. 

N. 33, i dom no podre Bonicio 'fhomnz do 
Dos tos. 
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N. 7!, concedendo Iiconçn no juiz do direito 
IJQcharcl Nicolau Antonio do Dnrros. · 

Accrcscondo: 
3.• discussiio dn proposiçiío n. 225 de iS70, 

nutoriznndo o governo o firmar dollnilivn· 
D)Cntc o contrato pnrn irrignoão o Iimpozn dn 
culndo. · 

Lovantou-so n scssiio ils 3 horas dn tardo. 

ACTA 

Em :20 cl~' Ago .. to de 1880 

PllESIDENC!A DO Sll. VISCONDE DE lAGUAllY 

A's 11 horns da mnnhii fez-so o chnmadn c 
nchnram.so presentes os Srs. senud ores : 
Visconde do Jngunry, Darão de Unmnnguapo, 
Godoy, Visconde de ·AJJnoté, Pnrnnng-uú, Conde 
de Dnopondy,Luiz Cnrlos,José Donifncio,Chicllor· 

. ro,Col'l'Cin,Lciio Volloso, Dnri.o do Souzn Queiroz, 
lliiJciro dn Luz, Cún'w c Figueiredo, Visconde 
de Mnl'itiiJn, !'aos do Mendon1;n, .lmlfiUeira, 
Fausto de Agnint', Snruivo, Lafnyotlo, Mondes de 
Almeidn, Nunes Gonçalves, Uchun Cnvnlounti, 
Lciliio da Cunho, AJJ'onso Celso, Darão do Mn· 
roim, Dnntns. o Chrislinno Oiloni. 

Deixnrnm do compnroc(ll', com cnusn \mtici· 
padn, os Srs. Cruz Mnchndo,Diniz,lloriio (c Coto· 
gipo, JJnriio da Lngunu, llnt·iio do Pirnpnmn, 
Diogo Valho, .Jn~unrilw, Octaviano, Silvoim 
Lobo, narras llal'l'oto, Silvoi1·n Mnl'tins, 1'oixoi· 
rn Jnnior, Joflo All'rodo, Sinimbú,Cnrriio; Antflo, 
Fornnndos dn Cunha, Silveira dn Mottn, Dias de 
Cnrvnlho, Vioirn dn Silvn, Visconde do Dom 
nctiro, Visconde do Nictltoroy, Visconde do 
PoJo tas c Visconde do llio Bronco. 

O Sn. 3." s~cn~umo,scrvindo do :L. •, doclnrou 
niio hnvor oxpcdionto. 

O mos mo sonhar, servindo do 2." secrolnrio, 
leu os scguintos 

Pareceres 

• A commissiio do ponsücs o ordetlndos oxnmi· 
nau n rosolu~iio da outrn cumnrn do i2 do cor· 
rente moz poJa quul é o governo uutorizndo n 
concodor um 1111no do liconen com Ol'danndo, 
11nrn trnlnr do sua snudo ando lho convlor, no 
bnchnrol l~dnnrdo Josó do Mourn, juiz de direito 
dn couHircn do Cnçnpuvn, na província do llio 
Grnndo do Sul. 

Nn potiçiio que veiu nnnoxn nllcgn o peticio· 
nnrio e/no ó estn n prlmoirn voz quo recorro ao· 
poder ogislnllvo pnrn obter umn licença, e qno 
n sollcitn pnrn nilo interromper o curativo om 
quo so nchn nn Emopo do uma cnformidodo 
cujo u·otomento u do longn durn~iio,o quo provo 
com o nttestndo do modico quo juntou. 

A comrnissiio, considerundo justiflcodn n rcso
luçii?, é do pnroçor quo outro· olln om discussão 
O SOJU apJll'OVndn. 

Snlu dns commissües om 20 de Agosto do 
:1880,- il ntonio Mcwcollino Nunos Gonr.alvos 
-J. L. da Cunha Paranauuú.-J. Antero: • • 

• Pela cnmnra dos Srs. depntndos foi rcmot· 
tidn no se!! ado n rosal uçiio d.e 1, do corrente mez 
que nutortza o govot•no a concodor no pnflre 
Antonio Ft•nncisco do Noscimonto vi"orio cal· 
lndo.dn froguezia du Nessa Sonhoru' do "curmo de 
~~orrinhos, do provinc!n de Goyoz, um nnno do 
hcon~n, com n ·respocttvn congruu porn trutnr 
do suu sande ontlo lho convier. ' 

..Justillcam ossu resolução dons nttestodos ma
dlcos, dos fllliles cousJn que o pclicionnrio 
achu-se gravemente doento. 

Ouvido o govot•no :'i roquisioiio Íln out1·n cn· 
mura, mfol'JllOtt o ministm·io dÓ impcrio qun hn 
numerosos prcccdontes de licença o pat·ochos 
JlO!' espaço do um onno o nintlu por mnis tempo' 
douwndo olles tincordotcs idoncos CJllO os sub: 
slltun m. 

A commissiio e, pois,do parecer quo n resoluçiio 
entro cm discussilo o seju npprovudu. · 

Sulo d.ns commissues, 20 do Ag-osto clo 1880 • 
-Antonw .M. N1111as Gonralvcs.-J. L. da Cttnlut 
Pw·anct,qlltt,-J. Jlntcio. , 

l'icnralll sobro o mesa para ser tomados om 
~onsidcrn•;üo com ~ proposiçilo o quo so referem 
tudo entretanto n untH'tmir. ' 

A's H i/2 horns o Sr. Presidente declarou 
(Juo niío podin haver sessão por fnllo do numei•o 
cio Srs. senadoras e designou poro n ordem do · 
diu 21: 

Continunçiio dn 2.• discnsstio dn proposto do 
;:ovet·~o llxnndo ns d~spezas do ministorio do 
lmpariO, ]llll'n O CXOrClCIO do !881-1882, 

E, si houvol' tempo, os motorins jú dosignndns 
no segundo porto du ordom do diil 20, n saber: 

Continunçiio dn 2.• discussiio dn proposto da 
cnmnru dos dopultldos n. 313, concedendo Ji. 
ccnço no dcsembnrgudor Vioonto Alves de Pnula 
Pessoa. . 

3.• ditn dns proposições dn mesmo cnmuro: 
N. 300, mandando indemnizar n Drockous dn 

imprc~si1o dus Jll,morias .matllcllutticas do Dr. 
Joncjutm Gomos de Souza. 
· N. 1~7, do i870, outorizondo o cnmnrn muni· 

cipnl do cut·te n contl'nhil' um omprestimo até ú 
quontin de !t..OOO:OOOpOOO. 

3.• discussiio dn proposta dn cnmnrn dos do· 
lllltndos n. li, do corrente nnno, doclm,,ndo quo 
ostd no coso do ser snnccionodo o projecto da 
nssemblótl provincinl do llio de Janeiro, nutori
znndo n concessilo do molhornmento do rcl'ormn 
no :L. • sargento Arnoldo Lniz ZigntJ. 

2." dito dn proposiçiio da cnmorn dos doputn
dos, qno 11rorogn por mnis 10 nnnos o prozo 
concodido n Joilo Josti Fagundes do Rozondc o 
Silva 11nrn encelnr os u•nbnlhos do lavra do ouro 
do rlo Cnynpó o oull·os, 

3:• ditn dns proposlçüos dn cnmnrn dos dopn· 
tndos do corronlo nnno: 
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N. i9, concedendo licença a Viconto Antonio 
do Mirnncln, seerotnrio da inspecção do snudo do 
porto do Mnrnnhiio. 

N. 20, idem no desembargador da rolnçiío de 
Muto Grosso Amarico 1\lililiio do Freitas Gui· 
mnriícs. 

N. 29, idem no desembargador Joiío Paulo 
Monteiro de Andrndc. 

N. 67, idem no 2.' officinl dn secretaria de 
estrangeires !.niz Pereira Sodré Junicr. 

N. ~a. idem ao pndro Bonicic 'l'hornaz do 
Bastos. 

N. 71, concodeudo licença no juiz de direito 
bac burel Nicolau Antonio do Barros. 

Accroscendo : 
3.• discussão dn propos1çao n. 225 do i879, 

antoriznndo o governo n flrmnr deflni!iva· 
monto o contrato para irrignçiio o limpeza cl~ 
cidade. 

Em segnicla o Sr. Prosiclonto convidou os 
Srs. senadores proson tos pnrn se occupnrern com 
os trabnllJOs das com missões. 

08.• SESSÃO 

E tn. ~I de A.gm..to tlc lt!i180 

f'RESlDENCIA DO SR. VISCONDE DR J.\OUAUY 

sm~t~IATIIO.- EXPIHlii:XTl!. -Uma propo~icão da. camnrn tios 
Sr~. tlll\lula<loii liohro i~onção tio hnpot~Lns j.l'CI'IIOll à lioclo· 
dado 11 lorl>t~lor;l Solo do Sotomhro,- Pa!'BCOI' tia rom· 
mi~iiiíO do fazenda elo IIOIHUio 11nhro nma proscripçilo tio 
tlh'itla.-OntiO paJ•ocor, om l'Otlnodmonlo,tlnmoiiHHL com· 
lllÍII!Oi'rO solu·o as contas do Jlnat u almoxn1 ifll do arlltlllnl do 
guorrn. tlo nio GJ·antle do Sul Fi1•mino l.niz Gomos tio 
Ahi'OU. - RoJlrthiOJLlação tlo · divOi'SOli nogoc!anlu~ tios' n 
Jlraca solwo o nugmon~n tlo tllruHoM tio importação, apre· 
110ntntln peloS·. Loão 'ollo~o.-Onll~)l no uu .. -Orçamuuto 
do imporio, Emontla tio Sr, Ribeiro tia J.nz. Onti'IL timontln 
tios St·s. UaJ•ão do Cotoglpo, Uehõa Cavn!crtnti o Dio,ll'o 
Valho. Dlscnrlioli dos Srs, 'roixoim Jnnior, IUhoh·o da 
J.uz, ,João Alrrotlo. miniz~tro do lmpol'io, NuuosGonçulvos o 
minhtro tio lmpol'io. 

A's 11 horas dn manhã fez-se n chnmadn o 
ncharnm-se presentes 30 S1•s. senndor"s, n sn· 
bm·: Visconde rio Jngunry, Dius de Cni'Valilo, 
Cruz Mnciludo, llal'iio de Mnrnang-unpo, Leitão 
dn Cunha, 'l'oi~oil'a Junior,. José-llonif'acio, Co1·· 
reia, !.eiio Volloso, Chichci'I'O, Luiz Carlos, Vis· 
conde de Abnoté, llnrfio de Souza Queil·oz, Con· 
de de llnO(lendy,llnriio de Cotogipo, P••rnnngmí, 
Jngunribe, Junqueil'a, Bni'I'OS 13urroto, Visconde 
do Muritihn, Vlt!ira dn Silvo, llibeiro da Luz, 
Snrniva, Nunes Gon~alves, Paos de Mendonça, 
Visconde do Pelotns, Visconde de Nic.tlioroy, 
Viscondo do Bom llotiro, Christinno Ottoni e 
Cunha e l'iguoirodo. 

Deixnrnm do corn(luroce!', com causo pnrtici· 
pndu, os Srs. Uchôn Cnvnlcanti, Diniz, Bni'ÜO du 
Laguna, Barão do Mnrnirn, llnriio do Pi!•nparnn, 
Octnvinno, Silveira Lobo, Sinlm!Jú, Cnrrüo, Sil· 
voirn da Motta e Visconde do Rio llrnn~o. 

O Sn. vnESIDENTE nbriti n sessão. 
!.oram-se as netas do 19 o 20 do cm·rento, o, 

não havendo fJuem sobro ellns fizesse observo· 
ções, dornm·so po1· upprovndns. 

Compareceram depois do aborta a sessiio os 
Srs. Fausto do Aguinr, Afl'onso Celso, Dantns, 
Diogo V olho, Joiio Alfredo, Godoy, Lnl'nyetto, 
,\ntiio, Mendes do Almeida, Silveira Martins o 
Fernandes da Cunha. 

O Sn. i.' SECnETAmo dou conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio do imporia, de 19 do corrente, 

rernottendo o nutogrupho snnccionmlo da reso· 
luçiio du. nssomblén gornl,relntivo :í jubilação do 
conselheiro Frnneisco do Pnula llnptistn, lente 
da fnculdndo de direito do Rocifo.-Ao archivo. 

Do ministorio da justiça, de 30 de Julho ulti· 
mo, trnnsmittindo, confal'lllo foi rorJuisitndo, 
cópias dos officios do presidente do /'rovincin do 
S. Paulo, sobro as occurrencins hav dns nu villn · 
do Jalni.-A quem fez n rorJuisição. 

Do ministerio dn ngriculturn, cornmorcio o 
ob!·ns publicns, do 20 do Agosto corrente, cem· 
municnndo, om soluçiio do offioio de i3 do mez 
proximo pnssndo, que no período interregno do 
7 n 28 do Mnrt•o, nenhum acto do podo!' oxecu· 
tivo foi expedido pelo dilo ministerio.-A quem 
fez a requisiç:io. 

Do L o socretilrio dn camara dos deputados, do 
20 do corrente, rornottondo a so~;uinte 

Proposição · 

•!I. nssemhléa geral resolvo: 
•Art. :1.' E' o governo :mtorizndo a conceder 

á sociednrle lihortndora Solo do Selombro, bem 
como ás ont1·ns dn mesma cspecie que o roque· 
!'Orem, isonçiio dos impostos gornes para as 
loterias que lhes tiverem sido ou lhes forem 
concedidas. 

•Art. 2. o Ficum revogndas as disposiçíios em 
contrario. 

• Pnço du cumnrn dos deputados, 20 do Agosto 
do 1880.- V1s~·o1ulo do Prados.-·11f. Alvos do 
J\raujo, !.• secrclario.- Pmncisco l'1'hco do 
Sou::rt Parrti.w, 3." socrotm•io se!'l'indo de 2.'•
A' commissffo do orç:unento. 

Do mesmo e do igual dntn, comrnunicando quo 
n cnmn1·n dos deputados, tendo approvurlo as 
emendas do sonudo ao p!'Ojecto n. 06, q no flxn 
os limites entro o Cenrú o l'inuhy, pode on· 
tretnnto raculdude pa1'n ultoral' n roúncçiio do 
urt. 1,0 do 1:oforido projocto.-A' co111miss1io do 
redacção rio lois, para interpor sou pnrocor. 

O Sn. 2.• s~cnEumo leu o seguinte 

Parece/' 

• A commissüo d3 fazonrla, tendo oxnminndo 
attentamonte n proposiçiio da outra cnmnrn, que 
sob n. ~~~ fui envinda no scnudo om 14 do 
mcz pnssndo, autorizando o governo a relevar 
da Jll'escrijlçiio D. Cosnrin Ma1·in do Nascimento 
para hn!Ji itnr-so a porcohor o meio soldo, quo 
lho compete, corno viuvn do aii'OI'OS reformado 

I, 
I 
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do exercito Jesuino José do Nascimento, bom 
como os documentes que a acompanbnrnm, é 
de pnrocer quo a rnntorin da mesma proposiçiio 
está no caso do ser nttendidn pelo poder exocu· 
tivo, indqpendentomontij de qualquer delibera· 
çiio do legislativo. 

Já existindo a res~eito da prescripçiio de 
meio soldo o decreto legislativo n, 26t0 de 8 
do Setembro do i875, autorizando o governo a 
admittil' cm qualquer tempo a habilitação para 
a respectiva porccp~iio, mos detorminando gue 
só possa ollc ser percebido da dntn da habilita· 
çiio, võ-se que tendo J'nllecido o nlfores Josuino 
José do Nascimento, ma1·ido da peticionaria, cm 
t~ de Novembro do 1873, jú so acha o governo 
revestido da fnculdade de relevai-a da prescri· 
pçüo em flUO incorreu a mesma peticionaria ; 
pois é no governo e não ao poder legislativo 
que deve olla recorrer. 

Entretanto, vondO•SO da potiçlio'junta nos pa
peis r1ue a poticionuriu requereu que relevada a 
pres.,ripç1io scja·lho pngo o meio soldo de sou 
Hnndo marido desde n duta de seu fallecimento; 
eiltondo a commissijo, que si niio .é a simples 
releva~iio da prescripçiio, mas o pagamento into· 
gral do meio soldo desde a morlo do sotl mari· 
do, o qn~ pretendo u peticionaria, uma tal con
cossijo importaria a revogaçiio do cilada decreto 
de 8 do Setembro de 1875, o qual sondo de 
data tão recente e contendo um preceito gerul, 
alilís de rnvor n todos os pretendentes, só 
poderia razoavelmente ser alterado cm bene· 
llcio especial de uma parto, si n res~oito desta 
militassum circtlmstancias cxtraordinnrías e 
espociuos, o quo niio consta dos documentos 
juntos dar· se a respeito da policionuria e de 
seu finado mnrido. 

Nestas condi<;1ies sendo o governo eompe· 
tente pura, om virtude do citado decreto de 8 de 
Setembro de 1875, fnzer pagar !I peticionaria o 
meio soldo de sou marido, a que ella tem direito, 
conclue n commissiio que, submettidu n propo
siçüo á discussão, não soja approvudu. 

Sala das commissões do sanado em 2t de 
Agosto de 1880.-D. J. N. Jaguarib11.-J. J. 
Toixci>·a J1mior, • ' 

Ficou sobro n mesa para ser tomado em con
sidoruçuo. 

Foi igualmente lido, posto em discussiio e 
approvudo o requerimento contido no seguinte 

Parcw· 

• A commissiio de fazenda examinou attonta· 
monto a mataria dn proposlçiío, que sob n. 203 
enviou ao senado n outrn camura em 23 do mez 
pafS11do, autorizando o governo u dar por liqui· 
dadas 11S contus do flnndo nlmoxarit'o do arsenul 
de guerra do Rio Grnnde do Sul Firrnino Luiz 
Gomes do Abreu, encontrando-se o nlcunce com 
as sobras rot:onhocidns pela !besouraria dnquella 
província, bom como os documentos, entre os 
qunes nenhum existo quo habilite a mesma 
cornmissijo a formar um JUizo seguro, nem sobre 
o 9uantum positive dos ali udidos-ulcance o so
bras, nem sobro o modo pelo qual o finado 
almoxarife incorre naquelle alcance ou pódo 

contar com taes sobras ; nestas circumstnncias 
é n commlssiio de parecer qne pelo rninisterlo 
dn fazendu sojam sol ioi ta dos do governo oscla • 
rocimentos, que melhor possam oriontnr o se· 
nado, 

Estes esclarecimentos siio tanto mais neces· 
sarios quanto, fundando-se a petiçuo de um 
dos herdeiros do finado nlmoxari!o om qno, 
tanto a responsabilidade <leste como os nvulta· 
dos saldos ou· sobras que appuror;am em seu 
favor, referem-se a um período (Novembro de 
i83G a Julho de 18~3) comprehonilido na época 
da guerra· civil daquolla província, por iodo de 
quo não são encontrados os livros competentes, 
d'ondo devin constar a respectiva cscripturnçiio, 
é ímpossivol depois de um prnzo t1io longo 
nchnr bn~e segura pnrn qua,lquor calculo, ou se, 
jn cm favor da fazenda nnc10nnl, ou dos herdei· 
ros do mencionado almoxarife, acrescendo nisso 
que entre os documentos juntos acha-se pro
vado que e1nqutmto o tribunal do lhesouro na· 
cional resolveu que Ocassem do nenhum efl'eito 
os alcances reconhecidos contra outl·os rospon
saveis da fazenda nacional (Antonio Candido 
Gomes da Silva, como commissario geral do . 
exercito nn província do Uío Grnndo do Sul, c 
.Tonquim Rodrigues do Vallo, como nlmoxarife 
dos extinctos armazens da marinha) alcances 
currespondentos ao mesmo período da guerra 
civil daqnella província, mandando dar por li· 
quídnrlas as contas dos mencionados rosponsa
voís, dnndo.se aos seus herdeiros o fiadores a 
competente quitaçiio; resolve11 díYorsameniiJ n 
respeito dos het·doiros do almoxurife Firmiuo 
Lili?. Gomos do Abreu, ao passo qne ú com' 
missiio parece quo si em rolaçiio áq11olles mj]j. 
tona oquidnde,•tambom deve olln aproveitar no 
ultimo. · 

Por taos fundamentos c attonta a impnrtancia 
da mnteria, julga a commissijo s01'em indispen
savcis us solicitudns informa1ões, e que o governo 
omittn sobre o objecto da proposiçuo seu oscla· 
rocido juizo. 

Snln das com missões do senado, IG do Agosto 
de t_880.-D. J. N. Ja,q11aribe.-J. J. Tci:celra 
Jumor, 

O Sn. l..• SECRETA.niO commuuicou que o Sr. 
Dnriío dn Laguna niio podin comparecer por se 
achar incommodado.-Intoirado. 

REPRESENTAÇÃO DE DIVERSOS NEGOCIANTES DESTA 
PRAÇA SODilE O AUG~!ENTO DE DIREITOS DE UIPOU· 
TAÇÃO 

O Sr. Leão Vello•o :-Sr. presi· 
dento, pedi a palavra para enviar li mesa uma 
represontuçiio de diversos negociantes desta 
praça, ~ue reclamam contra o ougmcnto de di· 
roitos de importação sobre generos de sou com
mercio. Rogo a V. Ex. que se digne de dar 
destino n esto representaçiio, para que seja to· 
madn em consldcraçiio na discussuo do orça· 
mento. · 

o Stí. Pn~stDENTE :-Vaiá commissilo de or· 
çnmeuto. . : , 
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OTIDE~! DO DIA 

OUÇA~ImNTO DO !~IPEn!O 

Ac!JOndo-so nn snla immediatn o Sr. ministro 
do imporio, foram sortonrlos para n depntn~iío 
quo o devia receber os Srs. Luiz Carlos, Corroia 
o .ro~ó Donifacio, o sondo o mesmo senhor inli'O· 
duzido no saliío com as formnlidados do cstylo, 
tomou assento no mesa á tliroita do Sr. Prcsi· 
dento. 
, Continuou n 2.• discussiío dn proposta do poder 

executivo, fixando n dCSJlCzn rio ministcrto do 
imporia para o oxorciciu do 188!-1882. 

Foi lida, apoiada o entrou cm discussão com 
a prOJlOsição n seguinte 

Emenda 

• Ao§ 30.-Asylo do meninos desvalidos: 
Eliminem-se, da emenda da cnmara dos do· 

pntatlos- as palnvras- supprimido o lo:;rnr do 
almoxarifo- c cm voz !lu 1i8:272~1i00, diga-se 
GO: ü721)1i00. 

Snln tbs sessões, 20 do Agosto do 1880.- J. 
D. Ribaii'O cltt Lu:;, • 

Foi igualmente lida, apoiada o entrou cm 
' discussão n seguinte 

Emenda 

EÍnandn ti I'IIUI'ica n. 37-lucelt tlt! Mtes e o,Jicias. 
• Si for appJ·ovndn a emenda da camnl'll dos 

depntndos, acrosccnte·so: 
Sendo ~:0001) para o Jyceu do m·tcs o omcios 

da capital da Jlahin, o 1i:0001) pnJ'n o cstabolcoi· 
monto dos nrti~tns mecnni"o~ o Jibornos rln de 
Pernnmbnco.-Bm·tio da Cota,q1iw .-Uc/ióa C«· 
vrrlcrrnti.-Dio!lo l'elho. • 

O St•, Teixeira .Ynnior põe cm rc· 
levo n ui ta impo1·tuncia da mnleria cm discussno, 
n pJ'Opostn do lei i! o orça monto. Pondero, porem, 
que pnrn isso seria necossurio quo osso !Ai fosso 
no B1·azil uma vo1·dado. Mns ussim nno é dcs· 
graçadamento, o contra factos nno lia m·g-umen· 
tos. Hoje <i nxiomn no lmpol'io que as leis do 
orçamento sTio apenas o oncnmpaçi'io das illegn· 
Jidndes, dcsmundos o .OJ'bitrios praticados pelo 
porlor cxeontivo, 

Nfio so dirige no gabinete nctunl, pois qno, 
nnscido hontcm, n censura n:io lhe sorin cn!Jidn, 
tendo tido elle prnprio do cncnmpnr os erros o 
desmandos do sott antecessor. Niío rosponsn· 
bilisn, poJ•tnnto, n ministe1•io nctlln!, o muito 
menos o nobre ministro do imporia, por culpas, 
que lho niio pertencem. 

Entretanto, como representante da nnçfio nfio 
llcurin tronquillo com n suo conscicnoin, votando 
silenciosnmonto so!Jro o nssumpto de que se 
trata, sem mais uma voz protestar contra o in· 
justificavel abuso, arrn i gado no systomn que 
nos rogo, sanocionndo por ambos as camnras, 
por t·•dos os partidos politicas o ainda agora 
pela honrnda commissüo do orçamento do se· 
nado, 

Em bom isolado, vem protestar, niio om nome 
da opposlçiio, a que níio pertence, nem do par· 

tido 110litico algum, poJ'IJUO para que existam 
ó preciso quo so legitimem, o legitimam-se 
mostrnndo stws idúns, suus ospiraçõos; o nom 
um nom outro mostram actual monto divorsidndo 
de OJliniõos : !JUCJ'om um c outro o podo1· para 
melhor galardour seus oo-roligionarios, pnrontos 
o nmigos. 

O que hn, o rJUO o paiz vil siío os fnclos, que 
todos deploram; ti o poder executivo omnipo· 
tente-violando todns as leis, o vindo depois 
pedir no corpo legislnti\•o que snncciono todos 
os erros o illegnlit!ades, sem ser mesmo precisa 
a patacoada do l\lll uilt de indcmnidudo. 

No tloclinio da vitln, descrente como se acha 
da mnior parto dos homens politicas do paiz, 
nfio gunrdnrli, para mais tardo adoptai', o pro· 
grammn do hoDI'ndo ministrb da jnstiçn,-con· 
sagTnr sua dedicação o seus esforços :., vordude. 

Procedo assim o orador lia alguns annos, 
nrJ•ostando as desvantagens d~sse pJ•ogrammn, 
aceitando todos os procnkos o inconvenientes 
do dizo1· 11 vordade-pnJ'n Ôstnr bom com a pro· 
pl'in conscioncin o corresponder ú conOnnça da 
twçiío rJUO o mandou ao senado. 

A vordndu por quo todos os roprosenlnntos da 
nn~iío devem comlwtcr no systoma IJUO nos 
ro::ro - ti n flol o!Jsorvnnciu das leis, o respeito 
pelas prosr:J'ipçuc~ do poder· Jcgislntivo o n con· 
demnnção nbsolutn da 11ratica, ntú hoje seguida, 
do oncampnr as illognlirlados commottidas pelo 
governo; não nccitnndo·se n theoriu que ouviu 
o orn<lo1' com pasmo onuncinda poJo nobre jn·o· 
si dento do conselho quando, instado por diver· 
sos memhros do scnadiJ Jlara pronunciar-se n 
rospoito tlns illogalirl11dcs o abusos pl'atil:ndos 
poJo governo nutorizan<lo excessos <lo dcspczns, 
disso : • As despozas ostã<l fcitns e Jlllg'liS ; VO· 
tOill Ol\ nno, 011\S 11 dospezn eSlÍl Jlllg'a, • 

Fazendo consitloraçucs sobro n inutilidndo do 
orçnmeuto em taos ciJ·ctuustnnoins o cnumo· 
rondo n so1·io do'providoncins, debnldo tomndas 
pelo po<ler Jogislntivo, para cohi!Jh• os desvios do 
goi'OJ'ÍlO na nwtcria vertente, o orador diz que, 

llCI'nnte semelhnnto situaçiío, melhor fill'D, mais 
ucr~rin a nação com o dcsapparccimonto desse 

phantnsma chumado-systema roprcsontntivo; 
JlOI'IJilO o governo não se nco!Jertnrin r.nliio com 
n connivcncin dns cnmnrns, aclini'·SO·in fronte n 
fronte com o povo, o n nnçíio lho tomaria c~ntas, 
sem que til•osso ollo com IJUem partilhar sua 
rcsponsnbi I idade. 

Sob a intlncncia destas idtins niio púde doixm•, 
do potlit· no nobre ministro do imporia rJUe 
explique me!hOJ'. n illo!(nlidnde pmlicndn pelo 
r:ovcrno, croando a cscoln not•mal pelo decreto 
do ü do Mnrço do corrouto nuno o por S. Ex. 
re"ninrisado, 

Õunnto n este )Janto abunda o orador oni va· 
rindns consitlcrn~üos pnrn demonstrar a illognli· 
dndo ubsol utri desse neto, notando a oontJ'adicoíio 
quo encontra no pnrocor da illustrndo com· 
missiio do OJ'~nmonto o no resumo ou O:(tracto 
do discurso do nobre sonndor poln Dahia, o 
Sr, Dnriio de Cotogipo, mcmhro tln mos ma 
commissíio; resumo ou oxtrncto, IJUO julga o 
orador não haVOJ' bem traduzido o pensamento 
do S1·. Dariio, 

Lendo o ali udido parecer o o extracto do 
discurso, observa o ora<lor quo no passo quo 

i'' ,, 

~ 
~ 

I ' 
. 

. 

J 
I 

I 
~ 
( 
f r· 



~ 

i ... 
• 
" 
' "' 

... 

.. .. 
i 
" 4 

I 
" ~ 

I 

' 

~, 

,1 

' 
' '· .!i 

SESSÃO EM 21 DE AGOSTO 289 

nnqnello so condcmna como i !legal n c1·encfio dn 
escola normal, o nobre sonndor no sou dis· 
curso ju!gu justificada css11 crcuçfio, entendendo 
só monte qno ó illegol 11 fonte do que so derivou, 
isto ú, o doere to do i O de Abril rle 1870. 

Pensa o or:1dor que o decreto ú duplnmcnto 
illogn I, porque falta r.om pcLcncin o n utori • 
zação no governo pnrn decretar o que j1í cstnvn 
decretado, pura uoar de uma lei CJUO não podia 
SOl' applicndn; ó ainda illogal JlO!'CJllO cstntuo 
doulrinn novn, sem ter pa1•n isso autorização, o 
flnnlmcnte é illegnl, porque m·cou dcspezn não 
nlllorizuda po1· lei, onerando os r.ofi'CS publicas 
com uma dcspoza que o poder !1gislutil•o não 
linha autorizado, como o roconl!cco a lll'Olll'in 
commissiio no sou parecer. 

Não p,·,clo JH'OVnlocer a razão de CJUO cssn dos· 
pczu se fa"u pelos ~OO:OOO,l, quo cxist~m no 
thosouro, Jll:ovcnicntos do douat!VOs uns campa· 
nhias do carris urb:mos sobro a coltlb!'O oncum·. 
puçüo, que o ex-ministro da ugricultu!'U fez 1!0 
contrato dcssns companhias, ullivinndo·ns do 
condi"ücs onorosissimns n ti'Oco dessa CJnnntin, 
com gTavo projuizo para os cort·os pu!Jiieos, 
como o OI'Ddor demonstrou cm occasião oppor· 
tuna. · 

Niío pod.in ter legai' a applicn~iio dcssn quantia 
ao caso de q uo so Ll'ata, u quom o diz é a nobre 
conunissiio do ot•cnmcnto om seu parecer, cujos 
termos 18. 

De facto, si a lei do oroamcnto vigonto tinha 
eliminado a verba destinada para n osr.oln nor· 
mal, suguo-so que niio /Jodiam nquollcs·donuti· 
vos ser applicados n ta fim. 
. Lcntlo a tlisposioão da lei n. 2702 do 20 do 
Outubro de 1877, o orador observa !Jtte não 
pouin o governo lnn,;ar mão discricionaria do 
umn YCI'Dn, que n lei tinha dotol'minudo que 
fosso oscripturndu cm conta especial. 

Si o nobi'O ministro do imporia o o seu ante· 
cessar ostivosscm convencidos do que ciTectiva· 
monto rospondol'inm por scmollwnto arhitrlo, 
de certo que uiío teriam ousado tanto, 

Outi'O ponto que cnptott a attcnçiio do orador 
foi o dos ct·oditos relativos ús dcspczns feitas 
por occasiiio du sueca do norte. Entristeceu-o a 
leitura dos diseursos pronuncintlos no sonudo 
n somolhnnte respeito. 

O honrndo senadO!' poJo Pn1'n111í,com n dedica· 
"iío inquebrnntuvol qtto todos lho rcconhoeom, 
llÍÍO deiXOU escUjln!' a contl'atlicçiio CJUO rcsaJta 
onu·c o rclnlorio do nobre ex-ministro da fnzon· 
dn c o do no!Jre ministro do impario, fJUanto 
ú impot·tnncin total dos sacrillcios feitos nt1l on· 
tão polo thcsonro, porque em um desses ro· 
Intol·ios a dospezn ó com}mtndn em 7~.ooo:ooon, 
e no OUII'O em üO.OOO:OOOn apenas. 

Pedindo o no!JI'O scnudor oxplicnçõos sobro o 
facto, o nohro ministro do hnpcrio ntu·ibuiu o 
engano 1\ secrotal·in da fnzondu, o o nobre ox· 
ministro du fnzondn aJH'osentott-se do lança om 
riste paro o contestar. . 

O quo hn do mais curioso nesta controvorsln 
ó que o nobre ex-ministro dn fazenda disso quo, 
querendo dnr n sou succossor uma idón exnctn 
dos sacriflclos impostos ao pniz poln silcca o não 
constando do thosouro todas os Ol'dens nntorl· 
znndo dospczas para osso fim, mas das qunos 
devia ter pleno conheci monto n secretaria do 

V. IV 

imporia, dirigiu-se no sou collcga, cntiio mi· 
nisti'O do Imporia, pedindo que lho prestasse 
informações completas a some! !Janto respeito. 

Mus n l'ospcito docJue? A respeito dns ordens 
autorizando dcspezns com~us victimns dn cola· 
mid!lde. 

Orn, os ordens nutol'iznndo despezns com ns 
vi climas dn calnmidndo niio demonsti'Dnt quanto 
doflnitivnmcnto so despendeu por conta do tucs 
ordens. Niio podin pois o nobre ex-ministro da 
fnzonda por ossu mfurmnção chegar n sabor 
cxnctamontc, como prctcndin, rJnuos os sncri· 
O cios olr<!ctivnmento t'citos' }leio Estudo. 

Pa1'n satisfação do desejo quo tinha S. Ex. do 
ministrar a sett successor idóa precisa- ora no 
thcsouro c s(, no thosouro quo JlOdin encontrar 
os ncccssnrios dHrlos. Nn sccrotnriu do imporia 
sú por.Jcrin o nobre ex-ministro encontrar o re· 
gistro das nutorizn"iies ; mns niío so segue quo 
por conta dessus aútoriznçõcs se th•csso despen· 
dido tndo. 

D'uhi l'esultou ·que a sccrctnrin do imporia 
nfio entendeu bem o CJUO!Jttcriu o nobre ox-mi· 
uistro dn fazcuiln, tanto quo disso o so~ninto
•Dcmonstrn~'iio de todas os dospozas l'eitns na 
cilrto c 1111s províncias com n s8ecn por conta 
dos cliiTtJreutcs creditas, por onde têm corrido ns 
mo~ mas dcspcws utú ú preseutc data. • 

Mas, ó curioso que s~jn a secrctarin do im· 
poria IJUCm dil o demonstrn"iio das despezas por 
conta dessas autorizur.ües, ijunndo pnreco fJUe o 
mo is competente seria 'o lli'O[H'io t!Jcsoui'O, CJUO ó 
quem paga. 

Houve nisto um jogo ponco regular nos altas 
rc)l:lrtiçücs do Estailo. O nobi'C ox-ministi'O da 
fnr.enda foz obra poln rolo~iío, !Jtte lho enviou o 
ministm·io do imporia, monos cauteloso tlo que 
foi o actunl Sr. ministro do imporia, quo, npuznr 
durcccbcr as inl'ormacilos do sun secretario, de· 
clarou que mund:ira no tlwsom·o conferi!· o vc· 
rillcnr, o que só depois deste exumo o c:onfron
tuçno foi quo escreveu o que stJ!il om sou relntorio 
ú pog. Bfi. Mas o nobre ex· ministro do fazenda, 
<JUO n"o tinha no thesouro meios de fazer avo· 
rifica"ão, foi illutlido pelo secrotnrio do im· 
perio; i!ludido involuntnriamonto, porém o foi; 
o deu-se o caso de niio suber o thesouro quanto 
tinlw gasto o o ministro do imporia não saber 
quatllo tinha autorizado quo se gastasse. 

A extJiicaçiTo quo dott depois o nobro mi· 
nistro do imporia, doclurondo ser resultado do 
ong·Jobnmonto feito por emtJrcgndo da sun se
m•etnria nu conta geral, cnglobodos as contos 
quo tinham sitio pagas nas p!'OVincius, é uma 
OXlllicaçiio tiTo boa como CJuulquor outrn, mas 
cnroco de demonstl'oçiio. Pódo snlisfozer por 
cmqunnlo {t l'oprosontncão nncimínl; mas, como 
ox~licação tlcflnilivn, não snlisfnz n nlnguom. 

si tom, JlOróm, n doellidndo de snlisfuzor·so 
por omqnnnto o orndot· com essa explicnciío, 
outi'O tonto não acontece qttonto IlO qne se disso 
sobro o sultlo que accusa o nobt•o mimstro do im· 
perio, ú mcsmn pog. 81i do sou ·rclntorio, saldo 
o favor do thosouro 110ciona! nu importnncia de 
2.~80:000~, oxistunto em poder da cnsn do Fi· 
guoirodo & Conip. 
. Das oxplicnções do nobre ox·minlsti'O da fn· 
zondu, dos oxplicnçõos mnis completas o sntls· 
factor ias prostnuas pelo honrado senador do Bailio 
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o da cxpllcnçüo incomplola o insufficionte do 
honrado ministro do Imporia, resulta um am~I
gnma t1io contrndictorio que, longo de esclarecer 
a questão, a torna difficil o grave. 

Do pois do ler o que se disse sobro osto ponto, 
obs01·va o orador que resta snher si o saldo de 
que so trata o que é accusndo no relataria do 
minlsterio do imporia, se refere i\s contas du· 
rante o periodo do ministerio passado. Sobro 
isto, porém, 6 quo nüo hn duvida alguma, porque 
o pmprio ministro foi escrupuloso, especificou 
verba por verbo o a ultimo dellas é do i9 de 
Fevereiro. 

O nobre ex-ministro da fazenda declarou que, 
si ossos 2.0'•8:000~ referinm·se aos dinheiros 
que a cnsn de Francisco de Figueiredo & Comp. 
teve para uquello serviço, no tempo do minis· 
teria passado, entiio semelhante saldo niío existo, 
porque cm dias de Março do corrente nono o 
tlwsouro liquidi\rn ns contas dnquelln casa ntó 
então, o dera-lho quit.nçiio, porque estavam pcr
feitnmento regulares e competentemente docu
mentadas. 

O nobre ministro do imporia declarou no 
seu relataria muito explicilnmonte que esses 

· 2.018:000~ referem-se aos dinheiros que are
ferida casa teve pura nquellc serviço, no tempo 
do rninisterio passado, pois, sommando ns quan
tias adiantadas até f9 de Fevereiro com as an
teriores, é que verifica·so o referido saldo. 
Alindo, portanto, n esse mesmo pcriodo, a que 
so referiu o honraria ex-ministro da fazenda. 
Nüo podia haver contas para liquidar, desde que 
!louve quitação do thesouro, e si houve quitnçiio, 
foi porcJUO ns contas estavam perfeitnmento do· 
curncntadns. 

Portanto, pura que proceda a explicnr.iío dada 
pelo nobre ministro do imporia, quan"do disso 
que o relataria se refere a quantias creditadas e 
não a um saldo liquido, é preciso que se prove 
que nosso periodo, até f9 de Fevereiro de 1880, 
existiam contas não liquidadas pelo thcsouro : 
mns contra isto é que protestn o nobre ex-minis· 
tro da fazenda. 

O orador,pois, muito terminantemente inter
pella o nobre ministro do imperio para que diga 
si ns contas nesta data cstnvorn ou não liquida· 
dos ; si não estavam, então n questiio é com o 
nobre ex-ministro da fazenda, que asseverou o 
contrario. Até agora as explicações assim for
necidos contrndictoriamenteestão bem longo de 
satisfazer ainda aos menos exigentes. 

Esta quo>tiio merece toda nttenção do honrado 
ministro do imporia, .nfio só porque foi clJn 
objecto d0 umr1 intorpellnção directa do nobre 
senador pelo Paraná, como ainda porque dolln JD 
começou n tratar n imprensa, como o orador 
mostrn lendo um nrligo do um jornal dós to 
côrte. 

Agitando n questão e lembrando todas ns du· 
vidas que elln sug~erc, acredita o orador que 
presta ao pniz um . bom serviço, o tombem no 
nobre mmistro, a quem fornece ensejo paro 
elucidar completamente o assuml)_to. 

Niio prosogue o orador em rnzuo da fadign ; 
e sou fim principal estú preenchido, porque era 
jus ti ficnr o 8CU voto. 

Terminando, não recommendorú no governo 
n economia, de que n situnçiio dominante foz 

um urtigo do sou progrnmma; nada pede no 
governo, mas alguma cousa pedirú no nobre 
presidonto do conselho, o il- que S. Ex. cumpra 
o ~no promotlou i\ nu_ção. 

rui ô a considernçoo que no orador rnerocom 
as palavras do honrado presidente do conselho, 
que ns tom nrchivadus o as trnz sempre com
sigo. Em um discurso proferido nn sessão do 
senndo do 2 de Maio do i877, o orador encontra 
fecho ~nrn as observações que deixa feitos. 

O m1nistorio, dizia então o Sr. senador Sa· 
rnivn, tom umn grande missão n cumprir
oconomisnr:L cortnr por diiispozns superfinas, 
lutar com 'I" proprios amigos que procuram 
arrodnl·o dessa caminho. · 

Para renliznr isto, que il uma necessidade in
declinnvol, o rninisterw deve contar não só com 
o apoio dos amigos, rnus tamborn com a boa 
ventado dn opposição; quo não tem deixado, 
sempre que é passivei, do nnimnl-o no cumpri·~ 
monto ele seus deveres I 

Com estas pnlnvrns tom o orador concluido. 
(M1úto bem I Muito bom I ) 

os~. Ribeiro da Luz, na qualidade 
de membro relator do parecer da commissão 
sobre o orçamento do ministorio do imperio, 
vem dar nlgumns explicações com o fim de jus
tificar o procedimento da mesma commissão, 
r.ontestnndo no mesmo tempo nlgumns proposi
ções do honrado senador pelo Ui o de Janeiro, 
que acaba de occupnr n tribuna. 

S. Ex. foi injusto c exagerado cm suas upro
cinçõcs sobre o motivo que, no sentir de S. Ex., 
leva os partidos no poder. Nenhum partido 
digno desse nome sobe senão no interesse dn 
cnusa publica o com o intuito de servir a 
nação. Dizer o coritrari~ é irrognr injuria nos 
partidos consti tucionnes do Jlniz-e o nobre se· 
nadar pelo IUo do Janeiro deveria pelo menos 
exceptuar da sua apreciação o rninisterio de que 
S. Ex. fez parte. 

Passa depois o orador a explicar corno se 
houve a commissiio relnlivnrnente ú escola nor·
mnl. A commissão niio poupou no governo cen
sura pela crençüo ii legal da escola e pelas des
pezas que n sua mnnut~nçilo tem ncarratndo. 

Nilo ha negar que msso o governo procedeu 
mal, empregando para manter n escola dona· 
tivos que mio podiam ter esse fim ; mas n com
missão nnda disso occultou, nem justlllcou us 
despezns iJlegnlmento feitas; o que fez foi dar 
existencin legal ú escola normal no exercício de 
i88i a !882, o isto por varias motivos, ntten· 
dendo jú á necessidade desse instituto indis· 
pensnyel para o preparo. do J!rqf~ssorndo, e já~ a 
que nua compete no senado mtctnr n nccusntuo 
dos ministros. 

Semelhnnto alvitre da commissiío não importa 
n npprovnçiio das dospezns já feitas ; quanto a 
estas, entende o orador que foram illel)'alrnente 
autorizadas pelo Sr. rnimstro do impor10, sondo 
illegnlmonte sntlsfeitns pelo rninisterlo da fa· 
zendn ns requisições pnrn pagamentos: e o orador 
demonstra estes assertas lendo n disposição do 
art. f5 da lei n. 2292, de 20 de Outubro de 
f867, do qual se deduz que, si os donativos· 
tivessem npplicaçiío especial, doveriam.conside· 
rar-se corno nugrnontnndo verbas do orçamento; 
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e, niio a tendo, deviam ser eseripturndos como 
rendn gernl do Estado. 

Além disso, pela lei de 1851 é expresso que só 
devem ficar em deposito os dinheiros do orphãos, 
ausentes e outros da mesma origem, isto ó, 
pertencentes n terceiro ; como, pois, consonava
se em deposito o dinheiro proveniente dos 
donativos dos companhias de carris urbanos, 
isto fi, dinheiros do Estado ? 

Quanto no nobre ministro da fazenda, ó corto 
que pelo nrt. ~. •, § H, da lei de O de Setembro 
de 1850 não podia nttendor n requisição alguma, 
poro pagamento de dospezns de outros ministe
rios, som haver fundos votados em lei. No mesmo 
sentido se exprime· o art. JS do lei n. 2358 de 
25 de Agosto de 1873. 

O orador possa a fazer outrtts ponderações 
sobre n escola normal o observa que, sondo 
exigidos os exames das sorios antecedentes parn 
a matricula em qualquer serio, era de esperar 
que no primeiro anuo só funccionassem as nulos 
da L• sorie. nonlmento assim aconteceu; mos 
o~ mo. o no!Jre ex-ministro. do imporia tinha pro
VidO mtermamente quas1 todas as cadeiras, re· 
sultn quo ha professores interinos J.lCrcobcndo 
vencimento sem .estarem cm cxcrcwio. Sobre 
es!e. ponto o orador pedo explicações no nobre 
mm1stro. · 

Quanto ao lyeeu de artes o offieios, noto que 
a commissão do orçamento não fez augmento 
algum na verba, que foi melhor dotada por 
emenda de um Sr. deputado. O que so infere 
do rolntorio é que o estabelecimento enroec, 
para complemento do seu ensino, de crear a 
nula de meenniea npplicndn. Si o nobre ministro 
entende que do verba Obras se póde tirar 
alf[uma somma para esse fim, no exercício de 
iSSl-1882, o orador niio terá duvido em con
correr para isso com o seu voto. O que niio 
parece razonvel é dotar a verba com 35: ooon, 
pnra uma despeza que tem de effcctuar·se de 
uma vez, convertendo assim o lyceu, fructo da 
iniciativa particular e portanto digno de elogio, 
em uma espccie de repa1·tição publica, o que 
desnaturaria a índole dessa instituição. 

São estas ns inl'orma~ues que o orador julgou 
dever prestar ao senado. (J1luito bem I muito 
bem!) 

O Sr. Jouo Alfredo:-Sr. presi
dente, tenho o desprazer do nüo concordar com 
os !Ilustres oradores, ambos meus amigos, que 
bojo me precederam na tribuna o que sempre 
mo procedem em valia e conselho: com o hon
rado senador poJo Rio de Janeiro, no juizo, que 
mo parece injusto, a respeito dos partidos o ilos 
nosso~ homens politicas; com o nobre senador 
por Mmns Gernes, na opinião de não ter o se
nado outro meio de condomnnr despezas illo
gaes e netos arbitrarias do governo senão een· 
surnr tristemente, mas depois approvar o que 
se houver feito. Considera-se isto Simples questão 
de fórmn ; e eu vejo no contJ•urio uma questüo 
de substnncia o de essenein do regímen consti
tucional. 

Nos lermos absolutos em que foi proferido 
o Juizo sevorissimo do honrado senador pelo· 
R10 de Janeiro, haveria motivo de vexame pnrn 
lodos nós e de vergonha para o paiz, si o nosso 

brilhante passado politico e o presente, apezar 
de alguns ilesfalleclmontos o lamentaveis exce
pções, não respondessem, como victoriosamente 
respondem,que do um e de outro Indo, em am
bos os partidos, temos os melhores exemplos de 
desinteresso pessoal e de grandes saerific10s pela 
causo publico. 

Impressionou-me desagradavelmente n opinião 
de um senador tão notavel como ó o meu hon· 
rodo amigo ; eu mio esperava, e ninguem podia · 
suppor, que elle viesse publicar estn dura sen
tcm~a contra os servidores do Estado : c procu
ram o poder para arranjos de paron tos e a mi· 
gos.• 

Protesto contra oste conceito enunciado no 
calor da discussão, o provoco um neto de jus
tiça,- que elle seja nobremente rectificado pelo 
eavalhcJro que o manifestou. 

Sr. presidente, si o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro dissesse que nmhos os partidos têm eom
mettirlo erros, com certeza cu adoptaria o seu 
juizo como imparcial, e doixarin sem reparo 
qualquer exageração neste sentido. Do mesmo 
modo que não ha homem, ou ral'issimos serão os 
felizes, que, consultando a propria eonseiencia, 
examinando todo a sua vida, não encontrem· faltas 
mais ou menos graves o não façam, quando bem 
intencionados, o proposito do se corrigirem ; 
nssim tambem nenhum partido póde pretender 
e ossoverar que a sua vida bojo sido toda de 
acertos, sem uma sú ver. ter deixado de a L tender 
ao serviço publico. 

O dizer-se, porém, que o homem politico que 
chega ao ministerio ó qunsi sempre movido por 
Interesses particulares, poJo bem estar da sua 
familin, neste pniz, onde hn tantos e tão nobres 
exemplos de nbnognçüo pntrioticn, parece-me 
necusação que, sobre ser muito gravo, é injus
tíssimo. 

Hn entro nós ·corto enthusiasmo pelo que 
so passa om pnizos estrangeiros, a ponto do 
suppilr-se que ahi é tudo exeollente, emqunnto 
entro nós so encontram erros deploraveis. Mas 
na Inglntorra, citada semP.ro como o typo para 
imitar· se, tum-se dado, a1ndn neste seculo, tris
tíssimos exemplos da aecumulaçiio de sinecuras, 
croadas do proposito para pessoas das famílias 
dos ministros. (Apoiadas.) 

Não vni longo o tempo em que estadistas inr;le· 
zes ndquirinm pura si, sobre o orçamento, gran
des rendas, o asseguravam o futuro dos Jllhos e 
parentes. O senado não deseõnheee, entre ou
tros exemplos, o do Duque de Portland, que foi 
secretario do estado do interior com William 
Pitt, depois primeiro ministro ; nem desconhece 
lambem que houve sinocurns de todas os fórmas 
o de todos os títulos, os qunos oram dadas até a 
mulheres, meninos o loucos. 

Na França republicano, que alardila as vau· 
tngens do rogimon domocratico, é digna de 
observar-se a guerra que se faz pelos empregos 
publicas, e como so eleva a exlgoncin do mais 
numerosos demissões o nomeações em todas as 
classes, e até do mngistrndos, ú altura de questiio 
do conflnnçn contra os ministros e contra o 
choro do Estado, com o fundamento de que a 
republica precisa de servidores insuspeitos. A 
compnraçiio do crue se pnssn l:i n respeito de pa· 

·-
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ronles o amigos niío é cm rlosfnvor dos nossos 
homens políticos. 

Pouco tampo do pois do ter asstuuido a prosi. 
dCJwin du ropniJiwn o hont·udo o ominonto ci· 
dadiio o Sr. Grévy, constnvn a nomonçiio do sen 
irmito, rtno or" deputado, pnrn governador riu 
Al'gcliu. Um jornal fn1.in espirita, npplicnndo 
aos dons o caso do frrtll'icidio do Cnirn contra 
Abel. Porguntnvn o Sonhot• ao prosidonlo dn 
ropuiJiicn: • .lulio, Julio, o quo lizosto de tou 
irmiio AIIJorlo? Hcspondin o St•. Grévy :-0 111011 
it·mito Alberto, m1mrlei·o pura Ar·gelin. • 

Sei CJUO temos nq<ti ulguns exemplos do Cnins 
!JllO mntnm os innoconlos AIJrli~, dundo·lhos 
IJOns cn1pregos o dopntnçiíos; hn lambem ]JOn· 
thu.los c 1 · rnuJ'ns pntornaes, CJUC b1~m flill'Ccnm i't 
do Dur}t.o do l'orll:md; 11:1 mais tlo um Almlliüo 
CJUC sacrilicnm it p:ill'in os lleiJlliJliOS !sanes, 
abrindo·liws rmll.ls diJ tempo ns cnrt·oirns IHl· 
bliens mnis :nnlJieion:ulns ... O flOVO nssustn-scl c 
ú mrlurnl; lumiJrn-so da promos'n constitu
cional fJLW ft•anrJnêa a touo eitl:ulflo os r!at•g-os 
]lllblieos civi;, politicus ou militares, sem out:·a 

~ dill'L!renr.n qnc nflo ~cjn a tlm1 ::cus talentos o 
virltules; mns reecia a com potencia dos rJliO 
t~lll pni :ileaiL\0, COII\ O il!CS!IIO 1'/IZOUillell!O <.Jas 
rfls tlo npologo qnundo {ig'nl'aVnm a hypolfHJSO 
Cl11 CJUC O ~Ol Vit~SSO :1 tt~l' li\JJO~;. 

O quo nos vnlc, por6r:1, 6 quo osscc.raros 
exemplos alli'Cill pequena oxcoiH):io ú liumosis
sirua rcgru !JLll\ cnlt'c nú~ so oJJ.-it'J'\'il, Os lJrnzi
leil'os etn g,·nd vem ttnrn a vitla puliticn com 
a mais ilJl'Oil:a rcsulnrüu llc sncrilicios (nJJDittdos), 
o Jwm o :1lte~tn n ptliH't·za cm que tUttl deixmlo 
snns l'amili:ts o~ que nõo possui:un foi·tmw nnle· 
rio r ou provonicnlo do outrn fonte; lwm o 
JU'O\ril ig'liUIIIlUilttJ U CSI'I'll)IUJO COIJI IJUC :~TillldC 
numcl'O nrrcd.a SI~ tiS !i\lws o JliH'cnlcs tl11s cur~ 
rcir·ns publicas dcponllonliJs do fnvur llu g-o. 
YCI'HO. E' iuslo quu se l'econher;am o se honrem 
esses no!JJ:e;; ~acrillt:ios. E' o fJllU Jll'U~UI'u J'nWI' 
om J'OSJIO~la no uuhro scundot• pelo 1\io do 
.l:mciro. 

Pus~:unuo n t•osponder no rnoL\ uoiJro nmigo o 
collegn scH:IJQr pot' Minas Gcracs, puro-lhe lH~r
mis;üo pura dizer que ou, nli:'ts tli;posto n 
conccllel' no go\rCI'llO O=' mcio!'l noc1;ssnrios no 
ro~ul:u• íllltlatneHLO Liil admini~tl':lf;fio o cspo
ci:tllllonlo IJO fll'O{l"I'CSSO rJa iiiSLl'l!C('fiO (lU• 
blica, ser~ i,o csto n IJUO ligo n mrdor impor
tnnciu, tenho o nwis llt·mo prnposilo, quo 
lllai!IOilÍIO fii'OHCIJIJJIIJUII!O, C l/lli UC llllllllOI' 
(tomcnt nota os no lHos son:uloros), tio niio Jc~·n. 
HsurJ nizHhl q tw · stJ,ÍtliU oll'eitos do nelo do mon 
mnis ostimutlo nmigo qne so ncllo 110 gOVOI'IIO, 
despczns docrc!lllltJS itlog:llrnonlo. 

O Sn. 'l'mxr.mA JUNJOR :- Apoiadissimo. 
O Sn. JuÃo Ar.l'll!WO :-Senhoras, niio pos'o 

compi'CIJOilUOr ljliO I!S Cllllllll'US logislaliYIJS SO 
reduzum no pouco invejuvol pu]1CI dnqucllo in
feliz IIIJ•Sli'O romano do quom 'l'ucilo diziu: 
?IIWI'OII" ao lrwtlcw•. 

ÜOI'CillOS I'OUU1.Íl'•n!Js UO pnpal de oenStli'Ur O 
nppr•ovnr, porque ?-Niio hu muis rcmorlio, res
pondo-se, o nito se pótlo recuo r. Mns Hoste ouso 
quem cedo, quem ontt·lstoeo o np[li'OVu ú rtnom 
rocuu, o ou quero uvuncnr comlwtcndo pelo 
verdade do rogimon couslilttoionul, puru quo se 

~rmom ns !Jons normas IJUO osliio sondo ncinto· 
monto violndus. · 

Si o scnarlo, hontom o hoje, houvosõe dilo nos 
governos que tem vindo potlit• nppr•ovoçito do 
dospo1.ns illogncs-NITo eoncodo-, otüt•os minis· 
lorios niio lerinrn u corngom do saltar por cima 
dn loi sob p:•otexto do hcm .publico. Entiio so 
convuncm·inm do r1uo untes do tudo é nocossnrio 
prostnt· honwHngcm o rospoilo uos poderes poli· 
licos flUO n Constituição croou. O governo, vendo 
rojuitndos os sons netos, viri:t OllPOrtunnmonto, 
como ó tio sou dovor, pedir no [JUI'Iamcnto quo 
o lralJilit:rssc eom os meios precisos para o dcs· 
empenho rlo servira do Estmlo. 

Niiú é a condomnnçiio tio servit'o publico, 
n~o SiJ diga que o contlomno o llt'cjudiw; niio 
ECria cu nunca fJ nc ucgnsso vorbn prn•:1 ostnlwleci· 
monto conto osso tl:í oscola nor·mal, niTo : ó 
oht•ignr o governo n cntrnr nns nol·uws ·consti
tucionnos; a respeito r lliJllillo fJUO ó fundamento 
csscncinl tia lltlSsa fót•mn de govomn.(AJ!oiru/ns,) 

Comtu•elwndo CJ!IO cm um ensú gl'HVissimo, 
<lo snil·u~ão rio Eslntlo. IIli qunurlo "' lcvnntnrn 
gTandes interesses JJ(l.cir:nuws que nfio tenlwm 
potlid11 sct· Jli'O\'istos rwrn lli'JJYitlos em tempo com 
rcmetlio,JJOl' modo Ol'dinurio o roguhu·,o governo, 
com cnnseiond:1 do SIHl rlovét·, clovantlo-se 
it altura dartut•llcs rJUO velam pela inilepon· 
Uencin, pula nobre allivezJ pr.la sognratH.m e 
p:·os;1er·itlndc ile sua n~t,úo, polns libo!'llnrles 
public;,s, pruliqno um nc/ÍJ tio rcsp~>nsabilitlrllle, 
pelo IIU:JI venha llcpois pedir um bill de in· 
dcmniilnilo ao p~rlnml'nto. 

Esln é n pl'alica inglezn; ncslo~cnso úchon-st! 
om 181,0, si nito mo engano, o gabinete a IIUO 
pertencia lonl l'almcrston lltUJntlo, querendo 
pro:og·et· o itnperio 1tuco o m:mltlt' a sua 
mler;ridnrlo contra os osf,II'('OS do l'ach:'J ilo 
Egyplo, sustonlado pela Franeu, llOiiticn Cstu 
ttuo muito impOI't:IVU nos intcÍ'esscs ínglezcs o 
ú paz dn Eurupn, para niio divnlgnr o Sugrutlo 
Boccs~al'iü ucu1 llemúr::tl' n acção Ul'g'Cn to, rcsot .. 
Volt di1.ot' no lot'rltlo almirantado que rocrutnsso 
n f~rcn un~al nccessnria ;'1s nporn~ões quu so se .. 
gutrnm o Lt\'Ot':nn rcsnltcalo hrillwnle, tal como 
o linha querido n [Jnliticu tlo lot•tll'nlmorston 
no Oriouto. 

Comprohom!o r1no em casos dcosn ot·dem o 
goveruo, cou1ponet!'ndo do sous nlios llovm·cs, 
tln irnpurluncia dos interusses quo ello tem IJlW 
uorcmlcr·, Jll'aliqtw um acto do illcgalr!lndo o 
vonhn do pois dizor nos roprcscntan ws do suu 
n:u:fut: •l'ui u neccssidnllc quo mo obrigou" pro· 
ceder· desse modo, ou niio JIOrlia evitar o dul'eilo 
tlu litrmn, peço vossa npprovn,)fto • ; mus ruzor 
desses abusos, desses portucnos ulmsos, [teqlwnos 
em relaçiio no olijocto, uws que siio grunuos 
cm faoo dos principias rundumentuos do nosso 
rog-imen 11olitioo; lnzo:· ~ossos constnntos nbu· 
sos n regt·a do govcr·no, niio comtn•ohcnilo nom 
[10>SO mlmittit•. (;1poirulos,) 

Quuntns vezes, senhores, orn dous unnos to· 
:nos visto o govo:·no enlrnt· nos tu cnsa fllli'U di· 
zor-nos rtuo docrotou illogalmonle despozns e 
quo nüo hn soniio pugnl-ns 'I Isto rl o IJUO nlio 
sunociounrei com o mou voto, qualquer '\uo soja 
o rcspoito, o mnilo grundli o lenho, nos I lustres 
membros dn comrnissiío o a outros amigos rruo 
tOm votado nosso sentido. 
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O Sn. RIDEIIIO DA Luz:-Qucirn perdoar, niTo 
approvnmos dospozn nonhumo, s6 damos verbo 
poro 1881-1882. 

O Sn. JoÃo ALFnrmo:-A commissiio devia 
dizer: • Louvamos o empenho que o governo 
tom cm crcnr n escola nor•n1al, mas ora preciso 
.que n houvesse fundado rogularmonto, pedindo 
antes os meios com CJUo olln devo mantor·so. • 

O Sn. RmEmo DA Luz:- Hn duns questões: 
nós damos maios pnru :!88!-1882 o não uppro· 
vamos a despczn foiln. 

O Sn. JoÃo ALI'nEno:- Sr. proslc!cntc, depois 
destas palavras, que j ulgnci dever dizer cm 
rcspostn a maus honrados amigos, o com o 
mn1or po,nr, por ter do contl'llrinr jnizo seu, 
peço pcrmisslio poro fazol' algt)mn~ comidcrnçlics 
SObre O OI'ÇOIIIOnto ; jlOÇO nHIIS DO senndo CjUO 
om hora mlinutnda, o quando o discussão se tem 
Jlrolongudo tanto, JlCJ'mittn ossos poueas rello· 
~Uos, n mim rpw flliUcns vozes I'I'CIJUenlo n tri· 
buna o nunca dosejo prolongai' discu;sües. 

Tenho no maior nrn·oço o cnrnctor do honrndo 
minislJ·o, conheço suas .hullil,il:u;lios rtuc tive 
umn vez a l'urtunn do nproVOJlur parn os ser~ 
viços rJue ctt ~eria. O no!Jro ntinistro OJ'n um 
cnvnllwiJ·o inuicndo pnrn n tlosiçuo quo occupa; 
S. Ex. com t1 sua enlradu no ministcrJO nos t1·ar.iu 
as nwioJ'OS cspcrnnças tlo que a inst1·ucçiio pu· 
]Jiicn iria tCJ'tun proutotor outhnsiuslicu e um dos 
n!lnlinislratlorcs rnnis UI'Livos, de lJllO tanto pro· 
cisa osso ramo do sorvico. ~las, senhores, vejo 
COIII [lCZlll' CJliC O JlO!J!'O IÍlitiiSti'O niio vai COI'l'OS• 
pondoudo a espcctutivn do puiJiieo; niio por 
úofoito !lo S. Ex., mus pelo syslomn CJIIC o go. 
vorno adoptou. 

Souhorcs, n sitnnr:ão <lo ü llo Janeiro inungu~ 
l'OU·se com dous fins principaes, a regcnerar)iio 
do systcmn retn·cscntnti\ro poJa eluir:ão tlinH;tn, 
c a ordem lUIS nossus llnaiH'as pela econom1a o 
pela ver!ludo dos orcnmonlo's. Comu so tom c lia 
dcsemponhn!lo da !ÍJ•imoii·a pnrto da tnrefa os 
fnctos ,1:'1 o dizem; o melhor o dirü u futlll'o,dr! quo 
tenho moLlo, Fur.o votos pnra IJUU ou ostUJ:I uo 
mnis completo 'cugnno; quo minhas proyísües 
sojum intoirnmonto crraclns. Gon1o, poJ'óuJ, se 
desomponhn do pnrte !lu tnrofu que consiste na 
VOrU:Il]O do OI'"filllOlltO OllliS CCOI!Olllias? 

Ü CJUO SO teÍn YÍSLO Siiu as UUS!•UZOS CXtJ'aOJ'• 
r'umouturius olovudus dO JJIOdfl ltlO OXti'UOI'• 
dinurío como cm tampo !lu guerra ou na 
const:mcin do ont1·as culamidndcs jt\liJ!íc:ts; 
todos os dias nos ontr·:tm po1· nqui, tr·azitlos do 
outra cnmur·u, creditas !lo milhures do conles 
illognlmcnlo dr:spon!lidos, para que o senado os 
:tpprovo; o tlo mnis 11 mnis, segundo so denuncio 
nas nltimns !liseuss~cs, nin!ln lluctunm no cluíos 
dos rocoulcs dispurdicios, clwmuilos socc:o!'J'Os· 
nos nocossit:tdus !lo NoJ·to, mílhnros do contos 
quo ninguom subo como so1·iio cnpituhtdos no 
os cri !Htll'IIÇiio do thoso ll!'O. 

Ao passo quo ussim so pr·aticn, por outro ludo 
vemos u tm~nllw immonso, lwJ•oico, tlos po· 
quonos córtos, do suppressiio do voJ•bns rtuo so 
destinnm nu serviço !ln insLJ•uc~üo pu~llcn, ele 
nlguns vintons tlrudos o um ou ouLJ·o l'unccio· 
nnrio que bom cumpro os seus davorcs, o,o J]uo 
ó mui~, sonhares, ccononlins poquoninns quo 
niio dovium sor feitos, JlOrquo unportnm cm 

disperdicio de dezenas c r.entenns do contos,
cconomins como as do alguns frades que doi· 
xnvum o convento onhír para niio despondorcm 
duns ou tros p~Lncns com n tomada do umn 
gottoirn; cconomins negntivns que se convertam 
em vordndoiros !lissipoçõos. 
. Eu quizern ver o no!Jro ministro do impe,rio 

clcvnr·so li suo proprin altura, c dizer nos seus 
oollcgns quo S. Ex., com um nome feito, com 
os pr·eccdontos quo o honram, com n nobre 
missão do desenvol vor o soJ'Viço que mais !H' O· 
cisn ser desonvolvido, niío contrnunrín a ser 
compunhoiro do rtuom lho pozes>c obstnculos 
C O COillJ'UI'i;rSSO cm SlWS Vistas, !JUO aliás ]lO• 
tlcrn ir scnJlo roalizadns com mais nlgoumas de· 
zcnus do conlos por anuo, panca n pouco, como 
fazem os poJJI•cs, os rtunes niio podem despender 
muito, mas despendem cm proporoilo us suas 
forcos. 

Sí houvesse oontinuídndo nos esforços pelo 
rlcsenvul vi monto da iJIStrucciio publica, por 
pouco que so ndinntnsse cm cnda anuo, no IIm 
do algum lompo avultnl'in o rosnltarlo obtitlo. 
Fui assim fJllO cm cinco a unos, do !8i0 a ;sn;, 
nhím de outros faclos importnntcs que nssignn· 
Iam o JWOgrcsso desse tempo, eievon~so no du· 
ttlo o numero das escolas primarias do lmpcrio. 

Mus C cousn notavol, o tlillh:ilmento su ncre
ditarú no futuro, rtuo, qunn!lo governam liho· 
racs, seja n ínstJ'Uct;ão iJUIJiícn mais constmngítln 
o ccrcoadn I -

Si lia difflculdntlos finnncciJ·ns, é un vrrha
ln~tl'llCC:io pnblica-quo do prcfct·oncin se fuzem 
rcdncr.lios, inutuis po1· sua poquonhoz pnrn o 
IIm qúo so jtMcndo, o grnndolllelltoprojmlídaes 
no progJ·osso do pniz. 

Bem dill'erontcs sfto os exemplos que nos dfto 
ns outras mwlios. Si um dia a l'rnssia soll'l·o im· 
manso desasfro, c sontc·so rtunsi aniquíluda cm 
lena, advorto·lhc o instinclo du ]ll'UJH'ia conscr· 
voo:1o quu Ol'gnnizc o Ucsenvolvn u in:;tJ'Ucçiio pu· 
blicu.r.áu dL•pois a Anstria em S:ulown, o em so· 
guidn ohcdcco :'I mesmo inspimrão. Ult!mnmento 
n l•'r•nnt·a voncidn om Sedan, atoJ•meutudu cm 
Pnriz, Õnnnula do umn imlcmt1iznção do guorrn 
quo su jul~nva impassivo! sntisfazer,a hrn~os com 
horríveis lutos intcmns, rJunsi a dcsmunr:h:tl'•so 
cm trista dissolu~fto,ufio csquoco tnmbem,cm tiio 
cn~ol eonjunetlll'n, quo a in~tl'Uetüo é um dos 
IIICIOS seguros n quu Uovo rccOI'J'Cl' Jltll'ft roha· 
bllitnr·so,.o com olliJito nugm,ntou ímmodinta· 
monto as !lcspozus com esse seJ'Vit'O. · 

:>unhares, hn sn!Jc!loriu cm tu! procedimento; 
n1to vos digo uma novitlnllo, Yós snbois quo n 
instnwçüo Juolhorn o trubnlho, onsino a utJiisnr 
o n fnzor fructificor o lucro CJUO dollo rosulln; 
mornlisn o ci!luduo; hn!Jilila·o pn1'n o ,:raso paoi· 
fleu !ln li banindo, o dit cm fim üs unções mais 
riquozus, mnis dignidade o maior valor. 

Acompanhe o nobre ministro o movimento do 
todas ns nn .. uos cu! tos, o esforço quo so orn !H'Oga 
por todn n JÍurto pnm dor luz no povo o tirar tlus 
applicut·õos dn scicncin ns vontn~ons jú vorifl· 
ClldllS llU prOdUCÇUO dO ffi]UOZO I nfiO hn IICUilU· 
nui nncuo digno do ser moncioundn quo ,não 
nngmonte todos os nnnos, qnnosqucr que sojam 
snns difficuldndes llnnncclrns, n verbo nocossn· 
rln pnru u instrucçTio publica. 
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Falla-so muito dos nossos de~citl, mas quasi 
todas as nações do mundo, na Europa e em 
outros continentes, lambem os têm. A proJlria 
Inglaterra ia encerrar o sou ultimo oxercicio 
com um ào(tcit, porque verificára-se uma rocoita 
inferior do aot;,ooo libras ils provisões do orça· 
menta. 

A França, o só a França, que eu saiba, teve 
em i879 sobras avaliadas em WO milhões do 
francos, admiravel situarão quo em grnndo 
parto, o principalmente, dÓve sor attribnidu aos 
progressos scientificos, industriaos o artisticos 
daquolln grande nação. 

Niio se pódo temor que entro nós as deSJlOzas 
com a instrucção publica desorganizem o arrui· 
nem as nossas lluanças ; são pequenas em rola· 
ção o outras , quo podem reduzir-se, e de 
mais a mais são des(lezus que a oxperiencia o os 
dados estatísticos JUstificam como reprodu· 
clivas. 

Entre os factos que citei podia mencionar 
um que quasi é do casa. 

Todos sabem como o grande· estadista portu· 
guoz Marquoz de Pombal, quo omprehondou 
lovuntar o sou poiz1 o do facto levantou-o, como 
aquollo grande espirita, astro de primeira grun· 
deza que rasgava as trevas do seu tempo para 
apontar aos seus compntriotas um futuro bri· 
Jhanto, começou o seu trabalho do rogenera•;ão. 
Foi pela protecção ás artes o ils industrias, pelo 
desenvolvimento da instrucoão publica, pela 
reorganizncão do ensino superior, que ello er· 
gueu os CÍ'oditos e multiplicou as forças da 
patria. 

Adduziroi ainda um exemplo quo sobreleva 
a todos, c ó argumento do rematar. Os Estados· 
Unidos cuidaram som pro da instrucç5o publica, 
despendendo com esta serviço muito mais quo 
qualquer Estado da Europa; veiu a guerra da se· 
paraçfio, e faziam-se com alia despezas incri veis. 
Pois bem, senhores, a esse tempo nfio diminuiu, 
mos triplicava-se a dotaç~o das escolas I 

A quem se arlmirn do facto o de como pude· 
raro supportar os onormissimos onus resultan· 
tes da guerro, capazes de esmagar a muis rica 
das nn.,iles, respondem o,; americanos com jus· 
tificado' orgulho que foi por meio dn in~trucção 
que elles proparnt·am o consolidaram tanta 
riqueza o tamanho podar. 

Aqui faz-soo contrario: jü notei qur, os córtes 
predilectos do partido liboi'U!, contra os seus 
proprios interesses, suo em prejuizo dn instruo· 
ção publica. . 

Eu disse:-contrn os sous proprios interossos
porquo, senhores, ns instituições livros niío 
podem offerecer todas as suas vantagens nem 
ter o necessario dcsonvolvimcnto pratico sonüo 
quando o cidadão IÍ cnpaz de comprohondor 
seus direitos, oxorccl-os conscionciosamonte o 
dofendol-os. Niio ó pelas lois, mas sim peln 
instrucção quo so dú ú naçiio o poder do gover· 
nar-so n si mosmn; som instrucçfio nenhum 
povo tom o solf'·fJOVOI'nemont. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE:- Elias dizem que 
o obslnculo ó o senado, 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:-0 senado nunca negou 
cousn nenhuma (apoia.Ws) para a instrucçiio do 
povo quando o governo quer promovel·a. 

O Sn. ConnEIA : - Si esta razão serve para 
todos os povos cultos e que têm instrucçüo adian
tada, quanto mais no Brnzil, om fJUe n instrucção 
está muita a trnsada. 

O Sn .. To;(o ALFREDO :-Senhores, jú tive occa
sifio de dizer que nada póde inlluir mais como 
remedia cfficaz ~s nossas dificuldades do que o 
onsino prollssiona!. Em um ·paiz como o Brazil, 
dotado das maiores riquezas naturaes, algu
mas das quaes só por si fariam a riqueza de 
grandes na('iles; cm um paiz onde_ sup~rabun
dam productos cspontaneos, que nua suo apro
veitados, c ha materia prima do todas ns quali
dades para as melhores transformações, manu
facturas e artofuctos, não se comprohondo, não 
se justifica o abandono om que se tem deixado a 
industria,que niío existe, ou,-qunndo de tempos 
a tempos appareco alguma tontativa,-arrnsta-se 
inanida ou morre ú mingua do ensino industrial 
e profissional. -

Subo-se quo as primeiras idéas dessa mira
culoso ensino, havendo apparecido no meindo do 
soculo XVII, só no soguinte, do 1727 a 17~0,como
çarnm a ter nlguma execução na Inglatqr~a o 
nos paizos da Amarica que lho eram sU.fCitos. 

Mas no soculo nctualtcm-so dado grnndo des
envolvimento a tão importante ensino, e a oste 
respeito cabe ainda nos Estados-Unidos n. pri· 
mazin. Pois bom, no passo que o sala riO na 
grande republica americana é muito mais elo· 
vado do que na Europa, os opor~rios o artistas 
americanos podam compelir com os ·ouropeus, 
o a razúo é porquo sabem produzir mais e 
melhor. 

Outro facto. A Delgicn, do 183~ a 18~0, lu· 
tava com uma crise, a sua industria linhoira 
cnhia, e as populações operarias achavam-se om 
penurin. O governo foi cm seu soccorro, o o 
poder competente creouum imposto do protecção, 
um direito do entrada sobre os productos os
trnngolros. Esta o outras providoncins foram 
ino1llcnzos.DiJI'orente crn o romodio que foi dosco
borto o empreg-ado •. Graça~ Íl instrucção pr?fiS· 
sional, crcnram-so mdustrws novas, aporfmçoa
rnm-so os proccssos,o trabalho tornou-se melhor 
o mais productivo. Sabe-se que além das escolas 
industriacs cm numero do 32, segundo o ro
latorio do ministro do interior, tom nquello paiz 
maior numero do fabricas do aprendizado, muito 
frequcnlndus,nns quaos razom·so trabnlhos tcch
nicos o recebo-se a instrucção ndaptuvcl. 

Eis aqui como se levantou e progrido a in· 
dustrin da Bolgicn. Suo taos os resultados do 
ensino profissionnl flUO, tendo ella vooiros do 
carvuo mais profundos o manos ricos do guo os 
de Inglnterra,graças aos antigos alumnos das os· 
colas de Liégo o de Mons, póde sustentar a luta 
com a poderosa concurrente, ú força do melhora· 
monlos o do processos bem estudados. 

.Entre nós, por vozes tem·sc querido sup
primir n nusptciosa oscola do rumas de Ouro 
Preto I 

Havorú, senhores, quem desconheça as van
tagens do ensino profissional c possn negar a 
convcnionciu dos institutos que devemos manter 
e crcnr pam desenvolvimento e prosperidade das 
nossns mdustrias, guindas pelos exomplos que 
ficam citados ? 
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A tarefa ó longa, bem o sei; pódo ser do um 
seculo, Mas comecemos, embora niio tenhamos 
de ver o resultado, porque nós niio trabalhamos 
como os selvagens, que qudrlam o proveito im· 
medinto ; trahalhnmos para o futuro da nossa 
pntrin. (Apoiados.) 

Si o nobre ministro do imperio quizesso acoitar 
um conselho, de que não precisa, mas que porto 
com boa intenção do pessoa que S. Ex. sobe 
quanto lhe é nffeiçoadn, eu dirm a S. Ex., que 
é tão paciOco, que travasse um duollo de morto 
com o nobre mmistro da justir.n. (Riso.) 

Qundo o nobre ministro dá justiça estivesse 
nessa faina, que lhe consome a actividade, para 
reorganizar a guarda nacional, creando e apn· 
vonando fanfarrões de aldila, eu, no caso do 
nobre ministro do imporia (é este o duollo) lhe 
diria: • Não deixo passar nem um coronel de 
Carinhnnha, de Chiquo·Chiquo ou de outra 
parte som que soja prtmeiramente nomeado um 
professor de escola industrial. Nomoaçiío por 
nomeação. • Acredite o nobre ministro que pro· 
staria assim um serviço digno de rocommcndal·o 
ã posteridade, 

Querem coarctnr n acçiio do nobro ministro ? 
Resista S. Ex, o, si sahir do ministerio, cst:-. em 
condi~õcs de voltar com força propria ; não 
consinta que lho desorganizem o serviço que 
sei mo reco n sua prcdilocçiío. 

Senhores, é cousa notavel,l Prcoccupomo-nos 
constantemente com o progresso da nossa legis· 
laçiío, c a este respeito avançamos de mais; 
descuidamo-nos, porém, da administração. 

Tlnhumos, por exemplo, desde 1854, uma lo· 
gislnção que Qinda hoje é adiantada para muitos 
paizes da Europa. Ronro-mc no regulamento 
sobro a instrucção publica primaria o secun· 
daria do municipio da curto, expedido pelo nos· 
so honrado colloga Sr. Visconde do Bom Ro· 
tiro, quando ministro do imporia. 

Nunca se procurou dar execução completa a. 
esse regulamento, A preoccupaçiio ora ver que 
logislnções mais adiantadas havia em ·outros 
pnizes, q'uaes as novas aspirações ainda niío 
convertidas em lois, para que as copiussemos e 
ndop lassemos. 

St o regulamento, a que me refiro, do nobre. 
senador pelo Rio do Janeiro, tivesse sido bem 
executado sempre, tor-se·hia voriOcndo que era 
uma fonte de beneficias ; estaríamos rngorn em 
outras condições. • 

Mas não, cm vez de execuçiío, abandono; em 
vez de melhoramentos e retoques, outra Iogis· 
Jação nova, inteiriçu, nnticipndn no estado em 
quo poderá ser exequivol. Foi-se copiar tudo 
quanto constitue o progrnmmn do um futuro 
remoto:. compendiou·se isso, codiOcou-so e foz·. 
se o decreto lllegal do :19 do Abril. 

Já tenho declarado muitas vezes no sonndo 
que sou scctnrio de quasi todns us idéns consa • 
gradas nesse decreto. Mas, Stllthores, deixemo· 
nos do passos precipitados; v~jumos quaes silo 
as condtçõos do pnlz, o que fJOdcrá u ndmi· 
nistraçilo ir conseguindo, pnru que n logisln • 
çiío se adiante do nccõrdo com os progressos 
pnrciacs que fizermos. Nilo podemos proceder 
de outra fórmn. 

Lembro-mo sempre do um conceito que con· 
sidero profundamente sabio. Quando :Mural, 

roi do Napolos, pediu um projecto do consti· 
tuição a Iord Hollaad, este lhe respondeu:, • E' 
como si me pedisses que ou fabricasse uma 
arvoro.• 

E' porque, senhores, melhor o sabeis do que 
eu, toda instituição, toda logislnçiío deve co· 
moçar como começa a arvore : plantando-se 
com cuidado om terreno apropriado, aprovei· 
tando-so o melhorando-se as condições naturaes 
do solo, zelnndo·a e fazendo-a desenvolver-se, O 
contrario não póde ser soniio o triste ex:emplo 
quo vemos entre nós. 

A's vozes lembro· mo da opinião dos astrologos 
da antiguidade, que nttribuiam nos signos in
fluiçiio nn sorte das gentes, e, pergunto, debaixo 
do que signo nascemos e vivemos 1 Acho deus. 

Sobe-se que no tempo da pobreza da lingun· 
gcm, quando se recorria aos symbolos, collo· 
cou-se um animal flcticio cm cada um dos 
signos do zodiaco, para caracterizar a inlluen· 
cia do sol, em cada periodo de sua carreira. 
Serviu pura caracterizar o tempo do mnior calor 
a ruria do leão, nnimnl que tem quantidade 
nbundanto de materiu ignea, consagrado por 
estn razão pelos ogypcios no deus do fogo, e que 
de mnis a mais, segundo Plutarcho, dorme 
pouco e do olhos abertos, symbolisando por isso 
a intensidade e duração da luz solar quando o 
sol entra no signo de L1o. 

Estamos temporariamente debaixo deste 
signo; é quando, quentes do enthusiasmo, que· 
remos rol'ormns precipitadas; e damos passos 
tão apressados e largos que hão do espantar os 
homens pr~ticos .do outros pnizes. 

Mas vem J~go depois o influxo :do Cancer, e 
começamos n andar parn traz, n descer em scn· 
tido obliquo; o carangueijo vence o leiio I 

O deleixo e o abandono] produzem os seus 
effcitos; desorganiza-se o serviço, que ia cami
nhando e que sG pretendeu adiantar de mais ; 
inutilisa-se o que estava feito: regresso totnll 

Penso com eminentes liberaes que a centra· 
Jisnçiio é indispcnsavel no serviço da instrucção 
publica.[Descentralisação em tudo, :dizem olles, 
menos msto. 

lião do me dizer que entre nós a instrucçiio 
publica é legalmente dcscentralisnda, De certo; 
mas podemos ter a centralisaçüo moral repre· 
sentada pelo impulso que devtl partir do mi· 
nistro do imporia, o qual, vigilante e solicito, 
pódo imprirutr a esse ramo de serviço publico 
o movimento neccssario e uniforme. 

Oro, perguntarei no honrado ministro do 
imperio, o que é feito do tantas blbliothecas 
populares, de tantas escolas nocturnas indus· 
trines, devidas á iniciativa particular 1 

Quando immerecidnmente occupei o Jogar em 
que esttí agora o nobre ministro, procurei ani· 
mar n creação de todos esses estabelecimentos ; 
nunca deixei de dnr·lbes os nuxilios de que 
precisavam, e citarei, por ex:emplo, aqui nn 
côrte, a escola industrial, o instituto phnrmn· 
coutico, etc. · 

Velu depois n febre das pequenas economias 
para semelhantes despezas, emquanto se gastava 
largamente poroutrolndo, e aquolles estabeleci· 
montes começaram a lutar com dlmeuldades. 

Pela economia de vintens condemnou-so n 
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morrer ou esmorecer n obro moritorin do cidn· 
duos dignos do maior apoio. 

Sor:i que, quando o ministm•io do imporio dnvn 
tnes n11Xilios o emprchondin ns oiJros que exis· 
tom, com destino ao ensino pniJlico, o, ]111~11 nt· 
tondor n umn oxigoncin dn snluiJridndo publica, 
tinha cot•ngem. contJ'II o consuJ'II de qu11si todn 
uquolln IJnncndn (imlicamlo a rlos libt'l'r<es), do 
m:mdnr fozor melhornmontos como o do j11rdim 
do Cnmpo d3 Acclnmnçiío, dispuzosso do mais 
meios do que nctunlmonlo? Niio, sonhares; oxn· 
minai todos os oxorcicios ntó i87li, tenho aqui a 
domonstrat'i'io, o vorois rtuo os crodilos do lodos 
ns ospocios oran1 inl'eriot·cs nos do hojo, monos 
no 11uno cm quo houve umn l<Ossão extraordinnrin 
o roi preciso d:u· subsidio nos roprosontnntos do 
nnçiTo. 

Ve·sc do Olltra domonstrn~i'io, qno tombem 
aqui tenho, qno no orçnmon to ordinnrio pudo 
roolizm· economias 1111 impol'tnncin lotai do 
1}.300:000~, tendo ali:is a J'ncnldndo do fazer 
trnnSJlOrtes do vorhns ; vti.so tnmbom quo 1los 
crctlitog cspoeinos, autorizo dos pnrn sorvif;os niío 
contempln~os uns rnflt•icns tlns dcspoz11s o1·di· 
nnrins, nn importnncin do mais do ~.000:0001j, 
dispondi si\ monto 1. 7011:00015. Si me digso1·om 
quo tívo o mou favor donntivos, rospondoroi 
qtw estes importnrmn em üG2:~711~074, o CJUO 
grnnclo parte foi ompro~mln nos provincins para 
os tlns indi•:nuos (JOlos dondorcs. 

Pôrlo·so fazer tudo quanto consta o so vê, som 
illognlidndo, som exceder o orçnmPnto, hnvendo 
a prmlcncin rlo dostinm• Jloqnouns fJlWnlins nn· 
nuaos ús diVOI'Sos oht·ns, o do nlio nutoriznr dos· 
pczos som pr•lvio oxnmo do cstndo das vorhns: 
o hoio n·lio hn meio nem no monos do consorvn1' 
os sor1•iços que flcnrnm crondos I Todas ns ro· 
pnt·ti,ues tlependontos do ministol'io do imporia 
rocehornm então nl~um hcnoflcio, maior ou me· 
nor; o hoje como estfio ? 

Senhores, ngm•n qno o espirita publico so 
lcvnnt11 , quo os modicos mnis hnbois o mnis 
autorizados sobem !Is u·ilmnus dns conforoncins 
publicas pnm clnmarom pelo desenvolvimento 
do ensino pratico, poro pedirem meios quo 
lhos fnltnm, soj11·mo licito rocordnr que o go· 
vorno de !87~ n i87ü ottondou ti nocossidado do 
ensino prntico, nns fncnldados do modir.in11 c 
nn oscoln pol)•technicn, mandando vir do Europa 
o quo fo1 podido pelos professores o hnvin 
lllOIS nporfoi(•ondo cm instrumentos, ntonsi· 
lias o nppnroli\OS para os diVOI'sos gnbinotos 
c laborntorios. Poro quo estes fnuccionnssom 
com proveito, oro prec1so súmonlo quo so ronli· 
znsso uma JlOqnonn •lospozn do collocnçiio, ad· 
ministmção e consct•vnçi'io, o de preparo om 
certos casos, 

Snbois o quo snocodou? A preoccupnçiio de 
economia, clns llCqtlonns economias, fez com 
~no muitos dezenas do contos empreg11dos nossos 
instrumentos, oppnrclhos o utonsilios ostoj11m 
arriscados ti JlOnlo total, porque tnos ob· 
jectos v~o se dotorior.nntlo o lorn11ndo·so im· 
prostnve1s I 

Isto, senhores, ú, como ou disso, oconomin o 
nt!ministr11PiiO do bons de convento ; sncrifll:n-so 
o mo!s no menos, sncriflcn·so nmn grnndo dos· 
pozn, o o ncccss!dnd~ do utilisol-o, aos vintons 

com que n ndministrnr.iio nttcndorin ús urgon· 
cios do ensino. ' . 

Quoixci·me dn desor~nniznção dos serviços, o 
niio posso deixnr do dizer quo não sol n rnzfio 
pot•quo (cm todo caso J'ospoito muito ns opiniões) 
u diJ•cctorin gornl do cstntistien purccou nmn re· 
pnrli•;iio digno do ser supprimido. 

Niio mo tlppuz á supprossito, comtnnto que o 
sorvi~o fosso !'cito nu sect·otnrin do imporia, á 
rtunl flcnram addidos os empregados dn esta tis· 
twn. 

Estn ropnrtição, fossem qunes fossem os sons 
defeitos, tinha prestado sorviços importantes. 
Em cstntisticn, saflom os competentes, todos os 
primeiros trnbalhos são sempt•e incompletos; 
ainda hojo os muis adiantados poizos não pudo· 
rum consoguit· um rostlltado port'oito dos seus 
rcccnscnmentos. 

Mns ó cm·to quo oxocutnram-so aqui IJons trn· 
lJnlhos, oujn utilidade tomos vot•iflcado, o quo fo· 
rnm conhecidos o louvados no ELtropa; fuzin·se 
nlguma consn ; os amprcgndos csl'orçnvnm-se 
pa1·n desempenhar n sun tarofn. Neste coso i! 
obvio qtlo cumpriu nprovoitur os ll]ltidiios, dos· 
envolvei' o sorvi"o o ir mulho1·nndõ·O dill por 
dia. Dosorgnni~.oú-so, I10róm, Indo. Estn é a 
pulnvrn. Até hoje (do facto urro tem culpa o no· 
bro ministro, que hn poucos mozos tom n ]insto), 
até hoje nüo se subo r, quo osliio !'nzondo os cm· 
prognctos nddidos ú socrotnrio do imporia. 

Qum·in·so mud11r tlo orgnnizn,ão, convenho ; 
om voz do ser uma repnrtif;ão ospociol, otl!On· 
rli11·Se que dcvln sor nmn sceciío da secretaria 
do imporia ou do qualq no r onit'll. Fosso nssim, 
mos comtnnto rJuc o scrvi~o niío ficasse abnn· 
donndo. 

Outra oeonomin. Todos as nnr.üos omponham-so 
bojo e fazem /l'l'nndos dospozás na I unduçiio o 
melhornmenlo do bibliothocus. 'fomos uma IJi· 
!Jliothocu no 1\io do Junoii'O, jlt muito impor· 
tanto, o que in cnminhnndo, nilquirinclo livros, 
o 1111rosontnndo trnlwlhos dignos do sm•om vistos 
cm qtralquor ]lal'to do mundo; orn preciso dnr 
umn poquonn quuntin parn uCrJuisi~iio do livros 
o puhlicnçiTo dos annnes, mos as ltf'!JCIJcias do 
Eslarlo,, a nossa in(elicissima sitiW!Jtio do esmo
lar, ex1gom qtto so corto nestu vorJJn,.e qno so 
faç11 voltar pura traz o serviço já tiio ndiontndo 
da bibliothoc11 nncionnl I 

Sonhare;, isto clnrnn nos cêos I N5o são doz 
nem vinte contos rtuo hiio de molhor111' os orça· 
mantos; 011, quo nnnc11 fui finnnceiro, nem 
venho inculcar-me ou nprosontar·mo como tal, 
tenho a protonçiío de ensinnr o modo do Of]Ui· 
lillrlll' n nossa receito com n des!Jezn; o mon 
remedia li umn regra muito simp os, quo li cm 
tuu discurso do 'l'hlcrs, o que mo i iluminou o 
CSJlil'itc timido o rocoioso dos sogl'odos dns 
flnnn('ns. • A eeonomin do E~tndo, dizi11 elle, ó 
om ponto grande 11 economia do particular; 
foçn o Estado como o pnrticulnr previdente, 
limito·so no rruo pódo gustur, tonhu orçamento, 
o niío vtl nlóm dos dosJ•ozns llxndns.' 

Oro, so nós ]lJ'ocod~ssemos assim, com certeza 
torinmos snldos toJos os nnnos, sem prejudlc~r 
o antes dotando bem os serviços mais nocossn· 
rios; ]lOis quo o fucto constnntemontc obsor· 
vndo, com rnrissimn oxcopçiTo, ú quo u nossa 
rocoltn orçada vai além dus provlsõos,upezar .dn 
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mú ar1·ecndnriío; portnnto, si n despoza so li mi· 
tnsso :i quiÍ tl fixndn nnnunlmenLO, lorinmns 
sempl'6 n despr.~n nbnixo elo rec~ilo. Este ó o 
grnndo meio, o ontrotnnto ó conselho rudimon· 
lar qt1o or.cor1•o n qualquer inqii:Iduq. Tni foi 
a rogm que observei no meu mm1stor10. 

Para os casos oxlraordinnrios niío foitarium, c 
nunca fuitam recursos cxtraordinnrios. Ao que 
niio se resisto, nem ha artificio ou alto scioncin 
quo possn remediar, é :i deso1•dcm conslnnte. 
tuimusa o n1·bitrnrln fJUO so introduz em uossns 
finanças com 11s dospezos oxlraurç~>mentorias, 
por meio do orçamento ii legal •lo govo1•nu quo 
se so~repõo · oe orçamento votado pelo poder 
Jcgislatlvo. 

1'cmos agora uma innovaçiío. Para se fnzor 
conta do chPgnr o arredondar os nlguri.smos do 
orçnmento, diminuo-se arllitrariamento despeza 
cortn cm virtude da lei quo a Cl'L'Oll Oxamentu. 

Ila verbas quo niio podem diminuir no or· 
çamento; cm~ora por motivos fo1·tuitos po~sa 
deixa1··so de des~endor parte dmr qnnn lins 
consignadas; taes suo as verbas que so referem a 
vcneimontos certos; tacs são ns verbas que eor
respondem ás duas cnmn1·ns legislativas; mris o 

. projecto •1ue so discuto (nisto consisto n inno· 
vaçilo) suppõe ausoucins o mortes do drpntndos 
e sonadol·os, c jior uma hypothoso toda arbi· 
traria diminue n dcspoza que devia corresponder 
no su~sidio de i22 deputados e de üS seundoros. 

Nfio era melhor que se fixasse n despezn de 
conformidade com n lei? As oconnmins ou 
sobras que so vorificnssem Oca1•iam nas arcas 
do thesouro. Proferiu-se, e ncbou-se que ora 
oxceilonto mofo, fazer como o pni de fnmiliu que, 
tendo quati'O lilhos, comprasse tres pães, porque 
podia niio vir um no almoço. E si viessem 
todos? 

Niio concordo lambem com a supprcssiio da 
verba dentinada a promios e impressno de livros 
.cscriptos pelos pi'Ofossorcs. 

E' prec1so, senhores, animar o trabalho scien· 
tifico, o Cuzor com que os professores, muitos 
dos qunes siio vordadoirns glorias do pniz, achem 
prazer o honra no mngisterio. Siio em go1·aJ 
homens pourcs os que escrevem; o, si alies niio 
tivorom o fnvo1· da impressão ti custa do Estado, 
difficilnwnte nppnrecorão o~ras scien liflcns,pllr· 
que o pulJlico nlio as proeurn om quantidade tal 
que o PI'CÇO dilpuru as despczas. 

Era este um favor :mligo, concedido sempre, 
dcsdo que foi ministro do imperio o nnbre se· 
nador polo Rio de Junciro, aos prorossOI'CS que 
quizcssom imprimir os livros po1• elles escriptos 
o approvados pelus congrognç1ios das fnculdndos. 
Foi dosto modo que npparocoram bons livros do 
muito provoilo pa1•n o ensino. 

Mas ali i veiu o systema das pequenas econo· 
mias, e supprimiu-so o ve1•bo, de sort~ que dis· 
tlnctos lentes do oscoin polyto1:hnico o das fatml· 
dndes do dlruilo c mtldicinn ou têm seu< 
escriplos guardados nus guvetas, ou dosnnimam 
complutnriwnlo, doixnndo de empl'l'hondel' tru· 
hui h os illl{IOI'lnntes de que süo CIIIHIZOS. A qu uto 
podorla-~e ele v:• r a dospozn nnntl . .f? Talvez nfio 
excedesse do 10:0001,, o <JUe tl muito pouco cm 
proporçi•o com o proveito quo o palz obturin. 

Aqui tomos, p01s, mnis umn economia, som 
y, IV 

imporlnncio pura o equiiihrio do orçamenlo, e 
cm preju1zo do nosso progresso. . 

Vejnnindn n suppressiio~do pngnmonto de um 
Cllllli'Cfl"ado incumbido do zelar as mobilins das 
cscolns, que siío ontroguos aos profo:sorcs ou 
sf•o por estes rostituidns quando precisam de 
concerto ouso faz alguma substiluiçfio. 

Jui gou-sc essa dospezu um dlspordicio. O ar. to 
foi mou, o sobro proposta do meu illustre 
mestre, o. Sr. in~pector da instrucçiio publica. 
A ennvenioncia do emprego é incontestovol. · 

No tempo cm que as mubilins eram de pouco 
valor, entregavam-se aos lli'Oressorcs, e depois 
niu~ruem pu1·guntuva qno IIm .tinham.tido. Foi 
preciso ncompnnhar o progresso do outros jmizos 
o mclhornr as mobilias. Então o meu i! ustrc 
.mostro reconheceu a convonicncin do entre· 
gal·as aos )Jrofessorcs por um inventario o 
recebol·ns do mesmo modo. Com o pagamento 
desse serviço se fazia vcmladeirn cconomio, 
porque os moveis conec1•tados mediante pequeno 
dispendio, qnnndo se inutiiisnssem cm parte, 
podiam nindn ser aproveitados, e evitavam-se 
us perdas c fnilns dnrestitui,;uo. A utilidade que 
d'nlli provoitl pódo ser calculada e verificada pelo 
nobre ministro. ' 

Entretanto, duas vezes se declarou des
nccessnrio o Jognr o outras ton las voltou-se 
nlrnz, reconhecendo ·Se a necessidade. Agora, 
novo mudança do opiniiio, o no~re ministro acha 
I]Ue se deve supprimir o Iognr, porque o serviço 
niio é, nem nunca foi proveitoso. 

Permitia o nobre ministro que cu informe 
guc é uma necessidade, c gue com isto S. Ex. 
I ará economia; do coutrnrJO ns mobilias sahiriio 
o niio voitnriio, c quando estragadas, niío seriío · 
coucerladns. 

O ussumpto ú de poquenn importancia, c pa· 
rccer:\ que nfio valo n pena prestor·lbo attonçiío. 
Mas a administração deve olhar puru o que pa· 
roce pequeno; tanto pnra o Estndo como pnra o 
purticuinr, em objectos que parecem insignifi· 
c:mtes vai-se muito dinheiro quando niío hn 
culdodo. 

A respeito do I ycéu do arJes e o meios cu sou 
um ]lOuco suspeito; porque lenho a honra (umo 
dos que mais tenho uprocindo cm minha vida) 
de ser presidente daqueile instituto, sondo meus 
antecessores EuzeDio de Queiroz c Zacarias de 
Góos o Vnsconeeilos.· 

E' manifesJn c gerulmenLo reconhecida a uti· 
ildndo de tnl ostnbclecimonto. Posso dizer 
que, percorrendo alguns pnizes da Europa com 
o desejo du obsrrVOI' o que hnvia mnis no· 
tnvcl, nfio vi osla~l'lecimento congcnero .iguol . 
ao 11Uo possui mos, dAvido li inicintivn do ~enocue· 
ritos cid:•dfios quo por sac1·incios todos os dias 
repetidos tôm lovuntndo a tiío grande allura o 
nosso utiiissimo lycuu do artes e officios. (Muitos 
apoiados.) 

E' um estabelecimento que lem ·dado in· 
strul'çiio a mais de i3.000 individuns, e que 
nctunlmente con•o mids do i. 000 nwll'iculados. 
Notn-so umn ordem tal nn sou l'••gim,•n que 
pódo mmsnr lnvejn nos muiores iuslilutos fiLio· 
rn1'los e scionlillcos. Alli VI'IIIOS qnn1·cnta o 
dous professores A'rntuitos, vordntloil'flS exem· 
pios de nsslduldndo, dia por dln dodicutlos no 
ensino popular. 
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Parece-me que devemos ter mais liberalidade 
cm ravor do serviços tuo pntriolicos e proveito· 
sos, que custariam muito ao Estudo, si os orga • 
nizasse e nwntivosse tí sua custo. 

Nos Estados·llnidos constu-mo que têm sido 
fundodas olgumos escolas do mesmo genero cum 
dispendio superiar a 2.000:000#. Entretanto 
vemos que se regateia aqui uma consignnçi1a 
do 20:000~ como auxilio. 

Os nobres senadores, si quizercm ter uma idén 
do que é esse estnbelecinlento, visitem·o, e 
entiio poderiio avaliar o que chegou a ser do pois 
de ditllculdades de toda ordem, a que o meu 
illustre antecessor no rninisterio começou o 
attender, e quo eu procurei remover com o 
maiOI' esforço, do accõrdo com as vistas que 
tllllho manifestado a respeito do ensino prolls· 
sional e industrial, assumpto a que o gabinete 
7 de Março dava muita importancia, como o 
provam algumas das suas creações e os auxílios 
gue sempre dispensou á iniciutiva particular. E.' 
justo confessor que os meus successores mostra· 
rum-se animados do mesmo pensamento até cor· 
lo tempo. 

Pede-se agorafium pequeno augmeuto do sub· 
sidio que o Estado dá. O meu nobre amigo se· 
nndor por ~li nas Geraes disse que, si se tratasse 
dn fundação da aula de mecanica e dos meios 
para o ensino pratico, niio teria duvida em 
prestar o seu assentimento. Pois é exnctnmento 
para este fim, pura n crcn\'ão do otllcinns e nulo 
de mecnnicn, conhecimento tão indispensavol 
no exercicio das artes o otllcios, que se solicita 
o auxilio. Trntn·se além disso de estabelecer 
os laborntorios de chi mica orgnnicn e inorgnn\cn 
o de organizar convenientemente o gabinete de 
physica. E' preciso ainda crenr-se a nula de 
geometria descriptivn, c para isto o lyceu niio 
tem os recursos indispensaveis. Os seus meios 
mal ch~gam para as despezas do gaz; e são tiio 
escassos, que ainda ntó hoje niio póde elle fot·· 
necer papel nos ulumnos. 

Creio, senhores, quo niío é preciso dizer mais 
a respeito dnquelle utilissimo cstubelccimento. 
{ApoiadoB .) Bem procederli o senado votando a 
quantia que se pede, que é indispensnvel pnrn 
que o lyceu desenvolva o ensino que ali\ se dá. 
{Apoiados.) 

O Sn. PAnANAGuÁ:-Apoindo. Bem o merece. 
O Sn. JoÃo ALFREoo:-Sonhores, os ti ma ria 

muito que o nobre ministro do imperio nppli· 
casse n sua illustrnda ntten('iio para um ramo de 
serviço importnnlissimo, a salubridade pu· 
bliea. · 

Si, em vez do despender tiio mal tantos milha· 
res do contos com a colonização, modiante o pn· 
gumento de quantia convencionada Cllm os im· 
portadores por cabecn de colono, houvessernos 
procurado s!menr esta cidndu e afnstnr d'11qui u 
febre amo relia, que ó o espantalho da imnu"ra· 
çiio europén, estou certo de que ji\ torinmos" em 
no.sso pa1z maior e mais util populnçiio cstran· 
ge1rn. · 

Não o Jlzemos, mas ú tempo ainda, Niio po
demos fazer ludo de uma vez, mas peço no no· 
bre ministro doimperio que, tendo jtiencontrndo 
estudos e trabalhos iniciados nesse sentido, o 
podendo mondar que 50 proceda a outros, dos-

envolva din por din sun autoridade, empregue 
todos os meios, vlntens que sejam, pnra ir re· 
~1ovcndo as cnnsns de infecçiio rJne fuzom com 
que o estJ'nngeil·o tenha modo de vil' no nio de 
Jnncii'O, e quem diz na Europa Tiio de Janeiro 
diz o llrazll. (Apoiado,,,) Niio consinta o nobre 
ministro que neste systcmn, ern que vamos, de 
desorgunizaciio,se desmanchem trabalhos come· 
r;ndos e uteis, o cnnnl do Mangue c outros. 
(Apoiados.) · 

J>' preciso que as administrações tenham 50· 
Jidnriednde, que hnjn unidade de governo; em 
certos nssumptos niio hu politica, niío ba seniio 
serviço publico, e o mal de que mnis me queixo 
ó que entre nós os ministros têm umn preoccupn· 
çiio-t'nzcr cousa nova o,dizcr que é mau o IJUe o 
nnteccssur fez. Muitas vezes é mais prudente 
conservar e melhorar o que se achou do que 
comecar cousa que pareça melhor; isso é mais 
dispendioso pelo menos. Tnmbem niio so nte1•re 
o nobre min1stro com as grandes despezas, com· 
tanto que ellas se Vl'riflqucm pnulntinamente, 
proporcionalmente ús for\'ns do paiz. Não tenho 
medo dos gl'andes plnnos de 10, 15 e 20 mil 
contos, comtanto que se consigne cada anno 
uma quantia e que pouco n pouco, cm maior ou 
menor espaço de tempo, se chegue no resultado 
que s() deve obter, Desde guo houver um plano 
convenientemento estudado, e paro isto chamo a 
uttenção do nobre ministro, póde-se começar a 
execu,iio, continunl·n nos Jloucos, e d'nq ui n 
cinco ou seis nnnos, com pequenas rtuantia5 
despendidas annnalmcnte, podemos ter me lho· 
rado o estado sanitnl'io. Era este o meu intento, 
e com tal fim obtive da cnma1·a dos deputados 
em 1875 um credito qtte foi abandonado quando 
sahi do ministerio. 

Niío sei si tem algum fundamento a noticia 
que se lu no Jornal do Commol'cio, e que por 
mais de uma vez tem corrido, de div01·gencin 
entre o governo brnzlleiro e n Santa Sé a pro· 
posito da nomençiio de bispos. 

Folio nisto um tanto constrnngidnment~, por· 
que, segundo ouvi dizer com insistencia em 
minha provincln,nsditnculdades provilm de certa 
indicuçtio, que a Suntn Sé não póde aceitur. Si 
o boa to fosse verdadeiro, eu niio teria seniio 
que appellnr para os sentimentos do Sr. mi· 
nistro, convicto de que S. Ex. Iom, e saberes
peitai', os bons escrupulos com que sempre se 
procotleu, collocnndo·se nus dioceses os homens 
mais dignos. 

'l'ocuudo nesta assumpto, devo dizer tnmbem 
no nobro ministro que parece-me conveniente 
que S. Ex., aproveitando agora n phase pacifica 
que bem so desenhou dcsdo o começo ao actual 
papado, procure eutender·se com os reverendos 
bispos n respeito do provimento das nossas 
purochins. 

Concordo com n honrada commissiio, niío voto 
pe\u o monda da CIIIIHirtl, nilo desejo constl'nnger 
os bispos ou 11 Jli'OflOI'Orn individues que om suo 
consdencin niio sojam dignos ou o deixnrom os 
pai'Ochins som fiUstorcs, clue niio podem lá 
subsistir som cengruu; nuo r\uero erear para 
os bispos essa sltuuçiio; mus nc 10 I]UO pncillcn· 
mente, com n hnrmonlu que deve existir ontre 
os dous podares, harmonia que Deus permltta 
mtnca mais tenhnmos n desgracu tlo VOl' rom· 
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per-se entre nós (apoiados), o uobre ministro 
pódo tratar desse assumpto o mostrar que o nosso 
direito constituido niio é ohjocto de duvida. 

Si me colloco no turrono do puro direito ca· 
nonico, vejo ahi clnrnmento estolleiccido que o 
pndroadQ •~om(Jete por titulo originnJ•io a •1uem 
funda e dotn ns igrejas ; si mo coliocn no ter· 
rena historico, vejo como so constituiu n igreja 
em Portugni, corria se constituiu nas possessões 
e como deste facto, do modo tio constituir-se n 
l~rejn, resultou para nós, segundo os princi· 
pios do direito cnnonico, o pndl·ondo. Si appoilo 
parn nautoridude pontificia, vejo diversos papas 
reconhecendo o gnrnntindo perpetuamente o 
padroado nos soberanos de Portugni e n seus suc· 
cessares; depois tomos o exercício constante 
o antigo, o finnlmonte n nossn disposiçiio constitu· 
cional. Si me coiloco ainda no terreno do puro 
direito canonico, v~jo diversos concilias, us 
autoridades .mnis eonspicuas, condomnnrem a 
nmovibilidade dos pnrochos de accôJ'do com n 
oxpe1·iencia. O principio cunonico é a innmovi· 
bihdnde ; n regra estnbelecidn jleio concilio de 
Trento é o concurso pnrn que se apurem as hn· 
bilitaçõos dos pastores mais idoneos o se lhos dõ 
pela i nu movibilidnde do beneficio n indepen· 
denciu que é neces;uria. 

Dir-se·hn que ha algumas oxcepçlíes, entre 
outras a oxcepçiio feita pelo santo padre Gre
gorio XVI n respeito de nlgnmns igrojns; mas 
sempre excopçlios ad tcmpus, condicionalmente, 
e uma dns condições 6 que os biipos niio usem 
muito do direito do removerem viga rios· de 
umas para outras pnroohins. 

Creio que niio temos senüo que ganhar o ganhar 
muito com a observancin do nosso dil'eito í'On· 
stitu!Uo. Isto importa tanto ú igreja como no 
Estudo; isto importa muito :is rein,ões pacificas 
e amigaveis dos dons poderes que 'devem viver 
intimamente nccordes. 

O Sn. DAN':As (ministro dafustipa):-Esla foi 
sempre a prutica. 

O Sa. JoÃo Atrnmoo:- Foi sempro a pra· 
ticn. 

Dizem: • Não I1n padres quo venham a con· 
curso. • Ond~ niio houver padres o governo 
não bn de ser cnvricboso c arbitraria; nüo ha 
do dizer no bispo: • Ponha os igrejas o cem
curso • ; mos quo o~ ha nós tomos visto: sempre 
qurJ algum bispo ou vignrio callilu!ar a~re 
concurso, apresentum-se pretendentes mu1to 
dignos, o aindu fi"OI'D fo1·am propostos no ~o· 
verno o apresentados por olle muitos parochos 
no dioceso de Pornumbnco. 

O que eu torin de repnrnr neste ponto é uma 
fnltn do governo,- ni1o é consuro no nobre. mi· 
nistro, pois niio me constn que S. Ex. lenha 
feito dossns uprosentnçlíes :- ó q11o hn rnzlíes rio 
queixtr du parte da uutorillnde ecclosiostica, 
porq uo us propostus niio tllm sido nttondidos 
convcnion tornontll, 

Sejn-me pormillillo di~.or quo eu, c\uo tive a 
infelicldn de de achnr-me em uma utn com 
ol~uns IJI~po>, apczar dos metls sentimentos de 
catiJollco, npostolico, romnuo, em que pel'.<cvoro, 
achei sempre dn mnlor prnllrmcin, o obsOJ'VOi 
isto invnr!uvolmonto, rcspeilnl' ns propostns 
dos bispos, Nunca llei ã poiiticu, ao mHIS in· 

timo amigo, o direito de indicar vigarlos, e, si 
precisasso citnr um facto entre outros, citaria o 
que so passou com o vigorio Dnltro, de Sergipe, 
Elle nppnrecen·me e expõz o apoio que os po· 
iiticos dovam no competidor, e confossavn que 
era liberal. llaspondi·lbo: Si vem na proposta 
em primeiro lagar, está nomeado. Croio que em 
cortas assumptos niio se deve deixar a politica 
entrar ; antes quero o respeito supersticioso, si 
assim qnir.erem chamar, ás propostos, no juizo 
dos bispos, llo que c:ontra elle valham as infor· 
mações de quem quer que seja, por mai11 grn· 
duo do e· imponente que seja na politico. 

Vem talvez de apresentações dictndns pelo es· 
pirito politico as repugnnncins que têm os 
bispos, o as objecções que elios fazem, nos con· 
cursos, nliús obrl:;otorios segundo a propria le· 
gisinção cononicn,-já niio folio do nossa iegis· 
laçiio c:ivil. 

Nesta ordem de idéas, e para concluir, eu 
digo que ha ossumptos que eXJfiem ministros le· 
vantndos tí nllllrn da grande politica, inteiramen· 
to desprendidos das relações pnrtldorios. 

Quero o defendo a liberdade de conscioncio, 
e como aspiração do fllluro n igualdade de di· 
roi to politico, principio que nós catholicos con· 
quistarnos no Inglaterra contra a poderoso e in· 
flnonllssima igreja o melai. Mas niio póde deixar 
de assustar-me o espirita de incredulidade e 
libertinagem que vejo desenvolver-se e que vai 
procurando penetrar nas escolas. Aclio que 
este :1ssnmpto é digno da nttençiio do governo. 
Igualmente, si q11ero a liberdade de consciencia 
e sou tolerante paro todas as religiões, repugna· 
me ver que nesta capital, em certos bairros, os 
ministros da religifio cntbolicn expõem-se a 
desacatos quundo appnrecom com suas vestes. 
Penso que isto denuncia enfermidade grnvissi· 
mo, n que o governo de uma noçiio cothoiica 
não póde ficnr indi!Terente, 

Vejo tombem a necessidade do crear nucloos 
de resistencia a esse espirita do incredul!dade e 
iibertinngem, a esse espirita mdu que destroe, 
e nada crêa, Entre outros meios lembro que é . 
tempo de crear-se uma universidade, fortaleza 
mornl, de boa doutrino, para combater os 
deploranis erros que se vulgarizam. 

Eis n'qui uma obra importantlsHima, mediante 
a qual os homens mais iilustrndos e capazes, 
reunidos em corpo doconte, poderiam çombuter 
eficazmente n má doutrina e vencer esse ospi· 
rito CJue nos vai minando, que nos amençn, que é 
por. ora um ,Pefi~o poqueno, mns que pôde to r· 
ll8l'·Se graVISSimO. 

O Sn, JUNQUEJR.I.:-Mns niio se c1•8o a univer· 
sida de por decreto. · 

0 Sn, JOÃO ALFREDO :-Ah I niio. 
O cloro devo sor instruido, muilo instruido ; · 

ninguom precisa ser mais instruido do q11e o 
sncerdolo, que ó o director da conscioncln 
alheia. Mns o qne se l'nz pnrn desenvolver o 
ensino necessnrio nos semlnnrios episcopnes ~ 
lletlllz·se a desper.n de uns 5 ou 6:000~. 
J~stns bagntelios nada vnlom. Melhor fôJ'fl 
quo, nproveltando, como ou jó disse, ns dispo· 
siÇões pnoil!cns e concilindoros do santo padre 
Luiio XII! e dn igreja em geral, entras~e o go· 
verno frunc:umente cm ouh·o cnminbo e désse 
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nos bispos poro o ensino os moios, quo nindo 
srjn- mo por•rn i L tido rlizor, nnncn lhos recusei 
dentro dos rcrmrsos de que rlispunho, o ás vozes 
npor•t:orlamonte. 

Sonhares, niio tomarei rnnis tempo no senndo. 
Esper•o qno mo doscultlnriio estos ligeiros obser· 
voçiles. Fnço votos pnrn que o governo, consc· 
guindo ort niio ir sua lei do snlvnç"o publico, o 
reformo cloilornl, entro com os snns bons dis· 
posições c com ns qunlidndos superioras rio nobro 
presidenta do conselho o de seus collogas, no 
cominho quo todos nós hrnziioiros drvomos de· 
sojnr, o qull nos ho de condnzit•ó pro~poridnde-
o do nproveitamrmto dos t'orçns·dn unção, 

Tenho conclui do. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Darão Iii ornem de .1\lello 
·(ministro do imp~rio) :-Sr. JH"esidontc, poço no 
sonado se digno relovm·-mo. si cm horn Li'io 
udiantndn ainda venho solicitnr sua illustrado 
attonç"o. Mns é que me sinto trazido á trihnnn 
pelo dever imporroso do mostrar a r:onsidoroçiio, 
em que tomo tls observações que forom produ· 
zidlis na sossiro do hojo pulos illusll•odos orndoros 
que tomaram porto ue;te debute. 

O honrado sanador pelo Rio de Janeiro aventou 
ainda o questão de legalidade da crcnção dn os· 
cola uormnl. 

Esto mataria foi já perfeitamente elucidado 
no parecer do illustnrda conunissüo, CUJO digno 
rclotor·, o homndo sen:rdor por Minas, ainda 
hoje justificou cabolmentc o seu voto em favor 
!los fundos pedidos pelo governo para aquoll:r 
institniçiio. A cscolo normul foi creudn por lei, 
tendo lido n competente vorbn no oreamento 
cm dous exercicios. • 

O Sn. ConnEIA :- Tttdo isso cadllcou. 
0 Sn. MlNIS'I'llO DO IMl'EillD: - A creo• 

ção do oscola normal foi obrn do legislador, 
n cujo iniciatil'a so devo tüo lllil institui,üo. 
Sem duvida eu, como jti o deelnrei, nüo teria 
expodido o docr·cto som JH'imeiro haver obtido 
do corpo Iogislutivo rostauraçüo du vorbn ros-

lwctivo. Dosdo, por·r!m, quo o ponsomonto do 
egislodor, momontnncnmentc inter·rompido, foi 

em fim realizado, ninguem por cor·to hnvoni quo 
assumo a rosponsobi!idado do mandar fechar a 
escola. 

A virtude d9 voto do porlnmont9 ó justamente 
cssn, snnnr a trregnlarrdude hnv1da nu I'(!nfizn· 
~üo de um ponsnmontn, rJuc nlilís foi seu. 

A cscoln, como ~nlro o scnndrr, QStti funccio· 
nnndo, com o maior 11roveito po1·o um olovnrto 
lllliiiCro do olumnos o sobrl'tudo rl" nlnmnns. 
que ulli ostiio r·c~:clronrlo o o•n>ino e hobilitnndo· 
so pnrn n com•irn do professor:rdo, o unlcu que 
so 11hi'O ás no>s:rs jul'on• p:Micios. 

O Sn. ConnEIA :-Cour os to nrgumento V. Ex. 
crêa umn universidudo. · 

O Sn. M!NJS't'no DO rMPEniO:- Nun~n mo jui· 
goriu uului'izlldO u rozul-o, rospeitn11Jo, como mo 
ClllllJli'C, U Jli'OI'Ol(OliVII do JlOI'fllmOn!O. 

O Sn. MrmrrEs DE AL~mtoJ.: - Estn do escola 
normni tnmllcm nfio fui polu Jll'ot'ogntivo do 
JlUI'fllmOIItO. 

0 811. MINIST.IO 00 IMPUniO; - Ü fl11Hlromento 
da crençiw du ijSCO!n normal, nüo foi o decreto 

do 10 do Allrll, o sim as leis que referi no meu 
rulutorio. 

O Sn. ConnErA:- Mos o focto tl que se fez~ 
uma dcspoza, que o poder legislativo tinha sup· 
primido. 

O Sn.'~!INtsTno no r~mmto :-O nobre sonn· 
dor· pelo llio !lo Janeiro, que hojo encetou este 
debute, perguntou-mo qual n importancin total 
dns dospuzus com o sêccn. 

A somn111. cxornda no mou rclntorlo, do 
ô0.731>:287n5s2, até n dnto do 2i de Abril, r·ola· 
tivn n ostns dospozas, foi revista o depois con· 
ferida no thosouro, paro cujo fim alli m:mdoi o 
Sr. Midosi, empregado da secretario do imporia. 

De occõrdo com n minha doclnrn~ão feita 
nosta tribuna, já' entendi-me com meu digno 
collegn, o Sr. miniotro da fazenda, Jlara orgo· 
niznr-so no thosouro umn domonstraçiio do 
toda n dcspeza feita com a sêcca do norte. 

0 Sn. CORREIA:- E V. Ex. a manda publi· 
cor? 

0 Sn. MINISTRO DO mi'ElllO:-Som duvido, parn 
chegar no conhecimento do pniz; osso documento 
niio só niio 1í reservado, como é ju.tnmente dos· 
ti nodo a osclnreccr o pniz o o corpo legisla· 
tivo. 

O honrado senador poJo Rio de Janeiro ainda 
insistiu nn pergunta que hovlo sido feita pelo 
nubre senndor pelo Paraná": em que consistiu o 
cngnno? 

.1~ d<'cinrci quo o engano consistitt em hnTcr o 
empregado Campos de Medeiros, incumbido 
dosso trn!Jnlho, nn arlministraçiio ·do meu iiius
trndo unteco~sor, contemplado em despezns da 
cõr·te pnrcel!as que estavam já contomplndns 
nus dospozos dns proviDcins. 

Mns rsto ó maturin !JUO deverá ser apurada 
na demonstração nrllhtmticu quo o !besouro tem 
do fazer. O rllustrado senador poJa provineia 
do llio do Junuiro inquiriu o governo a ros· 
peito dos contos prestados pela casn commercial 
de. Figueiredo & Comp. sobro ns dospozas da 
sêcco. Essas contas, como ou disso, procossnm· 
se no thesouro. Comprebonde-so quo niio é 
passivo! que eu venha fazer onui a tomada do 
coutns, quo se renlizn nnquciln repnrtiçtio, na 
quuJ, como disse, tem do ser formulada a do· 
monstroçdo autllenticn do todos as despozns. 

O nobr•o senador rcfuriu-so no nviso de 9 do 
Abril, mondando cessar ns despozns com n 
secco. E' cluro qne dovinm sor oxceptuodus, 
como foram, ns despezns,que fossem imprescin· 
divois por11 11liquid11çiio dos serviços o indo oxis· 
lHn 1 os. Niro er·n po.<si I' e! sustu r tudo h l'USC/IIllOll te. 
Us hospitnes, fl"'' oxemplo, osttrvuru clleir s do 
drH•Ilto.lS o uiio se lwvin do uwndnl-os umbor·r•; os 
retil'lllrtos ostu•·um por· milbures uccumulod"s 
nu r•u;oitni; urn predso intut·nnl-os, fuzeud" os 
rocoiiHw 110s pontos em que tl'nb11lhuvum p11r·u a 
suo subsistencin, 

O Su. TEixErnA JuNron :-E o engano dos 
2.000;000~ uns contns du cnsn Fisuoircdo? 

0 811. MIN!STIIO DO lMI'ImiO :- JJi disSO que 
o~tn torundu d1J contus .~u Croz no tltesouro e eu 
niro posso substituir-ruo o esse proct•sso. 

O Sn. Tetxr.IRA JuNrnn:- Mus nlio es!üo uinda 
liquidadas estas coutus? 
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0 Sn, MINISTRO DO IMPRUIO:- S. Ex. sabe 
que despozas !lestu ordem tôm o movimento do 
uma conta corrente. · 

A cnsa fazia fornecimentos nvultadissimos; 
car,·ognmentos que impo1·tuvam em centenas o 
centenas do contos, e as quantias que recebia 
nl:::umas vezes ostavnm já cnptivas do dospozns 
feitas. 

Nn liquidação Onnl feita pelo thosouro, vori· 
ficnr-so·hn, si são snld(IS m·editados,ou si hn saldo 
liquido. 

O illustrndo senador por Minas Geracs nnli· 
cipou da maneira a mais completa muitos das 
considerações que ou tinha do submottor á sa
bedoria do senado. 

S. Ex. justincoü perfeitamente n razão poln 
qual julgou a honrado commissão dever propô r 
o dí•cretnção do fundos para n manutenção da 
escola normal. 

Perguntou S. Ex. si ostiio nomeados todos os 
professores dessa escola. Quando tomei conta 
da pasta do imperio, encontrei as· nomeações 
foitas,cxcepto umn. Tendo submottido o decreto 
ú approvnçlio do corpo logisl~tivo, julguei q~e 
ora ri11oroso dever meu nuo fazer nomeaçuo 
alguma para a escola. 

Tombem perguntou S. Ex. si a quantia que 
está em "deposito no !besouro, bastava paru fazer 
Caco i\ dospezn até o novo orçamento. Acredito 
que chega, e o mesmo honrado senador bem o 
demonstrou no computo que fez dns despezas d 
da verba respeclivn. . 

O nobre senador pela provincin do Rio de 
Janeiro disse que dou-so á quantia fim diverso 
do seu destino. Niio hn Om diverso. A quantia 
Coi doada em benollcio da instr·ucçiio publica, e 
como tnl tem sido applicada ús despézos dn es
cola normal, de conformidade com a monto do 
doador. Quem faz a li!Jornlidade, marca ns con
dições com que esta liberolidnde é Ceita. 

O nobre senador pela provincin de Pernam
buco occupou n attenciio do senMdo com consi
derações dn maior valia a respeito da necessi· 
dado de se dnr expnnslio e desenvolvimento ú 
instru01·iiu publica. · 

Neste"ponto, senhores, não hn duvida que o 
nobre senador rlefend" uma causa sympnthicn 
a todos nós. S. Ex.poz n suu pnlavrn aUJOI"izadn 
no 1orvir'o de um ramo elo serviço publico, que 
ó hojn ·objecto da rogitnçiio e solicitude de 
todos os governos cultos. . 

Mns, senhores, a questiio niio ó ostn. 
Todos nó< nos vot11mns >em duvida n ossa 

notlilissimn cnnsu; todos nó' dPSt1jnn1ns nrdente· 
llJIIIILC IIII' l'I'Cllr~Ol'i b t-:ttillll!l'- p rn 1'1'81iZIII' I'SSO 
da.,idomtum. Ma., tem o JIIIÍZ p Ps"ntemente 
recUI'SO> COIII Qlll' JIUSSII au tnelltlll' a dOID\'flO 
do or•·nmonlo. destinndu no importante ramo dn 
instrucçi10 publica? 

O sn. ConnEIA:-Os recursos oficinas só niio 
linstam. 

0 Sn. MINISTUO DO iMPERfO;- 0 hnn1•ado se• 
nndor• cltnu exl'mplos dn Franco e dos Estados· 
Unillo~. Mns p1·in1eh·n CUIIIJll'O .nttendor á !litro· 
ronca immL•nsa que vai dos mr•·umstonrms !lo 
nus;o \laiz par•n ns dos pulze~, cujos brilhantes 
oxomp os o nobre senador cllou. 

A Franca supportou ropontinnmcnte o paga
monto do uma sommn collossul, dous milhões 
de contos de róis, como tributo de guerra ; niio 
só os ~ngou, como nnllcipou-lhes os prazos, e 
logo em soguldn o seu orçamento apresentou 
um excesso oxtraordinnrio do receita, pelo ln· 
cremento de sua renda. Com ossos ndmirnveis 
recursos do um pnlz que possue um enorme 
capital de ro'scrvns nccumulndns, o que se dis
tingue pela energia do trabalho e por umn aptl
diio mornvilhosn pnrn todas as grandes indus
trias, o pnrlnmento francoz pOde, logo após as 
calamidades da guerra, o!Terecer ao mundo esse 
grande exemplo do previsão polriollcn, vln~o 
augmontar em seu orçamento as verbas dest1• 
nadas á instrucção publica. 

Nos Estados-Unidos, depois da rormldavel 
guerrn dn secoss;io om que se armaram mais 
de trcs milhões do homens, em uma luta san
grenta do cinco nnnos, n íiJVida publica, repre
sentada por uma emissão assustadora, bnixou de · 
modo que chegou a ser em um só anuo nmorli· 
zada em 20LOOO:OOOH, voltando-se no regimen 
dn circulaçiio metnllica, que parecia impossível. 

Alas sea·iio ns mesmas ns circumstancins de 
nosso pniz? Creio que niio nos devemos illudir. · 

Estamos lutundo oom os c!Toitos, não de um 
simples desequilíbrio orçamentnrio, mas sim de 
umn verdadeira crise economica. 

Dou-se completa pcrturbnçiio do trabalho nas 
provincins do norte tlngelludas pela sêccn, de· 
crescendo consequentemente· a sua producção. 

Nas outras províncias os braços, que nlimen
tnvnm o trabalho a~tricoln, vão escasseando c 
niio ó possível substituil-os repentinamente; ao 
contrario, razões de boa pólitica acenselharnm 
que não se proseguisse mais na despeza cxtrnor
dinnrin que se estava fazendo com n introducçil'o 
do immigrantes, muitos dos qunes vinham aqui 
ser, não productores, mns consumidores. 

Nesta situação ditncir, mnls de 60.000:0006 
Coram tirados do tbesouro por e!Teito de um 
evento extrnordinario, pnrn soccorrer as vlcli· 
mas da sêccn. . 

Em tal conjunctura, como esquecer tudo 
quanto devemos ao futuro de nosso pniz e á 
segurança de nosso credito, vindo augmentnr á 
venturn a despRza publica som pondernr bem 
os sar.riOclos que nos oneram e os meios de 
fazer-lhes foco? . 

E demnis, sonhares, qual o serviço que se 
supprimiu, qual o verba sobre instrucção pu• 
blica, que porventura tenhamos eliminado do 
orenm•'nlo? 

E' extrnorrlinm·io, <rn horos. Surgem as subti • 
lrzr•~ de dil'oito com o Om de se ncgnr os r·ccursos 
pedido.< pelo governo pnrn n manutenção dn cs· 
•:ola normal. ' ·• 

O Sn. ConnEtA: - Niio suo subtilezas, silo 
questões constltucionnes do maior alcunce. 

0 SÍl, MINISTIIO DO !l[PERIO : - . Aceito a CX• 
pres~iio rlo nobre senador; apuram-se questões 
de direito poru ncj:ar J'ocu,·so~ á escola normal, 
A no 1uos1nn sossiio somos arguidos de restringir 
us dc1pezas com a instruccüo publica. 

O Ol'çnmcnt~ pedido pelo governo em relação 
a este serviço esti\ illitis accrcscido na sommn de 
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59 contos e tanto pnrn a esooln normal, o de 
l.S:OOop parn o observatorio nstronomico. 

Aqm estão, pois, cerca de 80:000~ nugmen· 
tndos em beneficio da instrucçuo publica. 

Como, pois, se diz quo somos mesquinhos, que 
niio correspondemos íl grande responsabilida~o 
que temos perante a civllisaçiío unlveronl? 

O honrado senador permittir·mo·hn que neste 
ponto ou, tendo a mesma aspiração ardonto 0111 
bem da causa da instrucçuo publica, niío es
queça entretanto o que nos impilo um dever de 
patriotismo em presença da situaçiío economica 
üe nosso pniz. As obrigações do governo são 
multi pias, o jámais póde ello consultor os in· 
teresses rones do paiz, collocando·se em nm 
ponto de vista exclusivo. O governo nunca está 
em má posição, quando aceita aquillo que lho 
impoem as c1rcumstancias de sua patria, no no· 
bro empenho de satisfazer as necessidades pu· 
blicas. Devemos avnliar bem o nlcance de nossa 
situação eeonomicn e a extensão do nossos com· 
premissas contrnhidos quer no interior, quer 
no exterior. 

Pois é passivei que vivamos sempre deste 
sy·stemn de expedientes, nugmentnndo todos os 
annos os empenhos do thosouro? 

Devemos nós, como temos feito, caminhar de 
omprcstimo cm cmprcstimo, sacando sempre 
sobre o futuro? Tudo isto niío siío interesses 
da maior ponderação, que o homem politico 
tem obrigaçiío do prover e acautelar? Curt•co· 
mos e-mfim entrar no rcgimcn de um orça· 
monto exacto. 

E' este o pensamento do governo do qunl 
tenho n honra de fnze1· parto ; longo do havei' 
a este respeito disparidade rio vistos, no con· 
traria todos nós estamos compenetrados do 
mesmo pensamento, comprchendendo a nossn 
responsabilidade perante o paiz. 

O Sn. Conn&lA :-H a muito tempo que a 
commissão de orçamento do senado estri nesse 
proposito. 

0 Sn, MINISTRO DO lMPEniO :-Justamente, O 
en estimo muito este nccõrdo de vistas em que 
nisto estamos. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Niío façam despczas 
illcgaes, o n instrucção publica poderá ser mais 
bem dotada. 

0 Sn. MINISTRO DO UIPEntO:-Disse O honrado 
senador, que entre ns mais importnntes neces>i· 
dados do romo da instri!C\>i\0 publica entre nós 
avulta a crençiío de uma universidnuo, qno im· 
prima no onslno superior umu dil'ecçUo har· 
monica e officoz. 

Sem duvida, ó esse o no>so voto. 
Porém o nobre senador pula Bnhla incumbiu· 

s~ de responde!' em um oporia dizendo - mas 
nua se crêo por decreto. 

Certamente, Sr. presidente, lois desta mngni· 
tudo só se fnzom colinboraudo ncllns o JIOl'lu· 
menta. 

O Sn. ConnmA :-O aparte do nobre senador 
pela Bahin foi a monircstoçiío de temor. 

0 Sn. MlN!STiio DO lliPGli!O!-Niio pi\de haver. 
O nobre songdor por Pernambuco roferiu-su 

a nomea~lios pura n guarda nuciomil. Estou 
certo de que u palavraa do nobre senador 

de modo algum tiveram por fim enunciar um 
juizo menos fnvoravcl com roloçiio n cstn insti
tuição. 

0 SR. JOÃO ALFREDO dá um liparto, 
O Sn. MINlSTno o o IllPEniO : - A gunr,

dn nncionnl do lmperin, nos dias ma1s 
lutuosos do nosso pntrln, justificou per
fdtnmonto os llns de stw crun•;iio, honrando 
os nltos Intuitos de um de noosos mais emi
nentes homens de l~stndo, o Sr. Eusebio do 
Queiroz. Posso dizol·o eu, que fui Lostomunbn 
nos l•nm pos do Plll'llf;UII)' dos serviços por elln 
prestados. Lá n encontrei, nn vanguarda do 
nosso cxor~ito, sustentando a digniduào e honra 
da noçiío. Só filhos da Bahia.,. voltarnm·, laurea· 
dos pelas acclnmnçüos 11e todos os brazileiros, 
tres r;oner~cs, sabidos dos lllciras de sua guarda 
nncionnl. 

O Sn. JUNQUEmA:-Aos infieis, Sr. ministro, e 
não a nós. Trntn·se sómente das nomeações 
illcgnes. 

0 Sn. ~IINlSTRO DO IMPERIO :-0 honrado sena· 
dor manifestou-se soctario dn centra!isnçilo ro· 
lativamente 11 assnmptos de ínstruc1'ão publica. 
Mus é isto mjlteriu j:í rcgulau:1 pelo Acto Addicio· 
na!, e devemos reconhecer, que nu assembléns 
provincine~ tum dado a este n8sumpto urna at· 
ten~ão pntrioticn. Muitas de nossas provincias 
de.spendem lllmunlmento com n insti'UC\'~0 pu· 
bhca u IBrça e n qunrtu pul'tij dus suns rondus. 

A' realização do pensamento do iii liStrado se· 
nadO!' so oppõem us tradições dos nossos mais 
eminentes humens de J~stado, que se occupa1·nm 
destes [l'l'uves nssumptos, prestan1lo relovnnte 
serviço ú causa da insu•ucç:io publica. ReGro· 
me no scnatlol' Bernardo Pureh•a de Vnsconcol
ios e no Sr. Visconde do Bom ll.eliro. Nenhum 
desses illustrndos ministros, nas importantes 
reformas que realizaram na instl'Ucr;ão publica, 
jnl:.:ou-so autorizado n iniciar a ·m(nimu alte.
rn~iío da•iulllo que neste ponto está ostatuido 
no Acto Addicional. 

O nobre senado!' mostrou conclndentemento 
a indisponsnvcl necessidade dos trabalhos da 
estntistica, o referiu-se á supprcssão da respo· 
cLiva directorin. 

Um de meus primeiros cuidados, entrando 
pnra n ndministrnçüo, t'oi providenciar conve· 
nhmtemente sobro este imprescindivel elemento 
de bom serviço em matal'ia do udministraçiío. 
O pluno qne pura este 11111 or:.:amzel om cumpri
mento da le1, cstl• om estudo na secçiío dos 
ne:.:ocios do impo1·io •lo conselho de es111do. 

Em I'Cln•;ilo á ver•bn destino da 11 fnzor· face nos 
serviços, que estilo 11 car~o dn bihlioth•Jca n:wio· 
nal,hn Indu 11 pl'oeetlenciu em tudo qunnto uddn· 
ziu o ii lustrado sonudOl', n quem tenho a honra 
de I'CSfllllldCl'. 

Jtl a I'Oillmissuo da comnra dos Srs. deputados 
havin coneordmlo em l'l!stahclocm· a VOI'IIII, que 
est1í na lll'opostu do goVijl'UO : o a commi>silo 
•lestn augustu cnmarn, do Jwrfeito nccôrdo com 
o>tiJ pensamon to i'or mim mnnil'osta<lo, ilropoz 
U lllCSliiU COUSII, 

JMn vo1·ba niio pódo sàfl'rel' J'cducçiio, o lo~o 
quo possnmos dispor do l'eCUI'SOs dove so1· uu· 
gmenttuln. Creio ter rcspontlido soiH·e os ponto~ 
Pl'incipua& am que tocou o nobre ~~enudor. 
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SESSÃO EM 2t DE AGOSTO aos 
Estou prompto n prcstnr no senndo quncsqnet' 
outros csclnrccímcntos que sojom nccessuríos . 

O Sr. Nunm• Gonç:•lvclii:-Sr. pre
sidente, niío ó meu iqtuito protrnhil· n discussiio 
do orçamento do impt'rio, pol'tJUe vejo que o 
senndo se mostra uncioso 11nra chegar no seu 
termo, 

Occupnrei por poucos mom~ntos n sua otton
çiio, com o unico flm do pedir n opinião do 
nobre ministro ncercn de um fncto que se dá na 
minha provincin, o que póde ler conser,uoneins 
lamento veis. 

Snbo·se que, cm eonsequencin do flng-ollo da 
sGccn que devastou algumas provincius do norte, 
um grande numero de seus infelizes habitantes 
procm·ou outJ·os provincins, onde esse flngello 
se niio fez sentir. A do h!nronhiio foi uma da· 
quellus que roccheram maior numero desses 
emiA"rnntes. 

Fornm niio poucos os cuidados da odministrn
çiio pnrn collocal·o~ do modo mais conveniente, 
e pnrn_esse llm fuudurum-se ulgnns nucleos 
colo nines. Niio sendo, porém, sulllcientos para 
receberem todos os emigrados, uma grunde 
massa delles procm·ou abrigo em outras partes. 

O termo da vi lia de r.I'Oatá foi, tnlvcz, de 
ludos os pontos Dljuelle pal'D ando mais nlllui· 
rnm, nttr~hidos pe a uberdnde do solo. Alli estiio 
millwrcs de emigrantes estnbolccidos com casas 
o grandes plantações,· monifcslundo assim o 
animo do permanecerem. Mas as terras que 
occupum siio de dominio prorliculnr, o o seu 
proprietnrio se vê na nlternntivo, ou de soJTJ•er o 
prejuizo total do suas lerrns, ou de e.npregnr 
os meios que n lei fncul tu pnru serem dosa lo· 
jndos, 

Constn que o mesmo proprietnrio solicitúru 
providencias do goveJ•no, rcclnmnndo pelo sen 
diroilo, e que acerca da reclnmuçüo !'oram ouvi
dos o juiz de direito da comarca e a cumuru mu
nicipal, quu ,·.onllrmarnm o facto nllel(ndo, opi· 
nnndo no sentido da indemnizoçüo do proprw
turio. Creio que no mesmo sentido pronun
ciou-se o presidente dn provincin, no enviar a 
reclnmnçiio no governo. 

Eu desejava saber o quo pensa o nobre mi· 
nistro do imperio com reln~:üo a qssn recln· 
maçiio e a esse grave e importante negocio; 
porque, si por um Indo é dí~no de respeito o 
direito de propriedade do cidadüo o quem JWrten· 
cem as terras occupadns, por outro m•o pódo 
deixar do merecer n mais séria consideraçno 
a sorte quu ngunrdn esses infelizes que lú es· 
tão em ~ronde numero, os quues, contando 
com a protecçuo do governo e com os scgn· 
ranças quo lho foJ·um darlns, se ostnbclecorftm 
todos r.omnnimo de nxnJ•rm a !li n suo resideOt:ia, 
como Jottestnm os LJ•ubnlhos o rnelhornmenlos n 
quu se tõu1 dedicado, o agora do um momento 
para outro podem Ucur som abrigo, CDIII)liOtn· 
mente ubnndonntlos. A consequencla disso é 
gravou moJ·ece alguma pJ•ovidencin. 

Pm·n que o sunudu comprohonda o numero 
dos indivhluos quo foram mornr nossas terras, 
basta suber quo duplicou a popula~üo; assim 
como quo, em consoquencin dos esforços dessas 
novos bnLitnntos empregados na pequena cu!· 
tura, a producçlio dos coreaes e do outros ramo• 

de cultura tem tomado proporções avullndas e 
nuncn vistas,com grande proveito dn locnlldadá 
pelo incremento c Jlrosperidndo cm quu.vai 

Nilo se trato dns deslinos de alguns mas de 
mi!hnrus de individuas que ln esmo; o proprie· 
tnrw dos terru.s, guo é um cidadão respeitavel 
por todos os t1tnlos, mostra-se attencloso para 
c~m elles, não desejn prejudicnl-os, mas tombem 
uno quer se1• prejud1cudo em seu domlnio e 
poss~, e pçde npenns no governo que tome uma 
provJdencw sobro isso, como parece de rigorosa 
Justiçn o C?UVeniencí~ publica, 

Ett dcsoJnvu subor s1 o nobre ministro entendo 
que 9 govor~o hn. de tomar por si essa provi· 
do~cw, ou s1 precisa de alguma medida legis· 
Jnt1Va. 

~-Sr. ~nr~o Homem de Mello 
(m11ustro do 1mper1o) :-Antes d.e responder a 
pergunta com que ,me. ncnba do honrar o nobre 
~onndor pela provmcJU do Alarnnhiio, permitia 
~. Ex. que eu responda a uma pergunta im· 
portante que me fo1 feita pelo honrado senador 
por Pernambuco, a qual me pnssárn no calor 
do debate. 
Pergunt~u o illustrado senador si havia qual· 

quer quesluo pendente entre o governo e a Santa 
Sé relntivnmonte á nomençiio de bispo para Per· • 
nnmbuco. Tenho u sntisfnçiio de informar n 
S. Ex. o de trnzer uo conhecimento do senado 
que n esse respeito nüo ba questão alguma 
pendente. 

O Sn. DAN'fAS (ministro dajustica):-Absolu-
.tnmente nada. • 

0 Sn, MINISTRO DO IMPRRIO :-Carece inteira• 
menta do fundamento a noticia. . 

Quanto á pergunto formulada pelo illustre 
seundor peJo ~rnrnnhiio, devo dizer n S. Ex. que 
o governo esln tolhido peln lei do orçnment•> de 
fnzor qualf)uer despeza, que nella niio esteja 
comtJOtentemento autorizada. · 

l)Gcon he~:o quo é precoria a posiçiío daquelles 
ret1rnntos que se npOS$aram das terras a que se 
rel'eriu o illustrndo senador. 

O governo, porém, niio tem recursos para 
indemnizar o propriotario dessas terras, 

O Sn. NuNES GoNÇALVES: -Podiam ser cedi
das d cumnrn municipal como pntrímonio. 

0 SR, ~IINIS;rRO DO IMPEOIO : -A ns~embféa 
provincial, em seu patriotismo, poderá dar 
algum auxilio para isso. O Estado, depois de 
despender sessenta e tnntos mil contos com 
soccorros ás victili)DS .dn slleca, bem póde espe· 
rur que ns provmcws, por sun voz, tombem 
contl'lbuom com o que puderem, partilhando 
os sacrincirosjá feitos pelo l!:stndo. Nesse sentido 
tllm sido as mstrucções dadas ·pelo governo aos 
presidentes de província, 

O Sn. JAGuAmnE: -Peço n palavra. 
O 811. PIIESIDENTE: -A discussüo fica adiada, 
1\etirou-so o Sr. ministro com as mesmas ror. 

mnlidudes com que fUra recebido. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do d!a ~3: 
Continun~iio dn 2.' discusslío dn proposta do 

BDVerno fixando ns dOSI\OZns do ministerio do 
1mporio, para o exercício de i88i-i882, 
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As mnterins já designados, a saber: 
Continunçiio do 2.• discussiío da proposta dn 

camarn dos deputndos n. 313, concedendo li
cença ao desombnrgndor Vicente Alves lle !'nula 
Pessoa. 

3. • ditn das proposições dn mesma cnmnrn: 

N. 300, mandando indemnizar n Brocknus da 
impressão dos llf,morias matltematica.• do Dr. 
Joaquim Gomes de Souza. 

N. i/;7, de 1879, autorizando a camnrn mu
nicipal dn côrte a contrnhir um emprestimo até 
a quantia de I;,OOO:OOOfiOOO. . 

3 .• discussão da proposiçiio da cnmnra dos de· 
putados n. 5, do corrente nnno, declarando que 
esta no caso de ser sanccionndo o projecto dn 
nssemllléa provincial do Rio de Janeiro, autori
zando a con~essiio de melhoramento de reforma 
ao. i, o sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

2.• uitn dn proposição da cnmnra dos depu
tados, que proroga por mais !O onnos o prazo 
concedtdo n Joiio José Fagundes de Rezando e 
Silva para encetar os trabalhos da lavra.de ouro 
do rio Cayapó e outros. 

3.• dito dos proposições dn cnmarit dos depu
tados do corrente anno: 

N. l.9, concedendo licença a' Vicente Antonio 
de Miranda, secretario dn inspecção do sou do do 
porto do Mnranhão. 

N. 20, idem ao desembargador do relação de 
Mntto Grosso Americo Militiio de Freitas Gui· 
mnriies. 

N. 29, idem no desembargador João Paulo 
Monteiro de Andrade. 

N. 67, ao 2.• oficial da secretaria do estrnn· 
geiros Luiz Pereira Sodré Junior. 

N. 33, idem no padre Beuicio Thomnz de 
Bastos. · 

N. 7l., concedendo licença ao juiz de direito 
bacharel Nicolau Antonio _!le Barros. 

Accrescendo : 
3.• discussiio da proposição n. 225 de 1879 

autorizando o governo u flt•mor definitiva~ 
ll)Cnte o contrato ]JUra irrigação e limpeza da 
ctdude. 

Precedendo : 
3.• discussão dos proposições dn comoro dos 

deputados ns. 74, 262 e 263 concedendo dis
pensa aos estudantes : 

Jesuino Uboldo Cnrdozo de Mcllo. 
Antonio Pinto do Almeida. 
Boaventura Mu(l'e~si do Cnsu·o Pereira (niio 

excedendo do mow·din.) 
LevuntúU•se n sessão tis 4 horas da tarde, 

69.• SES$ÃO 

Em ~3 de Ago .. to do 1880 

PnESIDENl:IA DO SU. \'ISCONDE DE lAGUADY 

SUM,.IAniO. - Exv~DIIINTK, - Pa.rocor dn commharro do 
JIOnsi'l'os o ardo atlas sobro a licença do dosombnrgn.llor 
Antonio Cimdido tla Rocha. - Attoutndod om Caho Jo"rlo 
o na froguoda dn Solotlatlo, om Jta.jubll.. DJscuuo o 
roquorimonto do Sr. Corrolil, Ollliorvao~os tlo Sr. n1l· 
llilltro da juslJça., ~\JIJll'OVIlÇi&O elo roquorlmento i.l.o Sr. 
Corroln.-OnoaM no mA. -Matricula úo osLuLianto,, AP· 
provaçlto 0111 S,n tllscussrro. - Oronmonto do lmJIOrio. 
Dhlcnrso do Sr. Juemuiho, EncorramonLo da. dhcu81ifo. 

A's H horas do manhã ro~·se a chamado o 
acharam-se presentes 30 Srs. senadores, n sa· 
ber: Visconde do Jagunry, Dias de Cnrva]ho, 
Bnriío do Mamangunpc,José BoniCncio, Teixeira 
Junior, Visconde de Abaeté, Corrcio,Dantns, Vis· 
conde do Pelotas , Dllflio de Souza Queiroz, 
Jnguaribe, Visconde do Nictherov,Boriío·da J,n· 
guun, Uchôu Covnlcanti, Visconde de Dom no· 
tiro, Visconde de Muritibo, Junqueira, Barros 
Barreto, Diniz, Chicharro, Bnrlio de Muroim, 
Silveira Lobo, Conde ilc Bnependy, Uibeiro da 
Luz, Lciío Veiloso, l'aes de Mendonça, Lcitiio da 
Gun ~a, l'ni'unaguá, Luiz Carlos e Fausto de 
Agumr. 

Deixaram de comparecer, com cousa pnrtici· 
pado, o; Sr;, Sinimbú, Fernandes da Cunha, 
Vieira ela Silva, Visconde do Uio Bronco e Sil· 
veira Martins. -

O Sr. Presidente alJriu a sessão. 
Leu-se a neta do sessão antecedente, e niio 

havendo quem sobre elln fizesse observa~ões, 
deu-sa por approvada. " 

Compareceram depois do aborta o sessão os 
Srs. Uiogo Velho, Cunha e Figueiredo, La· 
foyettc, Saraiva, Octuviano, Silveira da ~lottn, 
Durão do l'irnpamn, Anti1o, Godoy, Nunes Gon· 
<;uives, Alfonso Celso, Carrão, Christiano Ottoni 
Joii9 Alrredu, Bnriio de Cotegipe, M~ndes do AI: 
metda o Cruz Machado. 

O Sn. i. o sEcnETAtuo dou conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
D9 ministerio da justiça, de 6 do corrente, 

onvtnndo cóph do processo instaurado no copi· 
tal du província do Bohiu por occnsiiio do ciei· · 
tfio primaria a que se procedeu na freguczin da 
Penha. 

Do mesmo ministorio, de 6 do corrente, trans· 
mittindo cópia do ameio do presidente da 
provincia do 1\io doJoncit·o sobre o ultimo pro· 
cesso eloitorul tio pnrochio de Cnmpos. 

A quem fez a roquisiçiío. 
Do mesmo ministerio, elo 19 do Agosto, com· 

municondo que, não tendo uindn sido rocobidns 
pela secretaria os infnJ•moçõos solicitadas cm 23 
de Junho ultimo, sobre o pt·ocosso dos untares 
dus desordens 11110 so deram cm Cnmpos de 
novo as oxigiu c ogunrdu·us purn trunsn;ittir 
no sonudo. 

Do ministerio do impcrlo, do 19 do corrente, 
pnrticlpnndo ja haver requisitado do presidente 

. "' 

' ... 
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dn provincin de Perunmbuco cópia do oficio 
de 2~ tio Julho ultimo, orn 14uo o cnpit11o Ursulino 
da Cunha Torreão podiu 11. embolados no prosi· 
dente Dr. L una l~relre. 

tando o sou gosto. Por isso direi sem preom
bulo : a ando do auarchia ameaça tudo, asso· 
bo1·bar·. 

0 Sn. TEIXEIRA JUN!OII :-Apoiado. 
lntolrodo. 
Do me>mo ministcrio, de !9 de Agosto, re

mottendo ns actas da oluição de clnitor~s cspeciaos 
a qno so prollcdeu no din I .• do corrente om 
Santa Hltu do Jneolin~n, cm Minas Gcrnes. 

Do mesmo minister·io, do 20 dn corrente, on· 
vinndo n c•lpla da neta dn apuraçfio de votos, 
efTcctunda em i du corrente cm S. llruz de 
Suos~uhy, om Minas Geroes. 

Do pr~sidente da cnmor·u municipul 110 Ji· 
quiry, de H do Agosto, cnvilrndo os netas da 
elniç1io do eleitores cspecines a r1uo ali i se pro-
cedeu. · 

A' com missão de cqnstituiçiio. 
.0 Sn. 2. 0 SECOETARIO leu O seguinte 

Parecer 

• A commissiío do pensões e ordenados exa· 
minou a resolução da outra camnra que autoriza 
o governo a coneetlm· ao dcsom!Jarg:rdor dn re· 
loçiio de S. Puulo, Antonio C:rndirlo da Ro1:hn, 
.um anno do liccn~n cnm o respectivo ordenado 
paro tratar de sua ~ande onde 1 h e convier. 

Vieram annexo; 11 1•sga r·esoluciio uma petir.iio 
da parte o quatro nttestados medicas. • 

Na petiçiío alle:::a o supplicante que se acha 
gravemente doente, tendtl urg-ente necessidade 
{!o longo tratamento, cm um clima dilferente, e, 
por isso que é pai do numerosa família e sem 
outros meios do subsistencia, pede que lho seja 
concedida a licen~a com todos os vencimentos. 

O motivo de molestia o a grovidt~do desta 
acham:se plenamente comprovados com os nttes
tadn~ JUntns; a cnmara dos Srs. deputados 
mantendo o principio hoje invariavelmente ob: 
sr.rvado Jlolo porler leg-is!Htivo, resolveu que 
seja concedida unicnmente com ordenado u a 
commissiio, entendendo quo não ha motivo 'para 
f1•zer-se uma oxccp1;iio ri regro osLabulccida é de 
parecer '.lu.e a re~oluciio !los t•Jrmos cm r{ue se 
acha r·ed1grda entre em d1scussuo e sejn appro
vada. 

Snl11 dns com missões cim 23 de Agosto do 1880 
- Anlollio M. N11ues Gonçalves. - J. L. ela 
Cunha P1traMguá.- J. A11t'io. • 

Ficou sobre a mesa para enirar na ordem dos 
trabalhos. 

ATTENTADO E~! CAUO FntO & NA FRRGUEZ!A DA 
SOLEDADII, EM IT.\JUDÁ 

O Iii•·· Correia :-0 no!Jru ministro da 
justiça, discutindo na camara dos deputados o 
orçamento du repar•tiçilo a seu car~o, diss•J que 
niio gostnva do exordlos, que es~to banidos e 
siio do urdo gosto. · 

Sem acompanhar cm absoluto o nobre minis· 
tro na reforma rhetorica que pretende, deseJo 
aindn uma vez ser agradava! a S. Ex., respel

v, IV 

O .. Sn. CunnEt.l. :-Estão no conhecimento· do 
sanado os crimes audazes em que a autoridade 
so acha envolvida. · 

Vou agorn dar· lho noticia do um grave attOD·-· 
tado pruticndo contr·n o digno juiz do !lircito da 

.comarcu do Cnho Frio, o quül mo é referido dn· , 
qufllln cidade nestes termos : 

• Aeompnnhnva o juiz do direito, Dr. José da 
Motta do Azevedo Gorrêa , o an1lor do Nossn 
Senhora d'Assumpçfia, na procissiio que n 15 do 
corrente se costuma faze1·, c levava pela miio 
uma filha de ü onnos. Ao chegar ao largo, de
fronte da cadeia, viu-se aggredldo brulnlmenle 
pelo soldado de policia Antonio Gonçalve~ Martins, 
conhecido capanga do delegado do policia, que 
aos empuri'Ües o ia lançando para o lado em 
q no se achavnm Joaquim Manoel Fernundes 
llarboza c Olyrnpio Carlos Gonçalves da Costa, 
autoridades policiaes, que intentaram ~rondcl'o I 
Enliio o secr·etario dn camnra municlpal.e juiz 
de paz, Jo:rq_uim Antonio de Alcantora Pacheco, 
gritou: Eslcw insulta/idO a p1·imcira autoridade· 
da comarca I Correrum a gnrantir o juiz contra 
a prepotencin d:r policia o presidente da camnra, 
Francisco Luiz Per·eira Nunes, dislincto cidadiio, 
o major Cnrlos Rodrigues, José Remigio Car
doso e outros, quo <lisseram duras verdades 
áquelles individuas. O prestito parou, o povo 
estava indib"'lDdo, e muitos queriam lançar mlio 
das forquilhas dos andores e do outros objectos 
parn escarmento da policia provocadora e audaz. 
O juiz de dh•eito, apeznr de olfendido, pedia a paz 
afim do evitnr conllictos .. 

• A causa do desacato foi ler o juiz de direito 
annullndo a eleiçiio municipal; o em pasguins 
espalhados pela cidade a vida do mesmo juiz é 
ameacado. ' 

O Sn. JAGUARIDE: -Esta direito. 
O Sn. ComtEtA:- Este facto nfio carece de 

commentarios e exige providencias da porte 
do governo, o lambem informações, que vou 
pedir cm um requerimento. 
' Co·roligionnrios rlo município de Itajubá, pro
vincin do Minas Geraes, romettoram-me a pu· 
blica-fórmu de uma represonlaçiio, que cidadãos 
residentes nu froguezia da Solodade do mesmo 
município dil'i:,rirnm RO presidente daquella 
provincia,pedindo a exoneração do subdelegado 
ao policia. O facto allegado Justifica a repre• 
sontociio, cujas primeiras pa1avrns vou ler : 

• Os abnixo assignados, residentes na freguo
zia da Solcdadc do termo do ltajubtl', possuídos 
da muis justa indignaç1io pelo escandaloso o 
immoral procedimento do actual subdelegado 
da mesma freguezin, Antonio l'olontino de AI~ 
meida, vem,em nome dn moralidade o do decoro 
do uma sociedade que tom sabido razer-se 
respeitar, pedir a V. Ex. sua o:xoner•ação 
daq uello cargo. ' 

Depois os representantes narram o proce· 
. dimonto mais que renrehensivel do subdelegado 
paro com uma Ol'phã que lançou á perdiçfio, 

39 
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qunndo, como dizem os mesmos ropi'Osontontos, 
o !lo jnmnis reco boro dos exemplos de sotls poi~ 
sonno sovcrus li~iios do virtude. 

A roprcscntoçilo n~ho·so assignntln pelos sc
'nhOi'''s: -VignrioManoal Antttiu•s de SiqHairn.
Josd Prnncisco JliiQitst~ da Silva, nogocionte.
.1/allocl Jllai'Coll<les Paustino,inzondeiro o eleitor. 
-Ba!lcTín Soai'I!S Lou:ada,fuzondoiro o elcitor.
Mmwd.Tosú Fclisbi!l'lo,nrl.istn.-Sa.tltn!ino Som·cs 
da CoRtll, nrti>tn c oloilot·.-Josd l'il!ira dn Sil11a, 
fnzcndeiro.-Manot'l l'ictol'ino da Silva, fnzen· 
cleiro.-Brnto Gon.palvcs Rihciro tltt Laura, nt'· 
ti>tn .-João JJenl'irJIItr de Pm·ia, fazendeiro o· 
oloilor.-Cactano Jlen!'ique de Fal'ia o Costa, 
rnzendeiro.- Joaquim T-opes Guimarcics, ne~o
cinnte.-Je.mino Soco•as da. Sil11n, nrtistn.- Cn· 
piliío Mtmocll!ibei,·o de Cal'volho, fnzonlloh·o.
Josti cln Mattn Paes J11nim·, fnzondoh·o o ins
pector.-J!lonso Esteves Chavrs, no!(oci:mto.
Antouio Alves rll! Fnl'ia, L' jniz do pnz.- Jasd 
Avelino Teller., nrtist.n.-ilutonio Josú da Silva 
Peixoto, artista.- Manoal Fcl'l'eil'a dn Silva, 
nc~ocinnto.-U1-ias Alvas dct Silva, l'nzondeíro. 
-José fli!Jeii'O de Souza Peixoto, fnzonlloiro e 
cloítnr.-Josu Ribeiro de Jlfi1·anda, fnzendcíro.
Fmncisco rios Passo.1 Pcl'l'rira, profc;sor pnrti· 
culnr.-Jlfnnoat l'írí1'lr d.r. Silva Peixoto, fnzcn· 
dcil·o c eleitoi'.-Manod Ribcii'O da Sou:a Peixoto, 
fnzendeiJ'O,- F'ranci.1co N~tnas CaimbJ·a, fnzen
dniro.-Jo'l't!llcisco FlnJ'i!IICio rla Gosto, nego. 
cinnto.-Oamingos .Tosá SoaJ·as de Lima, nego
cínnto.-Joaquiín de Sant'Anna Camarista.,o!eitor 
c fazondoiro.-J!IIWI'ico .Tasd de LoJ'e11a, nrtistn .
Jorio Manael ela Rochtt, nrtistn.-Esuvcia Lobo tle 
Souza, Jlrcfessor pnrticnlnr.-Josd Rm111ratclo da 
Costa. Ma11ca, olcitoJ·.-· Savc1·o Fm·wmdes tln 
Silva, lnv!'lirlo!',-.TOiio dn Costa Mmu·a, l'nzen
deiro.-Omnrr.lo /i'il'!llO Ribeira, fnzénlloiro. -
João I,~uncio Ribril'a, rnzcndoiro.-Cancliclo l!Jntt· 
cio da. Silva, fazendeiro -.Tasd.Canrlirlo da. Silva, 
fazendeiro.-Manoel Ribeim tla Fal'ia, nego· 
cionto.-Jonqllilll Xalliar Pl!l'l'CiJ'a, ogonto do 
cOJTOio.-Antanío Jo.wicla Lorena, fnzonrloiro.
J!falloel José F'm!fmdas, flrzendeiro.- Antonio 
Augusto ela Silva, fnzendei1·o.- .ro.w· Antonio 
Alt•os da Silvn, Ol'!Ístn.-Antonio Sal11stin1JO Re· 
bolfo, csoriviio do pnl!líco. 

Entregarei no nobre ministro n pnhlícn-fúrmn 
que me foi enviado, si S. Ex. descjnr. 

Esporo qno o nobre ministi'O, reconhecido n 
oxoctidiio !lo fncto, providoncior:'r como é do seu 
dever .•• 

O Sn. _l)ANTAS (miui.ltJ'o da jusli<tt): - Nfío 
tOlll dUVidO, 

O sn; ConnF.JA:- ... nãosrí nor impulso do pro· 
prin responsnhilidnllo, senüo tnmhem ntton
dcnllo i\ considorn~lio !'cito om nm olllcio que n 
cnmnrn municlpnl dn villn de S. José llo 'J'n· 
lllllll'l', nn lli'Ovíncín llc S. Pedro do 1\ío Grnnde 
do Stil, mo fez n honra do dirigir c qno rocohi 
no entmr t1ojo pnrn cstn cosn: •qunndo o povo 
p~rdo n connunro no justiçn dn outoridnde, umn 
Cl'ÍSO 11\0ilOnho se prcpuro, • 
~o i lido, opoindo e JlOSto om discnssfio, o SO· 

~UllliO . 

Roquol'imento 

• 1\cquoíro fJLlO pelo mínístoi'Ío do justí~o so 
poçnm ínformoçõcs no governo sobro o nLlon· 
toüo do qno foi víetírnn o juiz do direito do co
morcn rio Collo Frio quando ocomponhnvn o 
ondor do Nosso i:lenhoro do Assumpçfio no pro
ciss1io, qno tovo log-m• om W do corrente moz· 
o !Jcm assim si o cidadão Antonio •rolontino diÍ 
A/moído nindn cxcroo o cargo do sulldole~odo 
rln froguozio rio Solotlmle do termo do Jlnjtlbú 
Jll'Ovíncin do Mi nos Gorncs. - Jllanoel Fraiwi.1cÓ 
Correilt, • 

O Sr. Dnnt:ro,. (ministro tia. justit:a) ·
S1·. prcsídcnto, nínrln não chegou no meu con'he· 
cimento ínformnçiiu nlg-umn sobre o fnoto de 
gue occupou·se o honrado scnndot• cm primeiro 
lognr, o do ter soffi'Ído o jtliz de dil•eíto do 
comnrcn do CniJO Frio um dcsocnto.,. 

O Sn. T,EXo Vm.r.oso:- Um empurrão. 
O Sn. DANTAS (ministro da justír,a):-.. um 

ompul'l'iío, como diz o nobre sénodor. sf não 
vier n inl'ormnr.iío, si não chegar nté nmnnhii, 
oxig-il·o·hoi p!Írn CO!lllllllnicnr no honr~do se
nador o no senado o ~LlO houver n to! respeito. 

Sobl'o o segundo fnclo lambem' pi'cmetto n 
S. Ex. inrormnr-me_e trnnsmittir-lhe op}lcrtu
nnmcntc a mformnçao. 
. O Sn. Connr~r.\.: -l'údo-se npprovm· o reque

rimento? 
O Sn. lhNT.\S (mi11istro ela justimt):- Som 

iluvidn e eu voto pot• ollc. ' 
Findo o do!Jnt~, foi npprov~do o rcrjuorímonlo 

do Sr. Co!·reill. 

OllDE~! DO DIA 

Enti'DI'IIm em wrcoím dis•mssiio e for·mn suc
cossivnmcnte opprovndns os proposicões dn oo· 
nw,·n dos deputados ns. 71>, ~U2 c !W3 conce· 
donde dispensn nos cstuduntos: .Tcsuino Ubnl!lo 
Cm·doso do MeiJe, Antonio Pinto Díns de Almeida 
o llooventurn Mogessi do Costro Percil'n, 

onq.<llEil"fO uo rltrrmro 

Achnndo-so tw solo ímmotlíi!to o Sr. ministro 
do imporia, foram snrtcudos paro o depuloeiio 
que o devia reco/Jer os Srs. Correio, Luiz Cur:los 
e !'aos de Mondonr.n, o sendo o mesmo senhor 
introduzit!o no snlüo com as formnliilndos do 
estyl_o. 'tomO!! nsscnto no mesa t'1 direi tu do Sr. 
Presidente. · 

Continuou o se:::nndn discussiio da proposta 
do poilor oxccntfvo, flxundo n dospozn rlo mi· 
nisturlo do imporia, poro o OXOI'cicio ile 1881-
iBS~. 

O S•·· .Jnguuribe pretendo rnze1' ol· 
gumns uprecio1•uos sobre n politica do nctunl 
mlnisterio, ou iíutcs llu presento sltnnçiío. Podo 
dcsculiJU do qt1e em su"s oxp1·essues posso por 
ventm·u desngTndnr nos no!Jt•os membros do gn· 
IJinote, porque pt·otcstn que tem o malDI' rcs· 
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peito o ntó vonornçiTo por suns possons. Segno, 
porém, no !JUO. vu1 dir.or o impulso do seu pu. 
triotismo, porque muito lho merece 11 sorte d<•sto 
poiz. Docluru fJUO s<'• fullurú cm seu nome, pois 
quo níio tem uutoridudo o uindu monos commis
siio do partido nlgum. 

Pedindo pormissiio nos nohres sonntlorcs seus 
amig-os, qno se emponhnrnm no ultimo debuto 
rolntivnmenlc n umn propnsi~lío cuuneiudo pelo 
Sr. sonutlor 1.'cixei1·u .Junioi·, ohscrvn que os> o 
}Jroposição tem cm sno fúrmn nlgumn nsporezn, 
mns niio foi complctnmenlo tlcstituidn de YCI'· 
dndo. J~m outros termos, n proposir.ITo níio p<'•tlo 
nlcnnçor o CDI'ncter de muitos servídores do Es· 
tuuo, elo um o antro pnrtído, mus eontém muiln 
vcrdnile; ó incontostn1'ol fJller fJUnnlo o um fJUCI' 
rjunnlo n outro partido. 

J!n cnrnctores muito di,tinctos, muito putl'io
ticos~ mns sujeitos n grnmlc ternu1·n de coJ·n~iio, 
não podendo JlOr i~so rosisli1' a nn1igos c pnrcm· 
tos, o os I'Üo nrrnnjnndo. . 

Pnrn que niío pa1·cca qur. phnnlasw, rcr.or· 
dar:'t alguns fa~tos mníto reecntcs. llcfcro·sc, 
por exemplo, :'t pc·o!Jibir;iio csw!Jclecidn pela 
nltimn lei elcllornl de rcr.ehcrem os mcmhi'OS 
de tuna c Olllra enmnra empregos, Jll'ohilliono 
rJuo foi sophi~modn. 

Hcfcro-sc nindn :'t gTntHle inlltwncia do uma 
pessoa nesta situnciio, que tem a fclicidnlle do 
JlOssuit• Jllhos muito honestos c muito cllorece· 
dores, os fJUacs todos tiYermn immcdintnmente 
noment'iio puro Jognrcs imJlOl'tnnlcs, sendo fJllC 
mesmo os qne nüo estnvum aintln no gozo de 
seus direitos JlOiíticos, nns proprias academias 
cm que csludnYnm forum p!'<lcurados pnc·a servir 
uns mcsns do nxnmcs. 

'l'cve, pois, rnzüo o hom·o<lo sennuor pcl" 1\io 
do Juneiro o t<inda Jcojo o Jornal do Commcrcio 
yem dor-lhe mnis rnzão. Allut!o á nomcn~ão 
Jlnrnumn varn cível da côrte, fJllll levo o chel'tl 
de JlOlicin, o fJIWI nliás não se IIOI!Yo, como lo<lo> 
snhcnJ, com n devido regnlnridndo nnto os ncon· 
to<:imcntos <lcpiOI'nvci~, que o todos ontl'isto
eernm nu cnpitol ilo ImJICt·io na ultimn eleir.iio. 

Não pretende conto;;tm· no mn~islJ'ndo do 'qne 
~O tl'ntn lllOI'CCilllCIIlO C lcnbílilntliOS Jllll'll O Clll'g"ll 
pnrn qne orn foi nomrnllo, llli•H tnm!JCn> ú coc'lo 
rJuo·um sem numero do ma:;tistJ'O<lnscom muitos 
mot·ooimonlos c bons scrviçM, dirit mesmo o 
orndoc·-com scrvi,·os supeJ'iüi'Os-tom idontieo 
n ~r irn~iío c niio cmiscg-ur.m vol· :1 rcn!izndn. 

"lns, JIOI'IJUO isto? l'oc·r1 uc o nomondo tem 
certns lígn<;lio~, n qno os ministi'Os niio JlOdornm 
resistir .1~noorrn, port:11cto, unw g1•nndo yoc•dndo 
11 l!l'O[JOSiOÜO do IIO!Ji'O ~CnodOI' pelo 1\ío do .ln· 
Jlllll'O. 

Depois do vn1'ins o!Jscrvnt•iíos ~obro n fúc•mo 
<lo govec·no dos cliveJ'sos Eslndns !ln AmeJ•icn do 
Sul, pondero o OJ'mloc· fJIIO, 0111 sun oplnifio, deve 
Jll'illlilpiiJilJOiltO Ul.tt'iJlllii'·SO IÍ JlOI'Illllllencin, ill· 
tlivisi!Jilldntla u intugl'idnllo dn nnti~n colouin 
JIOJ'tll)IUezo-:'t fort111W llo JlO>Silit' 11 SII!JCdOI'ill dn 
nossn Con>tit.ui~iio, 

Scntlo nssim; níio púdo clcixn1' 1lo lnmontnr n 
sMc·ognitliío, fJllC vô domino I' <'III nl!ltlllllls l'e· 
giües 1 llo ilut· cu!Jn1\n Jllt1~11Jn Cul!í'lilniP~O. 

Niio SO IISSU~tOII O lll'lldOI' IIIUilfJ oniquunln O 
minlstocio possntlo tc•ntnl'n de fnzoc• umn t•ufol'lllll 
eleitoral JIOI' moio tlo rcfOI'IIIIl 1!11 Con,litnit:io, 

porrJUO cm todo o cnso dopomlío esta do um 
Jlrocesso longo, c dcmnis o sn!Jedorin dn nn,fio, 
pol' intermodio do seus reproscnlanlos, oppÓrin 
os ncccssarios embnrnr.os poro que so niio ope· 
rnsse umn reformo prcclpitudo. 

l'm suo opinliio, Jlor<lm, · n rerormn clcíloJ'ni, 
que se projecta octuaJmente, ó muito mais 
nmpln do que a que ror rejcitc1da, e nluito mnis 
JlOI'igosn, por isso qnc tl disfarçado, c que o puiz, 
dcspJ·cveni<lo, não ponsondo bem no perigo, n 
que t! nl'l'nstndo, nlio t1·ata du oppur os cm!Jn· 
I'IIÇOs no scn ul~unco; e JIOI' Ollli'O Indo ni ndn 
pm·igosn porrJUO, umn vez dudo este precedente 
do roformnr·sc n Constituição no que clln tem 
rlo mnis cssencinl, sem tlizcr-so ulcils qnc <i 1'8· 
formct, succoder-so-l11io d'nrJui ern dinnto mnusús 
outrns ns t•cformos c ontiio-mlcus Constitui6io! 

SoiJI•e cstu tiHlmn diseorrc o OI'ndor duúdn· 
mente, inwcnndo, pnra dcmonstc•nr quonto 
importo resJwilnr n Conslilniçiio o ser molin· 
ch·osn cm tocnl·n, os oxcmJIIos da IHglntcl'l'a o 
do Fi'llll\'ll. Emquunlo DfJUelln cnminhn Ormo 
o-dc:;;as~ombl·adn, cstn, nlit'ts ndi:mtndissimn e111 
cLvilisnr,ii_o, <! fJtWs! sempre sujcitu n pcrtur!Jn· 
r;ues, O lll!lf(Uillll SObe fjUUI SCI'Ú SOilflltiU'O, 

A nossa Constitui~iío ú npontudn como uma 
rias rnilif1 nnlign::, potqno pout'ns siio as qno 
r:ontncn qnn'i UO anuo~. Solfreu umn J'ol'nc·mn, 
nn opiniito 1l1J muito g-cntt~, eomu 1ú1 <lo OI'!Hlol', 
um poiH:o rr.volncioulll'ia. Mns crnllm foz-se, o 
paiz n sPnccionou, vomos Yivcndo. 

Agorn, porém, qucr·si' rcfoJ'IIlnr n Constitui· 
~üo no rtne tem do csscncíul,e isto sem so1· pelos 
cnnacs competontr.s-o·qtw t! lle immenso po· 
rig-o ! · 

Diz que se JH'ojeet:l n refol'lnn ela CotJsli tui~pn 
110 IJUO tem dt! QS~CilCilll, púl'CjUC Vt}J'Sll S•)IJI'O O 
podot·, fJUO lli7.1'l'SJWito nos mais nobres dir,:itos 
tlo povo-o poder Jogis!util•o. 

Tambem nu snstcnt:n;i1o desta thcsc uc>cn· 
voJyo o orauu1' lnrgn nc·gnmontneão, cone! nimlo 
po1• protestnr pnrn fJilO sn niio deixo passar tiío 
puc·ig-oso [ll'l'C<Hionte-rpw póde ii' ató no ponto 
de untoriznt· <JilO a lllllllurchiu no Jlrnr.il sdn 
clf!Ctivn ! 

Jnl:;n que o CorJslilni<·ií·• csluhclcc:cltcomo 11111 
tlo sctis principias cal'tlNios n cnonm•chin,c I'Ô iJIIU 
estão nmotlçndns niio s,·, n Cun~tituictio cunw ít 
monnrchin-rcslnntlo s<í cm pouco-o f<irm:~ do 
(I'Q\PQJ'J10, 

o Si vicc· n rMorma r.rojcl'lndn, n nmcw•u turnn· 
SC mniOI'1 O l:'t se Yilü eis tl.lUiS HI\COI'IIS "t.Jn U!Jt"H\ 
:wiYtH"!!io-n Constitnir~o o n mnnnrchin! 

O rjno se1·:'t o lll'uzit' sem o monnrchio, podem 
db.<H' os peusndorcs; elles concebem fncilmcuto 
rJLW, nmn ver. ac:abndo o~so clcmcnlo do JlCI'lllO· 
ncncin, o llrazíl níio continmu•i< o Yi1'UI' iulll· 
:;mi mente. 

A' um ntlnrto do S1· •. Sih•eirn Lo!Jo, tlizcnd<l 
que poi·reitamentc-r'ol' nmn confcdcJ·açiTo, !JUO 
tl o futuro fJUO o agrwt·tln. o!Jsel'\'11 o onuloc· que· 
si o nolll'o scnntlOi' vil n desejo que entro Jc(•s 
existo tlo ser ministc·o, !Jecn p(,l}c ttl'nllnr o que 
OC(llllr.cel'll 110 tlin Clll Qllú !lidOS OR lfll'aii•JCil'llS 
Jllltl<JI'Cnl nspil'lll' no JIOUill' SIIJll'l'lllO I ' 

Nito se conto co111 o exemplo dos B;tnt!os· 
lJuidos, JlOl'IJUO, COlHO SI! SIIJHi, !1 sanguo nlli Ú 
ontl'll. Qmm<lo urJllCllo~ Jllll'ilnnos icnml:;c·nram 
t.ln [ugl:tllli'J'n 11~1·n tt AlllOI'icull'OUXút':tlll CUIHSI:;:o 
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o gormon da republica, o gr.rmcn da indepen· 
dencia, e effectivnmente formarun1 colonias, que 
se regeram Eor muito tempo, qunsi que sõ 11or 
suas lois. Foi necessario que surgissem as 
grandes questões do impostos para que n indo· 
pondonciu se tornasse definitivn, sondo a Ingla· 
wn·a foi'Çnda a reconheccl·n. 

A insistoncia dos nobres miuistros cm alterar 
a Constituiçiio, ou oxplicitamento por maio de 
umn reforma, ou ilisfarçadamontu por lei o1·di· 
naria. niio é sem dnvida um expcdient~ de que 
SS. EEx. se soccorrnm paru muntCI'·SC no 
podot•; mns assim póde parecer, o ó naturul 
quu pnreçn, no que alilís os nobres ministro~ 
nfio seriam os primeiros, visto como a historin 
citn varias governos que :í expedientes têm re· 
corrido, o expedientes ruinosos pum o puiz, 
nfim rle continuarem nn domínaç:,o. ExPmplo 
bem frisante disso foi o governo de Napoleão III, 
que emprchendeu a cumpnnhn ilu Crirnén no 
intuito, que conseguiu, de f:tseinnr o povo 
fnincez com u ~lorin militar, llrmnudo nss1m o 
segundo irnporio. 

Convem, todavia, observar quo nüo ó hon· 
rosa o governo de expedientes. N'ffo é justo ~uo 
urna.nnçüo como o Drazil estacione prosa como 
se Mito á reforma da cloiçilo directa, da qunl os 
nobrOs ministros tudo fazein depender, segundo 
tôm rlcclarado JlOI' vozes no corpo lt•f(islntivo. 
HR leis importontes, como por exemplo, a dns 
sociedades anonymn~, que veíu du outra cumnrn; 
o porque nfio tom tido nndumcnto? 

Retorquindo o Sr. Snraivu (presidente do con· 
selho) que disso niio se tem tr:•t11d0 JlOriJUC 
n respectiva commissiio do senado aindu ni1o 
deu pnreccr sobre essn lei, pondera o ornrlor em 
resposta que, si o ministcrio se cmpenhns~c por 
osso o outras roformns, :ts commissões do 
senado teriam dnrlo poretJor com mais llrevi· 
do do. 

O orador iii em outrn occnsião leu no sonn•lo 
algumas paiavras do honrado (ll'esitlente do 
conselho, consignndns om Uilll'elatorio de S. l~x. 
qunndo p1•esidento do Pinuhy. EntiJO dizia o 
nobre mmistro que, dnnrlo·sc ao pniz bons pn· 
rochas c bons mngistrudos, bem iriam as couso~, 
nem ora mister reforma política. Pu reco qno, 
quando assim se exprimia o nobre ministt·o, 
cstuvn mnis do quo hoje (H~rto da vuni:Jtln, i't'ü· 
ois•1n1os mnis de ndministraofio que tle politicu, 
o o que infelizmente o poiz está vendo n cuidn· 
ram o< nobres mini>li'OS mais do l"•liticu iJUO 
do :tdmínistrnmio. 

B>pcrava o ôr1ulor que o hont·ndo prosideJttll 
do conselho, qno j;í pertencctl á lioa e~culn eon· 
serva:lora, o indo so rescnlisse do benofico in· 
Oux11 dessD escola. 1'ratnndo dn inllucnciu oxel'· 
c ido pelo Gi·eein sobre os romanos q uo n eon • 
quistnrum,diz HOI'nclo que-capta Grrocirt swv11m 
victol'em cepit, somi•lhantenwnLc OI'IJ tio osptll.':tt' 
que o nobre presidente do cunselho, fJiissnnilo·a 
servir o palz entre liberuos, lonA"O de doisur-so 
ussimillnr, muito pelo contrnrlo levu-se no> ~<'HS 
novos co-rolíglonnrios os IJOHs p1•1nuipios "m 
que 1'1\rn educado. Em vez di•so iufclizmonto, u 
'llOia·e prosi~onle do conselho, alhís com IJoas 
inton\'i'ies, receia desngl•ndar nu~ nmlg-os, c i~sn 
do nlg-um modo o tolhe de sc~:uir umn politica 
vordndcirnmenlo dignu desta nome. 

Rcnlmcntc cumpre distinguir a politica do 
Estado du J10lilica do partido. Perfeitamente 
olucidn ~ste ponto um trecho de Vuchei'Ot, a· 
cuja leituru o orudor procedo. Sohro o tumulo 
de Casimil' ·Périi!l', dizia Ho~or-Collard •que a 
politicn tinha nlgumu 1\UUSII dn divino: es~n é n 
politica de l~stndo, ~ue so runlçn poln grandeza 
do; llns e pela noiJrew 1los meios. A outi':i que 
so dirige li fins medíocres e emprega meios 
monos nob1·es, é n politica do purtido. • 

Interrompido por vurios 11Jl81'tos, entro os 
qunos algun, do Sr. Saraiva (presidente do con· 
selho), convidand'o·o a declinar os factos pelos 
quat•s entendo CJUC o actunl gahineto tenha feilo 
politicu do purtiilo, o m·udor entrn na nprcciuçiío 
do que se tem dndu nas p1·ovincias de Pernam· 
buco u do llio Grnndo, ondeá propondel'tmcin dos 
finados Bul'fio do Vil la De lia c Mu1·qn~z 'do nerval 
sucliodcram inOuoncin~ opposlns, eiTecltwndo-so 
assim mutaçi'ius vcrdudcil'ltnwnto thcntrncs, tu! 
foi n rupidez com quo se t·ealiznl·nm. No Ceará, 
para ondo os IWht·os minisu·os, no emvez do 
que J1l'nticararn com Pornnmhuco, muito do·· 
mora1·nm a nomca~iio elo novo prl'sidenlo, houve 
n lnnu•ntar os acontecimentos do S. Francisco, 
do Mnt·an)(unpo, do Al'aimty e do outras locnli· 
dados, onde os consoi'Vadorcs foram victimndos 
por terem tuntmlo l'loitear n eleiç~o. como o 
orador fuz vôr· lendo ·varies trechos do relalorio 
do chefe do policia, n re;:p~ito das occurr~nc.ias 
do S. Frnnci~co, e um arLI);O de um jlcrlodtco 
ceal'unso Ped1·o II. Em grnndo pn1·te do paiz 
oilservnm·so, pai<, tlisscnçiíos outro grupos c 
desobndioncia :is ordens do governo: c será esta 
a ~tt•andu politicu, a politica da nação? 

Continuando na demonsu·a~iio de quo o go· 
ve1·no doixu-se possuir de ~ontimento pnt·tida1·io, 
lembra o ot·ndor n domissiio do cnpitiio Dantns, 
dcmi~~iio ~ne considorlt ntó inrJUisitorial. Es· 
crcver1 esse otncial uma phrnse duro, com 
reluçfio no presidente dn provjncia; mas foi·O 
em ,umu ·carta particular: p9dO. 11~rv.on!ura. 
constder31'·~o isto como neto do mdlsctplma ? 
i'OI' iguul l'út·mn siio nctuulmente (H!I'soguidos 
no llin Grande do Sul todos os que tilm o nome 
do Jlloroô, "'corto que o nob1·o presidente do 
cansl'lito, tanto nastos como em fuctos analngos 
em outt·us provincia~, niul tem tomucJo u purte 
pi·imdpnl ; un1s S. Ex. 1011.1 colh•~:'s clwfes de 
pnnifl,l nc>Snb pi'uVitli'ÍliS, e ll'uhi o mal a CJUD 
S. r..:x. nitn pt'tdt, t·c~isliJ', 

Com r"lnçüu li Bnhiu ó pura notar quo tem-se 
con~i·t·v:lllu o prcsiilcnt• nomeado pelo lrnnsncto 
mirtt~lerÍil, o i(tl.l! tumiJoni deu·su cu1 Mm:.s Go· 
ruPs. A:-;sirn mnnirustn·sc o governo contrnrlicto .. 
I'ÍII COII.I 11 cli!CIHrU~iiO ~O St•, pi'OSiiiOnto dO COO• 
selltu; n IJilUI ll'nlnndo dos no~ocias do Porndnl· 
lmco, diôse qut•, qnando i'Hho nm ministm·io, 
d~vem rolirnNo os prosidontos ,elo provincln 
(lO I' Qjo:~c A'llllinett! nnmtmllus. E' muis umn I'I'OYa 
ile que, do pi ul'nronciu uos p1·incipios, dominum 
con.•iill'l'n• Õil~ dot•il•udus do rohu;õos pt•ssonos. 

i'or tudo quunto ucnbu do cxpÔI', ucretlitn o 
OI'Udlll' que rnclhot• l'uriu o :;ovot·no ~i, dt•ixundo 
dr• purtu li politi"n quu Ll'm · SOf:Uirlo utó hoje, e 
niio li ·undu l'ulll.lmcnto o puiz 11 itléu du rnformo 
nl,.itornl, all<•ntlu<so n outi'US ne~ossidadus pu· 
hlit·as mais urgonlcs. Poul'o irnportu HO fn\'" n 
uloi~iiu pu r u1u ou dons grl10s; c liH governos 
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putriotionmento inspirados e resolvidos n roR· 
peitnr 11 libordmle do voto, n oleiçiio ser:\ do povo 
c st\ment1J do povo, 

Faz em se~uldn o orador vnrins pondorncues 
sobre n projoctndn rofo1·mn oloitornl, ostra· 
nhnndo que se procure snuu1' o mal existente 
r.om oulro poior, excluindo·RO do direito de voto 
muilos milhnrcs de braziloiros. Ponsu que os 
nnal phnhotos niio devem volnr. · 

As instrucções du 1822 estubeiocinm u flirmn 
por qno devinm volnr os que niío snbinm ler; 
mnR ndmittir n volnrcm os onnlphnbetos, exi· 
ginrlo voto escl'ipto, não parece razoavcl. En· 
!rotante adrnitte varias reslricçues á exclusão 
dos nnalphnbetos, sendo que se devem rospeitQr 
os direitos adquiridoR, niio se tirando o voto aos 
votantes já qunliflcados antes dn rcformn. 

Nesle nssnmpto de rcformn olcitornl o gubi
neto nfio gunrdn a coherencin com o seu partido. 
A olcgibilidado 1los ncatholicos, por exemplo, 
foi consirlerndn qneslfio do tnmunhn importnMia, 
quo dou lognr uté n divisões no seio do min is· 
terio G do Janeiro. Vem o gabinete actual e 
deelnru nno fuzer !Jncstiio disso I Como explicar 
!fio singulur prooodimenlo? 

Ontrn oxclnsiio é 11 do~ que nfio apresonta1·om 
provn de rendn. Contru esta hiio de levantar.se 
ninda maiores r.!nmoros quo contt·u u dos annl· 
phailctos. N1io púdo o orador concordnr om qne 
massas numci'Osas de cilludüos sejum assim 
oxcluidos por failn do prova. Boa parte dos 
lwililanto~ dos campos perderfio o direito de 
voto, sob osso prolexto. E' o que acontecerá, 
vcrbi U''alia, nns províncias onde grande nu· 
mero do cidndãos vivem da erinçõo do gado, 
sendo que o imposto que por isso ·pagam não 
~ttin~e o quant11111 do projecto. , 

Acha odiosissimo o antagonismo, em que se 
vni oo!locar n populaçiio dos campos com a das 
cidades, ns classes monos favorecidas com as 
outras. Os homens dns montanhas e <los campos 
hão de dizer, que n1io siio cousa alguma. E si 
esse sentimento fUr explorado, pódo periga:· a 
ordem pnhlicn. Os homens das 01dndes podoriio 
facilmente apresentar um timlo do imposto, o 
serem votantes; os outros serão uns purin~, o 
isso constitnirá umu situaçiio muito gTuve. 

O ot·udor fni votante nn penultirn~ elei~iio, 
mas niio lhe foi entreguo o seu diploma, n quo 
niío impediu quo lho tomnssem o sou valo nu 
pnrochin do Snnt'Annn, dn córte, o, narr3ndo, 
minuciosamenle o facto, mostrou como houvo 
interesse politico em se niio ontre~nr os diplomas; 
n faz vnt'ÍIIs considorn~ões sobre o systema 
actual da qualificn~ão, que achn perrcilissitro. 

Parece ao orndonot• cabalmente dnmonstrado 
quo a politica do gabinete nctnnl niio é politica 
de Estado, mns politica do partido, degenerando 
:'1s vozes em polilica do cnmponnrio; mos si é ne· 
cessaria ainda 111lduzir mnis nlgum oxornp!o, 
lembrn o que estti nr.ontocendo om suo província. 

Deram-se a !li escantlalos inauditos quo foralll 
narrados pcln imprensa dn.pt·ovincin o dn côrte. 
Jlnz o ot•ndOI' o seu hiMorico, condomnnndo os 
faclos que rofol'e relativos 1\ nltima eloiçiio ntu· 
nicipal, e quo r.omprovam em sua opiniiio, quo 
não hu no govot•no umn politica nobre o olovuila. 
Vü todnvia quo nas pt•ovincias se vai sabentlo 
agora, que hn um governo gornl ; pois d'nntes 

ern passivei recorrer dos ministros para os pre· 
sidentes, mas nunca dos presidentes pnrn os 
miniRtros. 

Palo aviso do 20 de Julho do anno passado, 
oxpr.dido pelo noilro ex·ministi'O dn fn1.encla, foi 
dcclnrndo nos presidentes das jlrovincias do 
norto, quo em um corto dia cossnrinm os ~oc· 
carros : houve po1· isso cet·ta pertnrboçiio, 
cortas lll'l'Ufos mL>Smo entro os membros da, 
deputação rlo Cearti, chegnudo·um a declurur no 
governo-ou soccol'I'OS ou OJIJlDsiçiio. O que 
nconlcccu foi que continuaram os soccorros·. 
Assim entende que é j:í um progresso o que 
hoje se obs~1·va, !Juando hu reclll'SOS para os 
minisu·os rlos netos dos presidentes. . 

lteferiudo·sc ao cx·prcsidcnto dn sua pro· 
vincin, observa que lonrlo sido considerado como 
o pl'imciro presidente do Brazil, no queel!e pin· 
mente ncl'oditnva, susciland1He na nssembléa 

lll'ovincinl, depois dn sua retirada, a idén de se 
ho dil·ig-ir umn folicitnçiio, foi esta abandonada 

pela rogistoncia qne oppuzcram alguns de ~eus 
membros. O orado!' lamenta o facto, çot•que 
sempre aborreceu a ingrnt.idfio, e enlende rJile 
foram ingralos os que assim procedet·nm. 

Nfio de~eja ver o partitlu liberal dividido, 
antes quet· que elie constitua um partido forte 
o generoso, capnz rio n1·ationr a jnstiça, c superior 
:is mesquinhas pnixões que tanto envergonham 
o paiz. 

Assim ó qne quando vtl o governo mandar 
fazei' a olcit•iío scnntorinl pela sua provincia 
considern, qÚc si o partido nilo estiver forte e 
cnpnz de escolher os homens mais di~nos, 
entfio os eleito,, longe de serem a express1io de 
um p:~rlido, serfio apenas n exprossijo do go· 
verno. O · rJUO lamenta ó qu() n sua provlncin, 
chnmndn a fazer a eleiQiiD senatnrinl, niio tenha 
ainda a liherdndo de votar, sujeita como está 
ús imposições do governo. 

Cr8 na bon vonlnde do nobre presidente do 
conselho e de seus collegns para que haja Ji. 
bordado na cleiçiio, ma• lombrn o !JUO occOI'I'eU, 
a dcspeilo du circulnr do nobre ministro da 
jusqçu, cm sua Jli'oviucia, nn villn da Impe· 
I'Uli'IZ. · 

Depois do tc1' dndo o seu passeie peln provin· 
cin do Ccnrú, o ornd11r vai aõ Piuuliy, e per· 
gu.ntn no nohre miuistro do impct·io como sup. 
primiu n nssornblén provin(·ial ns-.Jngnrcs do 
Jll'ofessortig do lyceu ou cnllrgio dn província, 
crcndos seguntlo o Aeto Arlrlicionul, o por· 
tnnto vilalidos. l'm umn folha dnquclla pro· 
vincin-Epoc/111-, .diz.>o que fol'nm ordens do
consolbeii'D-niio so declinando o nomo .. O orador 
su!Jpõe que o artigo so refere ao nnbro sonudor 
pe o Pinuhy. As'ordous ül'nm nn sentido .de 
quo houvesse umn .ln boa rasa. E a VOI'dnde é 
quo n·nssomblóa prnvirll'ial tnmhom fez n loi 
autol'izando n nposentndol'in dos cmpregndos do 
lreou, e n nomonçiio do 1111\'D dir~ctol', e em 
virtudo dessu aulot·izaçilo foi aposonllidn o Sr. 
Polydoi'O Ccznt· llnl'liilllllfJIIO, nlilis muito illus· 
trodo, e que ju foi depu Indo ti assomblón gHrnl, 
m11s quo tom o JlCcctlfiO ot·iginnl de sor conser· 
vndor, sendo nomentlo novo dil'Octor o juiz de 
direito dn capital, tJUD dovia sor incomputivel 
para um cnt·go llrtlVInclnl. !Mo fuctu é mais 
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tunn lli'OVn tio que ltn politica de partido o niio 
•lo .E~Iodo. , 

nc~poiln mnito nn no!Jt•o sonn1lor polo Pinnlty, 
mos n S. Bx. cniJo- grande responsnbi\i!ln!lo 
nostos factos, dosllo quo liü Jll'üYJllcin ú cotHi· 
rlMndo sttcccssor do Vtseondo dn l'nrnnltylm. 

Pnrn provm· IJUO com elfl'ito se fnz nmn poli· 
tka poqnoninn t•ocnrdn o qnr. se rn~son com n 
•tnosl.iiD dos novas diYisos cnli'O o Pinnhy c o 
t.enr:'t; uprociundo lnrgnmonto o nssnmpto, o <li-
1.undo que se )li'N.cn<lc fnr.or nmn mystillen('iio, 
pedindo-se OXlllicn~õcs no scnntlo so!Jt•o n emen
da que cllo votou, o qtlc ú nmn novidn•lo. 
Achn lambem c~.tt•nnho, qrto se lcYnnlnsso nn 
ontrn cnmnt·a nm distincto dl•)lnt•do lln snn pro
vincin, l1Ctlinlln pnt·n I) no se vaLasse n omcnda, 
e dando a suo p:ilavt·a tlc honra, 1[110 fat·in 
pnss11r tllll [II'Ojocto, intct'llrotnnrlo n lei, do modo 
que o Ccut·:i nntln ~an·rcsso. lMn nlío tí de ecrln 
n polilicn do Estnrlo, 11:1 rpwl dizia naym·-Colhn·~. 
do1•c haver nl~nmn clon;a ue llh•ino; ti nntos 
uma pnlílien pc<pwnn, tnnu politica de eallljla
nnrio. 
·Depois do ontras consitlornçüos, o nt';H]Ol')lnssu 

no Amazona~, nccnlmndo-~c do f:dos, qno clns
$ificn tltl ilor1·oro~. o CJllC enconlt'll no rclnlorio 
llOIH que o coroniJI .losG Clat!din da Ct·nz JHISSOll 
n tHiministru~~o no f;CII gnccossol'. 

'l'crminando o scn pn•soin pelas lll'ovincins, 
occnpn-so dos dom avisos c:qwdítlos Jlclo nohre 
mini~ti'O do impct•io soiH'C n clcir;lín mnniciprd 
UI! CUI'tO. 

Nfio censura o nolH'O mittislt'O pot· tt~t· rcYo
gado o primeiro nvisú, 111as pot· tol-o CX)ltJtlitlo. 
u nobre ministro tlo imperio é 11111 dos cn
mctorcs mais nollt•cs do pai?., nws :1 ncccs,idmle 
dn JlOiiticn collocou-o om 11m leito tlc l'rocusto. 
Sente o ot•ndot· l!lle S. Ex. fosso levndo a somc
lhnnle sncrincio: 

Atn·ccin dctidnmcntc o nssumpto, lnmcntnnuo 
o neto tlo nobt•c tttinistro, devido ccrtantcntc n 
amigos imtll'ndenlcs. 

A mndnnen do opiniucs no' lwmom políticos 
t! dcscnlpnvcl, IJUntulo se trnla tln snlva~iío do 
l~slndo. 1~111 :ttloio desta opinião citn nl~nmus 
jtnluvrns de Emilin Castcllnt· ern justifltm"iío tle 
tot· npplicndo n )1cnn de ntnt·te, 'qnnndo ·havia 
proclnnwtlo n invioln!Jiliundo d:t l'idn humnnn. 
)!ns uma quosl"o do tlnmara mnnicipul sot'il umn 
qnostiío de sulvnr.üo da J1ntria 1 Niio c, c flúrtnnto 
n incolwronciu iJ tlnqucllns fJIIC llcnm mui nos 
holllG!lS. 

Citn nincln nlgnmas pnlnnns do mesmo Cos
tcllnr, jli'Ofel•idns nns Cllt'tcs do H~spnnlln om ~O 
tlc .Ttm 10 1lu 1873, moslt'UtHlo como n m pnl'lido 
nccossitn mniiM Yt!Y.CS tl~ so insrirnt• nos sen
Linwn tos n11cionnu~. cmhOl'll ollns cslcjam de 
accill'tlo com os dtJ outro pot•tidn,)J:·t•n fJUe so 
possa tlizrn• fjl\0 OS liOilltJilS 11110 IISSill1 )li'OCetlDIIl 
ustl\o nn nltul'n rlu VCI'tlnrleirns c~lnrllstns. 

O nr11dor OJ1!1licn cstn tlouli'ÍIHI <!llljuslillcnçlio 
tlns pnlal'rns do nolH'u ll11l'i1o tle Cologipo, qttnntlo 
om St!ll ultimo discut•so disso quo dcvinni os 
JlOiH't'S lltiniS\.i'tlS rCCCilll' lltnis t]OS llll1Íg'OS l)l\0 
tlos wl \'OJ•sn~·io . .;;, 

\'oltnnclo i< t•cfot·uru (•loitornl, tllz IJUC nn :d
tut·n Cll-1 gu•• so ncltu u sesiiio uün vê )Jossillili
tln!lú de ttussllt' n~lr.i, n nlio sot• do nl'ogn•lilllo. 

Assim on hnVI.Il'l'l longas }ll'Ol'oguui'ies, o CJilü ú 

um incouyoniontc, t>tl llnYcrú sesslio oxu·uordi
unrín, quo irnportnt•ú cm centenas d~ contos do 
róis, sendo nltumontc pt•ojudicinl no orJnilil!rio 
dns nossas nnnnQns, qunndo :i primeira neccssi· 
d:ulo do pniz clucnlmr com o deficit. 

Asssirn, pois, nconsolltn no goYorno, CJUO ubrn 
mlio tle se11 lli'Opo~ilo, dcixnndo n 11Uüsl1io porn 
o nnno, pnrn ser úom IJstudndo o díscmtidu. 

Cunt!luiudo, pt·otesln, eomo foz no nntio pns· 
sado, pelo rept•oduc~lio do um longo pnrlomcnto, 
ropotin!lo o IJite oolfio di,sc IJllC IIHSIIll como nn 
lng-lutert·n um long-o pnrlnmento l'õt•a f:ttol ú 
monnrcltin, rcceinvn que no llt'tlzil alie viesse 
ln miJem n sot• l'ntnl :'is Jibcrdudos publicas, que 
I'Ô omcn~odas pot· osso lei. 

Nua haYctHIO mais CJliOill JlCclisso n p:1lnvrn, 
llcou cncot•t•ndn n •liscussiTo por l'ultu (lo nu· 
mero .para volnr-sc. 

l\olirou·sc o Sr. ministi'O do imporia com ns 
mcsmr.s formnli1lmles com IJUO fot·n rccoiJido. 
O Sr. presidente dun parn ordom do dia 2~: 

I.• parle (utd IÍS 21/2 horas.) 

Votn<;lío iln mntoria eujn discnssuo ncon en· 
CCfl'[tílO. 

2." disens;iio t!n -proposlu do J10Utll' exoculivo 
i1XntiUO 11 dCSllOZU t]O miniSICI'iO de CSLI'IIIlgCii'OS 
rwrn o I!XCrcido do !881-1882. 

2." Jlltl'tc (ris 21/2 horas 01~ anta.;) 

As maiorias j:'1 dosig-nndn>, o saber : 
Continnnciio dn 2." discusslio· d11 proposta da 

camnra dos dt•putarlos, n. 31:!, concodunrlo li· 
ccnçn tiO tlescmborg-n,lor V1couto Alves de !'nula 
l'esson. 

:J.' rlita tlas [ll'oposi~ucs dn m•Jsmn camarn: 
N. :JOO, mandando indcrnniznr u llt·ocknus dn 

illltli'Cssiio tias .lfcmol'ias llUttlwmatiws tlo Dt·. 
.!OncJtlim Gomes tlo Souza. 

N. H7, de 1870, uutoi'ÍY.nntlo :1 cnllllll'll nm· 
nicipnl dn clit•!o n ronlrnhir um empt·estimo nté 
a CJllDnlin tlo ~.000:0001)000. 

3.• discusslio tln proposioiio dn cumnrn dos 
dcpntntlos, n. ii, do cOt'l'Onte ntmo. tlcclarnntlo 
que eslú no cuso de ser snnccionlldO o projecto 
da nsscmhlén lll'OVincinl tlo 1\io do Jmwit•o, m· 
tOI'izando n cuncc~slio do molhornmcnto dn t'C· 
formo no I." sargento At'ltaldo Luir. %igno. 

2.• dita da lll'O(losi~üo dn. cnmnt•n dos dopntn· 
tios, que Jll'OI'O~a 1101' ntnts 10 nnnos o JH'nr.o 
concctli!lo o Joiio Jusó l~nguntlcs tio nozendo o 
Silva, puro oncclnr os u•nlllllhos dnlnl't'a do ouro 
do l'io Cn)'Optí o ouu•os. 

!J.n lliill dns [li'O)lOSi~uCS tln ClllliUrll tlos t]Ojlll• 
lllt]OS do UOI'J'CIJ(O 1111110: 

N. 10, conct!dcndn liccnca tt Vicanto Antonio 
do Mirmtdn, sr!CI'Ot:rrio da inspccr•iio do sondo 
do pot•to do Mnrnnhüo. • 

N. 20, i dom 110 tloscmlilll'gudnt• tl!i ro!nç110 tlo 
Moto Grosso, Amcrieo Mililiio tlo l•'roitus Grti· 
mnriíos. 

N, 29; i<lcm no tlcscutlint·g-nllor .loiio Pnnlo 
Monloiro tlo Andt•;ulo. 
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N. 67 i dom no 2." olllcinl !ln secreto riu do os· 
trangciJ~cs Luir. Pereira Suuril Jnnior. 

N. 33, idem no pntlre' Bcnicio 'l'homar. tio 
Bastos. • , 

N. 71, concutlontlo liconçn ao juiz do.diroito 
bnchn"rel Nicolau Antonio de Barros. 

Accrescondo: 
:J.' discussfio dn pJ•oposiçiio n. 221i, ~o 1870, 

nnloriznndo o governo n firmar tlclinltlvnmonto 
o conlrato pnra irrign•;ão e limpeza !ln cidade. 

Levantou-so-a scssiío tis 3 hOI'IIS c ~O minutos. 

70.• SESSÃO 

.E:m :1:<11 de Ago .. to de l~SO 

POES!DENCIA DO Sll. YISCONDE DfllAGU.\U\' 

SU~DIAIUO.- I~.'U'I:Illll~'I'C,-Dilleurso tio S1•, Sih·olrn. tln. 
.Mona, nrH'Osont;mtlo nmn intlicnção pnJ•a se nomon.1' uma 
eommissão ospocinl do lnrpwrilo sohro socllO!TOS ás tH'O~ 
\'incias do no1·to fla~tcllallas pela sôeea.-l'uun:rnA 1',\UTII 
Tl,\ onmm no 111.\,-Yolação do orçamento tio imp~rlo. 
])ocln!'nçllo ilo vol.ü tio 81·. Chl'istiuno Ottonl.-Oi'Qamonto 
tios nogOcioH ostJ•angdroli, DiscnJ'IIO Uo Sa·, Junquolru.
Si:GUNPA ro.An'r~ 1'.\ onuH~I !lO nrA.-LJconr.l:l no do3omhal'S'Il• 
tlor Vicouto Alvos •lo Panla Posson. )!:~cursos dos SI'S, 
Cori'OJ•~ o minblro •ln jusLiçn. 

A's H horas dn manhã fez-se :r chamnda o 
nr;hnz•um-so presentes 23 Srs. sonnllorcs, :r sn· 
ber : Viseonde de Juguory, Dins de Cnrvnlho, 
Bnrão do Mnmnnguupo, Cruz Mnchndo, Visconde 
de Abuctó, JosóBonifocio, Dnriío do Sour.n Quei· 
roz, LuizCarlos, Visconde do Muriti!Ju, Junquei· 
ra, Corrcin,Juguuribe, Silveira da Moltn,Borüo da 
Lnguna, Visconde Nictheroy, Fausto de A~uiur, 
João All'rodo, Diniz, Snruiva, Carrão, Bi!Joiro !lu 
Luz, 'l'eixcirn Junior, Paranagmi, Visconde do 
Bom Retiro, Cnnllido Mendes, Cuuhn Fi~uei· 
rcdo, Lciio Velloso, Diogo Velho, Dnntns o Darão 
ile Cotcgipe. 
' Doixuram do compnrccor, com cnusn partici· 
pndn, os Srs. Bnriio de Pirnpnma, Conde lie Bne· 
pcnrly,F. Octuviano, Sinimbú, Antiio Fernandes 
iln Gunlw, Vicir:r da Si!Yn o Visconde do Rio 
Bronco. 

O Sn. L• SECilETAnJO deu cpnto do seguinte 

EXPJWJE::\'1'~ 

o meios: 
Do presitlonto da provincin do Santn Calho· 

rinu, do 1U ~o corrente mez, rcmettendo tre· 
exemplares impressos do relulorio com quo o 
Exm. Sr. Dr. Antonio do Almeidn Olivoiru 
pussoll o odministriiQiiO dnquclln proyinci~ no 

, vice·Jlreli~cnlo coronel Manool Pinto do Lemos. 
-AD urchtvo. 

Dn cnmnra dos Srs. dopulodos, do 20 do cor
ronto mez, communil!nndo que foi ndoptn!lo e 
vui ser dirigido i\ snncçüo imperlnl o doe roto dn 
nssomblrln ge1·ni flxn~do n for~n nuvnl purn o 
cxor•cicio de 1881 n 1882. 

Do ministeJ•io do inipeJ·Io, do 20 do dito m,z, 
communiczmdo haver port!cipn·do no pJ•osidente 
da provincin tio Espil•ito Suntu, em solução no 
olllcio do sonutlo n. 80-de 10 do corrente mez, 
as rcctilicnções dos cngnnes veriOcndos no ofilcio 
do 13 de Mnio ultimo a rospoito,da ultima clei~iío 
lia senador n fjllO so Jll'Occden nnquclln pro-
vincia .-Jntcirndo. · 

'l'cntlo compnrocido mais os S1·s. J,nfnyotlo, 
Pnrnnnguí1, Visr.ondo rio Dom Botiro, Mendes de 
Al111cidn, Cnnhn c Figuoircrlo, Lcfio Vclloso, 
Diogo Velho, Donllls e Bnriio do CCJtogipe. 

O Sn. z•nrnszoENTE obrin n scssiió. , 
Leu-se neta !ln sessiío nnteccdcnte, o, nlío hn· 

vendo quem sobre ella fizesse observa~ões,deu-sc 
~l'i'~'9Vado .\! ::;·P.ll'2~}',t,";: ! 

Comporccernm depois de aborta n lso,siio os 
Sr>. J,eitiío da Cunha, Nnnos Gonçnli•cs, Bar
ros llnz'l'cto, Godoy, !'aos do Mendonça, Bal'iil} 
de ll!nroim, Uchõn Cuvalr:nnti, Visconde de Pe· 
lotas, Alfonso Celso, Christiuno· Ottoni, Silvei r• 
Lobo o Silvcirn Murtins. 
_ _.,r"'-.~- .... ···•··· ·-·· . 

lNDIC.\IJÃO l'AHA A NO:\IE.\f:ÃO DE Ul'IIA C0:\1:\IISSÃO 
ESI'CI .U, DE fNQUEiliTO so'nnr. SOCCOilllOS ÁS PilO· 
YINCIAS DO NOll'm 

O Sr. Silveira da Mottn : - As 
discussões que ultimnmonte têm lido logur 
ncslu casu, a respeito dos creditas do orcn· 
menta do imporia, leYantarnm questões graves, 
que do corto niio podem pnssor sem o mais 
csci'Upuloso exame uo purlamonto para verificar 
erros ou fnltos dn ndministrnçiio publica om 
mnteria tiío melindl·osa, como ó a gestão dos 
dinl1eiros dn nnçiio. Essns discussões reve
laram graves discorduncias nas informnçõl!l> of
ficioes, prostndns pelos ministerios !ln fazenda e 
do imporia, relativamente tis despezns feitas com 
a srlcca do norte. · 

Por maior que seja n indill'ercnça do publico, 
cstn escnndalisando a opiniiio do pai r. scmelhmL· 
to discordnncio, ~uo c preciso ser aprofundada 
e explicada completamente pnrn que tenha sn
tisfa(:iio a justn suscoptibilidude do paiz. 

O S1·. ex-ministro do ruzenda, Yendo que o 
nctual ministro lia imperio no seu relutaria 
dava como despendida com o srlcca do norte sl>· 
mente o qunntzo de GO.OOO:OOOH, ncurliu prom· 
ptamcnte no debute o roclnmou contrn n asscr· 
çiio solemno do nobre ministro do imporia. E 
com ruziio, senhot•os, porque o nobre ox-mi· 
nistro dn fazendo no rolatoi'JO que escreveu pnrn 
info1·mar o seu successor ncercn do estndo do 
thesouro, n~sse rolotorio, disse no nobre ]lresi· 
dente do conselho, octunl mlnisli'O dn fazenda, 
que n despozo elfcctnndn com os soccorros uns 
pJ•ovincins do nor·te montnYnm n 7LOOO:OOO~. 

Nenhuma repnrtiçüo segurnmente ern mais 
competente pnrn dur esta- h~formoçiio do que o 
thesom·o publico, po!'rJUe é os to o ultimo tramite 
pai' ando passnrum ns dcspezns, pois que ulli 
·se 'rcoliznrum os pagamentos. Estou corto de 
oue o nobre ex-ministro dn l'nzcnlln, hnbil como 
6, niío cnhlo nossn, do dizer· ~no se gnstnrnm 
7~:000/i tendo-se gosto só 60:000~000. 
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O Sn. AFFONso CEI.so :- Sorvi. mo do in ror· 
mações ministrados pela secretaria do imporia· 
V. Ex. mesmo está confundindo as cOtlsns. '· 

O Sn. AFJ'ONSO CELSO:- Mandei buscai·o 1i 
!Ypogruphia, para onde fõra 'romoLtido pnra ser 
1mpresso, depois qt1e vi o rol ato rio o a imprQ_nsa 
roclamou. O Sn. ,SILVEIIL\ J1A ~IO'l'TA:-Não estou. 

O f.n. AFFONso CEI.so:-Não I'eclumei contra 
a despozu; rccl:unei contra o erro, qne se mo 
nltribuin colcnlando ossn despeza cm 71>:000~ 
no relatorio da fuzenda, poriJilo ·o erro tinha 
sido commottido na secreturin dn imporia. 

O Sn. SILVEmA DA MOT1'A:-Pordôo-me V. Ex.· 
~u não quero dis1:utir jli a indicaçfio que vou 
luzor. 

O Sn. A~·J'ONSO CEI.so :-Sim, senhor. 
0 Sn. SILVEin.lllA MOTTA :-Estouexpomlosó· 

monto. Mas V. Ex. está querendo precipitar a 
oxplicnção aada ; o o explicnção assim nüo servo. 

O Sn. A.F~ONso CELso :7 Nüosor:vo parn V. Ex.; 
mas serv1ra pa1•a O publico. 
.o Sn. S!!.VEIRA DA MoTTA:- N5o serve para 

mnguom. 
0 Sn. AFFONSO CELSO : - Na opiniüo de 

V. Ex. · 
O Sn. SILVRinA DA i\loTTA:-Dizer o nobre ox· 

ministro dn fazcndn flUO se gastaram 7'>.000:0001$ 
e vir o nobre ministro do imporia dizer que se 
gustnrnm sómente 60.000:000~000 ... 

O Sn. AFvoNso CELSO:- Alas, dizei' cm virtude 
de informações prestadas pela secretaria do im
perio; note.se que depois reconheceu o engano 
em que laborara. 

O Sn. Sn.vEmA DA MoTTA :-V. Ex. o que está 
é empurrando os cousas para o muis fraco, para 
o Sr. Medeiros. 

0 Sn. AFFONSO CELSO: - Ora, empurrando I 
Exhibi o que está no meu relatorio. 

O Sn. Sn.VEIRA oÁ MOTTA:-Ma~ o que V. Ex. 
exhihin foi para defender a si até ter dito que 
eram 74.000:000n quando niio eram. . 

No da, este negocio carece ser esmerilhndo, por
que é negocio que Lodos somos interessados em 
que se vá no fundo, porque o paiz vil, o vG 
por alto, que um ministro disso que se gastaram 
7~.000:000,5 e outro que so gastaram sómcnlO 
60.000:000~. Isto não pódo passar assim. O 
nobre ox-ministroesl;í defendendo u sua tostada· 
• Si eu r•Jcebo informações ·da secretaria do 
•mllorio?.• Pois_. senhores, ó mesmo desta secro· 
tarJO do rmper1o que vem agora n informação 
di,zendo. que s~o 60.000:000n o não 7~.000:000~. 
E proc1so. pms. saber quando é que a secre
taria do rmperto enganou·so o u que ministro 
~nganou. S1 foi n S. Ex. o Sr. ex-ministro ou 
si foi no nctual Sr. ministro do imporia; n 
.nlguem olln enganou do corto. 

O documento I{UO o nobre ex· ministro. dn 
fozendn ~presentou, o ú preciso notar entro 
·Pare!lthosJs, cautelosamente tendo guurdado o 
ortgmnJ .•. 

O Sn. A~'h'ONso CE~so:- Mandei buscai-o Ji 
IYilOg'rnphlo depois q1tO vi o relatorio do mi· 
nistro do impol'io. · 

0 Sn. SILVEinA DA MoTTA:- Sim, senhor· 
tendo havido, por cauto! o, original... ' 

0 Sn. SILVElllA DA MOTT.\:- Mns, senhores, 
r.stou um pouco perturbado ... dovoras, niio sei 
por1{UO o nobre ox·ministro da fazenda esuí nb· 
soJ•vendo responsabilidade que niio ó sua. 
' 0 811. ÁFFONSO CELSO:- Não, Renho r, estou 
aJlonns ponrlo os pontos nos ii; V. Ex. vai 
confundindo a fjuostiio e ou vou esclarocendo.a. 

O Sn. SILVEmAD.lMOTTA:- V. Ex. o que 
ostá é acrescentando a rCSJlOnsabilidado do 
ministro do imporia, e ello achou em mim um 
bom procurador. 

0 Sn. AFFONSO CELSO: - Nüo Iom nenhuma 
responsabilidade. Niio lho darei mais apartes. 

O Sn. Sn.vEIIlA D.\ Mo'rTA :-Eu seguia o meu 
c~~Jinho, muito direito, _fazendo simples expo
SJ_çuo, mesmo porque pao me posso alargar; 
ntiO lenho forças pura Islo. 
.o Sn. Alr~oNsu CELso:-Dasculpo·mo V. Ex., 

nao dou mn1s apartes. 
0 Sn. SILVEIRA DA liOTTA:- Pódo dar, e agra· 

~e~o ~té todos os apartes do V. Ex., que me · 
JllnmJDam. 

0 Sn. AFFONSO CELSO : - Muito agradecido, 
mas não quero aggravar os incommodos de sande 
de V. Ex. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA : - Mas não l!Uer 
illuminar·mo. · 

0 Sn. ÁFFONSO CELSO: -Sabe que me into· 
resso muito pela sua sande. 

O Sn. Sn.vEIRA DA MOTTA:- Eu segui, Sr. 
presidente, a ordem natural dos factos, o fui 
desviado por uma opposição anticipnda do no· 
bre ox:-mmistro da fazenda. Niio traio de o 
accusnr ; o meu fim é outro : I! olferecer ao 
publico, que não póde deixar de estnr escan
dalisado, como disse, pela divergencin dos 
dons ministros, um meio do tranquillizai'-Se, 
porque hnja ~ dilierença que houver, esteja cada 
um dos nobres mhlistros mais plenamente na 
convicção de que está na verdade,_ mas contra 
algarismos não ha argumentos. · 

Um ministro diz que se gnstou 7~.000:0006, 
outro diz que se gastou 60.000:000,S. 

O IJUblico quer o tom direito de sabor rjue 
historia é esta. Aliimdislo, vou fazer agora uma 
demonstra~ão que se approxima mais do nobre 
cx-minisll'O da fazenda. 

O nobre ex-ministro da fazenda, no rolotorio 
com que abriu as portas do thosouro no seu 

-successor, informou que o estudo do mesmo 
tlwsouro era tnl, tão lison~oiro, linha tacs saldos, 
que o nobre presidente do conselho encontrava 
uquella repartição regorgilando de meios, para 
fazer face ás neccssidado,q publi-,ns; c nn sua 
exposição demonstrou que havia um saldo do 
1>0, 000:000/iOOO. 

Ora, este saldo de 1>0.000:0008, que o nobre 
pt•osldonto do conselho devia achnr no thesouro, 
ao menos na respectivo escrinturaçüo, augmon
tnva.se com v •. ooo:ooo~. diliorença encontrada 
agora nas despozas da sêcca; de modo que subia 
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o snl1lo n 1i~.000:0008, si forem oxnctns ns contos 
do unbro m'inisu·o do impot·io. 

Isto vom "omptlcnr uindn mois n <JUOstüo, 
tornnndo mnis necossariu n indugnçuo prufllutln 
do negocio. 

E tudo, sonhares, concorro pora nublnr mnis 
o qllestíio, pOriJUO além du dill'ororicn do 00 JWI'n 
7~.000 000/,i, nlém dn di!Temnçn do soldo do 1,0 
pnrn 1i~.OOU:0001), nindn surg-o qutt·u incognita, 
que ó n dos 2.UOO:Ooon qtlo o uohro ministro 
do Jmporio ingonuumontc dontwcin 11ucoxistem 
de snldo n favor do thosouro, ú vista dos udian· 
tumontos feitos no fornecedor Jlruncisco elo 
Figuoirodo & Comp. . 

Portanto tomos mnis este ponto importonto 
o voriflent'. 

Como ó CJUO o Sr. ministro do imporia, nu 
dota cm que escreveu seu t•olntorio, em fins 
do Abril otl cm Mnio, dá um sul!lo em ruvor do 
thesouro do 2.000:000~ recebidos pelo forue· 
cedor, o o senndo nüo subo si fot•om pt·cstndus 
contas, o nús, quo estamos n11ui votnndo im· 
JJOstos, e impo,tos onerosissimos, uíio temos 
ocaso ob!'iga\"io do dnt• sntisfaçiio-oo pttb!ico, ox· 
plicando· lhe semelhante difi'et·onça? 
. Creio CJL!e os explica~ões que o nobre ministro 

. do imporia prestou ultimamente süo insuffi· 
etentes, penso que otú poro o proprio ex-mi· 

. úistro dn fazenda. 
0 Sn. AFFONso Ct~r.so:- Perfeitamente; sei o 

que estnvn liquido do ... Mns peoo desctllpu do o 
interromper.; !'aliei ao meu compromisso. 

O Sn, Su.VEIIIA DA. MoTTA :-Muito JJem ; entiio 
está tudo Jiqnidudo? 

O Sn. AFt'ONso Cr.~so:- Sim, sonhar. 
0 Sn. Su.VEillA DA MnT~A:- Mos V. Ex. re· 

foro-se no negocio dos 2.000:0001)000? 
0 Sn. AFFONSO CELSO :- Sim. 
O Sn. SILVF.mA DA MoTT.\ :- Pódo ser que 

ostr•jn JiqÍlidndo, m:ís nüo constu. 
O Sn. Ai>FONSO CELSO:- Consto, e jú se do· 

c!arou aqui. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- Só si foi ~Ul fa· 

milin. 
O Sn. Al'FONSO CEr.so :-Foi na.tribunn. 
O Sn. Su.VEIM DA ~!oTu :- Níio ouvi. 
O Sn. AFFONSO CEr.so:- Natm•ulmonte V. Ex. 

tomnva cufé nosso occnsino. 
0 Sn, SU.I'ElllA DA MOT'l'A :- Nua costumo 

deixar meu Jogar pnrn isso. A cxplic:n;iio 
disto niio ouvi; o fJUO sei é quo no relntot·io do 
honrodo minisli'O do imporia se diz qno hn um .. 
saldo avultado om fuvor do thosouro. 

Niío duvido que os to soldo tonhn dusnppnroeido, 
mns ha do tet· desnpparccido dopois dns contus 
Jlre>tndns,dcpois da dntn do relutaria; nu tos, niío. 

Si o nobre senndot·, que quor oxplicnr ussim o 
!neto, refcro·sen contus prostndns untos, conto,tn 
a pt•ocmloncin rio son nt•gumento, porque o ro· 
lntorio ilu ultima nlllnnn~ilo· sobre o cstnllo dos 
soldos do thoHotu·o. 

O Sn. Al'l'oNso CELso:- O rolntorio do minis· 
teria do imporia 1 O llwsouro ó quem tomo us 
contas, 

V. IV 

0 Sn. SILVEm,\ DAMO.TTA:-Eu sol que niio é 
o minJstet·io do Impor! o quem tomo contos; mns 
pot·vontnrn o ministcrio do imperin o o minis
terio dn fuzrmdu estuo, cndn um delles om seu 
pólo ? nua se communicum ? Pois o ministorlo 
ilo im\1erin pódo ostnr dizendo cousa diJTerente 
duqui lo do rJue o ministro dn fuzonda tem 
documentos em seu poder? · 

O Sn. AFFONSO CEr.so :- Umns Informações ~ 
comple~am outm. Cn.d2 ministro gnla·so pelo 
quo vut nn sua ropnrttçuo. 

0 Sn. SILVElll.\ DA MoTTA:-Não udmiltO isto, 
Dossns e do outras é que r~sulta o fncto de 

um ministro vir dizer que ns despezns dn slicca 
do norte importaram cm 60.000:000~, e outro 
do•:lurur que importaram cm 74.000:000~000 I 
_ Nüo posso suppõr,referindo-mo ngo1·a á ques

tuo dos 2. ooo: ooo~. quo o nobre ex-ministro 'da 
fnzondn diz r1ue ostiio liquidados, niío posso . 
SL!Jlpúr que osso liqniúnçiío scj~ nnterior no re
lntorio. Si é ontet·ior, então o rolutorio é fnlso 
não ~ogou com os dndos que o thosouro deviâ 
põt· a sua disposiçiio, para nffirmar que bnvio 
saldo, Niío acredito nestn Jeviundnde do Sr. Ba· 
riTo Homem do M:JIJo. 

Si o St·. mini~tro da fnzendn lho tivesse dito 
cm tempo que taes contas estnvam liquidadas, 
clle nüo punha oxpressanwntn no seu rclutorio 
CJUO i111vin um saldo de 2.000:000,, om fnvor do 
Ilwsonro. Um ministro niío olllrmn nndn n res· 
puito de thesouro sem 'lue saiba .•• 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Mns O nobro ministro 
do imperio nada n!Ormou a respeito do thesou
ro; disse o que conslavn na suo repartiçüo. 

O Sn. StLVEmA DA MorTA:-E' o quo chamo 
nlfirmnr n respeito do thesouro; o mnis é uma 
mystincnçiío. . · 

Ello diz muiio cxprcssnmonte. 
Von ler o rointol'io do Sr. ministro do impo. 

l'io, porque sua exposiçiio é mais cntegorica do 
que a que estou fnzendo (IB) : 

• A' cnsn commorcinl ele Francisco do Fignei· 
rodo & Comp. adiantou-se, depois dn primeira 
dns dntos nlludidus, n importancia de ~.000:000~, 
n snbcr : 

18i9. 
Por aviso do 2 de Mtdo ...... .. 

• de !6 do Junho ..... .. 
• tio 6 do Agosto .... .. 

do 20 do Sotem hro ... .. 
• de 10 do Novembro .. . 

1880. 
Pot• aviso tio 10 de J1overoiro ..• 

2.000:000$000 
1.200:000~000 

~00: 000~000 
. oOO: 000~000 
1iOO:OOO,SOOO 

aoo:ooonooo 
r.alo pot• o~tenso este trecho, porque o publico 

niio tem relntot·ios tio ministros, o entretanto 
dovo saber estas cousas : 

• Estns quantius \contimía o rolatorio), reuni· 
rins ils antorioros, o evnm o ndinntnmento feito á 
dila cnsn, desrln Jnnho do i877, 11 sommn de 
t:i.Siüi:OU01), dn qnnl, sogtmdo as coutas GJII'O• 
.<olltrultt.< , foi despendido n importnncia de 
ll.70t:OOOfiOOO. • 

Con1.ns npresontndas, quando~ ntÓ 11· datn do 
relntorlo, il t'omo devo rncioclnnr. 
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• Existo portanto, diz o relatorio, o soldo do 
2.008:10ü1j~60 n fnvor do governo .• 

Este il o facto. Niío duvido que o saldo posso 
desappnrocor, om Vi1•tndo do contos apresen
tadas depois do relnlorin, antas não, niío ndmitto, 
ou o S1•, ministro do impcrio foi lovinno nsso
vcral!do que até :i dntn de seu relntorio os contos 
aprcsonloâns davam como recebidos om diffo· 
rentes dolos 1.3.840:000,, e como fornecidos 
:11.791 :000,)000. 

Mas, Sr. presidente, toquei neste facto, não 
porque pretondn ·osmerilluu· ogorn srmelhnntc 
negocio, que só pod~rá sel-o pernnte doeu-

. mantos, mas unicamente como nuxilinr dos 
outros factos maiores de confusão nos informo· 
çlíes dos diversonninistorios a respeito de dis
pendios com o sllcco do norte. 

O quo mo pnrece, senhores, ú vista destns 
cousns, ó que o senado não póde fazer ouvidos 
de morcndot• n tudo quanto se tem dito nestas 
ultimas sesslíes a respeito do discordnncia das 
informaçlícs dos ministros. Entendo que o se· 
nodo deve fnzor obra, o muito sórin, para 
tranquillisar n opiniiío do pniz, quanto no modo 
por que so despendem os dinheiros publicas. 

Todos os dios o senado fiscnli>nva, clamnvn 
contra dcspczns mnl feitos no Coará e cm outros 
provincias. 

O nobro ex-ministro ela fazenda teve muitos 
vezes, durnntc n sua administraçiío, de defen
der-se de nccusnçlíos que se repetiam continun
mentc nqui, principnlmente por porte do nosso 
digno collegn, representante unico do provincin 
do Conrá no scnndo. 

Todos os dias nrpareciom rcclomnções contra 
a administração dos soceorros. 

Hoje, porém, que a Divino l'rovidencin favo· 
reccu-nos com melhores estações, que mandou 
chuvn pnra o Cear<i, que olé fez omigrnr do 
Piauby para ulli os pombinhos e os jncús (l'iso), 
o do Mm·anhiio creio quo ns gnivotns, para a h· 
montnrom o nopuloçiío do Cenrá, cm compensa
ção dcssn dcsimncxação CJUC o nobre senador pelo 
Piauhy arrebatou ultimamente :iquelln provin· 
cin, como si fõro um conquistador ; hoje, que 
a Divino Pt·ovidencia nos foz os te fnvor e ncnbou 
eom os fornecimentos, não. será occnsiiío 
propriu .•... 

O Sn. TEIXEIRA JuNJnn:-Quem sobe si acabou 
com os fornecimentos? · · 

O Sn. SILVEtnA DA MnTTA: -E' verdade ; 
mesmo o Sr. ministro do imp~rio jit nos motteu 
m_odo com n ~ontinnn(•iío ; porque nos disse que 
nuo em posstvol ncnbor totulmcntc, e que fico· 
rinm sempre umns r11izes puro fornecimento. 

Mas, senhores, seja como fôr, estas cousas niio 
se podem dar em um paiz de governo porln· 
montnr, sem que o parlnmcnto sinta o vontnde 
de inquerlr como isso se dou. 

No nosso governo, senhores, niio podemos 
proscindir de um inqucrlto no thcsouro, onde 
sómonto podemos verificar as requisições do 
ministorio do imporia, por onde correram ns 
doterminnçlíes n respeito dos soccorros ~ o 
quantum dessas determinaçlíos. 

Eu Já propur. aqui, Sr. presidente, n nomençiio 
do umn commissiio do senndo pnl'lt inquorito no 
thosouro ; mas oro permanente. O mett fim, 

longo de pcrturhor o ocçiío do govorno, o auxi· 
linrin; porque osso commissiio, durante o intor· 
vollo dos cnmarns (unioo poriodo em que se 
pndcrin fnzor obrn ULil) se ]lndorin occupnr dos 
roforll)ns neco~~orins no thosot!ro publico, o nu 
PI'I)IIDirn rounmo do corpo logJslnlivo nproscn
tnrln o sou trohnlho. 

Si niío t_ivosso o~ h ido n indicnçiío por poucos 
votos, tormmos hOJO umo commissão para osso 
fim. ~Ia~, si o sono do niío quiz nomear umn 
co.m1211Ssuo permanente, .Pódo querer umn com· 
!fl1Ssuo pnro fim determmndo o no poriodo do 
mtorvnllo dns cnmnrns, pois que ·justamente 
quando ollos ~o tornarem o reunir poderá o 
senndo.te.1· n explicação deste negocio. 

l'or 1sso, mudando o nnturozn dn commissiío 
que então PI'Dpuz, vou olforocer umo indicoçiío 
pnrn que, .ulóm d,ns commissõos ordinnrins, bojo 
umn do 1nquer11o, pnrn tomnr conlweimento 
ospociul dos dL>spozns do seccn do norte e 
observo r ns necessidades do molhornmento' no 
orgnnizoção do thosouro. 

l'oru este fim ó nacessnrio que o governo 
concorro. Eu tive o favor do minhn anterior 
indicação os membros do ministel'io · q;uem teve 
modo dn commissão de incJuerito fo1 o outro 
Indo, o niío o dos nobres ministros. 

0 Sn. AFFONSO CELsO:-Nem OS ex-ministros. 
. 0, Sn~ SIL'(ElRA DA MOTTA:-Foi por isso que o 
mdtcnçuo fo1 reprovado pOI' dons ou tres voios. 
N~o f.!li'Ú moi q)lO ostn ó sejn tombem; porque o 
opmwo do pu1z ho do reconhecer que neste 
estudo do conl'usão,.os oxplicnçlíes n respeito de 
dil)heiros publicas são d~ honro do porlnmento, 
CUJO dever ó cntl·nr no lundo dn questiio o niío 
contentor-se com explicnçlícs como ns quê dou o 
no~re ministro do imperio, que niío satisfizeram, 
pots npcnns S. Ex. foliou-nos de um erro. Um 
erro de .1.~,000:000~000 I E' custoso commettol·O. 
E demn1s, o empregado que deu o informação n 
respeito do~ 74,000:000~ ú um empregado bo
bil.issimo dn socrotnrin do imperio, o Sr. Me· 
detros. 

Niio prosigo; vou mnndnr á mosa a minha 
indicaçiío. ' . 

Foi lido, apoiado, o ficou sobro o mesn poro 
entrnr nn ordem dos trnbulhos, indo entretanto 
o impri.mir, o seguinte indicnçiío : 

• IndiCO que o senado nomile um~ commissiío 
especial de inqucrito poro, it visto dn oscriptu· 
rn~iío do thesouro o !ln sccrctnrio do lmpcrio, 
verificar durnnto o interv:tllo dn sossiío n impor
tnnci.n ~os. dospczns feitos com soccOI'l'OS ás 
provmcws do norte que solfrerom com a silccu 
e nprescutnr na proxmtn sessito o resultado do 
suus inveslignçlíçs,; podendo paro esse flm pedir 
no gpverno uuxii!Ures paro o sou trabalho, um 
omcwl tlo thesouro, e outro dn secretaria do 
impcrio.-S. !\,-Silveira tia lrfolttt, • 

PRIMEII1A PAI\'l'E DA ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DO U!PEUID 

SulJmettldn i1 votação n proposta do poder 
oxr.cutlvo que fixo n despczn do ministerio do 
lmporio pni'U o oxorcicio do 1881-1.882, fornm 
succossivamento votados o npprovadas as rubri· 
cus ns. i, 2, 3, ~.~.O, 1, 8, U o iO. ~. 

I .. 
I 
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Foi npprovndn a uo n. i,;l com n emenda da Entrou cm 2.• discussiío a proposta do poder 
outra cnmara. executivo lixando a dcspoza do ministcrio do os· 

Igualmonlo foram npprovodns as do ns. 13 o 
i~ com as emendas do camnra o da commissão 
de orçamento do senado. 

llornm npprovndas as rubricas ns. W, 16, 17 
e 18 com a emcndn da outra cnmara. 

Foi approvadn n rubrica n. i9 com as emen· 
das da cnmnra e do aonado; sondo approvodo n 
emenda da commissiio de orçamento do senado 
supJH'imindo o pnragrnpho unico da emenda 
da camarn. · 

Foram. appi'Vvadns com os emendas da cn
. mora e do senado os rubricnsns. 20, 21,22 o 23, 

sendo npprovada a emenda da coinmissão do 
senado que snppl'ime o pnrographo 2~ .. 

As rubricas ns. 2~, 21i e 26 fornm npprovadns 
com as emendas da outra camara e do .senado. 

Foram npprovndas com as emcndns da camara 
ils rubricas ns. 27, 28 e ~O. 

Foi npprovada n rubrico n. 30 com a emenda 
da outra camnra c a do Sr. Ribeiro da.Luz. 

Foi npprovoda a rubricn n. 3i da proposta, 
As rubricas ns. 32 e 36 fora approvadas com 

a emenda da outro camnra. . 
Foi appràvada com n emenda da outra camara 

e da com missão do senado uma sub·omcnda da 
commissiio do senado n rubrica n·. 33. 

A rubrica n. 3~ foi npprovnda com a emenda 
dn outra tnmni'a e do·senudo. · 

F-oi approvndn a rubrica n. 3ti da proposta, 
rejeitada a emenda da outra cnmnra e nppro· 
vada a emenda do Sr. Mendes de Almeida. -

Foi npprovada n rubrica n. 36 da proposto. · 
Foi npprovndn com n emenda dn outra camnro 

e dos Srs. Darão do Cotegipo, Diogo Velho o 
Uchôa n rubrica. 

Foram npprovadas ns rubricas da proposta, 
ns. 38, 39, '•O, ~L, 1;2, 43 eM. 

Foi npprovnda a emenda da outra camarn CJUO 
supprimo n rubrica n. l;ti da proposta. 

Foi· approvnda a rubrica n. ~6 com a emenda 
dn outra camarn. 

A rubrica n. 1J,7 foi approvadn com a emenda 
da camnrn, sondo i::ualmento npjlrovada a 
emenda do senado que supprimo n disposiçiio 
permanente da emenda da camarn. 

O Sn. CnmsTIANO OTTONt enviou i1 mosa n 
seguinte declaração de voto : ' 

•Doclnro tor votado contra ns emendas da com· 
missiio do senado relativas i'i verba-Culto pu· 
blico-doorçamenlo do lmpcrio.-C. B. Ottoni,• 

Foi n proposta adoptada o assim emendada 
para passnr ú 3.• discussiio. 

OllQAl!EN'I'O DOS NEGOCIOS ESTR.\NOEI!lOS 

Achnndo-so 1111 sala immodiatn o Si', ministro 
dos negocias esu·~ngeiros, foram sorteados Jlnra 
n detmtaçilo qno o devia recebei' os Srs. Nunes 
Gonçnlves, Diogo Velho o Alfonso Celso,. o sendo 
o mesmo senhor introduzido no saliio com ns 
formnlidados do osLylo, tomo nssento nnmosn, Íi 
direiln tio Sr. Presidente. . 

trungoiros_pnra o oxcrclcio do l.881-f882. 

o !!!•·· .Junqueiro:- IIn iG annos quo 
me encontrei na camnra dos Srs. deputados com 
o nobre Sr. ministro dos negocias estrangeiros. 

Tratava-se do uma pequena concc~siio de ai· 
guns palmos do terreno nacional pnrn que um 
sncordoto frnnccz ot•igisso nesta côrte uma Igreja 
catholicn. O nobre ministro dos negocies ostrnn· 
geiros trnvotl comigo a este rosv.oito um debate 
que se tornou notnvol poln oxhibiçiio dos seus 
talentos. Nossa occaslfio S. Ex. via em todas estas 
mnnifostnçõos grandes pcrigos;viasurgir do toda 
n parto a roupotn negra do josuitn ou o chnpeu 
branco dn irmã de caridade. !\las, hoje, Sr. pre· 
si dento, vejo o nobre ministro fazendo parte do 
gnbineto 2~ de ltlnrr.o, que certamente não está 
em grnndc choil•o dê sanlidndo pnrn essas escolas 
ndinntndas, o mesmo vejo que o nome do nobre 
ministro principia a figurar no index dos nossos 
intransigentes. Dou a S. Ex. os cmborns por 
ostfl facto, porque vejo que este lapso de tempo 
não correu em vão vara sua intelligcncin es· 
clnrecida nem para uma grnndo somma de ex· 
poriencin que os annos li\ o deram. 

Congratulando-mo com o nobre ministro por 
este facto, não posso deixar do render homena· 
gcm no bo'm resultado que n discussão e o de· 
unte podem trazer do -esclarecimento em some· 
lhnntos ma terias, porque vejo que aquelle quo 
nessa época só linha canticos para as idéns do 
ultra·libernlismo e que, como poeta, que foi e é 
notovel (apoiados), dirigia unicamente seus 
versos a todos nquolles que suppunha oppri· 
mi dos no ponto de vista em que S. Ex .. tomava 
estas ques.tões, hoje, amestrado pelas lições da 
experiencin, aprosonta·so no governo como um 
homem Q quem a lição dos factos tem ensinado 
que essas iuéas, si podem servir cm certos casos 
na opposição, no governo não' tõm .o preciso 
cabimento. · · 

Eu, Sr. presidente, não desejo alongar muito 
esta discussão; porque realmente os orçamentos 
estão ntrnzados (apoiados); mas, como membro 
da opposição, não posso deixar passar sem re· 
paro algumas questões que se .prendem no orça· 
monto que se discute, mesmo porque não seria 
proprio quo nós não llzcssomos as honras desta 
casa ao nobre ministro, quando ao seu anteces
sor nesta cadeirn, o nobre ministro d•l lmpcrio, 
tivemos occnsiüo de aqui dotcl·o por alguns 
dias. · · 

Nfio desejai'Ci que S.Ex. tenha de domornl'-So 
aqui eor tnnto tempo; mas ú mislel' que algumas 
q uestues da sua pasta sejam aventudns agora, 
pnra que não se diga que os negocias estran· 
gciros, isto ú, os quo dizem respeito n nossas 
reiaçuos com outros pnizes, são por nós desde· 
nhmlos, quundo discutimos muitas vezes doma· 
sindamento pequenos negocias internos. · 

O relntorio do noure ministro, Sr. pmsidente, 
não oll'oroco no observndoi', no leitot• mesmo 
dos prevenido, interesse algum. O nobre minis· 
Iro foi sobrio do pu lavras o do informn1•ilos. 

'-
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· Nuo farei disto grnndo cnpilu!o do ncousn· 
çi\o o S. Ex., porque o systomn do fnzor-so 
relato rios nmito nvulnmndos som contot'<:m ldóns 
roalmonto prollcuns.ó um nuio systoma, e npe· 
nas dú logur n nm notnvcl dispontlio publico. 

Rocordarci no sonndo fJilO um dos melhores 
rolnlorios quo tem vindo no purlnmonlo, foi o 
do um distinoto ministro, o Sr. Euzebio do 
Qncit•oz, no nnoo do 1851, quu contém poncns 
pa~inus. 

Não é por nhi, porlnnto, qno ou censuro 
o nobro ministro dos negocias ostt·nngoit·os ; 
consuro·o polu purcimonin do infot•mn('ões n 
rospoito do pontos, sobre os qttuos S. Ex. devia 
Ulustrur o parlumouto. . 

lia qnestõos qtto tôm sido trntudus pelos nn· 
lecessoros do nobre ministro o !JUO ontr~tunto 
dosappnrecorom do relataria nctnol. 

Entro ellns figtu·nm questões, porn nós do 
grande importnncin, sondo uma dollas n relntiyn 
a reclumaçues :mglo·br:<zilcirns 

Por gtte motivo, tendo figur·odo ostn questão 
om cajutulo espccinl om r•olatorios unteriores, o 
nobro ministro agora n eliminou no sou relu· 
to rio? 

Uiun questiTo que se rofcro no direito do hra· 
zilciros, diroito tncontestavel o incontestado n 
serem indemnizados do pt·c.juizos quo lhos fin·am 
violentnmonto causudos, ni'io merece dn rcpnr· 
tição do estrangeiros o prociso cnidndo, pnrn 
informar-se no parlnmonlo o fJUC Iom o govol'llo 
feito, tJ'lO passos tem dado, om quo pó cstú osso 
reolomaçiio ? 

O senado snbo quo om virtndc do roclnmu~.ucs 
constantes do cidnrliios brnziloiros, r1uo fornru 
otitr'orn muito damnillcndos cm sou legitimo 
interesso, quando estnliclecinm um commeroio 
licito pnt·a n costa da Al'ricn c outros pontos do 
globo, sendo entiio victimns du oxot•bitandn do 
cruzeiro ingloz, pt·incipiarnm a levautnr-so 
essas justas pretonçilcs o !'oram nugmeutando. 
E porque lwYin subclitos inglezos, que tinham 
ol~umns reclnmnçõcs contra o governo do lm· 
poria, Urmott·se nosto curto, no clin 2 do Junho 
do !81i8, umn convcn9iío solcmno, assignudn 
pelo Intpet·ndor do Braztl o por S. M. n 1\ninhn 
Victorin, ostobolocondo 11110 so constituirín Ulll 
trib11nal mixto purn conhecer o julgar dessas 
rcclnmn~õos. 

Esse tribunal foi instituído nestn CÕI'Io, con· 
formo a loltl'n dnquolln convonçiio solomne, o 
oomoçou n funccronat·. O Brnzil nomeou sou 
arbitro ou juiz, e a In~lnterrn nomeou o sou; co· 
mccou·so n conhecer dos negocins. 

Jfor pnt•to dos cidndfios brnzileit•os oprosontou
so grnn~o qnnntidado do reclamat·ões pt·ovando 
quo tinhnm sido lesados contt·n os tr·ntndos o 
contra o tliroilo das gontos, 

Sorprondeu, sem dttl'itln, ú lnglntorrn vot· 
que os cidndi1os brnzileit·os tinhn11t suas rccln· 
mucuos liio bom insu•nidns; lmnsnvn·so trdvoz 
quri, l'or uma certa dosiilin, ol os tivessem niJIIll· 
donat o os olcmontos pt·ollntorius do seus IIO•Iitlos. 
Mns os cidurlfios !Jt•uzileit•os fllle tinhnru sido 
victimas du oxtot•suo, ou us fumilins o hor· 
doiras llessos cidad1ios, tinhnm·so munido eom 
os competentes documentos o lnsti'Uido dovi· 
do mente suas importontos nllogn,uos, 

Em vil•t,udo disto, o tl'ilmnnl quo funccionnva 
nostn côt•to comor:ott n jnlg-nr o dociilitt duns 
ou tres rmusas em favor do t:idndãns IJraziloiros. 
Mns o rJue suceedou? Succcdou quo, estatltlo o 
tJ•ilmnnl funccionnndo, contr•n todns ns nor•mus 
do dit•oilo dus ::rontos, conlt·n n fé dos tratados, 
IJOUVO umn Ol'dOill dt) SUSJlCUSiíO ppl'fi fJllO O 
tribnnnl n"o nwis funeeiona~so I 

!Ma Ol'dcm [lnrtitt do governo urilnnnico. 0 
govot'll<l bt·nzilcit'O protestou. Mns occorrou por 
osso tampo n celebro qnostiío Clll'istia quo nuo 
deixou bastante Jibol'llndo no governo do Brazil. 
Depois scguill·SO n grnildo gtwt·ra do Pura· 
gnny. 

Mns os nossos govornos nunca ubnndonnrnm o 
fio destu import:mto quostiio, porque sobem os 
nobres scundoro; qno sogundo documentos om. 
ciocs provndos, ns reclnmn~õr!s bruziloirus sobem 
u IJUntro ou cinco vozes mais tio f[UO o computo 
dns roclnn\.fições inglezns. 

O quo ó corto, St·. prosidonto, ó que todos os 
annos os rolnlorios do ministot·io dos nogocios 
cstrnngoiros informavam no parlamento do estudo 
dosEo negocio; c ngo1·n, do t•cpontc, o nobre mi· 
nistr·o o oliminon, de fórmn quo nos doixn n 
snspoiln do quo o govor·no imperial quer nbrir 
completnuwnlo miTo dossns roclnmnçilcs. 

Soi quo o g-overno ingloz, instndo por alguns 
dcputndos, [lrincipnlmonlo do districto do Mun
chcstc,·, fJIIO tôm mais relnçlios com o Jlt•uzil, c 
silo ilttln'ossndos uns rcclamnçilcs dos suhtlitos 
inglozes contt·n 111ís, lcvnntum periodicamente 
sun voz nn cnmnrn dos comnmns, o podem no 
míuiHot'ío ínglez que tome em cousidernçiTo este 
oujccto ; o e por· isto que ostn questão nf1o enhiu 
ji1 em commisso,Li porrjuo hn interesses inglezcs 
empenhados nessas l'<lC nmaçues, fJUO fnzem com 
rp1c nppnrcçum tncs vozes na camnrn dos eom
muns; do COllll'lll'iO penso que O 1/llOStfiO jú OS· 
tarin deeitlidn contra nós. 

0 Sn, SU,\'EIItA DA MOTTA : - Hn propostas 
do governo ingloz. 

O Sn. JuxouEtM:- Sei bom fJUO o govorno 
inglcz, no intuito de nttondor l1s t•ot:lnma,:ilcs 
do sous nncionnos o nos principias do jnsti~n, 
tom foito vnt•ins lli'OJlllSins no govor·no ln·a· 
zileiro, o IJllO osto nãu as tom podido nccitnr, 
porqno a nccitnçiTo sol'in nttcntntorin dos diroi· 
tos uos roclnmantcs nur:ionnos. 

'J'om havido nisto o prociso JIOtrioti~mo, o 
creio quu n"o hnvol'ú um minislorio quo, ncoi· 
tnndo ossn jll'll)lOsln, u bando no n sorte dos c i. 
tind:"IOS IJI'IIZiJOirOS pnru fiiVOI'OCOI' fi tiOS SUhditOS 
do ~ttn Mngestndo llt·itnnicu. Ultimnmonto c:on· 
sln·mo qne liouvo nmn lll'oposta do govérno 
ingloz, no sentido do cndn um dos g<~vernos 
l!xitt• umn quantia pum com clln l'uzor-so um 
rateio outro os rcclnmnntos. Nfio sei si esta 
prupoftn l'oi ucoitn pelo governo do Bt·nzil; em 
lodo o cnso dil·ei qtw ulln ó projuclicinl nos 
nossos lnlOI'Osscs, porquo ns rocl:unnções dos 
!Jrnziloiros, pto. vndns com docuntontos ir1·ofr·n· 
gnvols, sobomn quati'O ou cinco vozes mnis do 
iJtW us roclnm:•~ilcs inglezus, upoznt• un r:ontn· 
gcm dos .i uros. 

Eu pctlit•io, pois, no nolli'O ministro quo nos 
osclnt·ocesso n so1nollwnte raspei to o dissesse o 
fJUO so tou1 l'eito nestes ultimas mozcs, porque 
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nló o nnno [lnssnrlo hn1•in no r~Jntorio do illtlS· 
tro nntocessor do S. Ex. nlgumus pnlnv•·ns 
ncercn tlosso fncto, mns ngorn foz·so si lendo 
obsolu to nosso nssurnpto, nüo so di~so consn 
nonhurnn, o os rcclamnntos, suas familias 
ou sous horuoii'Os podem Ocnr om duvido si 
porvunturn o governo do ll•·nzil tom culllJllota· 
monto nhnndonndo interessas tão vuliosos 

l~' nesse sentido rJue eti dizia que o roÍutoJ•io 
do nobre Tninistro ó pnrco do mais om infor· 
mo~õos. 

Sai bem rJUO prcsentei\10nto o ministerio 28 
do Mnrço pouco so oceupa com questões exter· 
nas,:. se~ tempo ti po.uco pnrn emprugal·o no 
polllwn mternn uo [lliiZ, ]lnru so occupar dn 
questão da nomeaçilo de doputudns, du delega· 
dos o suhdolegudos do policin, dessa myrlndo do 
coroncis o teneutcs·coroueisda gum·ua nncionnl, 
do modo qtw em pouco tempo o llrazil flcnri• 
reduzido á posição do Mexico, ando j1oucos ci· 
dodüo~ ha que não trog:1m gniUes tu officiaes 
superiOras l 

Penso, pois, quo esta abandono dos negocias 
ostrungoiros, tendo o ~overno as suas vistas 
volt:•dus oó pal'll n politku interno, pódo ás 
VQZOs caus~r grandes p•·ojuizos: a pl·eoccupn~iio 
eonstnnte om quo ostli o ministorio actual de 
~ó c~rnr duquillo qu~ diz respeito Íl politica 
mtorwr, o nos uri'UnJos, faz desprezar muitas 
cousas utois, muitas cousus importnutcs q uo 
lemos nus relur.õcs com os outros paizos. 

Entende-se 'entro nós quo o mmistro dos ne· 
gocios estrangeiros tom pouco que fnzo1', por· 
que todos as vozes que se dá o impedimento do 
quulquor dos outros minisli'Os, ti uomeado o do 
ostrangoil·os pura supprir algum tempo esta 
faltn. 

E' assim que IJUando o noiJI'o ministro da 
agricultura tovo do ir ao Paraná, foi nomeado 
o consolheii'O Pedro Luiz Porciru do Souza pora 
exercer osto curgo intOI'inamento; du mesma 
manei1'o estava se1·vindo nu pnst:l do iluperio 
durante o impedimento do S1·. lluriio Homem do 
Mello, e creio quo lambem na pasto da marinl•a. 
· Orn estes fucto> parecem indicar ao publico 

que na pasta dos nugocios estrangeiros uão ha 
liustante que fazer; quo o ministro não precisa 
do muito tempo pa1·n estudar as quest1ies truo 
por nhi cor1•em, quando, pelo cont•·m·io, si ostn 
pastn,como actunllllonte, niio tem qno>tlíos pen· 
ilontes,o quo ó umn J'elicidude,pois que,olhnndo
se para o rolntorio do nobre mmist1·o,vomos que 
niio tornos prcsentemonto g1·andus qnostucs com 
outros paizes, precisa com tudo de um estudo e 
do um oxnmo constante pura conhecer· se n si· 
tua~iio dos nogocios intcrnucionuos que podom 
surgir. Diziu Ulll philosopho:-lloliz o [JOVO quo 
nlío tem histol'ia. Podamos pul'n[lhl'nsenr u 
d)zer-f<•,liz o povo q no uf•o tunlin cumplicuçilos 
d1plomulicus .•• E' exacto. Mas, pGnJUO· uno 
temos presuntomonto complicações diplomuticas 
importunte>,nilo devemos dosllonhur O> nogoclos 
q uo cori'UIII pala pnstu do ootrn 11 goil·os, ·, pOI'q uo 
paio monos ullos se•·vi1•no [JHrH lii'IIIUr priuulpioH 
quo no futuro nos podo1u sor n•uito utuis. 

E donwb, nussus iuturinid11dcs o noiJI'O mi· 
uiSII'O dos nngocios 'L•slrHnguirus vu-so mui· 
tas vezos Ul'l'isunuo u l'Hzor Hlgumn couso 
quo depois níio soju !WI'foitumente upprovuda, 

pois mopnroco quo n providencia quo S. Ex. 
deu ~m rola(•fio no rlesustro havido no reservo· 
torio rlo Porlregulho, niio· foi complotnmonto 
n,Pprovoda ..• Nlío sai, é inforrntu;ão quo ,ob· 
li V O. 

Sr. presidente, ha uma quostrro muito impor
tanto quo jil foi H ventado nesta o nu outra cu· 
moro, mHs ou desejava agora ouvir de novo o 
nohro ministro exprimir-se ~ respeito desta 
ponto, porque pouso IJUO S. Ex. já terá reco· 
bido nlgnmos informo.,üos quo nuquelln occn· 
siiTo niio tinha. lleflro.'me ú tirada violento do 
ll'os inrlividuos quo iam do pussogcm no pa· 
que te hrnziloii'O flio ;lptt do Buenos Ay1·es, rio 
acima, dirigindo·so a Corrlontes. 

O nobre ministro dos nog-ocios estrangeiros 
nc:.'st~ll~Ll·so, nu curnoru dos dopulndos, no 
]ll'lllCiplo do quo um poquoto cm tnes condi· 
oues n1io tem os l'o;:olias nem direitos dos navios 
do gnOI'I'!I, o portanto esta estava inteiramente 
sujai to ú jtll'isdicçiio das uuiOI'idades quo dom i· 
nuvum o rio pura onde elle nnvcgfivn. · 

Este fJrioeipio ó VOI'dadeiro uté certo ponto ,· 
mos não tem n oxtcnçfio quo o nobre ministo 
lhe quer dn1•, nom na hypotheso pódo tor a 
menor applicaçiio. 

Com eJfcit:J os belligerantes têm o direito da 
deter um navio nout•·o o tirnr do· sori bordo os 
eontralwndos do guerro o os militares que no!
los estiverem ·e!ubarcodos. Alguns outores de' 
notu chegamm ú concessão de estender esta 
tliroito ntú nos officios o communica~õos quo um 
dos belli~ernntes fez no outro ; ·mns o direito 
do nrrnncar do bo1·do os indivíduos mornrnento 
pnssngeii'Os, r]U" estão gm•ontidos pela bandeira 
dos nonu·os, niio ó l'oconhecido por ninguem. 

Quondo li o commnnicar;fio do cornrnundnnte 
do par1uete brnz1leiro lho Apa o n resposta dada 
pelo nosso ministro em Burmos Ayres, declaro 
rtue enchi-mo de tri5tezn, porque não vi ahi 
unw palnVI'n r1uo serv1ssc pa1·a flrmnr c manter 
o dii'Oito ge1·nl dos gente~ reconhecido o o nosso 
direito jci estabelecido 

O nobre sonudor pelo Pnrnnú jt\ citou nqui o 
coso do Cuyabâ, po1 feitarnonto decidido pelo 
governo de entiío; o nestn occosilio ou niio posso 
deixnl' do roc:oruar no nohro ministro um facto 
importnntissimo quo so !leu somelhnnto no nosso, 
que foi •leoidiJo, por assim dizer, poJo eon· 
grosso dos JlU!'UOS mnis illuSti'OdOS, imprimindo· 
se-lho elos ln· J'órrnn o sello cquivniente no de 
couso ju lgndn. 

Durante n guorrn do sopnra~iio dos Estndos· 
Unidos o poqueto ingloz Trent, quo nilo cru na· 
via de gucrrn, suhir.lo do sul dn União, lavava 
pnru u l~uropn quntro pnssngeiros, sobro os CJUaos 
n confodornçüo do.No•·to querin 1e1· o dh·eito do 
u prisionnmonto: o1•n um o Sr. Musion, enviado 
dos confodel'ndos do Sul para a Jnglater1'a; o 
entro o Sr. Slidell, enviado dos mesmos conl'e· 
dol·ndosjunto ao governo da Fmnçu; cndu um 
•lcJI!os levava o sou secretnrio, o [101' isso ou 
disso ·quo Ol'lllll qtwu·o pnssngeiros. Navegava 
o puquoto pelas uguns dn cnnnl do llnhumu, nn 
nltLli'D do phnrol tlo 'l'uredon, isto é, um uguus 
tul'!'itOI'iuos do Estudo du Flol'ida portonceuto ú 
UniilO. 

Sondo detido por um navio de guerra, o S. 
Jacintlto, ~portoucouto no Norte, commaudndo 
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pelo tenente Wílkes, cslo mnndott um oficial 
com escolta requisitar aquolles pasoagoiros do 
paquete Tro11t. O commandanto· do Trcnt o o 
commissario da mala ingloza protestaram con· 
tt•n semelhante facto, dizendo que aquollcs qua· 
tro passageiros estavam sob a protecção da bnn· 
doira ingleza o cm um navio neutro; que 
oram simples passageiros, nõo eram homens 
do guerra ou milítoros, c que, por consoguin· 
to, não podiam sor aprisionados. 

O tenente Fairfnx, encarregado dessa commis· 
são, declarou qno tinha ordem do levará força, 
si rossc preciso; de horda do paquoto nquellcs 
passageiros. O com mandante do paquete testo· 
munliou o facto o protestou. Os pnssngeiros de· 
clararam que estavam promptos a entrogar·so ; 
c osso officinl, recobondo·os, os tratou com a 
precisa cortczin, o quo niío se dou n bordo do 
paquete Riu Jlpa, tonto que neste ponto o nobre 
ministro pareceu não approvnr o que então se 
fez, declarando que pediria esclarecimentos ao 
nosso ministro na Coufederaçõo Argentina, sobro 
a maneira brusca por que se houve o comman· 
dante do Uruguay. 

Mas, conhe'cido o facto do Trcnt na Inglaterra, 
a opinião publica se levantou unanime contra 
semelbanto procedimento. Era exactamente um 
caso como o que se passou agora nas aguas do 
Paraná. 

Agora oram tres deputados quo se tinham 
embarcado e não haviam commettido crime 
algum, achando·so sómento complicados em 
negocias políticos com a Gonfederação Argen· 
·tina. 

A imprensa do Inglaterra, om geral, qua!W· 
cou o acto pruticndo a bordo do Trcnt como 
altamente contrario ú soberania inglczn, porque 
sómenle se poderia reconhecer o dil·oito do tirar 
de navios mercantes passngelros que fossem 
militares ou mercadorias que importassem om 
contrabando de guerra. 

Nesse sentido manifostnram·se o Mominu 
Post e autos jornaes. 

O govcrnó inglez ordenou ao seu enviado om 
Washington que apresentasse ns suos reclama
ções, e que, no caso de ndo sarem ~tteudiuas, 
pedisse os seus passaportes o so ret1rnsso. Ao 
mesmo tempo expediu 23 navios do guerra pnra 
augmentar as suas forçns nos mares da Amencu 
c tornar mais respoitavcl n esquadra do almi· 
ranto Mílnes. ' . 

Os governos da Austrin, da França, da Russ10 
o da l'russiu, concordando om um só parecer, 
manda rum declarar aos Estados· Unidos que nilo 
insistissem no seu procedimento, o quo n opinião 
gornl ern contraria ao sou procedimento, eiies 
que sempre combateram pela liberdade dos 
mores; devendo, portonto, ser entregues os 
moncionndos passageiros. 

O Sr. Scwurd, ministro dos negocias ostran· 
goiros, homem m11ito íllnstrado o o Pl'incipol 
coopcJ'ndor que tinha o presidente Lincoln, cm 
umn extensa nota deelnrou que o commnndante 
americano linho exorbitado, o quo o m~is qtto 
poderia fuzcr ora deter o navio e conduzil:o n 
um porto amomnno para ser~m os passago1ros 
jnlJl:ados pelas jttsti('Os terl'itoriaos; c çm so· 
gmda mandou ont•·cgor os quatro pnssago1ros no 
ministro ingloz. 

Assim terminou a qucstõo. 
Lord John Russel Jlossou uma no lo no Sr. 

Sownrd, tomando conhecimento do principio 
ostnbelecido, afim do s~rvir como norma para o 
futuro. 

Mns o nosso ouvindo na Confcdernçüo Argcn· 
tina, sem mais oxnmo, condemnou o procodi· 
monto do commnndunte do paquoto Rio ;lpa e 
nõo tevo duvida do ordenar nos agentes dn 
companhia que, om casos semelhantes, não op· 
puzossem ollstaculo o entregassem todos os in· 
dividuos quo 11s autoridades argentinas qui· 
zossom tirai· do bordo dos nossos paquetes. 

Somolhnnto acto não se apoia om disposição 
nonhumn do direito das gontes ; foi uma espo· 
cio do derrota geral. Os frnncezes quando quo. 
rem significar um11 tentativa mallograda do um 
corpo do exercito que se tenha portado n1nl, o 
sofl'l'ido derrota, costumam dizer - J ou!'nt!c dcs 
tiperons. Com isto exprimem quo nesse caso o 
guo tl'abalhou foram as esporas para fugir. Nó 
incidontq a fJUC mo refiro, ficou mcnoscnbndo o 
nosso direito, houve uma fuga completa. Pa· 
reco quo o nosso ministro na Confederação Ar· 
gontina poderia defender os direitos dn com· 
pnnhia contt·a a violencia quo se lho fez, ao 
monos quanto no modo brusco da execução. 

O nobre ministro, no discurso proferido na 
camara dos deputados, urgido pelas circum· 
stancias, e pela política, talvez, do ministerio 
actual, que nüo quer complicações com o cxto· 
rlor, porquo as suas vistas sómente estão volta
das para as nomeações do coronois e tenentes· 
coronois da guarda nacional, o para as eleições, 
não que1·enclo cousa alguma que perturbe o 
doslisur racíl o suava do rio governamental, 
deixou-se possuir dessa preoccupação. 

Eu tombem niio desejo complicações intorna
cionnes. Deus me livre de trazel·as ao meu. 
pniz. Considero o procedimento de qu~l!! injus· 
ta mente as provocasse . como uma traJçao, um 
crime de I9Sa·naçiio. Mas estou persuadido que 
a Confederação Argentina não consido1'aria a 
questão como nm casus bolli, o, sondo o seu go
verno íllilstrado como é, acabaria por nos dar 
toda n rnzüo. 

Qual é u posição dos nossos navios naqucllas 
nguas? O nobre ministro ainda não DJl!'Osontou, 
como promoueu, o olllcio em que o nosso en
vindo cm Buonos·Ayros dá conta do incidnnto. 
Parece quo foi remettido ngoru no senado em 
virtude du requisição ultima feita pelo nobre 
sanador pelo l'arnnt\, do fórma que ainda não o 
li , pois está nas mãos desse nobre senador. 

0 Sn. MINISTRO llE lilSTR.!.NGEIROS:-Envioi·O 
ha muitos dias. 

O Sn. JUNQUEinA :-Nõo duvido, o vou pedir 
ao meu nobre coiloga· para lili-o, pois som du.· 
vidn lançará bastante luz na quostilo. . . . 

O nolH'O ministro no seu discttrso InSIStiU 
sobro n modo bl'Usco com que aquella commis· 
siío tinhn sido executada pulo commnndanto ar
gonlíno. Nn verr!ndo foi um inxo do prepoton
cin, qunndo facilmente poderia prender os JIDS· 
sngciros no porto cm quo tinham do desom· 
barca r. 

· Si onll·e pnrlículnros so dovc guardar tod~ n 
cortoziu, muito muls uns rcln~õcs internamo· 
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nnos, principalmente naq,uellos lognres cm que 
temos lido tontas qucstucs e em que tl neces· 
sarlo que mantenhamos cm toda a sun nobreza 
n nossa bandeira. Não ilemos logar a que se 
pense que cm questões intcrnacionucs nós 
abandonamos tudo o quo não ha meio do nos 
despertar. 

Quem li ver lido os jornaes do diversas pro· 
vincins, terú visto que por toda a parto onde se 
teve noticia desse incidente, a imprensa so 
levantou contra a doclara\•ão que o govei'UO 
fizera. Não desejo nbusnr da attençiio do senado ; 
FOr isso apcnns lerei um trecho de um dos 
lornnes mais bem escriptos rio lmperio, de um 
JOrnal libernl, o llfonito1', da Bahia. No seu nu· 
mero de L• do corrente mez disso o seguinte: 

c Quem ler com atlenção o officio do nosso 
ministro em Buenos- Ayros, ha de notar logo 
sem esforço que S. Ex:. constituiu-se o mnis 
fervoroso defensor dos interesses da republica 
Argentlnn. 

• Não era, por exemplo, tão natural que· nosso 
ministro, ainda mesmo sustentando que nossa 
bandeira não fôrn desacatada (si disso cstnvn 
convencido), revelasse algum pezar de que o 
facto se tivesse dado ? 

, Esse poznr nem ficaria iunl, partindo dos 
labias do ministro argentino; mas nosso ministro 
em Buenos-Ayros ou niio o sentiu ou niio quiz 
demonstml·u. . 

• O que o nosso ministrosontiu apenas foi qne 
o com mandante do Rio Apa niio tivesse logo 
entregado os Ires llDSSHgeiros, obrignnd~.o com· 
mandante do Uruquay n empregar me1os coor· 
citivos. ' 

c Deste modo o"Sr. Bnriio de Araujo Gondim 
justifica até o modo violento por que foi des
acatada nossa bandeira. 

• Esta é nindn outr.1 face da questão, que 
bom desejaramos que o Dia1·io não esguocesse. 

c Ainda ndmittido o direito que tmhn a Re
publica Argentina {'ara haver de bol·do de um 
vapor braziloiro privilegiado os passageiros 
que buscava, niio era o modo que empregou 
nquelle de que se lança miio entro nações civi· 

. lisadas o nmigns. 
• O direito (argumentamos sempre em hypo· 

theso, que aliiis nüo acoitamos) nilo justifico n 
violenCia, e ainda no exercicio do direito póde 
haver abuso. 

c A violencla que solfrilmos foi tiío grosseira 
que,nté drpols de torem dilo os Ires passageiros 
(que alius niío tinham para onde fugir) que se 
elltroguvnm, o commnndante dn canhoneira 
argentina mandou subir um official com uma 
escolta pura conduzll-os, 

• De mais a mais, u violencia era nté desneces
snria, uma v e~ que o Dr. ~!nntilln e seus com
panheiros teriam que snltnl' em um porto da 
republica, onde pod01·iam ser !ncllmcnto 
prosas. - · 

• Tudo isto, porém, esq ueccu o nosso minis
tro, c untos que o guverno hnJlcrial resolvesse 
sobre o cnso, npressou-so S. Ex:. em rccom
mendnr no gerente dn companhia nacional de 
nnvogaçi'io a vnpor, cm Montevidéo, que dilsse 
aos commnndnntos dnquolla companhia instruc· 

9õos no sentido do n1ío se recusarem a nenhuma 
Imposi\•fio do governo argentino. · . 

• Depois disto como duvidar de que a bnn· 
doira nacional continua a fluctuar no top& dos 
nossos navios, ccrcudn da maior gloria ? 
· • Protesta conu·a este asserto o facto do Rio 

Apa, mos r1ue facto hn nhi que resistir possa a. 
uma phrnse dcclamatoria do ministro de estran· 
geiros ? • 

Por todn n parto, digo, a Imprensa levantou-se 
parn consuru r o modo por que teve de5enlaco 
esse incidente: no Rio Grande do Sul, provincia 
limitrophe, e que por essa proximidade com 
os nossos vizinhos sente, antes que nós sintamos, 
os effeitos dn politica platina, a imprensa Lambem 
levantou-se contra semelhante modo de decidir 
essa questão; porque realmente não houve uma 
pnlavrn, nem por parte do goyerno, nem por 
parte de seus agentes, que servisse como que de 
protesto, ainda. que timido, contrn semelhante 
fncto; pelo contrlirio, tudo quanto se disse om
cinlmenta, quer por parto do governo, quer por 
parte de seus agentes, foi no sentido de ocoro- · 
çoar a continuação de semelhante desacato. · 

O nobre min~stro, illustrndo como é, com
tudo niio tem aindn a grande pratica dos nego· 
cios. Não digo que ~u a tonhn, roconbeço.quo 
niio n tenho; mas essn prnticn podemos procu· 
rnl·a nos cxem pios do que se tem · pass11do om 
outros paizes e com outros mini>tros : por isso 
pt!diria a S. Ex. que não desanimasse, que 
não hesitasse diante do receio do uma certa 
complicaçiio, porque ó muito difficil haver um 
paiz que sem grande motivo queira lançar-se 
hoje nos horrores da guerra; notes de lançar-se 
neste caminho, qualquer governo civilisado 
pensa muitas vezes. Esteja S. Ex. certo de 
que qualquer rcclamacüo ·que fizer no sentido 
do bom direito, para manter aquillo que nos 
compete, hn de ser devidamente recebida pelo 
governo n quem se dirigir; e ninda ha um re
curso grande, que vai sendo muito admittido 
entre os povos civilisndos, é o recurso do ar· 
bitramonto. 

Em um caso diillcil é preciso recorrer ao 
juizo de uma potencia amiga; e aindn agora 
vemos que o Brnzil foi incumbido de nomear 
um 3.• arbitro na questão entre os Estados
Unidos e a França, sendo nomeado nosso ell.. 
vindo oxtrnol'dinario em Bruxellas par8 esse 
alto cargo. · . 

Portanto, não devo o nobre ministro, pelo 
receio de uma complicaçiío, deixar de insistir em 
tudo qunnto ftlr a bom do nosso direito: e 
S. Ex. ,-lido como é, hn de encontrar nos annaes 
diplomntlcos muitos exemplos de que tis vezes 
pnizes pequenos, mas fun~ados no bom direito, 
obtam peln insistencia, pela exhiblçiio das pro· 
vas, pelo constante esclnrocimcnto das questões, 
altissimos resultados, 

E11 tomaria a liberdade de lembrar ao nobre 
ministro oxemplnd dessa ordem CRI relaçiio n 
potencias que, niio dispondo de gnnde exercito 
nem ·do grande armada, comtudo tilm obtido 
grandus resultados diplometicos. Eu citnrin ao 
nobre ministi'O todos os grandes resultados que 
S. Ex. encontrnr11, si ler ns momoril1s .Publica· 
dos depois da mot•to do celebre cardonl Consalvi, 
que foi ministro por vinte noi!Os!de Pio VII e que 
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ostovo om Jutn com o grmulo Nnpoloiío, com n 
Austl'ia o outros JlOtoncins desta ordem; entre· 
tonto esse ministro poln sun cordu1·n, 1wla sun 
porsovornnon o sobro tudo pelo csclarccimonto 
dns questões o insistcncin no bom direito, ohtevo 
grnndos victorins diplomnticns, O nolmlministro 
oncontrnrú nossn obra os documentos cumpro· 
batorios do quo ostou. tlizcndo; r1 nfiu ó sü esta; 
os unnnes diplomnticos, como disse, estiío cheios 
desses exemplos. 

Não ú portanto sómonto a forca Jlhysicn, os 
grandes elementos materiaos qho decidem ns 
questões; hn alguma cansa do superior. O 
grande NaJloleiío, quando tl'ntnvn llns qtlestiícs 
com a curto do Homn, quo nliús não tinhn meios 
matorinos. a oppor-lho, rocommcndnva a seu 
ministi'O nnquolla curto: • Trotai ns qtwstõos 
com o papa como si ello tiVO>SO um exercito do 
100.000 homens puru dispor. • P01·quo? Porque 
ora umn for~a quo so olovava ucimn da força 
materiul. Assim é que os governos l'tmduclos no 
direito o nn jusliça podem nrgumentnr como se 
tivessem atroz Llo si um exercito do 100.000 
homens. 

Niío abandono, pois, o honrado ministro os 
sãos.principios para livrnr-so no momento do 

. umo co1·ta compljcno5o, )Jorquc esta não vom; 
os governos n quem nos dirigirmos hiio de ro
conlwcor qno tomos ruziío. 

E' por isso que foco estas considornçiícs a fiz 
aquollas outras rolativas ú roclumoçiJo au~lo 
brazileirn; porrJUO, si o honrado minist.J'O não 
abandonnl' esta rJuostão, o governo ingloz hn do 
acobar por chogar-so ú raziio o rcconhocor que 
nós estamos em nosso pleno direito pedindo n 
oxocmouo dor)llella conven~5o de 2 do Junho do 
1858, que foi do uma m:1neil•a ostranlw, do uma 
maneira que n5o quero qualillcar, posta do Judo 
por um governo que devo mantor sons eompro
missos. 

Ha um ponlo lambem no rolatol'io do nobro 
ministro q uo me chnmou a attonJ;üo j ustm11onte 
pela porcimonin das suns expressões: é n eXJlO· 
diçiio ü China. Vo)o por osso documento quo 
nossa emhnixndo u China teve por principal IIm 
ostabclocer um tratodo do umizado, Jwve:;n~ão 
o conunercio, e secuuduriamontu, loto é, si fui' 
possivol, obtcl' um l1'Uk1do pnr11 n inu·oducçlio 
de trubnlhndoros. Não quero agora cri ti cor so
molhunto expeJi~íio; não sei mos1110 si o nobre 
ministro, como O(lJlOSicionistn que foi do guili· 
note pnssodo, lho IIJH'escntou nlgumu ccusum. 
Niio sei ilom; cm todo o cnso o quo sei ú quo 
S. Ex. foi oppusicionlstn do ministerio Jlnssullo 
o que, sondo cssu umn dns idilns qucriuus dn· 
quo!le gu!Jinotc, ll provnvol quo tumbom se ti· 
vosso OJ!JlOStO u ollu. Mns n~OI'a é isso lllll J'ucto 
consununadu, e ns opposiçiios :'1s vezes udiun
lum-so muito, Nua sou tlnquollos CJUO jtdgum 
!JUO tudo CJUUillO se diz nu opposiçuo depois ui1o 
obrigo· no governo uu o!Jrigu pouco; ostn 
doutl'ina, hlnugUI'adu 1111 pouco pelo ~r. Glad· 
stono e1n·um discurso uutuvol, cuusottum eUI·to 
desagrado, porque lllio so pólio utlmiltil' fJUil 11 
opposiçiio venhu ostulwlocur Jll'iucipio; (1111'11 
nfustur-so intoirnmontu tlollos qunllllo cilogn 11 
poder. Niío sei utú l(no ponto o no!Jro miuisti'O 
roi hostil n essn oxpodiç1io. 

Entrotnnto reconheço quo. uma voz no go
VOI'no os rlovol·os siío um pouco dill'ül·entcs • .l~sso 
gn!Jinetu inglez CJUO ug-orn ussnmitl poJo rosul· 
tn<lo dns ul'!lns a di1•ec~iio ~os nogoc10s nn Grã· 
Drotnnhn, est:i se vendo em tlilllculdudos rolati· 
vamonto n mnitu cousa oxocutada polo govor· 
no consci'Vador o que alio mal censurou. A 
guorrn do Af~lwnist:.n quo Glnclstone procln· 
mnl'n quo, si !'osso o g-overno hnvin do mnndnr 
acabar em poucos dias ·ahi está demonstl'nndo 
que ~cmollwnto ossol·tiva não /Jóde ser realiza· 
da. As co1nplit:a~iíos naquel o paiz longincJUO 

·tem crest:ido. As armas ingloz•1s acabum de 
soll'ror um r[,voz; o rJUO hn do fnzer com que o 
gabinete inglez lwjn som duvida do procurar 
desforra pn1·n sua bnndeirn o não fuzor o qn0 
dizia sou chefe na opposi~ão ; hn do procurnr 
nllinl' esses tlOJsejos do paz, fJIIO cortnmonte são 
muito respeita veis, com os interesses do paiz nn 
uccosiiío. Por isto disso Oll : a cxpedi\'lio dn 
China é um fncto const1mmado; votou-se um 
credito oxtl'am·dinnrlo de 120:00015 ; pergunto 
no nobre ministro : que noticias tem recebido 
d'alli? 

Pelos .i ornncs vejo que a nosso corveta seguindo 
d'aqui para o Metlilorrnnoo rocobcu cm Totllou o 
possonl dn embaixacla. IMo pessoal é comJJOsto 
ile dons enviados cxtrao1·diuarios, um civil o 
outro militar; além disto tem um secretario quo 
Cl'll o du llospnnlw, o tom um atldido .. Embnr
cnndo om 1'oulon, dil·i~itl-So no canal do Sue~, 
foi aos muros dn India o dn China, chegou a 
Cn11tão, nhi estabeleceu rela1;uos com o gover
nndor da tcrm; e, Sr. presidente, os nossos pa
tricios J'ornm ver n g'l'utn do cantor dns glorias 
portuguozas o depois trnnsporturnm·so pnrn 
Hong-Kong, quo ú porto,possoss5o ing-leza, o uhi 
ccloiJI'al'alll o tri-coutenm·io daquollo gl'nndo 
vute. Portanto como brnzileiros não podemos 
deixar do tora satisfnçiio de l(llO a nosso bnndeil·a 
poln primeira vez trcmnlnssc nnquollos muros o 
rJUO se nllrisscm estns rolaçiíos com os povos do 
extremo orü•n!o. 

Mas si os jol'llaos dilo conta do todos os tos fuctos 
e mc~mo do alg-umn consn mais, que so refere 
no exilo ila oxporliçüo, pergunt;u·oi uo noln·o mi· 
nistro si S. Ex. tcmrocebitlo communicnçiíos 
omcioos dostes Olll'intlos,si hu nl~un1n ospol'llnça· 
do se conseguir ou não osto tratado de amizudo, 
commcrcio o nnvog·n~~o, como tombem um tra
Indo no sentido tio ohtol'lllOs bon~trubalhudoros. 
Se~unclo vi do nmu destas put.lic_!lçiíos,puroco-mo 
r1uo o nspoc:to dnrpwllu Jloj:::lnçuo nüo tlosngrn
douuos nnssns olllclnr's ·o mnri11l111, o llUe longo 
ilo SHI'Oill indivíduos rlc um Jlhysico lllCSf!lliniJO, 
como uostn côrte existem nlg-uns SJlocimcns, siio 
no contraria homens l'ortos, populuçiio quo pódo 
SOI'I'il' Jllll'll 11 )IIVDUfU. l'orgunto 110 llOiJI'O mi· 
nist1·o si us iHJns inl'ol'llln~lies coincidam com 
us outrns qno os jomnes pulllicnm, o si hn nl· 
gmnn espornnçn tle ohlol' estoira tudo para immi· 
!li'Jçfu1 dnr)lwlles individuas. 

l'm lliiiH destus puiJiicuçiíos se 11iíe o cl•"lo cm 
JH!lll rJ uesliío CJIIO mo pnn•• o i mportunto, mas 
uiin sei si eom oll'eito cllu I' como se quor dos· 
crovor. 

E1n umn doslns pnhlirnçiíos, li rJUO n lnllnon· 
ciu inglezn ora hostil no bom oxilo dtt OXJJOdi· 
\'iio. tii niio ó sogrodo-diJilomntieo, o nohro 
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crnvo no rodo. Sobinmos porfeitomcnto quo o 
dcspezn ostnvn feito, que niio hn meio do I'Oitnr 
atroz ; entretanto no futuro lm do figurar no 

-bnlnnco do nnno financeiro osso lncunn, no sen· 
tido do mostrar n todos que com olfoito houve 
uma dospezn que o sonodo niio snnccionon. 
Agora novos creditas esliio pedidos, e receio 
que o nobre ministro do estrangeiros, levado 
per essa torrente do seus collogns, n quo corta
mento niio podort\ rc~istir, venho cm poucos 
dins nos pedir aqui um credito oxtrnordinario 
]Jnra augmentar a verba con>ignadn poro n ex· 
pediçiío i1 f!hina. 

Votamos; como disse, i20:000~ poro este fim, 
mos niio podemos calcular ató onde irão ossos 
dcspezns. Receio que, tendo os nossos diplo· 
motas do se internar, e de se demorar mnis, 
talvez, do IJUO pensavam, porque o nobre 
ministro, lido como é, sabe que o dip!omncin 
chinezn c IOJ'LUosn o moroso, niio decide cousa 
olgumo rnpidnmento, procüra vencer ns diffi· 
cuidados por meio de longo domara, uma es· 
pccie do politica de Fubius, e pódc, portanto, 
J'eter· o !li os nossos diplomatas por muito tempo, 
fazendo isso crescer a dcspezn; receio, <ligo, 
quo isto se dtl; e enWo pergunto no nob1·o mi· 
nislro si, por noticias que tem da queiJe Ioga r, 
conhece IJUO o credito votndo chega pura o fim 
a que se destinou, ou si S. Ex. tom cm vbta 
pedir augmento deste credito? 

Si assim fôr, nconselharia ao nobro ministro 
que niío e~perasse para o futuro, níio fosse nu· 
torizar despezns illegacs; mas, discutindo-se 
agora o seu or<mmonto, apresentasse umn emen
da, no sentido' de clevat• essa verba 1\ quantia 
que fosse necessorin. 

Reconheço que o nobre ministro mo objectnr:i 
que isto é um credito especial; sim, é um 
credito especial, mas, cmqunnto ma1·charmos 
neste terreno de creditas espcciaes, nunca tere· 
mos finanças regulares. 

E' muito conveniente que no orçamento, !jUe 
é :mnuo, se considerem Jogo todas os despczns 
annunes. Siso li'ntnsse ele uma despczn mloi· 
ramenlc imprevista, bem ; mas n objecção niio 
ó procedente, porquo níio esti1 nosto caso 
aquclln a que me refiro. 

As dcspezns ou síio permanentes ou suo trons· 
itorins. Sondo permanentes, é obvio que do
vem entrar no orcnmenlo; não sendo permn· 
nentes, sendo Lrnnsilorins, podendo ser calcu
l3dns, e não ha despeza que o níio possa ser, 
dovcm tombem entrar no orçamento. 

A unicu ohjecçi10 IJUO so poderio levantar ora 
si o o1•r.nmonto niio !osso annuo, si fosso uma 
lei quÔ podasse perdurar por cinco, dez ou 
rJuinzo nnnos. 

~las n Constituiçiío snbiomcnle determinou 
que o orçamento rosse annuo, que todos os 
annos a assemblón geral orçasse n receito e 
decretasse n despe~n. Por consequoncin, ossos 
despozns trnnsitorias ou oxtruordinal'ias sno 
dospozns annuns, devem ontrur no orçamento 
nnnuo. 

Esta svstema de quorer estabelecer dous 
orçnmontàs, copiado dn Frnnr:o, nos sons mo
mentos de decadencin, havendo um orc;amento 
ordinnl'io e um orc;nmento oxtruordinnrlo, só 
tem por fim illudir aos con tribulntes, porque 

em ultimo nnnlyso os creditas espccioes im· 
portam o levnntumcnto do fundos por meio de 
Impostos ou de emprestimos, e cm qualnuor 
cn~o o onus posa sobro o contribuinte. Nno 6 
licito que so procuro fazer uma especie ele 
illusiio, com dous orçamentos, fazendo crür que 
as despozns süo muito menores do quo real· 
monto siio. 

Repito, o uugmcnto dos creditas do orçamento 
teria umn justifienç1io si elln -niío fosse nnnuo, 
mos sondo assim,todas as despezas devem eniJ•nr 
nelle. 

Por isso, si o nobro ministro julga que tem 
de fazor maior despeza com aquolln expedição 
do que n consignada no cred1to do i~O:Ooon, 
votudo no anno proximo passado, dign-o reol· 
menle, como <i do sou caracter, o entiío nn 
verbo respectivo fuça-se o nugmcnto ~rcciso. 

Não se dtl o ospectnculo de estarmos todos nós, 
governo c opposi\'íio, ciumando todos os dias 
aqui, uns em fnce de outros. que não se deve 
fazer nenhuma dcspezn elltraordinnrin além dns 
que cstiio mureadns no orçamento. O nobre 
ministro do imporia nos disso, ha Jloucos dias, 
que quorin ser um ministro constilucionnl, niio 
gnstnrin um vintem fórn do orçumento, o no 
entretanto S. Ex. está gostando, e hn de gastar 
fórn do orçamento. 

Niío so dê esse espeetaculo·, que podOI'Ú fnzer 
com quo os homens politicas do Brnzil riam-se 
enti'O si CJunndo se encontrarem, á somelhunçn 
dos augures romanos. 

Para quoesse espectoculo' Porque não se hn 
de dizer o verdodo ? Porque se hri de faltar ú fú 
e {J lonldudo paru com o paiz? Porque osse or· 
çnmouto extrnordinnrio o creditas especincs, 
quando lodos elles nascem do mesmo fonte e se 
dirigem ao mesmo fim ? 

0 Sn. SILVEinA DA MOTTA:-E' pOI'Cj\lO OS SO· 
nho1·es approvnm as dospezns illogncs foitus pelo 
governo. · 

Q Sn. JuNQUEIRA:-Eu, felizmente, niío dei 
meu voto poru essas clespezas: o nobJ•e senador 
pódo reparar que niio doa o meU: voto ... 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Tem-se dado alú 
mais do que o governo pede. 

O Sn. JuNQURIR.i. :-Sr. presidente, tondo, 
como disse, me encontrado com o nobre mi· 
nisti'O, apoz tantos annos, e tendo-lhe dado 
pnrallens por vel-o collocudo em uma posição 
eminente, e, mais ainda, por vor que S. Bx. 
bojo jú comhute qunsi que nas minhas phn!nn· 
ges 0111 reltJção n certos nssumptos, niío posso 
concluir ostns observações, que lig-eil'amonto 
fnço, som que, Jlara nossa tronquillidnde, poço 
no nobre minísu·o informações acerca de nossas 
rolnç1ies com n Santa Só. . 

'l'elegJ·nmmus de origem divorsu têm dilo 
quo complicu"iles existem cnti'C n Snntn Só o o 
!:OVorno do BÍ•nzJI, aproposito da nprosentaçno 
de bispos. 

O nobre ministro do impcrio jú nos disso, 
hn dius, nlgumn cousu, mas cu bojo, rjuundo se 
truta dn opinião do governo, desejo ouvi!' o do 
todos os mlulstros, quando passivei. O senado, 
tom hom \li'Osenle essu triste dlvergeucia entro 
60 e)~ mi contos, dt1 sllccn, o por eonsegulnto, 



quando podermos ouvir a opiniiío do todos os 
ministros é que podoromos ficar hom certos 
dos factos ou do pensamento do governo. 

l'ol!iria, pois, ao nobre ministro que nos dis· 
:;osso si ha algum ostrcmccimonto outro a corto 
do nomn o o governo do Dm.il acerca do pro· 
vi monto dos bispados, provimento que roputo da 
mais alta irnP.ortancia, o que julgo vni so do· 
mo,·ando mmto. 

A falto do um arco bispo, primaz o mctropo· 
litnno do Drnzil, é cortamento muito grondo 
pnra o nosso cloro, o quem so procura todos os 
dias injustamento diminuir do lu11ro, qunn.do 
o governo niio cura dos meios n~cessnrios"jmra 
lho dar a posiçiio que ello deve ter. 

E' do nlla importancin a existencin do um 
chofo dn igreja brazileirn, o o governo parece 
descurar desta questiío; por isso ou queria ouvir 
dn boca do nobre ministro si havia alguma 
complicnçiío, 011 si ostn demora provinha dns 
difficulrlnd~s ·em que o governo se vu paro es· 
colher entre os candidatos que so possam o pro· 
sentar. 

Uos11mindo o que disse, Sr. presidente, v O o 
nobre ministro que ou niio levanto censuras 

. vehemontes contra a sua administraçiio, noto 
apenas n deflcicncia do seu relatorio em alguns 
pontos muito interessantes, chamo a nttençiío 
do S. Ex. para outros om que interesses inter· 
nacionacs muito elevados estiio em jogo, o fi· 
nolmente exhorto a S. Ex. para que, no exer· 
cicio do seu elevado cargo, tenlia sempre em 
vista o bom direito que possa assistir ao Brazil, 
do modo que, quaesquer qt\O sejam as cit·cum· 
stancias, nós possatuos dizer quo e>gotamos 
todos· os nr:::umentos que o direito o n justiça 
nos concedem, o que não queremos nos deslisar 
dussa sonda, que niio somos bellicosos, mas 
tambom que uiio podemos deixar do insistir por 
aqui! lo q110 por direito nos compete. (Muito 
bem, muito bem;) . 

A discussão ficou ad.iadn pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôrn recebido. 

SEGUNDA PAUTE DA ORDEU DO DIA 

LICENÇA 

Entrou em 3.• discussão n proposição da ca
mnra dos deputados n. 313, concedendo licença 
no- desembargador Vicente Alves· de Paulo 
Pessou. 

O Sr. Correln demorou-se em pedir n 
palavra sobro esta proposiçiio, porque aguar
dava as lnformn~iles que o nobt·o ministro do 
j usliça promettou ao senado ... 

0 Sn. NUNES GONÇALV&S :-.Ello llÜO está 
presente. · 

O Su. ConnEtA ... quando na sossiio anteriOI', 
cm quo dollu se tratou, o nobre senador por 
Goyaz oll'oroceu duvidas que o nobre minlstt·o 
julgou dignas da maior altonçüo. 

Lembra-se de que o nobi'O mmistro declurou no· 
senado que sc,bre esta proposiçilo o governo nilo 

fô1'a ·ouvido, parecendo mostrar-se queixoso 
desse facto. 

Llsongein·so sempru que o ~toverno quer mn· 
nifesto1· o seu juizo; por estar desacostumado 
do ou vil-o. Houve .ifi occosiiio om que ollo disse 
JlO senado que a discussão ern superRua; por 
1sso quando o nobi'O ministro se mostra desejoso 
do fazer ouvir a palavra do governo, e sobro as· 
sumpto mlministratlvo, maior motivo hn para se 
dese.tnr que osso facto se realizo. 
.JI!us prometter fJUB dartí na primeira occn· 

swo as mformaçiles pedidas na tribuna do se· 
nado, promottor ao nobre senador por Goynz 
que na primeira sossiio cm guo so tratasse do 
projecto p~cstaria todns os esclarecimentos, e no 
mesmo tempo o juizo do governo; e niio poder· 
so agora obter esses esclarecimentos pela nu· 
saneia do nobre ministro, é r.ousn para sentir. 

O Sn. DANTAS (ministro da justipa):-(entran· 
do no recinto) Eu estnvn na nnte-snln cm objecto 
do serviço publico e urgente. . 

O Sn. ConnEtA não duvida, mas si niio ti· 
vosso pedido a palavra, o senado deixaria de 
ouvir as informações que o nobre ministro de· 
sejavn dar-lho. · 

O Sn. DANTAS (ministl'o dajustÍça):-0. nobre 
senador pelo Maranhão já tinha pedido a palavra. 

O Sn. ConnEIA diz que, nesse caso, não pro· 
segue, tanto mriis que j:i se acha presente o 
nobre ministro, n quem o senado sem duvida 
deseja ouvir. 

O Sr. Don ta• (ministro da justipa) con· 
firma o quo disse em aparte, achava-se na 
anto-snla occupndo em objecto de Rorvico pu· 
blico e urgente. Assim, mio procedo a censuro 
do nobre senador pelo Paraná. Tombem niío 
fnltou á sua· promessa, pois vai dar as informa• 
çõrs podidas, rundando-se em documentos. 

Entranrlo na motorin, diz que umn licença 
nas condições dn que se discuto il uma ex· 
cepçiio, o que para ostn ter logar é ner.ossario 
fjUO o pedido seja revestido de elementos, que 
convençam de sua justiça. Quando isso se não 
dor, o orador seri1 opposlo IÍ concessão do Ines 
licenças; jó porque o corpo legislatiyo não deye 
ser chamado a resolver sobre- nogoc10s, que suo 
do competencia do poder executivo, já porque a 
ausoncia dos magistrados de sons logaros pro· 
judica a administrnçiio da justiça. 

llet'el'illdo-se ao poticiona:·io, e'Xpile as datas 
do todas as licenças que tem gozado desdo que 
entl·ou . om exercicio, o em vista desses doeu· 
mantos niio julga justificado o sou pedido, com· 
quanto tunhu om muito conta esse magistrado, 
quo considera muito digno. . 

Entrando em consideraçiles geraes sobre n 
matol·ia de licençns, diz quo os meios do que o 
governo dispile para chamar os magistrndqs no 
cxorcicio do seus cargos são muito fragOIS, o 
para demonstrar esta proposição lô os artigos 
ila lei sobre i icencas. 

· Vollando no peticionaria, uiio acbu. ·doeu· 
monto suficiente o nttosludo do modico do.cla• 
raudo que ollo soiTro de umn hopatlle chromcn. 
Nno lho parece motivo para ju~tillcnr uma li· 
conça do tnl·ordcm. 
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Como se niTo tra tn agora do reformar a logis· 
lação, depois das informações quo tem dado, 
limita-se a declarar o sou voto, que é contra a 
licença podida i O senado resoll•erú como ou
tender om sua sabedoria. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDENTE dou para ordem do dia !5 : 

!..• parte (at(cí.1 2 i/2) 

3 .• discussiTo da proposição da cnmnrn dos 
deputados n. 71, concedon~o licença no juiz do 
direito Nicolau Antonio do Barros. 

Idem da de n. 67, concedendo licença ao 
primeiro onlcial da scr.retnrin de estrangeiros 
Luiz Pereira Sudré Junior. 

2.• discussüe da proposi~ão n. 28, concedendo 
liconr.n no estudante Julio Eugenio Snvart de 
Saint' Brisson, não excedendo do meio dia. 

Continuação da !,• discussão do orçamento 
do estrangeiros. 

!, • parte (ás 2 1/2 ou antes) 

As materias já designadas, a sabor : 
Continua<·ão da 2.' discussiio da proposta da 

camnrll dos deputados, n. 313, concedendo li· 
conçn no dosombnrgador Viconte Alves do Paula 
Pessoa. 

3.• dila das propesiçües da mesma cnmnra : 
N. 300, mandando indemnizar a Brokaus dn 

impressüo das Afemorias matlwmaticas do Dr. 
Joaquim Gomes de Souzn. 

N. !~7. de 1879, nutoriznndo a cnmnra muni
cipal da côrte a contrnhir um ompro$till10 até a 
quantia do !..000:000~000. 

3.• discussüo da proposição da cnmnra dos 
doputados, n. 1i, do cononto nnno, declarando 
que está no casú do ser sanccionndo o projecto 
do assembléa provincial do Ui o de .lanoit·o, nu· 
torizando a concessão do melhoramento da re· 
forma uo 1.• snrgenco Arnoldo Luiz Zigno. 

2.• dito ela proposiçiio dn camnrn dos depu· 
lados, quo proroga por mais 10 annos o lll'nzo 
concedulo a Joiio José Fagundes do Itozondo e 
Silva, para encetar os trabalhos dn lavra do 
ouro do rio Ct,yapó e outros. 

3.• dita dns proposi~ões da camnra dos depu· 
lados do corrente anuo : 

N. 19, concodondo licença a Vicente Antonio 
do Miranda, som·etnrio da lnspccçiio de snudo do 
porto do Maranhão. 

N. 20, idem ao desembnrgndor dn t•elnçiio de 
~loto Grosso, Atnlirico Milillio de Ft•oiLus Gui· 
mnrlíos. 

N. 29, i <Iom no desembargador Joiio Paulo 
Monteiro de Andrade. 

N. 33, idem no padre Bonicio Thomnz do 
Basto~. 

3.• discussiio dn proposição n. 22~ do 1879, 
autorizando o go,·erno ~ firmar deOnitivumonto · 
o contrato paro Irrigação o limpeza da cldndi. 

LevantOU·~O a ~es~ão a~ 3 hora~ da tarda. 

7!.• SESSÃO 

Em :o.:c; de Agoato de 1880 

· PfiEIIDENCIA DO Sn, VISCONDE DE JAGUARY 

SUl\fMARIO.-EIPr.nrr.NTn.-PnnmtnA rAnTr. DA onoB~r no nu .. 
-Liconç·ts no juiz du dlrolto Nieolnu Antonio do nnrros o 
no t. ,o official lia ~ocrotarJ,~ do ostr·nngulros I .. ulz Puro ira. 
Sudró Juntar, Aprrovnc!to om 3,n tllacuss:to.-·l\1ntrleu\n 
do Olltudn.nto Julio Uugonio SaVD.I'~ du Snlnt nrlthiOOo Oh
CUfiiO o roquol'imonto do Sr. Cruz l\fuchndo, Approvnçlto 
ilo roquorimonto.-Orçamunto tlo~ nogoclos oKlrnngolros. 
Di!lcur11os dos Srs, Potlro J .. ulz (ministro dod nogocio!l os
tranj:tclroa) o Corroia.-S~aoNDA PMITE llA onmu1 no lllA .
Liconçn ao dosombargndor Vi conto Alvos do Paula Pessoa, 
Discuuo do Sr. NunosGonçnlTos, · 

A's U horns dn mnnhii nchnrnm-so presentes 
3i Srs. senadores, a sabor: Viscon~o de Jngunry, 
Dias do Carvalho, Cruz Mnchndo, BnriTo de Ma· 
mnngunpc, Godoy, Visconde do Abnetó, Chi· 
charro, Fausto do Ag-uiar, Vi~conde de Nicthc· 
roy, Bnrros Barreto, Mendes do Almeida, Jun· 
quoil'n,Correin, Toixoirn Jun ia r, Uchôn Cnvalcnnti, 
Octnvinno, ÇnrriTo, Luiz Cnrlos, .Toso Bonifncio, 
BnriTo do Souzn Queiroz, Jngunrihe, Diniz, Ln· 
fnyette, Paes de Mendonça, Bnt•iio de Pirapnma, 
Bnriío de Cot~gipe, Leitão du Cnnha, Leão· 
VeiLoso, Visconde de Bom.Retiro, Pnrnnnguú o 
Bnruo dn L11guna. · 

Deixaram de compnrecer,com causaparticipadn, 
os Srs. Bariio do Muroim, Conde de Buependy, 
Silvoi•·a Mnrtins, Sinimbú, Saraiva e Visconde 
do Rio Branco. 

O St•. Pro>idento abriu"a"sossiià. 
Leu-se a acto da sossiio antecedente,o, niio hn· 

vendo fJUOill sobre olla fizesse obsorvuções, 
dou-se por approvndn. 

Compnl'ocornm depois do aberta a se~siio os 
Srs. Alfon•o Celso, Dantt•s. Visconde de Mu· 
ritilln, Christinno Ottoni, Visconde de Polotas, 
Nunes Gonçulves, Silvcil·n da Mottn, Antüo, 
Silveira Lobo, Ribeiro da Luz. Fornnndes do 
Cunhn, Cunha e Figueiredo,. Vieira dn Silv3, 
João Alfredo o Diogo Velho. 

O Sn. i.' SECUETAlllO dou conta do seguinte 

EXPEDIE;>;TE 

Officios: 
Do ministerio do imporia, de 2.!. do corrente 

mez, remotteudo cópin authonticn dn nctn da 
elei~iio de eleitores o•p•~cines u f]ne se procedeu 
na r:cgueziu do Divino gspirilo S:mto do Pau 
d'Aiho, du provlncia de Pernnmbuco.--A' com· 
missiio do constitulçiio. 

Dous do ministerio dn fnzcndn, e do lgunl dato, 
tt•nnsmitlindo os nttlogt·anhos snnccionados 
das rcsoltl\'Õos dn asscmblén goraluutoriznndo 
o governo u mandur rever as l'nntas de Au· 
gusto Gomes Moncorvo, no qtwlidnde do hor· · 
dcit•o o sncccssor do sott pnl l"runcisco Gomes 
Moncorvo, Ondot• do Munoal Rosn, o declarando 
quo D. Lauriuna Jlosu Cnndidu Hi~ttolro lluar· 
te do Drummoml, viuvu do bt·i~arlei<·o rel'ot'• 
mado <lo exercito Gnsput• do Menezes Vascon· 
cellos de Dt·ummoa~. tom direito no meio soldo 
do p~s~~ de coronol qu~ porcebla !iu marido 
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quando foi rerormndo,-Ao nrchivo os auto
grnphos, communicundo-se ii outra camnrn. 

Da camurn dos Srs. deputados, da mesma 
dntn, communlcnndo haver sido snnccionuiln n 
resoluçiio dn nssemblén. gernl concernonto no 
monte-pio da nrmudn, quo compete n D. Maria 
Luízn de D~:ito Snnchos.-Intcirudo. 

Das mesas dos collogios elcitornes da cidade 
do Rio Pardo, dus mun1eipios de Pirntiny e Cn· 
cim~inhnsédn villu de Nussn Senhora dn Con· 
cciçiio do 'nnguçú e da cumurn municipal dn 
vi lia da Soledado do L• do correu te mez,romet· 
tendo ns cópias unth'enticns das netas dus eloi
çõos a qtie se proccdol'nm nnqnelles collegios. 
-A' commissiio de constituiçuo. 

Do presidente dn província do S. Paulo, do 
1.3 do mesmo mcz, remottcudo dons exemplares 
do relataria que upre>entou t\ nssemblén Jogi!· 
lntiva provincial, ~or occasiüo da abertura dn 
sua sessiio ordinnrJU.-Ao nrchivo. 

PRUIEIRAPARTE DA ORDE~! DO DIA 
LICENÇAS 

Entrnrnm em 3.• discussão e foram succes
sivum!ln~o apjirovndas para ser dirigidas ti 
snncçnn unpcrtnl as propostns da cnmarn dos 
Srs. deputados, ns. 7f e ü7 do corrento nnno 
conceueudu licençns no juiz de direito NicoloÚ 
Antonio de Barros, e oo L• olllciul dn secretaria 
de eslrnngeh·os Luiz Pereira Sudré Junior. 

MATRICULA DE UA! ESTUDANTE 

Entrou em 2.• discussiio a proposiçiio da 
comarn dos deputados, n. 28 do cotTente nnno, 
concedendo dispensa do idade no estudante 
Julio Eugenio Suvurt de Saintllrisson. 

O Sr. Cruz 1\lnchudo :-Sr. presi
dente, este estudante de nome Brisson pede 
dispensa da idnde completa pnrn ser mnlriculndo 
logo que se mostre habilitado nos preparntorios. 
Esta clausula ultima deu lagar ti commissiio 
pcnsnr que elle pediu ser mntrlculnilo indepen
dente d~ preparato1·ios, CJUnndo seu intuito ern 
pedir dispensa. de idade complet~ I{Ue lho fnltnva 
pnra ser tnntrtculndo. A cummtssuo, tomando o 
aeu requet·imento em toda n sun Jllenitude, 
entendeu qu~ niio estnva nos termos de ser sa· 
lls!'elto. Entt·etnnto o reluto r dn commtssiio, meu 
amigo e colle~a JIOia provincill de Mlnn> Get•nós, 
recebeu depots di~to documentos que Jll'ovnm 
que o estudanlil tom todos os ~eus pt•opnrntorlos 
feitos e quo por·tnnto a sun pt·etent•iio linlitnvn-se 
apenas 11 dispensn dn idade. Acontece, por~m, 
que por urnu causa inuspe1'11dn ó l'elatUI' dn com
missno, 11ue tum os docu•nentos em sou' poder, 
nlio se nchn no senado, e pot·tanto pa~o~a.d,Qjus· 
tiçn que se adio n dlscuss1io da proposição nté 
quo esteja presou to o mos mo relatai'·;. poi~Jue n 
dil'elto do ostudunto O r mudo em documentos, niio 
deve pil'igar, J10rquo a commis1ão sem lei' pra· 
!antas es~ea ocumentos entondou que o estu
danti podia a dlsponsn do preJmntOI'los ; parece 
poia d11 justiça CJU• adilmin a dlstLtfflo atli que 

compareça ao sanado o relator da commissiío do 
instrucçiio publica. 

Foi lido, apoiado, po~to em discussão e appro· 
vndo o sogumto 

RequoJ•imonto 

c Reqúeiro o adiamento da discussiio da pro
posição soh1'e o estudante Brisson até quo com
poreçn o relator dn commlssilo de instrucçiio 
publica .-Cruz ltlachado. • 

ORÇAMENTO. 

Achando-se nn sola immediatn o Sr. ministro 
dos negocias estrangeiros, foram sorteados para 
a deputação que o devia receber os Srs. AJfonso 
Celso, Nunes Gone.nlves e Fausto de Aguiar, 
sendo o mesmo senhor introduzido no soliío 
com ns formalidades do cstylo, tomou assento 
na mesa ti direi ln do Sr. l'l·csidente. 

Continuou a 2.• discussiio da proposta do 
poder executivo, convertida em Jlrojecto de lei 
pela camnra dos deputados, Oxundo n desrJe~a . 
do ministorio de estrangeiros, para o cxercictO 
de fSSi-1.882. 

O Sr. Pedro 'Luiz (ministro dos no
gocio.l rstl'aJifJI'Íros) respondendo ao illustrc.sc
nndor pelu Oahin, ~eu illu~trndo nmigt•, cube-lhe 
antes do tudo render os devidos agradecimentos 
a S. Ex. Jlela saudnçiio que lho dirigiu hontem. 

Ha dczescis unnos, é verdude, que teve n 
honro de encontrar-se com S. Ex. na camara dos 
deputados quando ali i fez o prado r suas j'rir1oiras 
armas no parlnmento ; e st alguma g ortn ou, 
dir:í melhor, si Hlgum bl'ilho refulgiu sobre o 
seu nome-proveiu segurnmente de ter tido a 
fortuna elo bater-se com tiio digno cont~~dor, 
cujas tirmns finas e brilhant~s ;,teve occnsmo de 
apreciar. 

Neste ponto, o que nlludiu o nobre senador, é, 
pol'em, o Ol'ador forçado a desvanecer uma 
tllusno em que S. Ex. se acha. 

O nobre senador julga que o tem a seu Indo 
nn questlio religiosa, m;.s a verdarle é que no.ste 
terreno esti'1 ainda tiio afastado do sou am1g0 
como outr'ora, 

Hn sim um terreno em que se encontram gn
lhnrdnmonte, te1Teno digno do ambos, digno do 
systema que nos rogo, o da liborda.d~ da 
cnnsciencin, r! o respeito ás cronçns e o~mt.ões. 
Ahi sentem·se ambos folgados. Mas d nht em 
dinnto cnntinúa a divcrgencia, porque S. Ex. 
com a !Jella memoria, quo possue, hn d~ ter 
alndn bom grnvnrlns ns palnvt·ns,quo IH'or,lrtu nn 
cnmn1·a dos dnpntados, qunndo se declarava sin
cero njlologista dn companhia de .tosus. . 

Doe t1rn no nobre sonndor que, respeitando 
todns ns crencns e opiniões, como o bom direito 

:,rio cndn um n'estH mnterla, 1leve entt·otanto di· 
zer que sun'sympothin inclina-se exnctnmçnte 
·PIIr~ o Indo' opposto, que li. adnrso ás doulrtnas 
·da Ignnclo de Loyola. · . . . 

Sua opinião em ultima nnnlyse como IDdlVt· 
duo e como ministro é que não odmitto privi· 
leglos odloso1 o sobre tudo pr)vilegios. em. favor 
da uma !iita, o qut rapU/lnl a sua con•ctencia; 



326 ANNAES DO SENADO 

e nssovm·o no nobre senador quo quer nns rc· 
ln~õos pnrticuloros, quer publicas o terá como 
sou contendor, seu odvorsnrio loo I, qunndo se 
trotnr do l'ovorcccr ou proteger n politico dos 
jcsuitus. 

O qno declarou no comoro dos deputados, 
fulinndo o respeito deste nssumpto, foi quo nüo 
comprchenrllo que so pudesse oxclulr por mo
tivo de conscioncio ümn· clnsso ou um inrlivi
duo sequer, dos direitos geralmente garantidos 
pcln constituiçiio o pelos leis do Estado. Nesse 
coso, niio olhuró nem pnra jesuitas, nem pnro 
luzaristas, nem porn irmiis do curidode, como 
niio olha poro prcsbytoJ'ionos, nem pura os 
membros de qunesquor outras seitas, que en
chem o mundo. E' o individuo que considera 
openas; si estrangeiros no gozo perfeito dos di· 
reitos, guo lhes nssistem no paiz; si cidodüos 
com todos os direitos que o Constituiçiio c 
as leis lhes garantem. 

Pnssnndo ao orçamento do estrangoiros,desojo, 
antes de responder nos demais assumptos de 
quo se occupou o nobre senodor, ventilar o 
questiio do paquete Rio Apa. Sente não ter ou
vido tomb~m neste debate o nobre senador 
pelo Pornná, porque terin ontiio o complemento 
do seu discurso, proferido no senado em uma 
dos sessões anteriores n tal respeito. Diz com· 
plemento, porque o nobre senador, a quem se 
refere, compromotteu·>o a desenvolver, á visto 
dos documentos apresentados pelo ~:overno, 
e a deduzir sua argumontnçiio no sentido de 
demonstrar quo mal o pouco patrioticamente 
procedera o governo. 

O nobre senador pela Bnhin, dclicndnmento, 
é verdade, como está nos seus hn~itos c nas 
suas idéns, irrogou uma injurio uo governo, 
dizendo quo o ministerio nfio tinha dado a esta 
questão a devida importnncin, porque o mesmo 
ml1ústorio, ou não subo o orador si S. Ex. 
disso:-· os ministorios entro nós occurnm-so 
mais do questões· eloitornes o de guordn na· 
cionnl. 

Foi ·injusto o nobre senodor o hn do fazer 
justiça, no sou. fOro Intimo, aos ministerio> 
deste pair., libernes ou conservadores. Semp1·e 
!JUe se trato de questões externas, acredita o 
ornd,or que nenhum ministro, pertença o que 
pnrt1do pertencer, deixe de preoccupnr-so sério· 
men.te d~llns. Nüo influirá do certo o o~pirito 
portJdnl'lo no ponto do, pelos questões oloitoraos 
ou de potentes de guarda naoicnoJ descurar 
ou socrificur os grondes principies, <Íue devem 
reger nossa vida intornncionnl. 

Deve diZei' no nobre senador que no mnterin 
verten.to rl,.prli,O govern,o i,mporinl, consirlerndo 
dn mn1or grnVHJnde o JDCirlcnte oocorrido nus 
uguos do Pnrnnú o nindn muito dotidnmento dclle 
so preoocupn - compromottondo·so o Ol'ndnr 
n trazer no pnrlomento tudo quanto houver u 
t~l respeito e o que se nchn pe.ndcnto do nego· 
ClllCÕes, 
. 1'ratnndo, porém, do discutir n questiio cm 

SI, o orurlor observo que o.- pormenores do 
facto occorrido no dlo la de Julho do corrente 
anuo no porto de Ln Paz ochnm-se minuclo~u· 
mente descrlptos nos omclos quo o orodor leu 
perante a outro oamora e que o honrado sena· 

dor pelo Pnrnnú comprchendeu cm sou dis· 
curso. 

Por om quanto nada consta no orador que 
possa nltorar o historico do ot•oorrido feito pelo 
Sr. Gnrçüo, commundanto do Rio Apa. Acres· 
contará sómentc · quo esta oommandanto, cho· 
~11ndo ri Assumpçüo, consi~nou por11nto o tabel· 
liüo o protesto, quo hnv1o lavrado n bordo, 
ossignodo pelos passageiro~, do qual rece~eu o 
orador cópia, que pussnró ús mãos do no~re so· 
n11do; nssim como outros documentos, quo jú 
t·em cm ~eu poder. 

l'óde um navio murconte nos oondicõcs do 
pnquoto Rin Apa recusar-se á entre:.rn do indi· 
viduos no hypntheso vertente~ Não pódo. 

1'odns 11s nações cultas liquidaram este ponto, 
que é hoje niio só incontestnvol, como inéon· 
tcstndo. 

A consulta de ostndo do governo dn França 
de i806 c o de 20 de Novembro do mesmo anno 
detorminornm a doutrina, que vi,-ora ainda 
hoje o quo tem recebido o ossenllmonto dos 
publit•istus mais netovois. 

Ahi se faz umu grande distincçiio quanto á 
jurisdicçiio, quo devo prevalecer no que toca 
nos nnvios mercantes. 

Si um destes, nas oguas territorines de um 
Estndo, pratica netos, que só entendem com n 
disci tTiina e a vi d11 de bordo, netos que nüo trlm 
n menor li~açiio nem reluçiio com o Estndo-tudo 
que ~e refere a esta ordem de factos tlcn sujeito 
ú jurisdicçüo do pniz, 11 que o nnvio pertence. 
Si, porém, esses netos entendem com p~ssoos 
estrnnhns nonnvio, com pessoas que estão nesse 
Estudo ou pertencem a elle, ficam sujeitos á 
al('ada do jurisdic1;ão territorial. · 

Desnlln o orndor ao nobre sonndor o que mos· 
tre um caso, que niio tenho sido condemnodo, 
um coso que tenho valimento-demonstrando o 
oontrnrio. 

Quanto á Jlrimeiro ordem do fnctos, enumero 
o or11dor varies exemplos de dilferentos épocas, 
que todos confirmam n doutrino de que, nn pri· 
meira bypothose figurado, !>to é, os netos que 
só entendem com n disciplina e a vida de bordo 
-llcom sujeitos á jurisdic1;iio do pniz, · a que o 
nuvio portonco. 

Pelo que respoitn ú outra ordem de f11ctos, 
desde que ho qualquer lignçiio ou reloçiio destes 
com o Estnrlo, cm cujas aguos o nnvio se acha, 
entfio o jul::nmento dos fnotos cabo á juris· 
dicçiio torritorinl. 

Disso o nobre senador pelo Paraná que o caso 
do llivnroln é exactamente o mesmo que so dou 
no porto do Lo Pnz. O orador estudará isto. 
Devo, porém, dizer que, quando so trota de 
j n:.;tiça penul, o maioria é muito simples o fooil, 
porque é ovldcnto o exume de um crime, que 
se prntica a bordo ou cm torro, suas circum· 
stnnd11s niio esoapnm mesmo nos indllferontes. 

Mos, quando s.u trota de refugiados polilicos, 
rlc possottS suspe1tos1 cnnfe~sn o orndurquo o ma· 
terw se torna muis aclioado, por isso mesmo que 
não foro o vist11. E' neoessnrlo ontüo maior oxa· 
me paro veJ' sl tom n justiço. torritorinl oompe· 
toncin quando reclnmn 11 entrego de um inttlvi~ 
duo no~sns condições. Como entendem todos os 
publlolstos, é nocossnrlo estudar as circumstnn
oios especloes do navio, do seu tr11nslto o outros 
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CJUO .possom interessar, om ordem n vorlficnr-so 
si o caso il do refugindo politico, si cabo na pri· 
moira ou segundo classe, porque ontüo vnr1nm 
os hy~othoses. 

Qunl ó n hypotheso om quostiio? O paquete 
Rio Apa tomou n sou bordo argentinos, om um 
porto argentino, com destino o outro porto nr· 
gontino, quo om um porto argentino fornm 
roclnmndos. 

Deixundo por omqunnto de parto o modo, n 
fórmn, assim como o cortozin, considerará o 
orador om primeiro Jogar o direito, n theorin. 

Na hypotheso, niio se encontra nos publicistus 
notnveis a menor duvido o respeito do bom di· 
reito, que nssistia no governo arg-entino. 

Dirú o nobre sonndor que os refugiados poli
licos em questiio niio compromettiom, ao monos 
Jlelo que se podi~ veJ•ificar, o segurança do Es-

. todo. E' exactamente isto gue o orndor nega. 
O govArno argentino entendeu, nas circumstnn
cios especines, em que se achu nquolla repu· 
blicn, com os animas exaltados, n paz portur· 
boda, estando em o~todo do sitio a provlncia de 
Corrlentes, que dovin Jli'Ocedor a um neto de 
alto politico o. por isso rcclu muu a entrega de 
Ires individuo~, que o mesmo govcJ•no sup· 
punha ou suppõo serem conspirndoros. · 

Os principws geraos do direito inlernacionnl 
sanccwnam completamente o bom direito de 
que usou o commandnnte da canhoneira por 
parte do sou governo. 

O orador recordo neste ponto o exp1io o facto 
occorrido em Hespanha a bordo do paquete 
frnncez Océan, facto em peJores condições do 
que o de que so tratn, mas que foi approvado 
por todos os paizes da Europa. 

Em ·peiores condi~õos, porque, segundo os 
publicistas, quundo um unvlo morcnnt~, par
tindo de um JIOI'IO do Estudo, que roclumn a 
appreh~nsiio de um individuo, vai parn outro 
p"rto do mesmo Estado, som ubandonnr suas 
ngm1s torritorines, nenhum motiv_o hn para re· 
cusar-so u entJ•pgu. 

O paquete f1·ancez Océan sahirn de Alicante, 
mas deJli:Oll as nguns tcrritoriaes do Hos~nnhn, 
emboru entrasse depois cm porto hospanbul. 
E, todavia, teve togar a entrega do individuo 
reclamado. 

O facto, a que acaba de alludir, ficou como 
m·esto du politica intornncionai e. d:\ completo 
rnziio, niio só no qno hoje se debato, reconhe· 
cendo o hom direito dos argentinos, como no 
que temos Mto na costa do Brazil em outros 
temeos. . 

Nuo ha n annlogin notuda pelo nobre senador 
com o facto do Ti'Cilt. Quando rebentou a 
guerra civil nos Estados· Unidos suscitou-se 
uma grande questão, quo tonJOU vulto perante 
os governos du Europn; n snbor, si dev10m ser 
considorndos belligernntos os Estados do Sul. 

O governo lnglez, de combinaçiio com o do 
Pnriz, roconhecernm como toes os referidos Es· 
todos, o quo immonsamonto desngr~dou, como 
cru do prever-se, no governo federal. 

Nestns condições, quando osto elamnvn o ro· 
clamava contru os netos do governo inglez cm 
favor da robelllfio, deu-se a seguinte omorgen· 
ela: os con federudos tiveram n protençilo do 
enviar J\ lnglatorrn o ti França dous emlssarlos 

·com os respectivos secretaries. O governo 
fodornl, tendo disso noticia, enyiou immedintn~ 
monto um vapor para vigiar do porto o vaso em 
que so tinham embnre.odo os emls~aJ•ios. Estes, 
ombara~ndos, jnlgornm cortar todos os difficul· 
1lndes ombarcando-so no Trent, da CQrnpnnhin 
inglezn, que faz o servi;o dos Estados-Unidos 
para Southnmpton. Quando o Trent sL•guia 
pnrn a Europ~, foi; niio em ngnas tãrritorinos da 
l'cJernçiio norte-nmoricann, abordado pelo S. 
Jacintho, navio federal, commnndado pelo offi
cinl. Wi,li(es, o qual reclamou n entrega dos 
em1ssur1os como contrabando de guerra. Tudo 
isto evidoncia·se do corrospondencia entre os 
Srs.Lnr.ard, ministro inglez em Washington, 
Sewarc, ministro americano, e Iord Jobn Rus· 
soll,mlnistro dos negocias estrangeiros do Grnn
Brotanhn 

Nüo ha, como se vê, pnrldnde entre este facto 
o o do paquete Rio Apa. Quando examinam. 
casos semelhantes de direito internacional, nos 
qunes hn Jogar para considerar o trunaito do 
navio, o que principalmente cumpre averiguar 
é qual foi o porto de que, lmmedintamente, 
snh1rn o nnvio, aquelle no qual.immedintn· 
monte se destinava. Orno T1·ent sahil'a de porto 
noutro, ia a porto neutro, o os omissnrios foram 
reclamndos,sJ niio em alto mar, pelo menos fórn 
das nguas territorines dns l!:stados-Unidos : 
onde, pois, a paridade que encontrou o nDbre 
senador quando trouxe o facto do Trent para 
confrontnl·o com o do Apa 9 
· Mais outro circumstnncin hnvin que cumpre 

niio omillir :-e é que a Inglaterra tinha já ro· 
conhecid(l como belligornnte os Estados do Sul, 
dos quaes e1•nm emissarios os individues npri
sionudos. Esta circumstancin é mnis uma pro· 
funda dilTerença entre o caso do Trent o o 
do Rio ;lpa. 

Quando se trata (le refugi~dos politicos, com
preh~nde·se que a queslflo é difficii. Enliio os 
JiUblicistas procuram examinar pelo estudo das 
circumstancias si· os refugiados poderiam, de 
qualquer modo, alterar n ordem publicm ou fazer 
perigar a sogurnnçn do Estndo em 1·Ujns nguas 
se acha o nnvio. Variam, e muito, as hyi'Dtheses. 
Ortolnn reconhece, no seu tratado de dJ~lomncia, 
o direito que em gorai assisto ú nuçuo recln· 
monte; mns opina que, si o navio tiver por· 
tino de JlOrto estJ•anho áquelle cuja autoridade 
o reclama, niio se deve entregar o individuo 
reclamado. · , 

Esse ó o cnso de 1\ivaroln, no qual o nobre 
senador JlOio Paraná descobriu identidade com o 
do R•o Apa, quando realmente assim ni\o é. 

Quando o nobro senndor pelo Paruná tratou 
desse ponto, o orndor folgou immenso, vendo 
os elementos que S. Ex. trouxe n dlscussiio o 
t•ntre ellos a nota do Sr. Visconde de Arngunyn, 
nota que, si o nobre senador niio n tivesse lido, 
o orndor lerin ngorg, com tanto malDI' prazer 
quunto os doutrinas nelln contidos moJ·ecornm, 
po1' occasiilo dn leitura feitn ~elo nobre senador 
Jlelo l'nraná, o assentimento do um notavel es· 
tadista do senado, o honrado Sr. Buriio do Co· 
tegipo. 

Que o fncto Rlvnrola nlío é scmolhunto ao do 
que se trntn, racil é demonstrar. Rlvnl'oln ora 
um milltur parnguayo, partln de porto parn-
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gunyo, clostinovn-se num port9 orlontnl .o foi 
reclumnclo em um porlo nr~cntmo; porventura 
é osso o cnso do Rio t\!Ja? Accresco que n pns· 
sngom do llivnroln tinha sido pngn 11elo governo 
paJ'ngunyo, do qunl ello orn onvin~o. Por to<los 
osso' motivos mui devidamente intorvoiu n 
nossn legnçiío cm Buenos·AYI'OS /'OIHlo llivnroln 
sob n sua sulvngunrda. Actua mente o cnso ó 
diverso. 

Annlysnndo o fnclo, estudou-o o SI', Visconde 
de Arngunyn t\ lur. dos principios qtw o gnbinetc 
nclunl tem seguido. O orador lo vnl'ios trechos 
dessa notn, na CJunl nquolle diplomntn dizia niío 
ser preten<•.ão do governo imperial qno os pu
quetcs goinssem de todas ns immunidndes dos 
vnsos do guerra, o bom nssim reconhecin haver 
casos em que n intervcnçiío da nllloJ·idnde local 
é log·itimn no intuito de snlvnguarrlnr n scgtl· 
rnnçn do respectivo Estndry, Outrn niio é n theo
rin soguidn pelo orador e pelo gDVL>J'no nctunl. 

Estranhou tnrnhom o nobJ'O senado!' pelo Pn· 
rnnn que o orador houvesse dito que o pnqueto 
Rio Apa ern um navio puramente mercante. 
Corto que o é. PoruJllO o direito só l1n duns clas
ses de nuvios: o navio do Estado, incluindo-se, 
convem notnr, nesln catego!'iu niio só os nn· 
vias de' g-uerra como outros,.nno de guerra. mns 
com igunos immunitlndes; e os nn1•ios morcun· 
t11s. Todos os que niío entram nn primeira en
togaria , são foroosnmente considoJ'ndos mor· 
cantes. 

O que suscitou, talvez, ns duvidas do honra
do senador pelo Pnrnmí foram cortas ciJ·cum
stancins, como a do receber o nuvio em que,túo 
umn subvenção do Estudo; mns is lo não altera 
poranto o dil·eito a qunlidmle do r avio, nem lho 
dú immunidndes de nnvio do guerJ'n. Os pn· 
quotas, subvcncionndos pelo Estado, devem 
merecer especial pi'Otoc,;üo, mas estas vnntngens 
niío viio até no ponto de transformar-se om lm· 
munidodes do cerla ordem. Na citndn nota do 
Visconde de Araguaya, lidn polo honrado seno
doi' poJo Pnranú, vem expandida ostn mesmo 
doutrina, i\ qual o orador folga ainda em dur 
o seu ass,'Otímonlo. 

Em nbono dns rloutrinas seguidas pelo go
verno tôm·se manifostndo muitos Jlllblicistus ; 
mas niío sómento osso torrente de OJliniõos como 
ainda os netos de diversos paizes cultos corrobo
ram o pensar do governo. 

O orador citn os diversos netos a CJUO alindo, 
e entro elles as instrucções nmericnnns de 1833, 
a circular uo ministro do justiça da llnlio em 
:1.86ü e os instrucPues do governo ingicz nos 
consules om ISI,U." 

Alludiu o hom·ndo senndor pelo Pnrnmí nos 
tratados o cünvenções sobJ•e a nnvogaçüo Iluvial 
no bacin do Prutn : mas é cerlo que ni<o hn 
nesses lrntudos disposi~~os ~ue se oppnnhnm !is 
delibcrnçõ"' tomados pelo governo com relnçiio 
no pnquele Ri" Aptl, O orudoJ' procerlo d IeituJ'II 
do vurios artigos du convençiío dll 7 do ~lnr,:n do 
:I.StiG o do trntudo do 20 de Novom!Jro do l81i7, o 
do unnlyse, n que procede, concluo quo em ne· 
nhum desses netos vilm consignados privilegias 
para os navios mercantes, o indu quando oll<•s so 
~chom nns condir;ões do pnquoto Uio Apn. 

l'nssnndo u occupnr-so com outro dos nssum
ptos sobro quo vcrsurnm os ropuros do nobre 

senador peln llnhln,"observou·:o · orador que, si 
no rclntorio do ministorio dos negocias ostrnn· 
geil·os nno llgnrnram as informn~ões nnglo-hrn· 
r.ileirns, nno ú justo iufoJ·ir d'ahi que do semo
llwnto nssumllto se tenh" descuirln<lo o governo. 

Nilo. ti pos~ vel quo em um J'clntorio da pnsta 
goJ'idnJJolo omdor venham l/lutos c t1i0 minu
ciosos ndos rJuunto os <JIW são fornecidos nos 
rclntoJ•ios du outros ministorios. Isto, porém, 
J'csultn do mosmn nuturew, 110r vezes molin· 
dJ'osn o dolicndu, das rjucslões internnciomws, e 
niío do llOtH:o desejo do ministrar us dovidns 
informnções no. corpo legislntivo •. 

As rociamnções nnglo·bror.iloirus, muito om· 
hora nilo Lenham dado nssumpto a lurgos dosen· 
volvimento• do J'elulorio, occupa n attençüo do 
governo, que nilo lhes póde ~er indifl\>rente. 

Como o nobre sonadoJ' níio ignora, foi nomea· 
da umu com missão Jlfii'U examinar us reclnmn
çõos, e apJ•esontou o sou rolutorio. 'l'omnndo 
contn da pnstu, mnndou o Oi'udor organizar um 
historiou de todas as ne~ocinções n este re'J'eito, 
e essu mutcriu tem sido objecto do estudo do 
OJ'udot· e de seus collegns, Jà vê o nobre sono· 
dot· que, nilo obstante as dilllculdndes do assum
pto, o gabinete nilo tem descurado CRIO ,ponto. 

Tratou uindu o noiJre senador pela Balua dn 
loga~i<o do !lJ'azil junto á Sunt~ Sé. Alguns 
Srs. dtipulados opinoJ•nm que orn inutil essa 
legnçiio; l!IHS o orador, consiuorundo que hn no 
BJ·uzil nmu religiilo do Esludo, pronunciou-se 
pela conse·vud10 da Iegnçõo, n qual, sendo aliús 
um COJ'Oli~J·io' elo nosso syslenw politico, pMe 
tnu1lwm contl'ibuir llfll'n desvanecer muitas 
questões e J'aciiitat• muito os negocias entre a 
San tu Sé o o governo do Brnzil. 

Enunciundo-se com tnnta frnuquezn, pensa o 
orador que o nobre. senador peln llubia, parn 
IJ•anquillisnJ'oSe subJ•e esta ponto, niío precisa de 
ouviJ• de cnda um dos ministros n mesmn nsse
voruçiio, No ~nbinole nctunl hn u perfeita soli
duriodnde que é umu dns condicues para n bon 
constiLui~uo do UJII ministerio no systema vi· 
gente: um por todo(o todos por um. 

Por isso mesmo foi pouco justo o honrado 
sl'nndor pela llnllin qunndo, nliudindo í1 hreve 
interini<lnde do ormlor nu pusta clu n~ricultura, 
poroceu ndinntnr que corto neto do orodur fôra 
desnpprC•Vtlllo pelo Si'. ministro du agricultura, 
qunndo voltou n tomar coulu de sua pasto. 

Não foi assim. 
O oradO!' nomeou, é osso o facto a que pnreco 

haver nlludiuo o nohre sonndor, nomeou uma 
commissiio do engenheiros Jlllrn oxnminnr ns 
fondns quo inopinadumento tinhum nppurecido 
no reservulo!'io do Pedregulho. O Sr. conse· 
lheiro Bunrquo tlo Mncedo, chegando do pro
vinoia rio Pnrnmi, continuou n conl'erencinr 
com osso commissiio, e depois nomeou uma so
gundu, d :stacnndo da que l'urn nomoncln pelo 
Ol'lldOJ' umu parn procedo r nos J•upnros i11dicndos 
polu primeira. Po1· conseguinte nilo houve o 
dcsaccôrclo n que nllu<liu o nobre senador. 

E dosapprovn\•iío nüo poderia dor-so, visto nlío 
so trotar do neto do um subnllot·no su!Jmetlido 
á U)lprovnçno do superior. Ainda quando pos
IOI'Jormonto ao neto il.o orndor, outro nlvitro 
houvesse seguido o honrado Sr. ministro du 



agricullurn, deveria o nobre senador pela Dahin senador pela Dahin, que encetou esta discussão, 
redis-ir diversamente n sua phrase, dtzendo que assim tambem o orador nutre n convicç~o do 

-o prtmeiro neto, rosullndo de uma conferencia achar-se no mesmo terreno em que está S. Ex. 
cm conselho de ministros, fôra reconsiderado, quanto nos impulsos do patriotismo. Si o nobre 
·lambem cm conferencio, d'onde emanam os ministro se convencer de que a latitude da sua 
netos do governo com o caracter de inteira doutrina soíl're contestação, o seu patriotismo 
solidariedade. não se fnrú esperar. O dcsnccõrdtl entro o hon· 

Feito este pequeno reparo, dnrú o orador rodo ministro e o orador ó simplesmente quanto 
por concluidns as suDs observações: pede no á apreciação dos factos i chegados, porém, n um , 
senado que lhe releve as faltas involuntarias accõrdo sobre isso, os tmpulsos do patriotismo 
por ser estn n primeira occasiüo em que se di· de S. Ex. não serão diversos dos do orador. 
rigo n essa augusto corporação, e reserva para O SR.Oar.i.vtANO :-Apoiado. 
outra vez, em que naturalmente tenha de tomar 0 SR. CoRREIA diz que a questão da nave· 
n palavra neste debate,o esclarecimento de quaes- gaçüe do rio da Prata e seus ntlluentes foi sem· 
guer JlOntos que lhe hajam escapado, (Mltito pre importante para 0 Drazil, que sujeitou-se n 
bem! !11-ttilo bem.) · sacriflcios extrnordinnrios para o fim de alcan· 

çnr o livre transito dos navios brazileiros nas 
O Sr. Correia diz que antes mesmo de aguDs desses rios. · 

ouvir o nobre ministro dos negocies estran:,:ei· Portanto toda a questão de que puderem surgir 
ros tencionava trotar a S. Ex. com n urbanidade embaraços ao livre transito por aquollas aguas 
que, além de estar nos habitas do orador, S. Ex. merece exame detido e devo ser encarada pelo 
por si mesmo merece; mas as pn lavras de S. Ex. (lOVerno brnzileiro como uma questiio de magna 
ainda mqis impoem esta obrigoçiio. tmportancin. 

Pensa o orador que procederá para com o Ora, pura que niío se opponham embaraços a 
nobre ministro do modo mais certoz, corres- esse livre transito (e niío é preciso agora recor
pondendo aos-seus desejos, si deixar de occu- dar os difficuldades que se lhe ofi'ereceram em 
Rar·se com a primeira porte do discurso de outros tempos e que pudemos supplantar), niío 
S. Ex. . devemos facilmente aceitar como doutrina cor-

Espora qtle S. Ex. verá nesse procedimento rente quacsquer opiniões que venham .contra
um neto de cortezia, que se traduz na abstençiío rio r esse grande interesse nncional ; o tanto 
relativa ú parte em que n S. Ex. aprouve tratar póde o livre transito ser perturbado com forta· 
da politica dos jesuítas. Naturalmente o nobre lezns, como com constantes impecilhos e obices 
ministro deseja que esse incidente fique termi- li navegação ·do navios brnzileiros, ainda que 
nado; e por isso o orador entrará immediuta- puramente mercantes. 
monto no exame dos nssumptos concernentes ao Celebramos trotados e convençõ~s para ga· 
serviço da repartição dos negocies estmngeiros. r?ntir 9 livre nccilsso ás .a~uns fupe.riores de 

Antes de tratar ile outros assumptos com que rws, CUJO navegnçao nos e ao mmor mteresse; 
igualmente deseja entreter a illustrnda attonçiio e suppõe o nobre ministro que factos como o 
do nobre ministro, ncompnnhurá a s. Ex. no do paquete nocional Rio .4pa entram na ordem 
questão que occorreu no porto da Pnz, no din nnt11ral dnjurisdicçiio territorial eniio tllm que 
!.3 do mez passado, com rcln,lio no paquete na- excitar da parte do governo brazileiro nenhuma 
cionnl Jlio Apa. • re~lnmoção? 

O nobre ministro pertlorreu a doutrina sus- O nobre ministro esqueceu, na sua erudita 
tentada pelos pnblicistns quanto á jurisdicçiío 0 divagação, os pontos propriamente attinentes no 
que obe,decem os netos praticados nos navios nssumpto que nos occupn: o nobre ministro 
estrnngetros ancorados nos portos do outro esqueceu-se de foliar nos direitos dos Estados 
Estado. Permittirú o nobre ministro que 0 por cujos territorios os rios possam, dos inle· 
orador n~o j u!gue Jlrceiso seguir a S.Ex. em resses dos Estados ribeirinlios, e este é exnctn· 
sua erudrtn dtvngnçiio para apreciar especial· mente o ponto que nesta questilo cumpre ven· 
monte o hypothese com que S. Ex. nrremntou tilar. (Apoiados.) . 
essa parte do sou discurso. Com eíl'eito niio E' nsstm que um escriptor dos mais notaveis 
se trata de indagar, na nprecinciio dessa hypo- diz sobre esse ponto : 
these, todos os principies que S. Ex. apresentou, c Cada um dos Estados ribeirinhos conserva 
começando pelos ~ue foram ticeitos pelo con- na verdade os direitos de soberania sobre o ter· 
se lho de estado da 1• rnnça. rito rio nuvinl comprehend ido dentro de seus 

Trota-se de um ponto unico ; n occurrencin. limi•tes; ma8 a liberdade da respectiva navcqapilo 
que se deu no porto da Paz e que tem sido obje- : dcv'c ser o menos passivei estorvada. • · 
cto de discussiio no imprensa, na camarn dos · Ora, 0 , 110 se fez no porto da Paz 6 um dos 
deputados e nesta cnsn. Occupar-se-á sómonte · 'l 1 
o orador com n parte doutrinal que fõrnocessa- maiOres estorvos que se possa nnçnr no livre 
ria ao estudo desse ponto que intoressn presen- transito dos navios, ainda que puramente mer
temente li politico internacional, e no qunl sente cantes, por a queiJas nguas. 
o orador estar em diverA'Oncia com o nobre O Sn. BARÃO DA LAGUNA:-Apoindo. 
min-istro, fazendo restricçiles á doutrino que o SR. Conn11u. lembra que o nobre ministro 
S. Ex. de principio sustentou e ainda hoje veiu ainda lioje confirmou a expn~lciío dos factos 
'Confirmar. que anteriormente fizera, e disse que-fundando 

Assim como S. Ex. estimou achar-se om bar- o paquetó R[o Apa no porto da Paz, veiu a 
monin, quanto n certos pontos, com o honrado bordo o commnndnute da canhoneira de guerra 

v.n a 
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urgonlinn Rio Uruguay, o, nprosontnndo-so no 
commnndnnto do llio Apa, disso: que subia 
existiram n bordo deste paquete tros cidadãos 
argentinos, cujos nomes trnz1n oscriptos em um 
oJIIcio, os CJUnos se dirigiam paro Corl'icutes, com 
o fim do conspirnt·em contra n governo nncionnl 
o nlimontoi'Om ali i n rebolliiio; quo o governo 
nneionnl tinha posto nquella provincin em estado 
do sitio; que tinha ordem do ministro intor· 
ventor para conduzir para bordo da cunho· 
noirn sob seu commnndo os referidos tros cida
dãos argentinos; que si olle resistisse n outro· 
~nl-os mediante estn rcclnmar.ão, tinha ordem do 
dosombnrcal·os ú viva força.:. 

Estava fundeado o paquete no porto nrgoutino 
do Paz ; os passageiros haviam sido tomados 
com a maior pttblicidac1o no porto argentino do 
Buenos-Ayros, e dostinavnm-so no porto argen
tino do Corrientos; mas dava isso lagar ti in
tervenção da autoridade militar ar:;:ontinn para 
proceder na flirmn qno o nobre nunistro julga 
perfoitnmonto regular? Acircumstancin do tcrom 
sido publicamente tomados os passageiros no 
porto argentino de Duenos-Ayros ng~rava antes 
do que attcnua o exame dostn questão. O facto 
de dirigirem-se parn um porto argentino, ando 
a antoridndo local podia exercer o ar.to então 
reclamado, dispensava ainda mais n iutorvont'ão 
militar no porto intermediaria do Paz. 

O nobre ministro firmou-se nn jurisdicoüo 
dn autoridade torl'itorial cm casos semelhantes; 
mas não foz uma distincção que devia ter feito, 
sollrotudo depois da Jleclnrar;ão formal do que 
acoitava as doull'inas sustentadas pelo governo 
imperial em 187~. -

O nobro ministro não distingaiu a autoridndo 
ordinaria da autoridado mililnl', nem domons· 
troa que a autoridade argentina não podia couso
r: ui r os nus a CJUe visuvn som o apparnto dn 
for~a quo aggravon o llroccdimonto havido. 

Em u nota dn Durão do Arnguuyn dirigida no 
governo argentino acerca das occurroncins do 
vapor Cuyabci lê·so (e j:i o nobre mlnisu·o aooi· 
tau ns doutrinas dessa nota) que não pôde o go· 
vorno imperiullovnrn bom n intorvenr.üo desne· 
cessaria sobre os nnvios brnziloiros quo tran· 
sitnm uns nguas dos rios no parte om q no ostiio 
nu exolnsivn jnrisdicção do Republica Argentina, 
considerando estotncto,dosdo que dosuocossnrio é, 
como abusivo; o hn de ser d11Ucil ao nobre mi· 
nistro convencer 110 senado do que não foi dos· 
neocsmrio o que se Jll'ntioou om Lu Paz com 
rol'oronciu no paquete Ilio Jlpa. 

Porque não nttomlen o commnndncllo dn cn· 
nhonoJru ú obsorvaçiio do oommnndnnto do pn· 
que te nnciounl Rio Jlpa, quando este orucinllhe 
observou quo u paquete so diriíl'ia a Corri antes, 
porto argentino, onde as nutoriaudes locnos po· 
dariam proceder como entendessem em relação 
nos passageiros reolnmudos? 

0 ::in. DARÃO DA L,\GUNA :- Quiz pôr 0111 pra• 
tica o direito da força. 

O Sn. ConnmA pondera que o nobre ministro 
niio disso, o provnvolmonto nua dlrú, que o 
nc~o prnticndo pelo commnndanto du cunho· 
no1ra nrgontlnu Ol'U nbsolutumonto indispon· 
snvol pura consogttir o fim n que o govol·no 
argentino se propunha. Mas desde quo podia 

consoguil-o sem levnutm· o conOicto com o com· 
mnl_!danto do r.nqqeto nncionnl, dovin fazei-o 
sonno em rospOJto us convon1.'ilos oxistontos, no 
menos por um neto do cortezin que niio sei•in 
domnslndo. 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA:- Apoiado. 
O Sn. Co~nEIA diz que, si orn dosncccssnrio 

osso procodimonto, si o g9verno urgoutino podia 
do ot~trn. f~rma conso~tur o mesmo resultado, 
os PI'JUCIPIOS sust~n,tndos pelo gov2rno imporia! 
c que o.nobro mm1stro, com I'nzuo, disso qne 
mnntor1n, condcmnam sonwlhnnto proeodimon· 
to; o neste ponto a questão occorrida com o 
pnrJneto nac!onnl 01,'1fltblÍ c n occorridn com o 
pnquoto nnCJon~l ~lw Jlpa não ttlm n div01·genuin 
C(UO o nobre mm1stro esforçou-se para provar 
llran~o ~rgumentos do circumstanclns menos 
apromavoJs. 

Quando foliou poJa primoil•n vez sobro este 
ponto, re~onho.cou logo o orador qne nlio havia 
pcrfcJta !dontJdado entro o caso do Uivorola 
o o d9s Ires deputados argentinos; mas na sub· 
stnnciU, no fundo da questiío, os razilcs invoca· 
dns pelo governo ,imporia! tanto so npplicavam 
no cus~ do Ç1:yabrt como no caso do Rw Apa. 

Om Jmug:mo-so ,CJUO o governo argentino, com 
plonn a~quJesconum do governo brnziloiro, pódo 
ilotcrmmar nos commandantos de seus nnvios 
de g'flC!'ra que dôm buscn o visitem os novios 
brazlie1r9s puramente mercantes on parluutes 
suhvencJonodos puro descobrirem si a li hn 
!'Ofugiad?S politiC?S Oll criminosos : imugillO•SO 
Isto, o d1ga depois o nobre ministl'O em CJUO 
ficam as convenciles que com tanto custo colo· 
brou.o Brnzil.parn libertar do e;tot•vos o livro 
trnnsJto por aquellus ngttas 1 

0 Sn. DARÃO DA LAGUNA : -Apoiado, 
. O Sn. CommiA observa que, si nisto oonsen· 

llrmos, ~ autoridade ~il,itar argentina, com o 
Il,!Jlrocm1o do nobre mm1stro, com a doutrina 
tu o latnmonto sustentado por S. Ex., poderá 
ombnruçul' complotnmente a nave~acão pelo 
Prata e seus ullluentes. o • 

O Sn. JuN'QuEmA : - Empregando modos 
bruscos. 

0 Sn, DAn~o DA LAGUNA: -E oiTondei' n 
nossa sobornnJa. 
. O Sn. ConREc,\ lomb_rn que o neuro ministro 

d1sso que se tom praticado o mesmo todos os 
d\ns, em portos braziloiros. Podo no riObi'O mi· 
n1stro qtto aponto algum caso somolhnnto prn· 
ti cada pela nutoridodo brnzileirn. 

0 Sn. BARÃO DA LAGU:(A:-Mandnndo a força 
a bordo. 

0 Sn. F&RNANDES DA CUNHA :-Não ú neto de 
justiça tOI'rltorlnl: ú intimnofio do força. 
. 9 811. ConnmA porguntn no nobre ministro 

sJ Jtllg~ facto. do poucn monta o determinor 
o miDJstro mtorvontor ao commundanto da 
canhoneira V•'Jt.Q!Uty que, logo que fundonsso o 
puquoto bl'nZJle!ro, fosso n bordo, fizesse collocnr, 
~or!lo ollo foz, n canhoneira junto do ~nquete, 
mumnndo·lho ordem pura ser cumpr1du por 
bom ou por mal? 

O no!Jl'C ministro achou isto oxtromamonte 
nuturnl, porfoitumonto justificado pelo direito ; 
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mos o orador ~ede n S. Ex. que noto que os 
Jlroprios cidadãos argentinos, do quem se trn
tnvn, conhecendo dos occurrencins que se davam, 
disseram: •Nós somos untos de tudo argentinos; 
o entregamo-nos, porque nosso primeiro empe· 
nho ó !JUO não se levante conllicto com umn 
unção mnign. • 

E o nobre ministro niio viu nem possibilidade 
do quostiio· no facto do Rio Apa I 

O CuyaM foi detido no porto de:nuonos
Ayres; niio se Jho collocou no Indo nenhum 
navio do guerra; ainda assim o governo impe· 
ria! niio julgou dever deixar do proceder dn 
fórmn que o nobre ministro subo ... 

Acredito, pois, o orador que pódo repetir, 
em presença do nobre ministro, n Jlroposição 
que aqui enunciou BD sessão do iOdo corrente, 
isto ó, que o que houve da pnrte do commnu· 
dnnte dn canhoneira Uruquay foi nm acto deju
risdicção miJitnr que não' é conformo nos princí
pios, nem no direito convencional. 

As d~utrinns sustontndns em n noto do, 7 de 
Fovor01ro de 187~ !'oram ns quo merecorum o 
assentimento do honrado senador peJn Bailio, o 
Sr. Bnriio de Cotogipe, que não foz essa doclnrn· 
ção seniio pura ussignnlnr sua divorgoncin com 
o nobre ministro; foi exacta monto paro patentear 
que não podia recobor sem t•ostricçõos o neto do 
nobre ministro,quo o nobre senador deu o aparto 
que S. Ex. leu. 

Si o governo ingloz na questão do T1•cnt pro
{)edeu pela fórroa por que tom sido exposta 
nesta discussão, imagino o nobre ministl'O como 
não jJrocederin si o PMJUete Rio Apa, cm vez 
do trazer içada a JJond01rn braziloira, trouxesse 
a ingleza I 

O Sn . .TAauAnmE:-Entiio a cousa seria outra: 
Civis britannicus sum . .. 

O Sn. ConnErA diz que não ora preciso o acto 
praticado pelo commnndunte da cnnhoneirn 
Uruguay, e foi csto o ponto que nssignnlou o 
governo imperial na questiio do Cl<,qabrí. Mas, 
ainda quando o nobre ministro !Juizesso en· 
cnrnr simplesmente a quostiio pelo Indo do di· 
reito, julgn S. Ex. que nquillo a !JUO chama vi
sita do commnndunto dn canhoneira Umquay no 
p~~uoto Rio Apa ó um neto conformo uo direito? 

Estava cm guerra n republico nrgonlinn? Trn· 
tnvn-so do um direito do bollill'orunto? 

Como pois invocar o direito de visita? H~ 
algum nccôrdo internacional pormittindo a vi· 
situ cm casos como o do que se trata? Não 
existo. 

Lerú o orador um trecho do codigo do direito 
mnritimo internacional por Siegfried Weiss, 
não para esclnrecor o senado o o nobre minis· 
tro, que ~iio demnsiudnmonto illustrndos o co
nhecem perfeitamente n mataria, mas pura que 
todos os cidadãos br•nziloiros, mesmo os que 
menos estudam esses assumptos, possam uprc
cinl-o (lê) : 

• Fnllumos dn visita forçada nos navios como 
consequoncin directa dn guerra, e cortnmonto 
visltu semelhante niio il pormittidn no tempo de 
paz. ~los, si algumas potencias concordam no 
obrign~iio reciproco que lhos dú o direito do fn· 
zer visitar os navios do suo nnçiio por· navios 
nutorizaclos pura osso flm, niio hn duvi!ln do 

que esta visita ó legal poro. ns. portos con
tratantes, Aquelles que se obrJgnm n fn?.or nl· 
gumo couso devem executor esta obrigação. 

• Convem entretanto niio osr,uccer que ·o con
trolo pnrn tal visito ó umn medida particular e 
especial tomada pnrn certo fim, que os contra
tantos desejam .cousoguir e que em nada obri
go ns potencias que não intervêm no contrato. • 

Eis·nhi : o dir·cito não favorece o neto do 
commandnnto dn cunbonoirn Ui·uquay; o si, 
em relação ús nossos convenções, 'nfio se póde 
invocar umn disposição como esta, a que por 
excepção faz referencia o citado oscriptor, como 
se póde legitimar o acto praticado pelo com· 
mandante da canhoneira Uruquatf, e o acto do 
governo que o autorizou ? ' 

O nobre ministro fez distincção entro os cri· 
minosos comnmns o o quo chamou refugiados 
politicas. nrns ostn questito, si tem valor, é oxnc
tamonte neste Cttso; niio se trntnvn absoluta· 
mente do nenhum criminoso assim reconhecido 
poJo direito .commum ; tratava-se simplesmente 
de deputados que, na phrnso do commundante 
da cnnhonoirn Uru,quay, entendia o governo · 
argentino que se dirigiam a Corriontes pnrn 
conspirarem. Nem ainda o acto dn conspir·nção 
estava prnticndo I Por isso o nobre rnmistro, 
quando fallou na cnmarn dos deputados, empre
gou n expressão: simplas su.1pcttos. O governo 
argentino suspeitava que esses tres deputados 
iam de Buonos-Ayrcs a Corrientes conspirar o 
alimentar nlli uma rebelliiio. Foi, pois, por 
múrn prevenção,. para obstar num crime do na· 
turczo politica que o ministro argentino hou· 
ve-so por modo insolito e brusco com o paquete 
brazileiro. 

Si, pois, cumpre ropetil·o, n distincção cm 
algum caso valo o pódc ser· invocada, ó exacta· 
mente neste; e em nada favorece a doutrina 
do nobre minislro. 

As questões com os navios que transitam 
pelos nguns de outro Estudo siio sempre dignas 
de considcruçiio; e os Estados ncnuteJam muito 
n liberdade para os navios que levam a sua 
bondoiJ'a o pertencem aos seus subditos. Todos 
os estorvos inutois ú navegação niio são senüo 
censurovois, o no caso do que se trata o estorvo 
é do grande nlcance, o pó de ter no futuro con
scquencias para as qunes o orador chama a ntten
ciio do nobre ministro, pedindo quo com o exame 
iÍe!Jns occupo o sou esclarecido ospir·ito. Em pre· 
sençn dos cbnsequoncius que dn doutrina do 
nobre ministro, favornvol no neto lll'aticftdO jlolo 
commondnnto da canhoneiro argentina, podem 
advir, o nobre ministro pondero no que oslir os· 
tipulndo nn eonvençiio fluvial colobrndn pelo 
Brazil com n Republico Argentina, e cm sua 
conscioncin julgue n que Jlcm•nm reduzidas 
as suas disposições, quando se repetirem fnctos 
como os que S. Ex. autoriza. 

O nobi'O ministro não quiz rocouhocer· senão 
duns qualidades de navios cm rolnçiig no direito 
intornncionnl, os navios de guerrn, ou do Es
tado, o os puramente mercantes ; niio admittiu 
intormcdiario algum. . 

Entretanto, S. Ex. mesmo, como que res
pondendo a si proprio, citou medidos tomadas 
nor outro11 governos cm rolnçiio v osso classe 
ilo navios quo se conhecem com o nome de pn· 
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quotas subvoncionndos, e que tOm a sou cnrgo 
um corto serviço do Estndo. Accitnl)dO om tudo 
a doutrina dn nota de 7 do Fevereiro do i87~, 
o nobre ministro esqueceu-se desse ponto. A 
notn diz : 

• O Cuyabci não era um simples navio brazi· 
Jeiro, que transitava poJas aguas da republica, 
era um paquoto subvencionado pelo governo 
Imperial ... 

0 Sn, DAUÃO DA LAGUNA :-Commnndado por 
um official do marinha muito intclligenle, o 
que entende t)mito de direito internacional. 

O Sn. ConnEI,\ (continuando a ler) ' ... cir· 
cumstancia bem conhecida om Buonos-Ayres, 
e, portanto ncbnva·se rcvcstitlo de um cnraclor 
niío commum, qual o de transporto do Estado, 
o quo lhe devora assegurar protecção especial, 
porque de outro modo tnos navios niío podarão 
preencher o serviço publico a que süo desti
nados. • 

0 Sn. MINISTUO DE ESTRANGEIUOS:- Cnrncter 
não comm um, mas não diz-navios do Estudo. 

O Sn. ConnEtA recorda que o que disse roi 
que o nobre ministro niio ndmittiu nenhuma 

·outra clnssillcaçiio intormodinrin; limttOIHO aos 
deus extremos: navios do Estudo o navios 
puramente mercantes. 

0 Sn. MINISTRO DE ESTR!NGEIUOS:- Segura· 
mente. 

O Sn. ConnEIA doclnrn guc, aceitando n dou
trina do llOVcrno impcml nló hoje susten
tada, o nobre ministro esqueceu-se da parte dn 
nota referida cm que se rnz a distincçüo 
entre um paquete subvencionado c um navio 
puramente mercante, derivando-se a distinc
ção do serviço do Estado que o paquete tem 
üe desempenhar, o que ~1z com. que a nota o 
colloque sob uma protecçuo espccml. 

Entretanto prntlcou·se para com esse paquete 
subvencionado o que sena eondemnnvol ainda 
mesmo praticado com um navio puramente mer
cante, excrccu·se para com elle um neto de 
força o de jurisdicçãe miliiar que não se apoia 
nos princípios que o nobre ministro invocou 
quanto ú jurisdicção das autoridades territoriaes. 

Porque não esperou o commnndnnte da conho· 
neirn argentina que os passageiros deixassem o 
paquete no porto dG Corrlontes, para exercer 
olli n sua jurisdicção? Porque entendeu o com
mandante da canhoneira que devia ir oxercol-o 
arro~ontemente sobre o tombadilho do paquete 
brauleiro? 

Nüo se estâ vendo quanto houve do excesso 
dasnocossnrio ? Em vez do estar no porto do 
Paz, não podia n canhoneira estar no porto de 
Corrienles, para onde se destinavam os possn· 
geiros do paquete, porn oh i cumprir os ordens 
do ministro interventor? 

O orador não levantou o questão meramente 
para divergir do nobre ministro, mas pnrn sus
tentar n doutrina que reputo verdadeiro. Si não 
deseja para o sou paiz uma politica interno· 
cional nggressivn, tombem .ln declarou mais de 
umo vez, que tl com o condição do nüo a temer 
quando tenhn de ser praticada por outros Es
tados. 

O contrario ó neto do fraqueza ;·o bom se sabe 
qne um primeiro neto semelhante abre larga 
porta pnrn muitas ex:igcneios. 

O Sn. BAnÃo n,\ LA.GUNA :-Hão de ver os re: 
sul todos. 

O Sn. ConnErA tom presentes os documentos 
que o senado requisitou, o q_ue o nobre ministro, 
do nccõrdo com o doclnroçuo feita pelo nobre 
presidente do conselho, enviou ao senado. Mas 
exoctnmento no ponto que carecia de maiores 
osclnrecimontos o nobre ministro paz reticencias, 
dizendo que é relativo á questão pendente. 

Si n questão estü pendente, era o orador que 
o nobre ministro procurará ainda com todo o 
empenho fazer com guo não sejam prejudicados 
os legítimos interesses do Imporia. 

A opiniiio dos antecessores do nobro ministro 
e a do muitos honrados membros do senado con
vencerão a S. Ex. do quo a qucstiio não pódo 
ser resolvido em termos tilo amplos c tiio latos, 
porque n ella so ligam assumptos do maior 
mtcresso c importnncia pura o futuro do Brnzil. 

Recorda que, respondendo no orador na 
scssiio de iO do corrento, o nobre presidente do 
conselho declarou que o accôrdo de que se 
tratou om a noto de 7 do Fevereiro do i871J,, 
aceito ~elo ministro das relações exteriores da 
Republica Argentino, era o que convinha no 
Drazii. Si o nobre ministro adopta n idéa do 
accõrdo, niio deverá Jlrmal-o nas bases do seu 
discurso proferido na camnrn dos deputados, 
nem do que hoje pronunciou no senado. 

O Sn. JUNQUEIRA: -No nrt. fiJ, da convenção 
fluvial se acha estabelecido o que se refere nos 
nossos navios; o nobre ministro não se podia 
afastar d'ahi. 
. O Sn. ConnEIA : -0 nobre ministro já tinba 
lido, e tornou hoje a JGr a convonçito Jluvini; e 
por isso não ha necessidade de recordar-lhe essa 
disposição. 

0 Sn. ~!INISTRO DE ESTRANGEIROS : -Eu esti
maria que V. Ex. relesHe o art, iiJ, para mostrar 
ao nobre senador pela Bnhin que essa não é a 
hypothose de que se tratn. · 

O Sn. JuNQUEIUA : -Os meios acham-se esta· 
bolecidos nosso artigo. • 

0 Sn. ~llNISTRO Dll ESTUANG!ii!ROS :-0 art. ~~ 
menciona vs circumstnncins em que cabe ou 
niio a j urisdicção territorial. 

O Sn. ConnEIA diz que si o nobre ministro 
assim como o . nobre presidente do conselho 
julgam que o accõrdo a que se rereriu a nota de 
7 do Fevereiro do i871J, é de vantagem, niío do
vem deter-se no caminho de realizai-o. Mos 
nesse caso pede nos nobres ministros que niio 
acoitem só mente essa parte da notn de 7 do Fe· 
voreiro, a f!UO o nobre ministro de estrnngei· 
ros se rereriU, e em que combinam tanto o 
gabinete de 7 de Março- como o actual; mas 
que tombem aceitem a parte que estobolo
ce a doutrino gue rege especialmente o caso, 
Jlnrn que o accõrdo possa ser bem recebido não 
só por todos os brazileiros que se acham no 
Imperio, mas tambem pelos que estilo no Rio da 
Prnta,aos quaes nilo deixou de c~usar muitnestra· 
nheza o procedimento do commnndante da cn· 
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nhoneira U!•nquay poro com o paquete nacional 
Rio Apa, Hoje a 1m prensa o penas estranhou 
esse procedimento ; mas em relação no pn!juete 
Cuyabá a imprensa da opposiçüo llouve-so dJvor· 
snmento,pois fez grande carga no goovcrno,n qual 
se vtl agora quanto era immerecidn, pois que o 
governo imperial fez entüo o que o nobre mi· 
nistro actualmente niio fez, dando assim uma 
resposta ti imprensa dnquelle tempo, na qual 
fill'urou a que era dirigida pelo actual Sr. mi· 
n1stro da justiça -o Dtario da Baltia, 

O Sn. JuNQUEinA :-Tcmpora mutantitr ... 
O Sn. ConnEIA acredita ter nprosentado, poro 

contrariar o lntitudo que o nobre mimstro 
dou i\ sua doutrina, considerações que espera 
S. Ex. receberá como a manifestação do desejo 
de ncompunllnl·o no melhor serviço á causa 
commum, que ó n causa da patria. 

0 Sn, MlN!STUO DE ESTllANGEinOS : - Dou 
a essas considern~ues o apreço que v. Ex. 
merece. 

O Sn. ConnEIA passará a outro topico com 
o qual o nobre ministro se occupou, o das recln· 
mações nnglo·brazileirns. · 

Na mesma collecçiio de relatarias que acaba 
de abrir encontram-se notas trocadas entre o 
ministeri.o dos negocias estrang-eiros e o repre
sentnnté. de suo mngestade britannica na côrte 
do Ilio de Janeiro, em que se revela a disposição 
de caminhar paro n solução dossn_questiio. Por 
exemplo, em n noto do 16 de Novembro de 
!.872, o ministro britannico dizia no nosso mi
nistro d6s negocias estrangeiros : 

• O governo do sua mageslnde britannica de· 
seja sinceramente encontrar algum meio possivol, 
que satisfaça ás vislns do g-overno de Sua Ma· 
gestadc o Imperador, afim do prevenir mais 
demoras no prompto e nmignvel njuste de ques
tões que de outra sorte podariam seriamente 
influir nos bons sentimentos, que tão sincera· 
m~nte deseja ver mantidos entre os respectivos 
PDIZOS •• 

E o Sr. Visconde de Cnravcllas em nota de 
iii do Novembro de !.873 dizia: 

• Comquanto o abaixo assignndo veja pela 
nota do Sr. Buckley Mathew, que niio estão de 
todo. aplainadas as dimculdndes, de modo que, 
como pénsa S. Ex., só reste assentar nas me· 
didas tendentes a concluir a negociação, espera 
todavia que se chegará a esse resultado, me
diante o espirita conciliador que anima os dons 
gcnrnos. 

• Cedendo da recusa, que da sua parte en· 
contrnvam as reclamações brazileiras contra as 
sentenças dos tribunaes do almirantado, deu o 
governo britnnnico um testemunho de rectidão 
que o do Brazil multo aprecia. • 

Tratava-se pois de chegar á solução pratica 
dessa demorada questiio. O nobre ministro disse 
que cnm ella se occupa neste momento, e o 
orador diria a S. Ex., si acaso a tivesse dos· 
vindo do suas vistas, quo fizesse o gue declarou 
estar fazendo, pois que a occasiuo é a mais 
opportunn. 

O gabinete inglez, que se mostrou mais. dis· 
posto a resolver essa questiio, foi o ultimo· ga. 
blnete whig, e o ministro que deu Instrucções 

por~ as notas que se encontram nos rclatorios 
de :1872, :1873 o :18711 foi o mesmo actual ministro 
dos negocias estrangeiros, Iord Granville. Si 
então ello procurava algum melo passivei para 
soluçiío dessa retardada questão, hoje as cir· 
cumstnncias favorecem o descobrimento desse 
meio procurado em 187:J. · 

A Inglaterra entendeu já que reclamação 
semelhante feito pelo governo dos Estados-Uni· 
dos devia ser solvida 11qr )lm trlb~nnl de arbi· 
trnmonto, que com effe1to se roun1u cm Gene
bra, sendo ontüo o Brazil um dos Ires Estados 
que tivornm de nomear juizes. Presentemente 
duns republicas, a dos Estados-U!lidos e a da 
França, recorreram ao mesmo meto pnrn n so· 
iuçiio de questões do mesmo ordem, e com des
vanecimento viu o orador que o escolhido para 
nomen1' o terceiro commissorio foi o Imperador 
do Brnzil. 

Si qunndo a questiTo era entre uma monnrcbia 
como n Inglnterra c uma republica como os Es· 
todos-Unidos não deixou de ser motivo de justo 
desvanecimento ver que um dos arbitras qne 
funccionnrnm no tribuno! de Genebra era no
meado pelo Imperndoi' do Brazil, agora que a 
quostiio ó entro duns republicas maior desvane
cimento deve ter o Brazil vendo que, depois do 
testemunho do impnrcialidade que foi dado no 
tribunal de Genebra, ó nindn o Imperador do 
Brnzil o escolhido para nomear o terceiro com· 
missaria, Sobe o nobre ministro que reuniram· 
se em Genebra um commissnrio do Brazil, outro 
da llnlia e o terceiro de umn republica-a Suissa. 

Pois está aberto o caminho, agora reforçado 
poJo exemplo dado pelas republicas dos Estados· 
Unidos e da França. Pelas discussões havidas 
vil-se que o governo inglez, pelo menos o mi· 
nistorio whig, não ern infenso a essa solução; 
tratundo poróm de pôr-se de accôrdo com o 
governo brozileiro sobre n maneira por que devia 
trabalhar a commissão. 

Os pontos que têm agora de ser resolvidos siío 
de~id1r-se quaes as reclamações, que têm de 
ser sujeitas á commissfio, estabelecerem-se as 
reg-ras pelas quaes devem os commissarios 
julgar as mesmas reclamações e declarar que 
nenhuma outra providencia será admissivel 
depois do que fôr resolvido por esses ccmmis· 
snrios. 

Sendo pois o momento opportuno do prose· 
guir no exame· da resolução do assumpto, folga 
de ouvir o nobre ministro declarar que nesse 
empenho se acha. · 

Deve S. Ex. insistir pelas idéas que por 
um de seus antecessores leram sustentadas 
quanto ás reclamações sobre que a commissão 
tem de decidir. -

Pede ainda a attençiío do nobre ministro para 
alguns assumptos de que trata em seu relntorio 
e para outros sobre os qunes se tornam precisas 
algumas informações. 

O primeiro e mais imJlort~nte para o Brazil é 
o.da demarcação de .Jimites. S. Ex. Informa o 
qne tem occorrido acerca dos trabalhos da com· 
mlssiio en:cnrregndn da demarcaçiio de limites 
entre o Brnzll e a republica de Venezuela e dlz 
que o governo de Venezuela pretende que por 
um novo tratado se rectifique a fronteira ajus· 
toda no anuo de· 1850. 
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Desoja que o nobre ministt·o completo, si 
pudor,o quo diz n este respeito no seu rolatorio, 
para que se saiba si nindn ila algum embaraço 
quo rocoinr na continunçiío dos trabalhos dus 
commissilos incumbidas da domnrcnçiío. 

Crcl que o nobre ministro considerará n quos
tiío do limites do muita importnncin, como ó 
niío sómento pura o Brnzil, mas tamiJCm parn os 
Estados com os quaos confina. 

Podo tnmbom ao nobre ministro que niío 
deixo do parto n questi1o do !Imites com a Rc· 
pu!Jiicu Argentina. E' do interesso assim do 
Brnzil como da Republica Argentino quo as 
respectivas divisas llquom per·l'eitamento do· 
mnrcndns, como eslfio com outr·os Estados. 

No romeoo do uma prosidencin n quostiío 
pó de ser mais convonientemonto trntndn. E 6 o 
caso fJUO so dá actual monto no Republico Ar· 
!l'Cntinn. O novo prosidonto vai sor empossado 
ao mando supremo, tendo tempo portanto 
pum examinar o rosolvoJ' a quostüo. Assim o 
nobre ministro dovo procm·nr ver si essa ne
cessidade commum aos dous Estados tom afinal 
sol.ução. Em todo caso pedirá a S. Ex. quo niío 
derxo do uttondor ú parto rolntiva aos limites 
com a· provincia quo o orador tom a honra do 
representar, allm do acautelar quo não se altero 
o uti possidctis, 

Deseja tnmbom que o nobi'O ministro, que 
sa!Jo como o sou pnl'tido encarou os conven
ções consulares, uign si está disposto a seguir o 
procedimento que teve a este respeito o gabi
nete ti do Janeiro; si tu miJem pretende ee
lehror algunw convcnriio consular, ou si julga 
quo melhor ó preparar caminho para so ontrnr 
do uma voz no rogimen do direito commum, o 
quul, como S.Ex. sabe, niio excluo o Jlrincipio 
da reciprocidade. 

Quanto ao naufragio do brigue ;l/aJ•ia Rosa, 
produzillo· pelo sou encontro com n corveta o 
vapor Trajano, o nobre ministro informo que a 
logaçiiu hospanholn niio se confor·mou com o 
decisão do governo brnzileiro, dizendo que niío 
era rcsponsavel poln perda do IH•igue. '!'alvoz o 
npbr~ ministro esteja hoje habilitado para di~or 
SI o governo lwspanhol, para o qual nppellou 
o sou ropresentnnte nesta côrte, conformou-se 
com o fundamon to em q uo se baseou a decisão 
do governo imperial. 

O nobre senador p~ln Bahin, que encetou o 
pr·osonto debuto, achou muito deficiente o roln· 
to rio do nobre ministro. 
_Entr~tanto ha uma !JUOstão nello tratada, que 

nuo de1xa do ser ponderosa. E' n que ~o ro
f~ro ao procedimento da legação britnnnica, di ri· 
gJDdo-so no ministro dos negocias ostrungeiros 
para inquirir dn legalidade com IJUO uma as· 
somblén provincial havia lnnondo impostos. 

A nssembléa )Jrovincinl da lluhio, no cap. 2.•, 
art. 2.", § 77 da loi do Ol'Çnmonto, havia votado 
um imposto do 200 rs. por l•ilogrnmmn uo fa· 
zenuas do algodiío riscado o outros, rJuo forem 
fubricodas furo da pt·ovincin o nello entJ•nrom 
para consumo. O ministro britnnnico entendeu 
que orn coso do se dirigir no antecessor do no
bre ministra nos seguintes termos: 

• Tendo-se chnmuuo n minha attonçiio para n 
imposiçiio do certos direitos sobro tecidos do 
nlgodiio docrotndos poln nssombliln provlnclnl 

dn Bahin, o sanccionados pefo prosiuento do 
província, tenho n honra do incluso romet
tor o V. Ex. um exemplar do decreto rospo
ctivo, vistoso mo observar que pela Constitui· 
çiio do Impol'io é illognl este modo de tributar 
mercadorias estrangeiras. 

• Muito ohrigndo ficarei a V. Ex., si mo ob· 
soquinr com n sua opiniiTo n osto rosp~ito. • 

Estranha que as logaçilos astrong01rns, ainda 
mesmo o da poderosa Grií·Bretnnhn, venham 
questionar com o governo do Brnzil sobro o 
modo por· que no oxorcicio do suas funcçõos 
procedem os jlodoros reconhecidos pela Consti· 
tuiçüo. 

O Su. JuNQUEm.\:- E' porque querem matar 
as fabricas do tecidos nn Bahin. 

O Sn. CounEi,\ diz que o antecessor do nobre 
ministro entendeu dever dar solomnidodo a ossn 
intervençiio, quo nlío devo ser acoito; ouviu 
seus eolleg-as, os ministros do imp~rio e dn 
fnzondu ; o publicou ns respostas que cllos 
deram em um dos annoxos no relntorio. 

Foi sompro mal recebida ossn intervenção no 
oxercicio dos attribuiçües dos poderes cousti· 
tuidos do Estudo. 

O Sn. B.lnÃo DE Co•J'EGIPE:- Niio é intorven· 
çlío, é reclamaçi!o. 

O Sn. ConnEIA observo quo roclnmn~iio é outra 
cousa. Houve quem n fizesse? Alguin subdilo 
ingloz solfrou aggravo de que pedisse reparuçiio ? 
Não é disto que se trata. A lognçiio britnnnicn 
disso que, como o ussemblén provincinl dn Bahin, 
conformo lho assegurnvnm, havia lançado uns 
certos impostos contrarias a Constituição, quorin 
saber a osso respeito a opinião do governo 
imperial. 

o Sn. JuNQUEin.t:- E' um flscnl da Constí· 
tuic;iío. 

0 Sn, li!NISTUO DE ESTU.INGEIUOS: -Eu ncom• 
pnnhoi o nobre senador pela D~hin, quando 
ilissc que niio era um acto uo intervenção. 

O Sn. ConnEJ,\, repetindo o leitura do docu· 
menta, a que so tom referido, pergunta : que 
o hrignçiío tinha o nobre ministro do [Jnr sun 
opinião no representante dn nução IJritnnnicn 
sobro a lei promulAndn pela nssombléo provin· 
cinl da Balun ? o quem uutorizou o ropreson· 
tanto do Suu Mngostndc Britannico [lnru vir 
pedir oxplicaçilos sobro o procedimento dos nu• 
toridades do Imperio dentro do suas attribuições? 
o, fJUando os impostos vinham rccahir sobro o 
consumidor brozilairo, que tinha que intervir o 
ropr·esontnnte do qualquer Estado? . _ 

Fnlln neste assumpto porque deseja quo nuo 
so ropitu essa superintonilencin dos lognc;õos es
trangeiras sobro netos dos poderes reconheci· 
dos poln Constituiçiío. . 

Deseja igualmente que o nobre ministro !li• 
formo ao senndo sobro as providencias que o 
governo tenho tomado com relnciío á~ quaron· 
tonas no Rio do Prata, o si tom julgado de~or.~ar 
andamento no nccilrdo que sobro o matorw JU se 
t1·ntou de realizar. 

'!'nmbom podiri'1 no nobro ministro que se 
dlgrte do Informar om quo estado se acha o JlD· 
garnonto du divido da Ropublicn Oriental, provo-
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niontc do cmprostimos rJUe lho fornm feitos pelo 
Imporia do llrozil, o iguolmcntc si se tom dado 
algum passo poro se roconhocor n divido do 
gucrro dn republico do Pornguny. 

O nobre sanador pelo Bnhin perguntou 
hontom no nobre ministro o que julgava o go· 
vcrno que so poderia colher do missilo no im· 
perio do Chino. S. Ex. naturalmente responderá 
a essa ponto quando tomar a palavra outro voz. 

O anno passnilo, quando o ministorio li do 
Janeiro podia um credito ospocial poro essa 
missão, não Iwuvo maio do obter rcsposto !Í 
seguinte pergunta: quantos picnipotenciarios so 
nomearão, o que necessidade ha dolles, no coso 
de pretender o governo nomear mais do um? 

O nobre ministro respondo om sou relntorio 
que hn dous enviados cxtrnordinarios o mi· 
nistros pionipotoncinrios cncnrrogndos dessa 
missão, o ministro residente na republica do 
Pnrnguoy Eduardo Caliado, e o chefe do divisão 
Arthur Silveira dn Motta. 

Comqunnto o nobre ministro niio tenho a ros· 
ponsnbilidado destas nomeações, poderú comtudo 
informar que necessidade houve da nomeaçiio 
dos dous plenipotcnciorios, si é indisponsovol o 
existoncio dcllcs, si não ora sull!CJonto, para 
desempenho do missão, o Sr. Eduardo Cnlindo, 
ou o Sr. chefe do divisiio Silveira do MaLta. Era 
indisponsavcl essa dcspozn dupla, quando se 
inaugurou a politico da economia o do equilibrio 
no orçamento? 

O nobre ministro hn do saber os razüos que 
doterminnrnm osso neto do sou antecessor; em 
virtude de quo principias, ou do que oxigencins 
não julgou o governo suficiente n nomunoão do 
um só plenipotcnciorio porn celebrar osso trn· 
todo com a Chino. 

O que vô pelo rclntorio ó que do credito do 
!.20:000~ votado para cssl• missão, já mais de 
motndo está despendida. Acredita o nobre mi· 
nistro qno com o rostnnto do credito poderá lo· 
vnr ao fim esse serviço? 

Nndn dirú por emquonto acerca das emendas 
o!Tcrecidos pela honrada commissão de orca· 
monto, porCJUD o nobre ministro ainda não muni· 
restou o juizo do governo sobro elins,mos no cnso 
do ncoitnr n que concedo mais 30:000,~ pnra mo· 
lbornmento dos vencimentos dos ministros pio· 
nipotoncinrios c residentes, dosojnvn que S. Ex. 
dissesse si niío julgo nccossario estender n 
mesmn providencia nos socroturios e oddidos 
das Jogaçõos. As queixas contra n ínsufficien· 
cio dos vencimentos pnrtem niio só dos ministros 
plonipotencinrios o residentes, como dos sccrc
tnrios c addidos do Jegociio, e dos consuics. 

Mas, niío tendo o nobre ministro manifestado o 
juizo do governo sobro as emendas, não tom o 
orador mais observações o fazor n tnl respeito. 
I~unlmonte podo. no nobre ministro que do· 

claro si jul~a disponsnvois os dous logat·es do 
praticante da sccrotnrin do ostt•nngeiros, de 
modo que se possn tomar om rolaçiio n alies n 
mesma providencia que nn.Jei do orçnment~ vi· 
gente se tomou em rolaçuo a outros do tgunl 
cntogorin om outras secretarias de estado. 

Ainda hontom o Diario Of{icia! publicou n 
cxlincciio do nm Jogar de prnticnnto na sacra· 
tarin da ngriculturn, oln consoqnoncia dn pro· 

moção do funccionnrio, que o exercia , it cate· 
gortn de amanuonso. 

Si o nobre ministro entender que póde 
ser oxtincta a classe do praticantes na sccrotnrin 
de estrangeiros, poder·sc-hn estnbeleccr cm 
rolnçiio a cllos o IJUO se acha na lei do orca· 
monto vigente sobro outros de igual cate· 
gorin, n suppressiio Jogo qno o Jogar Ocnr vago. 

Tondo tratado dos assumptos que correm 
pela repnrtiçiio d.os negocias estmngeiros a rcs· 
peito dos qunes julgou dovor chamar a nÍtonçiio 
do nobre ministro, pado desculpa n S. Ex. e no 
senado por ter occupodo a tribuna por tanto 
tempo. 

Ficou a discussão adindo poJa hora. 
1\clirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com crua fUra recebido. 

SEGUNDA PAR1'E DA ORDEM DO DIA 

. . 
Continuou a 2.• discussiio da proposta da 

camara dos Srs. deputados n. 313 de 1870, con· 
cedendo licença no desembargador Vicente Alvos 
de Paula Pessoa. 

O Sr. Nune~;~ Gonçalves : - O no· 
bre scnaclor por Goyaz, tomando porte no dis· 
cussiio destn flroposioiio, fez algumas considera· 
ções que não podem' deixar do provocar alguns 
reparos, ou antes que niio podem ficar sem ex· 
pltcaçiio por parto dn commissiio de pensões e 
ordenados, da qual tenho n honra do s~r o 
relator, pois que, das palavras do. quo se sorvín 
S. Ex. parece que se pódc inferir uma consurn 
á mesma commissão pela facilidade ou pouco 
escrupulo com que redigiu o earecer dado 
sobro a resolu~ão, ora om discussuo, 

Começou S. Ex. por noto r que n proposiçiio, 
vinda da comara elos Srs. deputados, niTo está 
convoniontomento redigida, por isso que, tra· 
tunda-se de umn prorogaçiío de Jiconon, dovia-so 
dizer-fica o governo nutorizudo a prorogor-e 
niio-fi~a o governo autorizado a conceder um 
anno do Jiconçn no desembargador Paula Pessoa. 

O reparo de S. Ex. parece-me procodonte; 
mas lambem o nobre senador hn de concordar 
commigo que, nüo tendo a com missão !Jnso, por 
onde soubesse qne se troto do uma prorognçiio, 
niío hnvondo documento pelo qual is;o con· 
stnsso, niio podia propor quo se ai torasse n re· 
dncção, quando nssim fosse nocossario ; npenns 
pelas observações do nobre senador o palas que 
hontem fez o l!Dnrndo ministro dn justiça, fiou· 
mos inteirados do que se trato de uma proro· 
gnçiio do licença. 

Outro reparo do nobre senador versou sobro 
o abuso que tom havido na concossiío do Jicon· 
ças a mngistrndos. Do facto, a commissiio roca· 
nhoco quo ó avultado o numero desses funccio· 
nnrios que têm solicitado Jlconças ; mas a jus
liça podo que osso reparo niio se restrinja a 
classe dos magistrados, mns se a)Jpllquo n todas 
as outras ordens do funccionnrios que tôm ro· 
querido licenças no pnrlnmento. Niío ó justp 
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que sómente sobro a magistratura recaia a ccn· 
sura. 

A classe dos magistrados nvulta mais do que 
a dos outros funcc!onarios, por uma raziío que 
pnrece intuitiva. Esses empregados se acham 
disseminados nor todo o interior do paiz, 
privados do todos os recursos parn o son trn· 
tamonto, quan·do doentes, no passo que os em· 
pregados de fazondn, os da instrucção pn· 
blica, os das secretarias o os das outros classes 
servem cm f?Oral nas g1•andes cnpitaes, onda 
ha nbundanmn de meios para o seu trotamento 
nos casos de molcstia. Os magistrados, ndoe· 
cendo, se vôem nu necessidade, ou de so sacri· 
ficarem, ou de snhirem pnrn outros togares, o 
não o podendo fazor sem licença, süo forçados 
a solicital·n dos poderes competentes, afim de 
procurar os recursos que 1 h os faltam o que só 
podem encontrar nas grandes cidades e po· 
vonçilcs. 

O Sn. SI!.VElllA DA MoTTA: -As grandes ci· 
dados siio mais insalubres. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES:- Mas ofi'erecom 
mais facilidade de tratamento do quB no inte· 
rior do paiz, ondo pela maior parle exercem os 
seus empregos. 

Reparou o nobre senador quo a proposição 
viesse unicamente acompanhada do um unico 
attestado de molostin, o qual dá como causa do 
so!Trimento uma hepatite. 

0 Sn. SILVEIM o,\ MOTTA : -Do que todos 
nós solfremos. 

O Sn. NuNES GOl!ÇALYEs:- E' certo que á 
resolução sómonte acompanhou um attostado; 
mas a commissiio niío Linha razão para duvidar 
dessa nttestado, o seguiu o exemplo ati! agora 
estabelecido de se concodcrcm as licenças á 
vista do doclnraçilo de molestia do um profis· 
sionnl. Tornando-se assim certo que o J'unccio
nnrio precisava <lo licença para o sou trotamento 
a commissffo não podia rccusnr-ll!e o que a 
outros tem concedido. 

esse attcstado que vciu junte á proposição, como 
tambcm o testemunho de alguns deputados da 
província do Coar:\ que asseveraram achar-se 
o desembargador Paula Pessoa doente e preci· 

· sande de licença pnrn o sou tratamento. 
Que osso magistrndo nüo ó um dcsidioso, quo 

proout•a subtrnhir-so ao cumprimento do seus 
deveres, prova o facto de que ainda hontcm nos 
dou conhocimento o nobro ministro dn justiça, 
quando nos informou que, ostnndo cllc no 
gozo de uma Iir.cnça, a renunciou c assumiu o 
oxcrcicio do seu cargo por ter melhorado o os· 
todo de sua sande. Si depois disso tom solici· 
tndo outras licenças, ó porque seu mal aggrn· 
YOU•SO, 

.A commissiio, pois, partindo desse principio, 
não podia recusar a este o que tem dado n ou· 
tros om identicns circumslnncins, e, repito, n ho· 
palite il nmn molostia que ordinoriamonto niio 
pódo ser curada soniio com mudança de clima, 
e ÍIS vezes torna-se muito gravo, produzindo 
o empobrecimento do sangue, ns perturbações 
gnstrJCas, uma alternçiío profunda em todo o or· 
ganismo, c como consequencia disso uma infll· 
trnçãa gemi c a hydropcsia, como todos nós sn· 
bemos, sem sermos medicas. 

Agora tocnrci cm outro ponto que lambem 
tom sido uqui ventilado, c ó si estas licenças são 
ou não obri~ntorins. Soi que assim sempre so 
tom entendido, mus nunca tmde compartilhar 
esta opinião. A maneira por que são redigidas 
estas resoluções bom demonstra quo ellas niío 
são mais do que uma faculdade quo so confere 
no governo o da qunl o governo póde usar ou 
doixnr de usar como entender convonicnto no 
serviço publico. Em outros termos, uma reso· 
iução concebida como esta niio ó mnis do qne 
a ampliação da lei commum que rogo n ma teria: 
a loi vigente autoriza o governo a conceder sois 
mozes de licença com ordenado por inteiro, c 
uma resolução concebida como a de quo so trata 
diz: •Além dos sois mezcs quo estacs autorizado 
a conceder, podereis conceder mais sois mezos, 
ou mais um anno. • Assim com'!! na primeira hy· 

Uma hepatite I O nobre senador osquccou-so pothoso o direito do magistrado não vni ntó ao 
do r1uo. a hepatite, nssi~ como muitas outrns ponto de obrigar o governo a conceder a licença, 
onfor!ll1dados, .ó susce,tJilvel de gradações, dosde, assim tnmbem na sogundn, porquo em ambos os 
a mms !ove a.to. n mn1s grave. o att! pódo ser casos ó o governo o unico competente o hubi· 
mortal. No JUIZO dos profisswnncs ha poucas litndo pura resolver si o pedido de lieonçn é 
molestins que ofi'ereçam tantas dificuldades no justillcndo. 
tr/ltamento, no pqnto rio, esgotados todos os !'O· Si dovessomos entender que só por neto de 
cu~sos therapouLICOS, aconselh~rem como umco mera cortozia so adopta essa formula- fica o 
me1o de cura a mudança de chma. ~ovorno autorizado ou declaro· quo votaria 

0 Sn. SILVEIRA D~ MOTT,\:-l!;ntão melhor contra todas OS liconcas, porque quanto a mim, 
seria quo requeresse mudança de ralação. n concessão dellas ó umn nttrlbuição essoncinl· 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Si com rolaçiio no monte adminis.traqva quo niio pó do ser exercida 
magistrado do que se trnta tal foi 0 moia acon· pelo poder legislativo. 
solhado pala scioncln, C{UO outro recurso lho Tambem. entendo que o governo, nma voz 
restava sonüo o da solic1Laçüo do uma licença ? d~da \lma l1conçn1 tom a faculdado1 si as convo· 
·Es~otada aquolla que lho podia dar 0 governo moncws de sorv1ço publico exigirem, do cas· 

era í'nulto natural que viesso 1\s camaras mos: sal·a. Por oxem~lo no. caso de licença co~cedida 
trar os justos motivos que lhe assistem poro n _um mnglstrndo; SI graves ncontec1mcntos 
uma nova concessão. duo·s.c em stta comorc~, o goyorno tondo co· 

0 Sn. SILVlllnA DA MOTTA :- Entüo 0 molhar UhOCimento de qti,Sl O jUIZ d_o di r~) lo ,dolla, COD)• 
medico d 0 Sr ministro dajusti"a-mud d quanto doente, nua está lmpo~<illlhtado de 1r 

1 - · • ança o prestar os seus serviços, ptlde d1zor: 
re açuo, • O govomo julga indlspensavel quo ronun· 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-O que ó corto ó ciels a vossa licença paro irdes ronssumir as 
que a commissüo tomou em consideração nüo só runcções do vosso cargo., 
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Portanto nunca considerai CfUO estas resoiu· 
çõcs tivessem caracter obrlgatorio ; que a pala· 
vra-autorizndo fosse umnméra fórmula de cor
tezia ; para mim ó uma verdadeira faculdade 
concedida no governo, e eu na posição do mi· 
nistro não duvidaria nunca averiguar si o 
magistrado ou qualquer outro fuuccionario, 
para quem o poder· legislativo votasse uma re· 
soluçiio destas, estava ou niio no caso do mere
cer a !iconça .. l'odorei estar em erro, mas é uma 
opiniüo que mantenho, entendendo do mesmo 
modo por que entendo as autori?.açõos para con· 
tratos, para concessão do jubilações, de aposen· 
tadorias,. do privilogios, etc., etc. 

Já disso doi' provas quando discutimos aqui a 
concessão para a exploraçiio das minas de 
Cayapó o outros lugares da provincia de Goyaz. 
O nobre senador hu do rocordar·so disso. Veiu 
da outra camara uma proposição assim conco· 
bida : • Fica concedido a F. privilegio para 
explorar, etc. • o eu como membro da commis· 
são cio emprezns 11rivilegindas pronunciei-mo 
contra essa formula, QOrque a concessão de pri· 
vilegios niio IÍ da attr1buiçiio do poder logisla· 
tivo; então adoptO!! a formula- Fica o go· 
viJrno autorizado-; o tanto ossn formula niio 
obriga o A'OVOrno, quo o Sr. Thomnz Coelho, 
entendendo osso autorização uo sentido pura· 
mente faculta tive, niio fez a concessão que se 
pretendia. 

O·Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Por isso veiu a 
resoluçiio· com outra redacção. 

0 Sn. NUNES GONÇALVES:- Certamente. 
Entretanto, á vistn das declarações feitas pelo 

nobre ministro da justiço, o senado deliberará 
como entender mais conveniente. Eu pelo mi· 
nha parte continúo a manter meu voto como 
membro da com missão de pensões o ordenados, o 
o mantenho pelas rnzõos que já cxpuz. O attes
tado medico do que o magistrado, a quem é con· 
codida a licença, achn·so doente, a conflrmaçiio 
do facto por alguns deputados daquella provm
cia e o bom concoi to em que tenho esse magis
trado, que jú dou provas de que não édesidioso, 
renunciando uma licença do rJne A'ozava, des
de que o melhoramento de sua saude permittiu
lhe voltar no exorcicio elo seu cargo. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sn. PDESIDENTE deu para ordem do dia 26 : 

:1.• parta (até âs 2 :l/2 horas ela tarde) 

3.• dita das proposições da mesma camara ~ 
N. 300, mandando indomnisar a Broknus, da 

imprcssiio dns Jlfomorias matltematicas do Dr. 
Joaquim Gomos de Souza. 

N. :1~7, do !870, autorizando a cnmnra muni· 
clpal da curte a contrallir um emprestimo até a 
quantia de 1>.000:000~000. 

a.• discussiio da proposiçiio da cnmarn dos 
deputados n·. ü do corrente nnno, declarando 
qtto est1i no caso do SCI' sanccionado o projecto 
da nssombhla provincial do Hio do Janeiro 
autorizando a concossüo do melhoramento da 
reforma ao 1.• sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

2. • dila da proposição da camnra dos detlU· 
tndos, ~ue proroga por mais :LO annos o prazo 
concedido a João José Fagundes de Rezonde e 
Silva, pura encetar os trabalhos da lavra do ouro 
do rio Cnyapó e outros. 

3.• dita das proposições da camara dos depu· 
tados do corrente nnno : 

N. lU, concedendo licença a Vicente Antonio 
de Miranda, secretario dn inspecção do sande do 
porto do i\fnranbão. 

N. 20, idem ao desembar~ador da relaçüo do 
Mato Grosso, Americo Mililão de Freitas Gui· 
muriies. 

N. 20, idem ao dosombnrgado!' Joiio Paulo 
Monteiro do Andrade. 

N. 33, idem ao padre Benicio Thomaz de 
Bastos. 

3.• discussão da proposic;üo n. 225 do 1.879, 
autorizando o governo a firmar definitivamente 
o contrato para irrigação e limpeza da cidade. 

Accrescendo : 
2.• discussão das proposições da mesma ca· 

mara do corrente anuo : 
N. 72, concedendo licença ao desem!Jarg:ador 

da relaçiio do S. Paulo,. Antonio Candiao da 
Rocha. 

N. 70, idem no padre Antonio Francisco do 
Nascimento, vigario collado do Nossa Senhora 
do Carmo de Mansinhos em Goyaz. 

N. 82, idem ao juiz do direito do Cnçapava, 
bacharel Eduardo José de ~Iourn. 

Levantou-so a sessiio ús 3 horas da tarde. 

72.• SESSÃO 
Em ~6 de A;;o&to de 1880 

Continuação da 2 .• disCUSSÜO da proposta do. PDESIDENCJ,~ DO sn. VISCONDE DE JAGUADY 
governo, convertidn em projecto de lei pela sUM!!AniO.-Emn""'"·-Q•nllllcoQJos ololiornos no pro
camara dos Srs. deputados, fixando as dospezns . vlnoin tlo Conrtl. Ubcurao o roquol'imonto do Sr. JOillO• 
do ministerlo do estrangeiros para o exorcicio rlbo. Discuroo ~o ~r. prosltlonto tio conoolho. Appa·o· 

d i 88i 188"> • VI.IÇftO l(Q roquorimonto,-l,U I'ARTII U,\. ORDR~I DO PIA. 
O -· ... -u1·~1nmonto doi! nogoclos ostrnn.:oiros. Discursos do1 · 

Sra. Dnrlio do Cohlt:illO~ mlnh!Lro. do ostra.ngolros, 
DiogO ValhO O Corroia,-:.,n 11ARTII DA ORDK~I DO DI.A.
J.lconQa. llO JosombiLI'gn.tlor Pauta Pu~:~on. Discurso o 
omonda do Sr, Lolto Valioso. Ohsorvnoil'os do Sr. mi· 
nilli'U tla. ·justlça.Encorrumunlo tln. dlaouaa!Io.-llomo. 

2.• parte (lis 2 1!2 ou antes) 

As matarias jú designadas, a saber: 
ConlinuaQÜO dn 2. • discussão dn pl'Opostn dn 

cnmnra dos dlipulndos, n. 313,. concodondo li· 
cença ao desembargador Vicente Alves de Pnula 
Pósson .. 

v. IV 

1 rins fllstoriCUII 1!0 Dr. Gomo.i do Sonza, Enoorramonto da. 
tli&auaalto, 

: A's 11 horas da mnnhii ncltaram·se presentes 
30 St•s. senndores,n saber:. Visconde do Jaguary, 

·Dias do Ca!~Valllo, Cruz. Machado, Bnrüo de ~Ia· 
43 
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J\languapo, Godoy, níbeiro da Luz, .Tunqueirn, 
Darlio do Sonzn Queiroz, Vi~condo do Mnritibn, 
Luiz Cm·los, Cnuhn o lliguoirodo, Correia,Bnrlio 
dn Lngunn, Lelio Valioso, Chíchorró1 Jaguaribo, 
Visconde do Abnoté, Diniz, Bnrlio ue Cotegipc, 
Visconde do Nicthcroy, Mendes do Almeida, 
Dnrlio do Mnroim, Conde de Dnependy, Alfonso· 
Celso, Barros Barreto, Lnfayotte, Darão de Pi· 
rnpnma. José Jlonifncio, Nunes Gonçalves o Pa· 
rnnaguá. 

Dcixnrnm do compnl'ccor, com causa pnrtící· 
padn, os S!·s:Octavinno,Vísccndc de Dom netiro, 
João Alfrodo,Pncs do Mondoncn,Teíxeirn Junior, 
Sinimbú, Cnrriío, Fernandes da Cunho, Silveira 
da Mo tia, Vieira da Silvn e Visconde do Rio 
Branco. · 

O Sr. Presidente abriu a sessüo. 
Lou-sa a actn da sessüo antocodonlc,o, não ha· 

vendo quem sobro ella fizesse observações, deu· 
so por approvnda. 

Compnreccram depois (1e aborta a sessão os 
Srs. Dio~o Velho, Saraiva, Uchôa Cavnlcanli, 
Leitüo da Cunha, Doutas, Silveira Lobo, Vis· 
conde do Polotns, Fausto do Aguiar, Antão, 
C.hrislinno Ottoni c Silveira Mnrlins. 

O Sn. L o sEcnET,\DID dou couta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
l'res do ministerio do imporia, de 2~ do cor· 

rente mez, trnnsmittindo os uutographos sane· 
clonados das rcsolu~õos (];J assomilléa gerul, que 
npprovam ns ponsüos, concedidas ao cnpitiio 
honornrio do exercito Domingos dns l'loves 
Azevedo, no alumno da escola militar alferes 
honornrio do exercito Cundido Moreira da ~fottn, 
ao nnspoçndn reformado do 1,, 0 batalhão do 
artilharia a pé Joiio 'l'ollos do Menezes, no sol· 
dado do mesmo bulai hão Mnnoel Antonio Victo
ria, no ex-soldado do ii3. 0 corpo do voluntarios 
da pntria Alexandrino Antonio do Oliveira, no 
soldado da companhia do operarias militaras do 
arsenal do guerra da província do Rio Grande 
do Sul Lauriu(10 llornandos Vaz, ao cabo de es
quadra do~.· balalhiio do artilharia a pé Gual· 
dino da Cruz dos Santos, ao 2.0 pharmacoutico 
Yalerinno Pereira da Fonseca, no operaria do 1.' 
classe da officina de constl'Ucçiio naval do arse· 
no! de marinha do côrte Antonio Dias dos San· 
tos, o ao artífice militar do mesmo arsenal Zcfo· 
ríno Jo>ó da 1\osa, doclaronJo (\uo n pensão 
concedida no soldado do i3.o bato hão do infan· 
taría Manool Bnzilio Bezerra devo entender-se 
concedida no sol dado reformado do exercito Ma· 
noel Dnzífio Ui beiro, e elevando as ponsües con· 
cedidas a 1\utlno Porfirio, na qualidnde do i. • 
cadete reformado do w. o batalhiio do ínfantnrín, 
c ao soldado do 26.• corpo do voluntarios dn 
patria Foitosa.-Ao nrchivo os autographos, 
communícando-se ú outra camara. 

Do mínisterio dn Justiça, do 23 do mesmo 
moz, romcttondo cópw da reprosontuçlio dlr!gí~a 
no governo por varias magistrados da provmcm 
do Santa Catharlna contra a promulgaçiio da lei 
provincial quo extinguiu a comarca de Itojohy. 
-A' commlsslio do assemblénsJprovlncínos. 

Do ministorío do agricultura, commercio e 
obras publicas, do 2il do dito moz, remettondo, 
om resposta no officio do senndo de 7 de Junho 
ultimo, cópia da consulta da secção do imporia 
do conselho (]O ostndo, que serviu dQ bnse ú 
oxpodiçflo do decreto n. 4g5 do 15 do Abril 
do 1868.-A quem foz a requisição, devolvendo 
ú mesa dopoís do oxaminado".-

QUALIFICAçums ltLElTORAES NA PROV!NCIA DO 
CEARÁ 

O Sr. Jngunrlbe : -Os jornaos an
nunciaram r1uo o governo mandou proceder á 
eleição de senadores pala província do Ccnrá, o 
hontem pnroccu·mo ter ouvido lar no expediente 
trazido ú mesn communicnção desta occurrencia. 
Niio hn, pois, duvidn que se mandou proceder 
á oleição de senadores 11clo Ccnri1. · · 

E como mo parece que devo ser do ardente 
dosejo de todos o especialmente de um rcpre
sontnntc dnquella província quo a eleição corra 
com toda rogularid~do, o senado me pormittirú 
que ou rnr;a um requerimento pedindo no !(O· 
verno algumas informações, r1ue julgo indis
ponsnveis pnrn fJUC cale no osp1rito publico que 
a eleiçlio, a que se vai proceder, póde ter o 
cunho du roguiaridndo desejada. 

Scnboros, as calamidades quo se deram no 
Ccnrú, nos ultimas tros nnnos, fizeram uma tal 
altornçiio no mecanismo de toda a provincia, 
uma tal dos!ocnçiio de sua população, ainda mos· 
mo daquol!n quo pôde permanecer na província, 
o doramlogar a uma tüo numerosa omigraçuo, 
que a mim parecia que o governo, querendo, 
como ou a!iús acredito que quer, fJUo n oleiçlio 
corra com toda rogularidnde, devin procurar 
inrormnr-se si offectivamonte osso população 
deslocado, ji1 voltou nos seus domie~lios, si as 
qualificações estiio regularmente feitas o do 
modo que so possa acreditar nn JlOSsibilidndc de 
umn eleição regular. 

Sabo·so quo esta ultima lei eleitoral determi· 
non que a qualificação so fnca do dous em (1ous 
annos; mas cu ignoro si dtÍrnnto esto período 
de tres annos do horroroso sôcca e cnlnmidndos 
houve no Conrú qualificaçiio. 

Ainda mais : n nova logís!Dçiio det•Jrmina 
que o votante, para justificar sun qualidade 
como tn!, apresente seu diploma. E', pois, na· 
turnl quo, si durante osto período não honvo 
quilificnçlio, devem votar os quulificados do ai· 
goma qunlincncão nnti~n. :Mns qunsi toda essa 
gente, tendo emigrado o passado por soiTrímen· 
tos indizivois, cm vingous o poregrinncõos. será 
muito passive! que não conservem seus diplo' 
mas nquallos CJne voilarnm nos seus domi· 
cílios. 

Nestas condiçuos, não seria natural que o 
governo tomasse alguma providencia pnra que 
o facto un parda do diploma não inhíbn n quem 
foi qunlificndo votante do oxorclclo desse di· 
roi to? Assim, parece-me indis\lonsavel que se 
providencie poro quo nas loca ídndos se faci· 
!i to a entregn do novos diplomas, ou do alguma 
cousu que suiJstitua este titulo. 

Nüo pretendo demorar· mo na justlficncíio do 
mau rorJucrimento, mus julgo mdisponsnvol, 
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para dar uma iaén do abalo e acslocação que 
houve naqucllu provincin, ler ligeiros dados cs· 
tatistícos de uma fnnto que não 6 suspeita. 
Siio do jornal officinl do Ccarit, folha dcnomi· 
nada o Ccaro118c, do 5 de Outubro do anno pas. 
sado. 

Disso esta jornal acerca dos indigentes soc· 
corridos o seguinte: 

• - Indigentes soccorrídos )leio Estado.
·Dos mnppns enviados por 00 commissões de soe· 
corras, consta existirem na P.rovincín,soecorridos 
pelo Estudo, ~3.091 fnmtlias, compostas do 
f92 .tltO pessoas, a sahcr : 

< Homens 62.503: mulheres 68.802; mcni· 
nos 60.829, 

• Neste algarismo não estão comprehendidos 
os indigentes empregados como operarias uns 

·duns estradas de ferro e suas famílias, cujo 
numero olevn·se n :iO.OOO, nom os ubarracados 
nesta capital, cujo numero se Jlódo estimar cm 
80.000. 

• 'l'emos pois um total de 322.i~O indigentes 
assistidos pelo Estado. • 

Continún nquelle jornal dizendo: 
• E o Sr. Dr. Felicio dos Santos achnvn 

-exagerado o calculo de 2:i8.000 indigentes feito 
na camara dos deputados pelo nosso illustre 
amigo Dr. Rodrigues Junior. • 

Por estes simples dados do ol'igcm oficial 
vn·sc quo mais de 322.000 pessoas achnm·se 
deslocadas. • 

No correr dn sessão deste anuo já tive occasião 
de Ior aqui no senado um oficio do cx-presi· 
dente do Ccnr:í, dirigido no governo, cm que 
marcavu nma certa data em cjuo tinham cessado 
íntoiramcnto os soccorros,dcc nrnndo que apenas 
havia um rosto de gcncros nos nrmuzens o que 
estes generos seriam distribuídos com o colonin 
orphnnologica alli cstabclec:dn. 

1\lns mostrei no mesmo tempo que nindn nus 
vesperos dn oloíçlio municipal do mez pussodo 
soccorros abundantes foram remottidos pam 
a comarca do Quixoramobim, nli:\s dns mais 
abastadas dn província, n!lm do servirem do 
auxilio aos votantes liboraes nnquclln clei~ão. 

Portanto, si desta voz a palavra du govcmo 
provinciol foi infringida, cu desejo que o govemo 
esclareça no publico, declarando si aindn niio 
hnvoriio alguns restos de soccorro, qno possam 
ser distribuídos na Jli'OXimn eleição sonnto· 
rinl. 

Sei bom quo os ministros niío podem np· 
provar tal cousa; sei tombem que o honrado 
presidente' que se acha ú tcstu dn administrnçiio 
dnquella proviuciu niio concorrerá poro isto. 
1\las, sonhares, ns cousas que so deram no Conrú 
}JUZernm n nrovincin om tal estado do mistitl· 
carão que lia razão parn receinr-se que nlgncm 
alll tonhn o talento do fazer surgirem soccorros 
publicas para protogct• nos amigos, nindn mesmo 
qnnndo o governo geral o provincial niio dllm 
parn isso seu 1issontimonto. 

Desojuvo, JlOI'tnnto, que o governo niio só in· 
farmusse ·no pu~Jico, como procurnsso, pelos 
meios no seu alcance, fuzer com quo se llndcm 
completamente esses soccorros, du sorte que sua 
fonte niio nppnroçn do novo para o facto da 
oloi~iio. 

O Sn. SAnAIVA (prcsidonlo elo conselho):- Si 
niio hn dinheiro, como hn do DPJlDroccr? 

O Sn. J.IGUARIDE:- Si tom npparecido lá 
sempre I · · 

Outrn cousa. O senado c o pniz tllni presen· 
cindo n fertilissimn fonte de pu tentes dn guarda 
nncio.nnl, fonte quo qunsi sempre _tem co~eçndo 
a mmnr cm vesperns, ou nas proxilmdndcs 
de eleições, o quo fnz com que o publico mu· 
ligno SUPP.Of:!l!U quo estas patentes siio moeda 
pnrn n eletçuo. 

Como no Ceará ainda não comcr.ou a chu
va de patentes dn gunrdn nnci onnl, cu tambem 
lembro no governo n conveniencia do não np
paror.er ossn moeda em campo na minha pro· 
vinr.in, nns vcsperas de eleiçiio •. 

O Sn. D.>NTAS (minist,·o da justica): - Como 
moeda, no sentido em que V. 'Ex. fulln, é 
molhar, ó mais seguro depois, do q110 antes. 

O Sn. J.\.GUAmnm:- O nobre ministro com
prehcndo o nlcnnco do meu pedido : nem nns 
vcspcrns, nem immedintnmento depois. 

O Sn. D.tNTAS (minist1·o lla justiça):- Então 
vamos ver quando hn do sor ? . 

O Sn. JAauAniDm:-Doixo isto no governo, que 
tem arbítrio c fará qunndo quizer. 

O Sn. DANTAS (ministi'O da jus!ira):- Pre· / 
starci toda a attcn\'iio. • 

O Su. JAauAnmm:-Como disso, Sr. presidente, 
não quero tomar tempo no senudo; sou· o pri
meiro u reconhecer a necessidade que hn do 
economisnl·o, o paro poupar tombem trnbnlho 
á mesa vou lor o meu requerimento e termino 
Dl)ui o niett discurso {lê) : 

• Rcqudro qu'o, pelo ministorio do imporia, 
sejam solicitoàns do governo ns .informações 
seguintes : 

Lo Si nos tres ultimas onnos da cnlnmidnde 
pt•ovonientc dn sêccn e dns epidemias havidas 
no Coartí, tcm-so procedido regularmente tis 
qnalificnçüos clcitoracs dus diversos freguozins 
daquelln Jlrovincia. . 

2. o Qtto, tendo bavido em geral nn mesma 
província grande emigra~ão c deslocuçiio dos 
respectivos hnbituntos e tendo sido difficil n in
ternação dos que llcaram nccumulndos nn cn· 
pito!, sollrctudo a respectiva volto nos seus nn· 
tigos domicilias, si tem-se providenciado ]lnra 
que áquollos desses nllimos que tiverem perdido 
seus diplomas tlo yotnntes so.inm fncilitndos os 
moias de niio ficnrom privados do direito ae 
votar nas proximns eleições scnntorines. . 

Sola dos sessões em 26 de Agosto de :1880.-
D. J. N. Jaguaribo. • 

Sondo npoindo, entrou em discussiio. 

O Sr. Snrnlvn (pl'o&illOIIIoliO conse!ilo):
Sr. presidente, o senado sobe que por sun deli· 
boraçiio foram suspensas as olelçõos do senador 
no Ceur1í, pois ctuc npprovou o parecer dn res· 
pcctivn commissuo que indicou essa idóa. 

Doclnrou·so nosso poreccr que não se dovin 
proceder t\s eleições sena torincs naquelln .pro· 
vincin omqunnto nclla perdurasse n sOccn. 
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Autos do ir para nlli o novo presidente, jú o 
governo tinha commuuicnç1íos de qub a sêccn ti· 
uhn terminado, cessando n uocessldndo de soc
corros, informando npenas o presidente que 
existinrn em delJOsilo alguns geUGros, quo teucío
unvn distribuir, visto corno estavam comprados, 
pelos individuas quo tinham do retirar-se, por 
alguns que ainda permanecessem na capital, o te. 

O governo sabia, portanto, que n sôcca ostuvn 
acabada, antes da ida do novo presidente. 

Pelos jornuos daquolla provincin que ou lia, 
observei mesmo um facto curioso. A farinha 
vondin·se no interior do Ceará pOJ' um pro~o 
mais modico do que na do Dnhía ando habito. 
O feijiio e todo~ os geneJ•os, oram em nbundnn· 
cin. De maneira quo bem pudera ou em con· 
scicncin ter desde· logo declarado no novo pre
sidente que nenhuma rnziio havia mais pura sub
sístil• a dcliboruçuo do senado, o consequente· 
monto para que não fosse exercido o direito e o 
dever de murcnr.so u época da eleição .O governo, 
11orém, foi além. Eu disso no novo presiaento 
quo, chegando á provincia, examinasse si a cloi· 
ção podia com ciTei to fazer-se com roguluridade, 
si n sêcca cstnvu oxtinctn, que omitisse, emnm, 
sun OJliniiio, para então resolver o govorno;defi· 
nitivnmcnte. 

De facto, o presidente escreveu-mo, e nestes 
ultimos dias otnciou, communicnndo que n pro
víncia so nchnvn cm estudo normal, hnvcndo 
UJlCnns as nntUI'nos conscquencias dn calamidade 
da s~ccn, como orphlio~, viuvns e pobres em 
alguns Jognrcs; o f!\10 só com o tempo desnppa. 
receria. 

O Sn. JAauAniDE: -E qnnnto n qnnlificações, 
niio informou nada ? 

O Sn. SAnAI VA (Jn'esidente do conselho):-Nada, 
porque nada lho perguntei a tal respeito. O que 
eu carecia era suber si n sllccn estava realmente 
acabada para que se podasse fazer n cloiçiio de 
senadores; só os tu, porque as demuis, as do 
deputados, cnmnras munlcipnes e nssembléus 
provincinos, se olfectunrnm na occnsião propría. 
A restrícção só respeitava no senado ; ora esta n 
unícn roda que estava parada o quo o governo 
disse agora quo so podia mover. 

O Sn. JAauAUIDE:- E v. Ex. nchn que parou 
bem? 

O Sn. SAnAIVA (pmidentedo cons~llto) :-Nüo 
sei; é questüo om que não entro neste mo· 
monto. 

O governo demonstrou toda n dofcrencia 
para com o parecer aeprovndo pelo senado; 
mas, por outro Indo, uuo podia nem devia es· 
quccer-se de rJue ns leis vigentes têm mais valor 
do quo nossos pareceres approvndos. 

Do outro nssumpto occupou-se tombem o 
nobre senador ; e é o de nomeações dn guarda 
nacional untos da eleiçiio. 

Penso ser muito fncll ncquiescer nos desejos 
do nobre senndor ; o creio que o meu nobre 
colloga ministro da justiça ha do concordar 
com migo em que se il.eve rnzor essas nomencues 
depois. 

O Sn. JAouAnmm:- Mas elle deu um aparto, 
quo precisa li~ commonturios, 

O Sn. JuNQUEm,\ dú um npnrte. 

O Sn. DANTAs ( minist1•o da justi~a ):- Àhí 
estí1 o Sr .. Junqueira que acha molhar antes. 

O Sn •. IAGUAillDE:-Ncm nas vesporas, nem 
immodintnmonto depois. 

O Sn. JuNQUEmA :-Acho molho r untes ; porr 
quo então os dosongaundos niio votnm com o 
governo. 

(!la outros apa1•tes .) 
O Sn. SAaAIVA ( Jn"Csidcntc <lo conselho) :

Sr. prcsidonto, quando so tratou du reforma da 
guarda nacional, cu disso que seria molhar 
acabar com esse vestígio do força, chamada 
gunrdn nacional, que os nobres senadores con· 
sorvnrnm. 

Allogava eu quo n guarda nncionnl não teria 
utilidade publico, servindo apenas para isso quo 
os nobres senadores donuncwm. 

Como os nobres senadores, porém, consor· 
varam n instituição, o governo está cumJJrindo 
as detcrminn~ües da respectiva loi. 

Os Sns. lUX QUEIRA E DIOGo VELHO diío 
apartes. 

O Sn. SARAIVA (presidente do consol/10) :-A 
minha rJpinião é c1ue devia se orsanízar uma 
reserva do exercito, pequena embora, mas om 
regra, extinguindo a guarda nacional, mesmo 
para que não continuasse a servir os manejos 
eleitorncs. 

Estou hoje no mesmo terreno o pretendo, si 
continuar n ser ministro, propor mais tarde a 
revogação da lei dn guarda naciOnal. 

O Sn. JuNQUEiflA :-Mas nhí ficam todos com 
ns patentes do coroneis e tenentos-coroneis. 

O Sn. SAnAI\' A (presidente do conselho) :-A 
lei foi oxecutndn em algumas provincías, e por· 
tanto devia sel-o cm todo o Imporia. 

Agprn mais uma consídernçiío. 
Niio me parece que o partido que está no 

poder lucre com n guarda nacional, no sentido 
quo se lhe attribue, porque, por exemplo, 
quando se nomeia 11m coronel om uma Iocnlí· 
dado qualquer, agrada-se, é vordnde, a osso 
homem pura trilbnlhnr !lU el~í~ão1 mns ndquj· 
rem-se tres, quatro e ctnco Jntmigos, que nua 
puderam ser nttendidos. 

Sendo assim, niío sei mesmo que proveito se 
poderá tirnr da guarda nnclonnl com relação á 
eleiçuo, olJortnnto, julgo que o nobre senador 
pelo Cear· não deve tor medo dn gunrdn nn· 
cíonnl. 

Pela minha pnrte receio mnís que elln faça 
opposicionistns do quo governistas, (Muito 
bo1n.) 

Findo o dobnte, foi npprovndo o requerímentD 
do Sr. Jogunríbe. 

PRI~rEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

01\Ç.\.MENTO DÓS NEGOCIOS ESTnANGEil\05 

Achando-se na snln ímmodiatn o Sr. ministro 
dos negocias cstrnngeíros, rornm sorteados para 
n doputacüo quo o dovín receber os Srs. Uchôa 
Cavalcnntl, Corl'ein o Silveira Lobo, sondo D 
mesmo senhor introduzido no snllio com as for· 
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molidndos do cstylo, tomou ossouto nn mesa ú 
direita do Sr .. Presidente. 

·Continuou o 2.• discussão dn proposto do 
poder oxocutivo, convertida em projecto rio lei 
pela carnnra dos deputados, fixando n dospczo 
do ministerio de estrangeiros, para o oxor·cicio 
do !.881-1882. 

~ SJ•. Darüo de Coteglpe:-Sr. 
prosrdenlc, qunndo cm uma das sessões passo~ 
âns, orava o meu nobre collogu senador pelo 
P,nranú, por occnsiiio do apresentar um rcque· 
rrmento cm fJ\Je podia inl'ormnoucs ao governo 
sobr·c n occurroncin com o vapor Apa nns aguos 
do. Parnnú, lendo S. Ex. uma notn do 1.871!, cu 
dCI um aparte declarando que os princípios 
contidos naquclln nota ernm os vcrdndoiros. 

O nohre ministro de estrangeiros c o i Ilustro 
sonndor a quem me refiro, na sessão de hontem, 
fizeram-me n hourn do se apoiar· nu opinião qnc 
eu enunciura nnquello upnrto. 

Mas, como um entende diiTorcntcmcntc do 
o.u.tr~ o sentido do citada nota, vejo-me qunsi 
ht1groso, som que se suihn a qual das duas 
opiniões prestei a minha acquiesccncin; c por· 
tonto julgo do meu dever dar algumos cxplícu
çues para que se conheça completamente o meu 
pensamoJ\to. 

Disse o nobre ministro, e disse-o bem, que 
nessa quos!Uo nós tinhnmos do attendor· nos 
principias de direito internacional c no direito 
convencional. 

Quanto nos principios·gorncs, ha um que pro· 
domina sobre todos os outros, c do qual emn· 
nnm todas as qu~stues: este principio é que o 
navio, quer sejn mercante quer de guerra, 
considera-se uma continuaçiio do tcrritorio da 
nação, n que pertence. . 

Sobre este ponto de direito inlcrnncionnl uni· 
versnl não ho a menor duvida. Quanto, porém, 
no direito convencional, dependo de ajuste. 

Consideremos n qucstiio obnnr!onando o que 
diz respeito nos navios de guerra, porque 
quanto n estes niio hn a menor duvida sobre as 
immunidndes de que gozam cm todos os poizes. 
Quonto, porém, aos navios mercantes, ha hypo
lbesos ou casos, em que ossos !mm unidades siio 
restringidas. Qunes sejam esses casos ou essas 
hypotheses é o que convem oxum!nnr e appli· 
cor no facto que nos occupn. 

Si o navio mercante navega de um porto os· 
trnnlleiro para outro estrangeiro, embora toque, 
quer porn refrescar, quor por motivo de força 
maior, em um dos portos do Estado lntormedic, 
sendo ·a navo~nçiio no mar commum, n&o assiste 
.nenhum dire1to n esse Estado intermedio de ro· 
tirar de bordo qualquer passageiro, scjn qunl 
ftir a natureza do crime, nindn mesmo crrme 
individual commottido no Estado por onde se 
faz n passagem. 

Este principio teve applicução multo notnvel . 
cm 1.832, quando n Duquczn de Berry de;om
barcou nas costas da ~'rança para promover 
uma revol uçiio, que restitursse o throno no seu 
filho, o Duque de Jlordonux. O caso foi .este: 

O navio n vapor denominado Carlos JllbeJ•to, 
partindo do porto do Livourne, recebeu em cu· 
minha n Duquoza de Jlorry com n sua comi· 

tivn, afim 'do n dosombarcor om um dos portos 
do reino froncez. 

Com eiTeito ossim succedeu; o continuando o 
vapor n suo viagem pura B~rcelionn, o que se 
destinava, chegou no porto do Rasos. Quando 
regressnv11, ]lar facto de forço moior, nrrihou 
n~ porto de Ciotnt, JlfOXimo de Mnrseilie. Ahi 
Cor o vapor eopturndo por um novio de guerra 
froncez, e os possogeiros forom sujeitos a pro· 
cesso e julgodos pelo tribuno! de Douny 

Esse tribuno! proforitt uma sentença, Óm quo 
estnbelecou os verdodeiros principias do direito 
internacionoi. Eu Jer·ei os considerondos dessa 
sentença : 

• Considerando que o Carlos ,1/borto ora de 
origem sordu c trazia bandeira do reino dn Snr· 
denhn, que toda o equipngem era composta de 
s ubditos do soberono sordo ; que todo o navio 
deve ser reputado uma contiuunciio do terri· 
torío da noção a que . eJJc pertence ; que o 
pavilhão de uma potencia é o signo! da nacionn· 
lidodc do um nuv10 c lovn com elle sua juris·. 
dicção o sua soberania ; o que a circumstancin 
do fretamento do Carlos .4!borto feito pelo Conde 
Saint Priest e Duque de Almnron (passageiros) 
níio podia mudor o caracter primitivo da nncio· 
nnlidode deste novio; considerando que os pri· 
sues dos pnssogeiros foram feitas em um navio 
estrangeiro que se ASSI~!ILA A UM TEfiRITORIO 
ESTnANGErno, e portanto sobre um territorio in· 
dependente da Franca ; que ollns forom feitas 
no oceasiüo do • arribada forçada do Carlos Al· 
bcrto • cm um momento em que se níio podia 
imputar neto algum reprehensivel nos detidos; 
que havia nestas prisões violação de direit6 das 
gentes e attcntado nos sentimentos de genero· 
sidadc que a nação frnncezn niio cessou de pro· 
fessnr ; monda que estas prisões sejam consi· 
derndas nullns, etc., etc. • 

Este mesmo princi~io deve regulor na nn· 
vegnçiio fluvial, aberta ás bandeiras do todas 
as nações, quondo n navegação niio é feita por 
concessão hmitndn do governo por cujo terri· 
torio passa o rio.E' o que se acha na convenção 
fluvial de 20 de Novembro de !857, que citou 
o nobre ministro. O art. 7. • dessa couvenção 
diz: 

• Os navios que se dirijam de um porto exterior 
ou de um dos portos tluviues da ~nçiio n que· 
pertençam poro outro da mesmnnnçao ou de ter
ceira, não serão sujeitos em seu transito pelas 
nguns de qualquer dos Estudos intermediarias a 
nenhum vexame ou domara, além da que .ftir 
.indispensnvol para exhibir corta de snude e 
tomar pratico, conhecer-se sua nuc!onnlidnde, 
procedoncin e destino. • 

Portanto, si o navio brnzileiro partindo do 
Rio de Janeiro ou do Afontcvidéo se dirige a 
Cuynbli, niio póde ser sujeito n · nenhum neto 
q uo obste n sua nnvegaçiio, n niío ·serem consi· 
gnndos na convençiio, ainda mesmo que o navio 
CO!Jduza criminosos de qualquer natureza que 
Sejam. 

Mas disse o nobre ministro: n hypothese ii 
muito di!Terente i o navio Rio Apa partiu de 
um porto nrgentmo para um porto argentino e 
transportou passageiros do um para outra· 
porto do mesmo Estado ; e assim estava o go • 
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verno argentino no seu pleno direito tirando do 
bordo os pnssngciros que o ,lpa transportava 
para Corrion tos. 

Sr. presidente, eu nego esse absoluto direito 
(apoiados) sem nenhuma restricçlio. O navio 
CJUO recebeu passageiros ú vista de todos e do 
prop1·io governo argentino, para desembarcai-os 
cm um porto, Lambem argentino, podia sofi'l·or 
uma verdadeira violcncin, uma dotençüo om 
um porto intormodiario ? 

O Sn.Dwao VELno:-Não, do certo; pelo nosso 
direito e pelo direito convencional do todos os 
paizos cu !los. 

0 Su. D,\UÃO DE COTEGI~P.:- Creio CjUO nlio. 
Si os pas~ngoiros do ,(pct eram Cl:iminosos po
liticas, ainda maior tl a gravidade do facto. 
(Apoiado.~.) M~s oram criminosos? Nüo. Tinham 
tomado parto rm alguma rebelliiio ou couspi • 
rn~iio ? Não. ~penas o proprio governo ,n~gon
tino, como fo1 confessado polo nobre lllllllStro, 
allegou que nutria suspeitas do que iam tomar 
parto em uma rcbcllião cm Corrientcs, província 
que so achava cm estado do sitio. Si os passa
geiros, como dou a entender o nobre ministro, 
não perturbavam immodiatnmente a paz pu
blica da Republica Argentina, bastava para so
guronr.n do seu governo que fossem detidos no 
porto ;l que o Apa se dcstlllava. 

Com esses pretexto> ou outros semelhantes 
não podia detor um navio brazileiro na· nuvo
gaçno que fazia em um rio, de cujo curso su
perior somo3 proprietndos, o que, como toes, 
temos o direito de nuvegar cm toda a sun ex
tensão, pelo direito geral o eSJlOciolmonte pelo 
direito convencional. 

Si esses concidndiTos do governo argentino 
iam pcrtltrbnr n JliiZ ]mblicn em Corrientos, 
nossa mesma convenção está o art. 10 CJUO pro· 
videncin. Dispõe esse artigo: 

• A policia de endn Estudo contra os embarques 
o desembarques clandestinos do mercadorias 011 
do pessoas; será cm r:eral exercida cm te1·ra, 
no lóngo d~ suas margens c sobre o I'ÍO por 
meio do ombnrcaçilos mercantes ou de guorru. • 

O meio, pois, que tinha o governo argenti
no, para evitar que fossem l'ctd izndos seus re· 
ceies, era, segundo n convennfio determina, 
colloca1' um guarda o bordo do' navio pura ii· 
atú o JlOnto cm que tivesse do dosombnrcar os 
"[lnssugeiros, ou fazer seguir o navio por um de 
guerra, de modo que os passageiros nno ]lodos
som desembarcar clundostinnmento; mos nunca 
upjlrobendol·os á bordo do nosso navio, com 
verdadeira violencia, som mondado do justiço, 
por meio do autoridade militar, o q110 podia 
dar lognr n muitos conllictos. 

O Sn. Dwao VELHO :-Esse ó o ponto essencial, 
procedeu como si oslivcssomos cm guerm. 

0 Sn, BAllÃO DR COTEGII'E :-PratiCOU·SO uma 
vexuçüo, nlio só contra o direito intornocio· 
nnl, como contraria a todas ns oonvonioncins 
intornacionaes, faltundo-so í1 delicadozn precisa 
o observada entro todos os ]laizcs cultos. 

O Sn. JvNQVEIIIA :-Em um paquete fJUO lo· 
v ova os· malas hraziloirns. 

0 Sn, BAUÃO DE COTEGIPE :-JuntO do go• 
vorno argentino existia um ministro represen
tante dos interesses do Brazil, o sem que elle 
tivesse o menor conhecimento do acto, que in 
p1·aticnr nq uolle governo, foi expedido tole
A"romma, quando podia ter siuo acompanbndo 
do outro de nosso ministro que, si entendesse, 
como entendeu depois, podia determinar no 
commnndanto que niío puzesso obstnculo ao 
desembarque desses passageiros. 

Porém, assim niio se foz ; houve uma prcci
pitnção da qunl..rosultou n falta do observancin 
das regras do direito internacional o especial
monto das regras ostobelocidas nu convenção 
Iluvial com aquella republica. (.4poiados.) 

O estado do sitio cm que se achava a provín
cia do Cor1·iontes era muis um motivo para que 
o governo argentino nüo pudesse arrocciar-se 
do transporto doquellc~ indivíduos, porque im
mcdiatnmcnte podiam ser ello> presos, o enlií!l 
logalmr.nte, apenas puzcssom pé cm terra ; mas 
não como so praticou em Ln·Paz, onde ollos 
apenas formn doscmbal'cndos o soltos. ( ,Lpoia
clos. ) 

O coso que so dou com o C1tyabâ, si não tom 
perfeita analogia com osso, dú a medida do mo
do por CJUO os govemos ribeirinhos entendem o 
procuram observar nossas convencões a esse 
respeito. Poucos annos hn que, tomando um 
dos nossos vapores dessa mesma linho um pas
sageiro argentino em Corumbil o passando por 
Assumpçno, tentou o governo do Pnraguny re
tirar do ilordo osse passageiro sob o pretexto 
do que tinha obrigações a cumprir na repu
IJiion do Paraguoy, o niio sei mesmo si m•a cri
minoso. O nosso ministro recusou-se n entro
gal-o, o o passagoiro,subdito argentino, transi
tOil livremente jlelos aguas do Pnrnguay, pro
tegido pela nossa bandeira. Annos depois 
invertem-se os papeis, tl o governo argentino 
quem quc1' tirar de bordo de um de nossos 
vnpOI'Os um subdito ou empregado pnrugunyo, 
o, apcznr do ter depois aberto müo dessa tenta
tiva, com tudo nüo cedeu dos princípios cm que 
fundou sua oxiA"oncin, appellanrlo apenas para 
um novo accôrdo e paro o desejo do harmonia 
o paz que queria lllantor com o governo do 
Bruzil. 

Si disposição !5o clura como tl a do nrt. 7. • 
da convonc~o de 20 rio Novembro do !.857, si 
disposições niodn mais claras do nosso tratado 
tlo pnz com o Pnruguay niio obstaram a> tontu
tivns desses dons governos pura violar n im
munidnde de que devem gozai' os navios brnzi· 
loiros da nuvoil'uçiío dos rios communs, o que 
não ncontccOI'u, reconhecendo nós o direito 
pleno e ubsoluto qne o nobre ministro lhes 
l·cconhocou, do poderem dotar todos os nossos 
navios JlDI'D lhos t1rar de bo1•do passageiros sus
peitados de crime ou realmente criminosllS? 

O Sn. JvNQu~mA:- Isso fica succodcnclo fre
quontDmonte. 

O Sn. RAnÃo D~ CoTnawE: -A uavo~:nçüo nüo 
póde doi~nr de sotrror grnndos impocilios e em 
muitos casos tornnr·se impossiver, si for udmit· 
tido um tal p1•incipio. 

O Sa. .TAavAnmE:-Havcrü grunde proj uizo 
pu1·a o commcrcio, 
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O Sn. BAnÃo nm CoT&GIP&:- Os vapores dn 
companhia nucionnl brnzileirn tocam em sete 
]lortos da Republico Argentino, o isso em poucos 
dias. Si umn autoridade militar, com ou sem 
ordem do seu governo, pudor deter esses na
vios para posqmzus, buscas e outros netos, que 
obstem suo livro navegação, perguntarei: o !JUO 
ó a livre navognção, o que é n ligação do Druzil 
com a província de Muto Grosso? 

Nossos vapores siio ainda mais do que diz o 
direito das gentes-uma conlinunçiio de nosso 
torritorio. 

O Sn. JuNoummA:-Süo élos da cadên que 
nos lign a Ma to Gosso. 

O Sn. BAnÃo DE Co·rEGIPE:-... todo a voxnçiio 
ou obstuculo, pois, ainda que fundado cm direito, 
mas desnccossnrio, niio deve ~or reconhecido o 
muito menos approvndo pelo ~;overno brazileiro. 
(Jlpoiados .) 

Não ó a primoirn vez que se tem detido e pro· 
cttrado deter nossos vapores, orn por causa do 
cortas formalidades, que têm seu assento nas 
leis e regulamentos aduaneiros desses paizcs, ora 
por motivos mesmo frivolos, quarentenas, etc.; 
não tendo até os nossos vupores se visto 
livres de que seus depositas dt1 carvão hajam 
sido tomados arbitrariamente para as neccs· 
sidadcs do governo ou não sei para que I 

•rem o nobre ministro noticia de um facto 
igual ? Tirar o carvão naquellas alturas nos 
vapores é o mesmo que obsto r por meio de uma 
cadên de ferro a sua navegação. · 

Quues siio os princípios por que o Brozil tem 
pugnado, derramando mesmo ondas de sangue? 
A livre navegação dos rios Parunil o Purnguny; 
o a tal ponto foi a nossa desconfiança que, no 
trotado da u·iplico alliançn, se estipulou que 
uma das obrigações dos governos alliudos oro 
não consentir que o Pnraguay levantasse forli· 
flc~çõos ú margem dos rios que pudessem, por 
qualquer férmu, obstar ú livre navegação. 

O Sn. CennEtA :-Fixas ou nmbulnntos. 
0 Sn. DAnÃO DE CDTEGIP!i::- Fixas OU ambu. 

I antes, como diz o nobre senador, ou por moi o 
do execução de medidos o rcgn!amentos impen
sados ... 

O Sn. JAGUAUIDE :- Vexutorios. 
0 Sn. BAnÃO DE CDTEGIPE:-.. , C que diio em 

resultado a mosmn cousa, embora ·os primeiros 
meios sejam mnis francamente hostis, c os 
outros menos dignos do civilisnçiio. ' 

Sr. presidenta, sobro este ponto, embora niio 
l!Dju motivo pnrn uma guerra, do que Deus nos 
livre, hn comtudo motivo pura que o nosso go
verno troto do ontcndor-sc com o argentino, 
afim de exccutar·so aquil!o a que desde longos 
nnnos, desde i857, cstiio obrigados ambos os 
governos. 

l'cln convcnçiio que ou citei, os dons govcr· 
nos obrigaram-se a nomear commissarios que 
velassem sobre a nnvoguçlio dos rios cuj'n nbor· 
turn lhos oro fucultndn, o mais que os pr ncipios 
estabelecidos nesta convenção seriam adoptados 
por. todos os ribeirinhos. 

Nos nossos tratados com o Pornguny as mos· 
mas disposições foram inseridas, ucrcscentnn· 

do-se que, emqunnto os Estudos ribeirinhos nlio 
chegassem a um uecõrdo poro o regulamento 
da navegação commum, os dons Estudos o fa. 
riam por s1 sós; tal cru u importuncln que se 
dava á policio dos rios, porque desta policia de· 
pendo ou não u livro navegação, 

Os paquetes da linha de Muto Grosso não são 
navios e:cclusivnmonto mercantes .... 

0 Sn. BAnÃo DA. 1.\.GUNA:-Apoindo. 
0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:- .. , como quOCS· 

quor outros. quo só se empreguem no trafego 
do commorCio. 

0 Sn. DIOGO VELIIO:-Este ponto IÍ muito Ínl· 
portante. 

O Sn. BARÃO Dll CoTEGIPE: -Esses navios 
fazem o serviço da corrcspondencin do Estado 
com a província de ~luto Grosso ; transportam 
soldados, m uniçõos de guerra o qunosquer 
outros objectos p9rtencentes ao governo, ~uer 
puro os nrsonues, quer pura outros estabeleci· 
meu tos do. mesma província. E ó por isto que . 
cllcl; recebem uma suui'Cnção do Estado, e nlio 
sómontc com o fim da nnvega('ão ou com o fim 
de aj udor o desenvolvimento com moreia! da 
]lrovmcin de Moto Grosso. São o que geralmente 
se chamo paquetes, o esses paquetes, na phrnse 
dn nota de i~74, tem uma cspcciali!lode que nlio 
ltim outros navios. 
- 0 Sn, llARÃO DA LAGUNA :-Apoiado, . 

0 Sn. BARÃO DE COTEGlrE :-Eis·aqui porque 
tamhcm dei approvução nos princípiOs enun· 
cindas na nota de i874. 

Conviria que a respeito desses navios hou· 
vosso um nccôrdo, quo fizesse cessar todos os 
conllictos qtto se podem originar da confusão 
onlre uma c outra qualidade de navios, ou me· 
rumonte mercantes, ou niio conlpletumonlo mer· 
cantes. 

Os estados europeus que conhecem a neccssi· 
dado do que esses navios tenham mais gurun· 
tias' do quo os meramente commerciues, dono· 
minam-n'os-paquotes postaes- ·o nus conven
ções postnes estabelecem as immunidudes de 
que devem gozar ossos paquetes, immunidndos 
de que não gozam os navios meramente mer
cantes. 

Ora, a navegação se faz no Europa, geralmente 
em mares communs, não oJTorece os mesmos du· 
vidas nem os mesmos perigos do obstnculos que 
olforece uma nuvoguçiio fluvial. 

Entretanto, ou vou ler ao nobre ministro 
o ~ue n llrnnçu convencionou com o reino da 
Itnlla sobre os pnquetcs posta os. E'. o urt. 5. • da 
convorir.ão postal de 30 de Novembro do i869, 
que é assim concebido (lU): . 

• Todos os paquetes poro o transporte do cor· 
respondencin no Medltorrunoo, tanto de udmi· 
nistruçlio do correio ltnliuno, como da frunceza, 
seriio considerados o recebidos como navios do 
guerrn nos portos de ambos. os pnizes em que 
tocarem, já regular, já eventualmente, e goznriio 
das. honras o privilegias inherentes áquelles, 
ficando isentos, tanto na entrada como na sahi· 
do, dos direitos de tonelagem, de navegação e de 
porto, sempre que niio receberem ou desem
barcarem mercadorias, em cujo cnso pngnrilo 
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os direitos estnhelecidos pnrn os navios nocio· 
naes •• 

Eis-oqui o unico limitoçiío. 
Si fossem t~os navios considerados simples· 

monto novios mercnntcs, do certo que dons 
Estados, como os do ltnlin e o do Frnnçn, lhes 
niio dnt·inm n~ immunidodcs do navios do 
guorrn om tudo, menos quando transportam 
mor.codorins. Entretanto pelo principio ndoptndo 
comnosco, nindn que os nossos paquetes niío 
Jovem cnrgn, podem ser invadidos, tirnudo·so 
do seu bordo os pnssogeil·os, desde que estes 
sejom suspeitos de hnvor commottido qualquer 
crime 1 

. Eu, depois do ter assim exposto com a fran· 
quezn de que sou susceptivel a minha opiniiío 
a respoilo dos foctes, som nct•escontor outros 
commentorios á exposiç~o simples do que sue. 
cedeu, o que foi aqui exposto pelo meu nobre 
collego pelo Poronú, openos desejo que esso 
questão niio morro oqui e muito menos que se 
entendo nn Republico Argentina que n opmiiío 
do~ seu direito absoluto, adoptnda JlOlo nosso 
governo para tlralicor Ines netos, ó partilhada 
por todos nós. (Apoiados.) 

O meio fni lemlmdo, é muito convonionto 
c niio póde ser mais es!tuecido; é· tratnr-se 
de organizar um regulamento commum de 
nnvegoção dos rios entre os ribeirinhos. 

O Sn. LEÃO VE~r.oso:-Apoindo. 
O Sn. BAnÃo DE CoTllGIL>E:-Emquanto isto se 

nlío fizer, emqunnto nlío houver commissnrios, 
que vigiem o mantenhnm a livre navegação, 
esses conl\ictos hlío de npJinrecor Lodos os di os; 
e tal póde sor o insulto u bandeira brazileira, 
proticudo por um surgento das g-uardas do rio 
Paranil, que nossas relnções, hoje tão cot•dinos 
com aquello ropuhlicn, JlOssnm ser profunda. 

· mente nltet·nuns e trazer-nos consequencios 
aludo mais funestas. 

Que se chague a um accõrdo nesse sentido ó 
tudo quanto desejo; são esses os votos que l'nr,o. 

Espet•o que o nobre ministro tirat·á destn 
discussão, niio o couvicçiio do que censuramos 
sou neto, mas o de que nosso intuito e a ga. 
rnnlio dos nossos dit•eitos, dos do nosRos nacio· 
naes, o respeito devido ó nossa bandeira o o 
emprego de todos os meios convenientes para 
evitar conllictos com as nações vizinhas. 

(Muito bem.; 1111tito bom.) 

O Sr. Pedro Luiz (ministt•o ela aswan. 
qeiros) diz !]UC tal ó a considet·a~iio que voto 
no nobre sanador pelo Pnrunó, tão profundo o 
respeito que consogra ao honrado senador polu 
Bahin, que sentir·se·ia acanhado, tomando a 
palnvrn depois de SS. E Ex., si niío fôt7t o pro. 
fundo convicção em que está de nchur-so no· 
terreno do bom direito. 

Disse o honrado senodor pelo Paranú que o 
ot·ador havia estniJelocido umo theot•ia muito 
loto quonto ti questão do Rio Jlpa ; mudnndo as 
gunrdos, ontende agora o orudor !]UO o nobre 
senador pela Bnhia, que acabo de occupar u, 
tribuna, foi quem renlment~ estubeieceu um~ 
doutrino demasiado absoluta. 

Pensa o nobre senador Jleln Buhin !JtlC todo 
navio t! um prolongomento do terrilorio. Ató 
corto ponto e exucto, mas osso proposir.iio ver· 
dadeira, incontestuvel, tratando-se do tim vnso 
de guerra, deixa do o ser com rolaçiío no navio 
mercante, o qunl, embora não perca o caracter 
da proprin nacionalidade, fica em cortas casos 
inteiramente fóra dn jut•isdicçiío do paiz o que 
pertence, suiJmettendo-so om casos toes á ~do 

· pniz ando se acha. 
Essns idtlns; aiiits geral meu to nceitns por todas 

ns nutoridodes nn mntcria, são oxnctnmente as 
consignadas em u nota do Sr. Viscondo de Ara· 
guaya, lidn polo nobrQ sonodor pelo Pnranú, o á 
qual o honrndo sanador pola Bahin, o Sr. Darão 
de Cotegipe, prestott a sua acqniosconcia . 

Tem-se agttado, e com rnzão, a f!ltCstão de 
saber si o paquete Rio J!pa é, on niío, um navio 
marcante, procurundo os nobres senadore~ cal· 
locur esse paquete omumn classe intermediaria. 
Semelhante clnsso niio existo perante o dirl)ito, 
que só rer.onheco ott navios do Estado ou na· 
vias mot•cnntos. E tanto o poqueto que conduz 
malas não possue us .immunidades de um nn· 
vio de guerra, que só. por uma couvençiio, 
segundo lembrou no senado o nobre senudor 
peln Dnhia, é que accordoram n Franr.n e a Itnlio 
em dar semelhuntes immunidodes nós pnrJnetes 
postaes. A necessidudo, que houve, de estntuir 
por convenção immuniandes de navios do guerra 
para os paquetes froncezes e i tulinnos, é umn 
provo, e proya bnstnnte farto, de quo os pnque· 
tos pelo direito gora! siio novios mercantes. 

Fwa ossint provado que os paquotos da com· 
panhia brnziloirn, como outros qnnosquer, pelo 
direito gorai não sfio mais do quo navios mercnn· 
tos. E, pelo direito convencional Jloderiío acaso 
ser considerados como vasos de guerra, assim 
como pela conven<;iío ft•anco·italiànn acontece 
com os paquetes da França o dn Italin ? Corta· 
mente nüo. Não ha uns convonçüos de 7 de Mnrço 
de 1856 o de 20 de Novembro de 1857, artigo , 
nenhum quo dô nos paquetes da companhia bra· 
zileirn as garantias o rogaiios c/uo os nobres se· 
undores tanto almejam. O que lU nossos conven· 
çuos <! umn ser i e de medidus jll'OLCctoras pura os 
navios CJ.llC sulcam os ognas p a tinos, mas não as 
distincçues quo uariam a esses paquetes os im· 
muuidades de vasos de guorru. 

Impressionurnm-so demais os nobres sonrido· 
res, segundo pnreco, com o modo, aliás brusco 
e insolito, por que se houveram ns antoridnues 
nrgentinns ao requisitarem os passageiros do 
Rio Apa. Ahi é que cumpre fazer uma distinc· 
çlio, discriminando do questão de direito n do 
processo, dn thooria a pratica e do principio a 
t'órma. 

Da questiio do dit•eito, nliús a pt•incipnl, tem 
nté agora tJ•ntudo o orudor na resposta que jú 
oiTerecou e ofl'eroce IICtnnlmente uos nobres so
na·daros. 

Quanto ú quostiio de fórmn, !ombro nos nobre 
senudoros quo nlio convem aceitar como elo· 
monto docisivo em questões semolhnntos todos 
ns opiniões da imprensa, formuiudas muitas 
vozes sob a pressiío do momento e obedecendo 
nos primeiros impulsos da occasião. Sobretudo 
cmnpro niío perder do visto que estas queslüos 
slio armas de dons gumes, e r]UC o reconheci· 
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menta de certos princípios fJUO minorem n nc· 
çiio dn nutoridndo local solu·o es navios mercnn· 
tos ancorados ou em trnn~ito nos portos do uma 
dolerminndn nnçõo, poderia sor-nos prejudicinl 
allonunndo os nossos direitos qunnto nos navios 
mercantes ostrnngeiros anco1'ados ou om trnnsi· 
to, em os nossos portos. 

Quanto ús idéus mnntidns pelo orador, niio 
destoam ellns de um despacho do Sr. Visconde 
do Rio Umneo, de 1870, om resposta no Sr. 
Araujo Gondirn, documento a cuja leitura o 
orador procede, fazendo ver n conformidade 
entre as opiniões oh i exaradns e as actunlmc·ate 
sustontadns pnlo govnrno. 

O facto. de ter sido feita a rer]uisiçfio dos pns· 
sageiros do Rio ilpa por um militar, e nüo poJa 
autoridade civil, em nnda nltora n essenciu rln 
quostiio. O ser militar a ;utoridndo não dá ú 
requisição o caracter de violoncin. Além disso, 
pnreco quo os nobres sanadores, entrando na 
mdaguçüo dos outros meios que .tnlvez poderio 
ter empregado o governo nrgentmo para obter 
os tros passageiros do Rio Apa, nfnstnrnm·se 
nm pouco da quoslão, curando do n;sumpto 
que é propriamente da policia intei'Dn da repu· 
blicn, o cujas circnmstancins oxcepcionnes, no 
momento em quo se dou o facto, niio dorum a 
devido importnncia. 

Contra n delihernçiio tomada pelo governo nl· 
legou-se, nn outro cnmorn c pelo imprenso, o 
caso de haver o governo francez reclamado e 
obtido al~uns soltendores italianos que pela po· 
Ji<:ia gonovezn fOI'IIIU capturados o bordo de um 
poquetl• froncoz ern Gonovn. O !Jreccdcnto nüo 
serve. Si o governo itnlinno rcso vou-se o abrir 
mão desses criminosos, foi a isso forçado, porque 
entre n França e o flalin havia umn convonç:io 
postal, cujo nrt. 7. ", mais tordo rr.petido nn 
conven9iio de !869, dnvn nos paquetes frnncczos 
immumdndcs do navios de gue1'1'a. 

Sobro n fórmu por quo se houve o comman • 
dnntc dn canhoneira Ur1t,quay, declara o orador 
lJUO não tem nindo o governo todos os csclnre· 
cimentos desejo veis. o· commondnnto do pnquoto 

. Rio .Apa, o Sr. cnpitüo de fragata Solemo Gnr<;iio, 
historiou os factos, levou-os no conhecimento do 
Bgonto dn companhia de paquetes, o qnnl trnns
mittiu n communicnoiio de toes occurrcncins no 
governo imrerinl. • · 

O orador Jormn bom juizo rio digno common· 
dunto do poqneto Rio 'Jlpa; mos niio acho rn· 
zonvol qno o governo imperial delibere, tonilo 
unicnmente r.omo elemento do convic~ão a nQr, 
rotivo desse officinl. 

l'ortnnto offi~iou no S1·. Araujo Gondim, 
ministro do Drnzil em Uuonos-Ayres, pedindo 
infoJ•mnções sobro o facto, o que traduzisse, )lC· 
ronte o governo argentino, os dnvirlos do .ll'O· 
vorno imperial n respeito dn cortezin com qtto 
cm r.osos III os deve Jll'ocedor o autoridade de umn 
noção reclamando o cnll'e~n de indivíduos a 
bordo do navio mercante do oulrn noção nmign. 

O orador sente nüo poder concordnr com o 
honrado sanador poln Unhin, que nos conven· 
r!õos vni procurar u rosoluçiío do coso vertente. 
'Í'olo nrt. 14 dn couvenr.lio do 7 do Mnr~o do 
i8ii6 os navios moreontos nus nguns elo l'rntn 
estão sujeitos nos rogulnmontos fiscnes o poli· 
cinos, O ort. 7 .• do trotado do 20 de Novembro 

Vo IV 

de !81i7 cstnholoco que • os nnvios que se di ri· 
jnm do 111/l~pol'lo do rmtol'ioJ' ou do um dos portos 
flaviaes dtt ?lltr.ão a quo pertencem, para outro da 
mo.<ma nação, Ón de segundo, não serão sujeitos 
no fOU u·un~ito JIO)ns nguns do fJUoique!' dosEs· 
todos n nenhum exume ou demora olt!m do que 
for indispen>nvel pnra oxhibir curto de sauilc, 
.amar pralir:o c conhecor·se sun nncionolidndc, 
procedencia c destino. • Estnvn por ventura o 
Rio ilpa nos condições dos lo nrli~o ? Certamente 
quo n:io. O orador j:í teve occnsiiio de pon~erur 
que, em casos corno esta, deve-se nver1gunr 
n procotlcncin immodiata do navio o o scn dos· 
tino immocliato; o, sendo :1ssim, niio ó!cubivel 
no paquete Rio ilpa nenhuma das hYiiotbcses 
do citodo art. 7.' 

Scmelbuntemento não podem cortm· n questão, 
no sentido em IJUO deseja fazei-o o nobre se· 
nurlor pela Onhin, os nrts. 3~ u 35 do mesmo 
tr;Jtndo. Si nesse· trotado ou em outro hou· 
vessc tudo que furo mister pura cstntuh· os im· 
munidados dos paquetes, o. nobre senodo.r não · 
doixarin do recorrer n toas disposições. O que se 
póde é,cum os principias exnrados nos livros dos 
mestres o os exemplos dns nnções civilisndas, 
liquidar lo:drnente todns os difficuldndes emer· 
gentes. Comtudo, cntr:mdo pcrfeitnmcnto nas 
vistos do honrado senador pela Dohin o do outros 
estndistns que se occupnrnm com n muterin, o 
orador dcclnrn fJUO onvidar:í esforços para ver 
si consegue entrar em nccõrdo com as potencias 
ribeirinhas do Prata n respeito deste e de outros 
cnsos, otim do que os reluç1ics entre o Urnzil e 
essas nn~1ios viziniws não corram sequer o risco 
de perturlwçiio. 

l'nssundo o trntor da missiío 1í China, diz o 
orador que, nunca tendo sido cnthusiastn dessa 
iden, deixou do combntel-n, pD!'tJue 11 viu ado· 
ptnda por muitos homens de espírito curto o 
tongu prnticn. Acoitou·n openns como um en· 
saio pnru acudir n lnvom·a do pniz ; mus é 
necessario que os que nessa ensaio deposilnm 
grandes cspol'oncns, tenham occnsiiio.do lavor n 
IIm o sun oxpel·ioncio, porque ; mesmo desil· 
lu·,i1o scrvir:í poro nlgumn couso. 

A missão devo concluir os trotados nté no fim 
do COI'I'onto onno. Niio tem o orador despn· 
ehos officiues do Sr. Cnllodo, mns tem-nas do 
Sr Silveirri do Moita, dcclnrondo que dentro 
do'tros mezes cclebrar·SC·in o trotado cm Tien· 
tsin. Um tclegrnmmn do Londres dtl tombem 
noticio do vnntnjosns negociações: Do mui~ c~tú 
o sanado informado : a corveta V•lal de Ohve.ra 
recebeu ordem poro segui!•, c os dons pleni· 
IlDtcncinrios hruziloiros ficurnm puro colobrar 
o trotado. Em todo o caso o S'OI'orno tem deli· 
L<'rndo niío pedir mais credito purn essa ncgo
cinçiio. 

Descjn o nobre sanador pelo Paraná informa· 
~ões JCOI'CU do brigue Maria Rosa. O ministro 
h espanhol officiou dando como neccssoria n in
quiriçiio do toda o tripnlo~iio da Trajano. O mi· 
nisterio do estrangeiros, nüo pondo u isto du· 
vidn, deferiu o caso no minlslorio da marinho, o 
qnnl tombam ochou t(UO se podia procnder no 
inquerilo. Levado tudo isto no conhecimento do 
governo hospnnhol, esta manifestou desejo do 
r1uo se rcnlizosso o inquorito. E', como so vil1 
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uma qucstiío sem gravidado, mns nindn pen· 
dento. 

Quanto.:'t divida dn republica do Uruguny, il 
negocio que niio tem lido undnmcnto, ntlontns 
os circnmstoncias daquelln republico. EntMonto 
o governo imperial nado tom cedido do direito 
nllegado c do modo como tornar clfectivo esse 
direito. 

Relntivomcnto ú divido do Pnrnguay, cumpre 
distinguir duns espccies de divida-a dos pnr· 
ticulares c n dns despezas da guerra. O go. 
vcrno imperial tom entendido quo não lhe ficava 
bem liquidar a divida publico antes da dos por· 
ticularcs, visto como compremetteu.se n, quando 
tratasse dnquello, fn1.cr uma redttc~.ão equitn· 
tivn. E' trabnlho que está n terminar, a liqui· 
'dncão da primeira divida, feilo o que saboi'Ú o 
Drnzil como o até que ponto dovorü reduzir o 
debito do Paraguny, Por emqunnto não deye o 
govomo ir além. . ' 

Passando a occupar·so dns questões de li· 
miles, diz quo a respeito da Venezuela não ha 
motivo do queixo, tendo dado n melhor contn 
d<l si 11 digna commissiio que trabalha naquollas 
paragens. Morcco muito pelo seu raro zelo o 
di::no representante do Drnzil nnquello paiz, 
o Sr. Valente, merecendo tombem os maJOres 
cncomios o chefe da com missão, o Sr. Lopes do 
Andrade, assim como todo o sou pcs.onl con· 
stitnido, póue dizer·so, de. um modo brilhante, 

E' certo que o govemo do Vonezuoln proton· 
deu levar nm murco a um ponto, que poderia 
trazer embnrar.os, quundo se quize~so decidir 
as questões do'limites com o Colombia, do que 
se vai ;g-ora tratar, pois que ncuba do cltogar 
a esta côrte o ministro rosiden to dessa republico 
com o fim o<pecial do liquidar esse nssumpto. 

A prctençiío do governq vonçzuelo foi sem· 
pro exposta cm termos mUitO amistosos; entro· 
tanto,.si tivesse vin~ad9,podc!·iu trnz.er umn com· 
plicnçuo, quo redundUJ:IU no d!spond!O do somma 
!Dcalculavcl o em multo trabalho. 

O Sr. Lopes do Andrade, do nccôJ·do com o 
Sr. Vnlento; niio seguitl n VCJ'Oda traçada /Joio 
governo vonozuelo, mas s~mpre com per oito 
cord!li'U, marchando as negociações tranquilln· 
monto, não sondo jll ponto de discussão o inci· 
dente que tem referido. 
. Quanto nos limites com n Republico Argon· 
tino, deplora, como o nobre senador polo Paraná, 
que essa quostiJo não ostoja já finda. A sua 

·solur.ãu constituiria sú por si um podJ•iío do 
glorio paro o ministcrio. 

Rcforindo·so nos tratados do i7ü0, i777 o 
i8ü7, mostra as difficuldodes que seu !lresonturam 
no oxocuçiio, delllO!'ando·se ospccialmonto sobro 
o ultimo, qno para o Drozil tem vigor, como si 
tivcrn sida rntificndo. Com clfeito ollo ftlra 
aceito pelos duns partes contratantes o com 
todos as formalidndcs diplomaticos, tendo sido 
npprovado polus eamnrns. o fnltnndo·lho só a 
soncção do presidente da nopubl!ca Argentina. 
Po1· esso unico fncto se nüo pódo manter n 
direito Qlli escripto c dot~l'lllinudo, por não ler 
oxistencla legul o perfeito, mus o certo 1i que o 
quo so acha no tratado, sulvo nquol!n suncçiio, 
teve o nssontimonto do todos os homens poli· 
ticos do llrazil o dnquul!n republica, quo esttt· 
duram acurudumontu o ussumpto, 

' Niio estão em umlnmento as nogociuçlies rela· 
tivas a esta ponto, mus si no orndOI' flir dado 
ontl·nr nessa ltuestão, fni·O·hn com decidido 
·amor o empenho dotermiundo. 

Em rolnçno no Oi'Çnmcnto diz que ncoitn com 
prazer n ornando quo consignu mais 300:000/,l 
parn os dospozos do sou ministcrio. Si niio pc· 
iliu 1í cnmorn dos deputados essa quantia, foi por 
ter o ministorio yassndo opol'ado essa roduccão 
uns dospezas, o nuo desejar o orador forçar com 
suns solicllnçõcs o os pi dto nimiamente cscru· 
puloso da commissuo doquclln camo1'a, A con· 
signnção, porém, niio significa um favor, é sim· 
pios execução dn lei. Mns como a nobre com· 
missão do senado ou tendeu qua devia esta mo· 
teria entrar na legnlidnde, uceiln com certo 
desassombro o do bom grudo n cmomlo proposto. 

Quanto á distribniçlw dn somma, dosojuria 
mllos quo elln fosse feito pela nobre commissão. 
Mas, ficando :'! sun rosponsahilidudo, tom dons 
caminhos a soguiJ·, dosde que não cabo uma 
distribuição cxuctn do conformidade com o lei, 
pois nosso caso seriam precisos não 30:000,$, mos 
37 :500~. Assim, ou a distribuiçiío tom do ser 
feita por fracções, proporcionnlmcntc, ou então 
ottondcndo·so ás circumstancios peculiares em 
que se acham certos agentes diplomaticos, o qno 
lhe parece mo is justo.l'arn o provar cito o oxem· 
.pln do Sr. nariio de Juurú, ministro na Alio· 
manlm, que rcprcscntn o Drnzii perante sete 
Estudos com rcsidenr.io em Derlim, onde a vida 
é caríssima. A muitos nestas condições é do 
justicn que se distribuam quuntioR maiores, do 
que u outros que estão em condições mnis foi· 
gndas. Seguirá, portanto, o caminho quo,julgnr 
mais prudente, e dentro da csphcru da leguli· 
dade. 

l'or~cc no orador ter respondido a todos os 
pontos· do quo se occupnrnm os nobres senado· 
rosque tomnrnm porte no debate; mas, si voltar 
(I tribuno, tortl muito prowr cm tocar em quaes
quer topicos, que porvonturu lhe tenham in· 
volunturinmcnto esquecido. O quoumrmn é que 
o nnimnm as mesmos intenções potrioticns. que 
dicturnm às palavras dos nobres senadores. 
Está donccôrdo com SS. EEx. em muitos pontos; 
crô mosmo que o cst!Í com o nobre senador 
pola Dnhin no grnndo questuo de ·principias, 
sondo simplosmen to n divorgoncia em sua np
plicol,i:o. 

Nn'qucstão quo afl'octa o melindre dus duns 
unções, a questão verso apenas sobre a nprecin· 
niio do rncto, pois que no tOJ'rcno das thcorlns 
não• pódo estar divergente dos nobres sena. 
dnres, que siio tão illustrndos o tiio lidos na 
mntorio. 

Concluo pedindo mais uma vez ao sonndo 
rlcs1mlpa por ter occupndo por tanto tempo a sua 
attenção. 

O St•. Diogo Velho:-Seguindo o 
conselho de Cormcnin, niio quero dor cnnlvetn· 
das ondo outros darnm proruudos golpes de 
espadu; entro neste delmto sómonto pura umu 
oxpllcuçiio. 

O nohro sonndot• poln Dnhb, relator dn com· 
missiío do orçnrnonto c tnmbcm do purecor om 
disctlssiio, rol'crlndo·sC no incidente occorrido 
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nns n~uns do Rio dn Prntn com o vnpor br37.i· 
loiro Rio Apa, notou a circumstnncin de tor sido 
a prisão oll'octundu a bordo deste navio por nu· 
toridnde militnr, isto é, o commnndnnlo de um 
vaso do guorrn argentino, ch·cumstnncin que 
oggravdrn n irregularidade do procedimento 
havido nesse neto. Eu apoiei estn proposic;iio. 

O nobre ministro dos nogocios estrangeiros, 
respondendo no nobre rclntor da commissiio, 
procurou inva!idnr n urgumcntaçiio deste, di· 
zendo que nndn importava que a prisão tivesse 
sido e:xecutnda pOI' autoridade milítor ou por 
qualquer outJ•a, desde que representava o Es· 
Indo quo, usando do um direito, trotava de 
clfectuar a prisffco do indivíduos suspeitos. 

l'eço permissão para declarar no honrado mi· 
nistro quo a opinião do nobre relator dn com· 
missffo, n que prestei assentimento, tem todn a 
proccdancin no cnso vertente. Assim sou for· 
ç&do a cmiltir rapidamente meu juizo n este 
respeito, c fal·O·Ci cm muito poucas pnlnvrus. 

Nós todos que temos nos manifestado ncsto 
discussão, estamos de accôrdo quanto nos prin· 
cipios gerncs de direito internacional que rcgu· 
lnm nossas rcllle,ões com a llepublicn Argentina. 
Nesta parte nüo tenho ouvido senão, na phrose 
do nobre senudor paio Purnnú, rlivnga~ües em· 
ditas, princípios muito comesinhos ou noções 
rudimentares desse direito. 
s~gundo esses princípios ninguem póde con· 

testar que a no publica Argenliua, como qual· 
quer Estado independente, tom direito perfeito 
do prendér a bordo de navios mercantes estran· 
gciros, quo nnvognrem em suas aguus territo· 
riaes, quae:;quet· individuas criminosos ou sus· 
Jloitos, sobre os qunes el!a entenda que deve 
fazer roca h ir a acçuo de suas leis.· 

A divergcncin so ostnbeloce qtwnto ao modo 
por que 11 Ropttlilica Argentina usou desse di· 
rei to em rolar.Jio aos passageiros que se nchuvnm 
a ~ordo do pnquetc nacional Rio Ap11; mas ahi, 
por mnis quo se esforças>c o nobre ministro em 
atlenunr as circttmstancias do facto, ó r•atenw 
que hottvo, pelo monos, segundo a proprin 
11hrase de ::; . llx., mn modo ele proceder brusco, 
c, segundo a minlw opinião, uma violencia dos· 
nccossoria, de cet•to olfensiva á bandeira nu· 
clonai. (Apoiadas.) 

De guc se trntnva? Dn JH'isiio do individuas 
suspeitos pnrn o governo da Ropublion Argcn· 
tina, que tinham publicamente cmbnrcndo no 
porto de Bueno>·Ayres pum IJOrdo do um 
paquete ilrnzileiro com destino a outro porto da 
mesmo republica c que entretanto, chegando 
em um porto intcrmcdio, foram tirados de 
bordo pclu prcssiio do força cmprcgndn por umn 
autoridade militar, nuxillndn por um vaso do 
guerra I 

Orn, si esses indivitlnos pOJ' CJllD!qucr motivo 
cstnvnm sujeitos 1\ acçiio coercitivo da autOJ'i· 
1lndc dnqnolln ropublicn, crn fucil nos sous 
agentes elfcctllnrom 11 prislio no neto de dos· 
om!Jnrenrem no JIOI'to n que se destinnvnm, sem 
CJUohra dns convcnicucins Ílltornnelonncs qno 
umn nneiio dO\'C sempre gllal•dar, nindn que niio 
hottvcssü trata1los, qnunto mais havendo eon· 
vcnç'ües cm pleno l'tgor c estunllo os casos desta 
nntnrezn pi'Ovenlclos, soniio nn phrnsc lltternl, 

no monos no espírito dn conveuçiío 1\uvinl de 
i81i7, que ainda bn pouco foi lido. 

Para mim noho quo n nutoridncle nrgentinn 
excodett us faeuldndos ordinarlns permittidns n 
qualquer noção que usa de seu direito : houve 
nbuso o o:xeesso, porquc,scgundo a exposição do 
ncontccimonto, pnrn ofl'octunr-sc a prisão do 
homens inolfcnsivos, o por motivos políticos, 
ct·a dcsnocessnrio fundont' perto de paguelo 
lmzileiro uma canhoneira; mettcr a bordo do 
mesmo poquotc forçn armada allm do intim~r-so 
ao commnndnntc n entrega dos tres pnssnge1ros; 
necrescendo quo, segundo informações bebidas 
nos documentos publicados, essa força, além de 
invadir o paguete, penotron nté nos comparti· 
mantos interiOres para do 1:1' tirarem os pnssn· 
geircs om quostiio, o tudo isto debaixo do pro· 
testo do commnndante do Rio Apa, officinl da 
marinha brazileirn I . 

Ora, senhores, cjunndo foi que no Brazil se 
prnlicou· um neto desta natureza? Quando foi 
que, para se prender simples suspeitos, indivi· 
duos inermes, inolfensivos, que nüo podiam ro· 
sistir nem oppõr difficuldodes a que se effe· 
ctuassem us ordens do seu governo, se mandou 
fundear ao Indo do vapor ostrangoiro um vaso 
de guorru o arrancar ilo interior daquolle qual· 
quer passageiro em transito ? Como é que o 
nobre ministro diz que isto é um facto que se 
tem praticndo constantomente c ó o exer· 
cicio de um direito que niio podemos deixar de 
acatar, porquC' amanhã poderemos ter nccessi· 
dado de empregar meio igual ? 

Acerosce , Sr. presidente , · em relnçüo ao 
coso vertente, n natureza do vapor, que era um 
paquete. 

Embora tudo CJuanto tem dito o nobre mi· 
nistro a este respeito seja exacto na theorin ge· 
ral do dil•cilo intornncional,e scjn prinr.ipio rc· 
cebillo fJUO o nnvio propriamente mercante que 
se acha uns ngnns terriloriaos de um Estado está 
sujeito ú j Ul'isdieçiío local cm tudo, menos quan
to a actos pt·nticndos a bordo, eomtnnto que es· 
tos não offendnm nem a tranqulllidado do porto, 
nem a segurnnr.a de pessoas q uo niío faonm par· 
te da cquipngern, que npplieaçiio tem isto ã os· 
pceio actual, principalmente quanto ã maneira 
por que procedeu a autoridade argentina? 

Tem, scim duvida, muita importaneia a natu
rozn do embarcnçiio. 

·O navio niio oro um barco mercante qualquer, 
eJ'a um paquete que goza do certos favores e 
pertence a uma emproza subvencionada pelo 
Estado; conduzin de porto corto poro outro 
porto corto n corrospondencia do governo im
perinl, o, como os da mesma natureza, desempe
nha outros serviços publicas que são exigidos, 
como trnnsporto do trojm, munições, etc. 

Ncstns condições, por mnis que diga o nobre 
minisu·o, o !lit•oito convcncJonal, que li tombem 
fonte do direito intcrnnciona!, exige que os pa· 
quolcs tcnhnm tratomcnto cspeciut. ·. 

Na proprin quesliío do Trout, nqui trnztdn 
pCIO bOllrDdO SúlllldOI' pOID llnhin, O Sr. JUll• 
qnoil·u, o ministro inglez Iord John l\ussoll, no 
dcspucho a lot•d Lyons, ropresentunto da ln· 
glutOJ't'a nos Jlstados·Unidos,, razia notnr esta 
eircumstnncio .... 
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O Sn. Jur.;QuEinA: -Apoiado. 
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paquete que levava a mala ronl ; nua ora 
qualquer nnvio mercante. 

Em bom da verdudo uuicumento o não pot• 
desejo do levantar difficulduuos uo gnbinoto, a 
quem tenho até hoje dndo totlns ns lll'ovns de 
consideruçiío o bonevoloncin, foi quo vim i\ 
tribuna dur esta oxplicnção. Confio, ussim como 
o uobro relator do commissiío o os meus hon
rados col!egns quo disonlirnm o nssumpto, r1uo 
o governo imporia! nvisndo com este triste 
incidente, procururü nüo só obter do governo 
argentino rcpurnçilo do motlo brusco JlOI' que os 
seus agentes procederam, mas sobretudo pre
venir n repetição de fuctos idcnticos, por meio 
do negocia~ões o njustos proprios pura mnnter 
as nossos relnçues com n UcpuiJ!icn Argentina 
no pé de cordinlidnde em fJUC t8m estado c r]Uo 
eu desejo se prolong uo indel\nidamonto. 

O Sr. Pedro Luiz (minisll'O do l!Stl'an. 
goi/'os) teve um duplo prnzur ouvindo o nobre 
senado i' pelo !Uo Grande uo Norte; jil pol'<JUO 
.teve occasião ·do nprecint· n snn poluvrn, que 
tem no mnior considOi\1qiio, j:i porque S. Bx. o 
veiu tit•nr do uma duvida, pois vil ug-ora que os 
nobres senadores, que o tocaram a deliberução 
do governo no ma teria, diri~il'nm os sons !Jota~, 
assestaram os seus Lit•os unicumenlo ü questiío 
de fúrmo. Cr8 que o nobre senndor que at~alwu 
de foliar não eXIll'imin si\ umn conVICÇão indi· 
vidunl, mos se referiu a discussiío havida ante
riormente o ils opinilies emiltidns pelos nobt•cs 
senadores ~uanto nos·principios gcraes. 

Quiz S. Bx. de nl"nm modo fnzer sentir que 
so aventaram no do'Late principias comosinhos 
c rudirncntat·cs do dit·oito intomucionnl. Mns 
esses principias l'orum postos om duvido, e por 
isso o orador dollos se occt1pou. 

Cortnmonte fJUO niío quiz fazer Jll'OQD do eru
diçüo. Nüo sorin cnpnz do Olli'OVeitarum ns
surnpto tiío melindroso, como é o que se prendo 
com os bt•ios do duns nn"õcs, paro demonstrar 
certos conltccimentos. • 

Aindn hoje o .noliro senador peln Dnllia sus
tentou urna these, qno o oruuor combnlcra ln li· 
min~. do qno todo o nnvio retll'osentn a sobcrn· 
nin do pniz o que pertünr:o. 

Si os nobres sonuuot•cs condernnam o obsolnto 
de nlgumos proposições, rJUO o orudor tem pro· 
fol'ido nu comaro o no senado, uirütambom fJllO 
o tom absoluto eorn que quorem corto r certos 
questões ó inndmissivol. Assimniio se Jl<hlo tlizor 
fJllO todo o navio I'OJH'esonto u so!Jerunin ua nn· 
çiio n quo pot·tcneo. 

O r1ue convem ó dcixur as Jll'Oposiçõos nhso· 
lutas. Por ~un pnt•to nüo proeut·on dnt• some
lhonto lntitndo ú thoot•in que defen~on. Estuvo 
sempre ttdstt·icto li doutt·inn, que sustentlirn o 
Sr. Visconde do Ui·uguny o npprovnuu pelo Sr. 
Visconde do Cnruvellus. 

Ilonrn-se o orudor do t.or o sou Indo nu <lLHJsliio 
do direito o nohru scnodm· pelo lHo Gi·nudu do 
Not•to, o, si S. llx. fnllusso em Jtomo tlos r.utt·os 
ii lustrados sonmloros fJUu tumurnrn J<lll'lo no de· 
llulo, mais sntisfoilo lkarln, llOi'flllO usslnt o 
rJuostiio flctu·in rotluzidn i< I'Mmn, isto ,;, ii ma· 

no ira por que procedeu ci commnndontc argen· 
tino. 

' Pnrocc-Jho entretanto que o nobre sonndor 
ostú un;:nnutlo, o qno os seus nobre collcgns 
rnnnt<im qunnto i1 questiío do direito cortas dn· 
vidas que cspurn ver dissipndns o, si se lovan· 
tou, l'oi mesmo pnrn dostrinçnt· osso ponto, pnrn 
subcr, pcrmiltn-so·lho n phrose, em que lei 
vivo. 

Ucpeto o que já disso cm rolnçiio ao pt·occdi· 
monto do commundnntc argentino; pelo noticio 
rluo teve do facto entendo que clle proc•~deu 
c o um modo bt•usco, o por isso disso que ia 
pedir infut•mnçõus. Tombem já informou no se· 
nado do quaes ns medidas do que lançou miio 
pnrn conhecimento da verdndo, parn depois t•e· 
clamar em nome do direito e da dignidndo da 
naçiio. 

Portnuto não póde nem vcrbernr o procedi· 
monto do commnndnnto argentino cm termos 
enorgicos,norn expedir urna nota consurnndo-o. 

Até agora só unviu uma parto, não pódo por· 
tanto fnr.ot· um capitulo do occnsnçiio o lavrar 
uma sentença. O facto é gravo, o por isso 
mesmo deve o governo mnrchur com sumrno 
critcrio; nüo uove nem al'l'iscnr um passo, 
nem uvontur uma idéa, que em voz do cot•tar 
di!Uculdados Di possa crenr. 

Depois do outJ·ns considora~õos tendentes n 
mostrnr a vordnde do thcso que tom del'cndirlo 
o a convieçiío com que procedeu o governo im· 
periol, o oz·udor concluo invocando, DNO o pa· 
triotismo dos nobres senadores, que niio é nc· 
cessaria, II11Js o sou zelo pelo bom da causa 
publica, afim de quo nuxiliorn o governo no 
empenho com que elle erocura sustentar n 
digniduclo o a honra dn naçuo. 

O St•. Cot•t•eia diz que as pn!avrllS com 
IJUC o nobre ministro concluiu o sou primeiro 
discurso do hoje tol-o-iam dispensado de vol· 
lar á tribunn, uma vez que S. l.!:x. declnrnva-so 
do accurdo com os principias que o orador tem 
sustcntudo; mas quando pelu segunda vez Cnl· 
!ou, querendo entender as pulnvrus do nobre 
sonudur pelo 1\io Grundo do Norte corno uma 
nnnuencin ú opinião tle S. Ex. na parto orn fJUO 
ello orudor havia divergido, sentiu necessidndo 
do pedir 11 paluvt·n pnru dizer fJUO mantem a 
opiniuo que enunciou a primeim vez que trotou 
du assumpto; isto ó, r1uo o neto pruticado poJo 
commoudunto dn canhoneii'D argentina Uz•ttguay 
foi acto dejurisuicçüo militar, niío conformo nos 
pl'incipios no1u no direito convencional. 

Nüo Jtótlo pelo ndihnlntlo dn hora ussignolar 
corta; pt•oposu,,õos proferidos pelo nobt·e ministro 
pnrn, O!lPOnuo-llto algumas obsorvnções, manter· 
se na posiçiio que assmniu nus duns vezes que 
tOIIIOU fJUI'tO 011 Jiscussiio, 0 momento ll desfn· 
Yomvc paro ulongm· n di6cussiio pt•opriumonto 
do direito. 

Desejo 'Iuc o nobre ministro fique cot·to do 
rtuo, IIJlrcctundo tndus ns l'nzlies pt·oduzitlns nn 
Jli'Osonto discussiio, contin\\a o entender rJllo 
so tt·utu do npplicn('JÍO da .i nt•istl ict•iío milillll'. 

0 nobre lllllliSti'O IJUiZ doSfiiZÚI' OSSII l!OilSidO· 
raçi\o, mus niío o pôtle consogtlir. llustnvu quo 
ness11 pnt·to o noili'O senador pelo Hio Gt·nndo 
do Norte se houvosse rnnnifo,tudo em profundn 
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dlvorgoncio cem o nobre ministro, poro S. Ex. 
niio poder, invocou do os opiniões dos~e honrodo 
senoilor, julgnr ~ue torlus os out.ros, que so 
tinhom monil'estndn, hoviorn desn)lpnrocido. 

Acto de lurisdicriío milito r praticndo, som 
trotnr-ie do lolligr!rnntc, por um commnndnnto 
do navio de gucrro, que dirige-se o um nnvio 
exclusivomonto morcnntc on niio, pnro, ú vivo 
forço ou sob nmenço dosto, unancnr posso· 
goiros, nüo é permittldo como uso de um di· 
roito, 

Isso serin um neto do visitn pormittido em 
tempo do gnorro, ou sómonto qunndo hn con· 
venrüo expressa. 

O nobre ministro não pótlo nognr que cir· 
cumstoncios ospocioos oindn mnis oggt·nvnrom 
osso exerci cio dn jurisdicr;üo militQr: o paquete 
foi visitorlo ir noite, nüo no porto n que se des· 
tinovnm os possogeiros que niro oram criminosos, 
mas simplesmente incorriam paro.com o govor· 
no orgontino nn suspeito de serem conspiro· 
doros; o coilooou·so o nnvio de guerra nrgen
tino no lodo do .poquoto I.JUO estovn fundeado. 

Todns essns ciroumstnncins mostrnm que 
houve neto de jurisdicçüo milito r niio conformo 
aos pt·incipios, nem ao direito convencional. 

Esto proposiriio foi o que o ot·ndor sustentou, 
quando j uslincou o sou requerimento; no sessüo 
do hontom levo de repetil·u; o agora insiste, 
considerando ninaa rJue o procedimento t:rmbem 
nüo foi conrorme no dil·eito convenciono!, o 
!JUOI refere-se ris nutoridades encorregudus da 
poiicin do rio, que são as que podem )lratioor 
uctos em JJOVios do nosso nacionuiidado que 
estocionom nos nguns do Rio dn Prata e seus 
nffiucntos, pet·tencentes ú Ropublico At•g-onlinn. 

O que esse direito ostubeiece em relnçiio n 
embarques, A desembarques, cnso do que so 
trata, rerero-so aos clondcstinos; porque quanto 
aos outros, de q_uo têm conhe'cimento as nulori· 
dades locoos, nao hn ~uo e~lipular. 

Aprocinndo n questüo em rnco da nota do 7 do 
Fevereiro de 1874, mostrou, quooutro procedi· 
mento,mais de occõrdo com o direito internacio· 
nnl o com o direito convent•ional, podin tor lido 
n auloridodo argentina que dispensns•e n int~r· 
vonçiio que teve, e quo o oradot· continún n 
dizer que niio roi conforme no direito. 

Nuo quiz sor mentor do governo ar· 
gonlino, como suppoz o nobre mini,tro. Quiz 
apenns jus linear n proposiçiío do ser dosnece~sn· 
rto osso acto, o juslinr:ou-n mostrondo corno de 
outro rórmn se poderin hnvor nquolie governo 
sem incorrer nas obsorvoçlies rtuo se trlm rei to 
no senado. 

O nobre ministro convidou os sonndor~s que 
trotaram do asst1mptou concordarem sobre os 
principias que rogulom n mn:orin, dizendo que 
nceitnvo a nota do 7 do Fovereil·o rio 1874, que ó 
n bnse cm que o orador se tem llrmndu nn dis· 
cussiio, 

Desde que o noht•o ministro por suas pnlavt·as 
so mo~trn udhoronto ri doutrinn sustentada nn· 
I{Uolla noto, niio tom n dizer soniio que prosi~a 
S. Ex. na quostiio ponrlonto nossu eonrot•mi· 
dnde. 

O nobro minisu·o no concluir· o ~eu discurso 
du hoje asst!gnrnu quo trm\ mnito em vista níio 
criticar o livro transito dos navios morcnntos 

hraziloiros nas agnns dos nffiuen tos do Rio da 
Pro to, como é do direito dos ribeirinhos; o quo 
procurará oxaminnr o coso dn nutnridnde argon· 
li nu orn rolar;iio no Rio Apa, pnra mais . tardo, 
conhecidas a~ cil·cumstnncins, providenciar como 
julgo r que o caso exige. 

Por sua parte est!Í disposto n acompanhar 
S. Ex. nesse proposilo, uma voz que S. Ex. 
considera pendente a questiio em suo integri· 
dade. 

0 S·n. MINISTRO DE ES1'RANOIUROS : - Quanto 
á fórmn. 

O Sn. CoRnEIA. leva mo is longo o sou modo de 
oncnrar n questüo; porque considera acto des· 
nocossorio de jurisdicçüo milllnr o que se pra: 
ticou. 

0 Sn. ~IINISTRO DE ESTRANGEIROS ' -Ainda 
isso é questão de fórma. 

O Sn. ConnEIA por isso mesmo diz que a 
quostüo continún em sun integridade; porque 
o indivergencia com o nobre ministro é .exacta· 
monte nnqulllo que S. Ex. considera do fórmn. 

0 Sn. ~IINISTUO DE ESTRANGEIRIJS : -Sobre 
esse ponto niio vejo irre:,rnlnridode. , 

O Sn. ConnEIAdiz que desde que o nobre mi· 
nistro contlnúa a cnnsitleror questão de frírma 
aquillo que o orador conslrlora questüo dedireito, 
cumpro que no caso pendonto o nobre mi· 
nistro tonl1a toda o cnutelo pura resolvo r todos 
os direitos, lodos os legitimas interesses do Brn· 
zil, como potencia ribeirinha. 

0 Sn. MINISTDO DE ESTnANGEIUOS :- Eu ro· 
conheci o direito : mas nfio sei si foi bom 
exercido. 

O Sn. CoRnEIA nüo roconileco o direito; 
mns como o nobre ministro, no discurso que 
prororiu, explicou o seu pensamento sobro não 
Julgar si o direito foi bom exercido, de modo a 
envolver aindn ou u poder envolver o oxnrno 
da cJuestno rundumental, uno insistirá em que 
o nobre ministro se expresse na quoslüo da 
mesma maneira que o orador. 

O que desoju é que não soffrnm os impor· 
\antes dirll'ilos que á custo de grandes sncriOcios 
se nzernrn vingnr e os logitimos interesses que 
niio podem ser esquecidos. . 

Usou da pn lnvra a indo hoje pelo desejo do não 
rotnrdut· n decisiio do senado acerca do orça· 
menta dn repartlçiio dos negocias estrangeiros. 
Viu onlr~tanto que niio podia dur o desen
volvimento 11ue a ma teria o indo reclamava em 
t•aziio do proposições que ouviu no nobre mi· 
nistro o do que tomou noto. Em uttonçiio no 
motivo que o determinou n lnllar em hora tiio 
pouco rovorovol, terminará este ponto, tanto 
muis qunnto o sou pensamento Ocou, segundo 
crê, sutllciontomonte clnro. 

Aprmas sohro o discurso que o nobre mlnis· 
tro twjo proreritl julgo uinda devor dizer algtl· 
mas pulnvras nn parto relativo ao naurragio do 
brigue Maria Rosa, produzido pelo sou oncon· 
tr·o ~om a corveta o. vapor Traj,a~<o. 

Dt;so o noht•e nunisll·o que, depois da apre· 
sonln~iin do sou relatot·lo, o governo hosponhol 
havio pedido que fossem lnquoridas as prneas 
du lrlpoluçilo do vapor Trajano; que S. Ex., 
ouvindo sobro eote ponto ao nobre minlslt'O da· 
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marinha, este entendeu niio haver inconvenien
te em satisfazer no reclamo do governo he>pa· 
nhol ; o CJUe se esta procedendo de al!cõrdo com 
a requisição desse governo. Mas parece-lhe que 
a questão niio é tiio simples como se poderia 
imaginar pelas pnlnvrnsdo nobre ministro. 

No seu relntorio disse S. Ex. que a noA"ação 
de indemnizaçi!o por parto !lo AOVoJ·no brazileiro 
assentou nas sentença~ proferidas assim pelo 
conselho de guerra como pelo supremo conselho 
militar, e estes tribunaes niio podiam tor pro· 
ferido essas sentenças seniio á vista de provas 
sumcientes. Si nccrssidnde havia de maior 
exame, da nudiencin de outras testemunhas, cn· 
tão a> duas sentenças ~iío postas on1 dnvidn. 

Niio guizern que o governo brazileiro proce· 
desse do modo gue se podasse inforir que elle 
havia declarado que tribunncs brazileires, pre
ferindo sentenças dennitivns e da ordem dns 
de que se trata, niio as nzera repousar sobre todas 
quantas provos se podessem obter para ttrrnur o 
seu juizo; finalmente menos ainda desejára que 
o governo brazileiro proe~desse de mudo que 
puzesse em duvida a legitimidade de sentenças 
proferidas na primeira o em ultima instancia 

·por Lribunncs do paiz. 
A discussiio ficou adiada pela hera. 
Retirou-se o Sr. ministre com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 

SEGUNDA I?Al\TE;DA[ORDEM DO DIA 

LIC~NCA 

Continuou a 2 .• discussão da proposição da 
camara dos Srs. depulndos n. 313 de 18i9 con
cedendo licença ao desembargador Vicente 
Alves do !Jaula Pessoa. · 

O Sr. Leão VelloMo : - Depois de 
que disse o nobre relator da commiss1io do 
pensões a ordenados a respeito da rewl uçlio que 
se discute, pn1·ece-me que o senado esta sutn • 
cíentc!llcnte e~clarecido para fnZOI' justiça a 
esse magistrado, como a tem feito a outros om 
idonticas circumatancías; entretanto, como ou 
o conheço o estou inrorm~do do seu estado de 
saudc, niio duvidai pedir a palavra pa1•a dizer 
que ello é digno da mercil que pede no poder 
legislativo, sendo um dos magistrndos mais 
assidues e dedicados nos seus deveres, de modo 
quo, si niio fosse o sotl estado do snudo, certa; 
monto níio solicitaria do poder legislativo esta 
licença. 

Sei que ollc lll'ecisa dolln, porrJuO a melestia 
de que soiTL'O nüo lhe pormitte ser tratado no 
clima uo Pnrú, o qual, como se solto ú incom
palivel com aquelles 11 no solirom da all'ocçõos 
i! o fi;r:1do. 

O Si'. conselheiro Vicente Alvos de Pau ln 
l'ossoo, prc;ii\ente dn reia~no 1\o Pnrú, precisa 
realmente desta iiconço Jlaro trntnr de sna 
soudo. E tanto ncccssido <J tem dnlla, quu 
nno duvido prescindi!' do torlos os VOildmontos 
p~rfJUo sno guestiio ó ~ómente çstar fórn ilo 
climo do Paru para se lrntAI' rud1colmento da 
moles tia quo solirc. 

Neste sentido niio duvidarei ofl'orecer uma 
emenda, quo o senado tomará no consideroçíio 
devida. 

O Sn. DANTAs (ministrotlajustira) :-Apoiado. 
0 Sn, f,EÃO VELLOSO :-0 acto Ó de j ustica 6 

o mugistrndo do que se trata ó muito digno o 
nüe pódo prescindir desta licença. 

O Sn. JAGUARIDJI :-Tendo-se concedido li· 
ccnços a tantos outros, niio sei por que se hn de 
negnr a as to. 

O Sn; LEÃo VE~Loso :-A emenda é n se· 
gninte: 

• Em vez dos palavrns-com o respecli v o or
denado-digo-se- sem vencimento. Poço do 
senado, 26 de Agosto de :1.880. S. R.-Lolio 
Velloso. • · 

Foi apoiada o posta em discussiio. 

O Sr. Dnnto• (ministro da just•'ça) ::...sr. 
presidenta, tendo doclarado em resposta no 
honrado sonodor pelo Paraná que votorm contra 
esto licença c dudo ontiio as razões deste voto, 
hoje em Jlreson,•a das informoçiles irrccusaveis 
do IJOnrado scnâdor poln Bahia ..• 

· O Sn. LEÃO VE~~oso :-0 brigado.· 
O Sn. DANTAS (ministro àa justir.a):- ... e 

tombem á vistn da emenda que S. Ex. offereceu, 
entendo da minha lealdade dever declnrar que, 
nos termos em que o hon1•ado senador expoz 
este negocio, julgo quo e senado póde npprovor 
a resolu~iio. 

O que se vê rio que acaba de referi r o nobre 
senador, ó que este magistrado realmente pro· 
cisu de uma licença, e ó para taes CllSOS que o 
poder le~islutivo t!óde ser invocado para fazer 
na lei uma cxcepçue. 

Nisto niio hn discnrdnncía com o que tenho 
sustentado. O meu principio é que as licenças 
não devem ser concedidas senão om presença do 
documentos o pelo poder executivo; que o poder 
legislnlivo niio póilo ser chamado a tlul·as como 
um recurso, que sempre tem provimento. 

Pet•tnnto, com taes motivos e dadas estas ex· 
plicaçõo>, deixo á sabedoria do senrido n docisiio 
da resoluçiio. (Jfuilo b~m.) . _ 

Finde o debate, ficou enccrradn n d1scu~suo 
por falta de numero para votar·so. 

MEMORIAS ~IATI!EliATICAS DO. DR. r.o~ms DE SC)UZA 

Entrou em 3.• discussiio a proposiçiio da 
camara dos Srs. depulftdos n. 300, do 1879, 
mandando indemnizar a Brokilans da impor
tunei a das M·m~1·ias 111~1t·'wm1ticas do Dr. 
Joaquim Gomes do Souza. 

N1io hwendo quom pedisse n palavra, nom 
numo1'0 parn votnr·so, llcou a discussão encel'· 
rud11. 

O Sn. Pni!SID&NTE dou tmra ordem do din 27: 
1. a PRI'td (lltd âs 2 1;2 horas) 

Yot11~iio uns mutorins cuju<líscussiio ficou an-· 
COI'l'IIUII, 

Continua!,'ÜO tia 2." dlscur.siie da proj1qstu do 
governo, convertida em 11rojeclo do 01 pelu 
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cnmarn dos Srs. deputados, fixando n dospozu 
do mínisterío de estrangeiros pnrn o cxercicio 
do 1881.-1882. 

E si houver tempo: 

2 ·" discussiío da proposto do governo, conver
tida em projecto de lei pela cnmara dos Srs. 
deputados, tlxnndo n despezn do ministerío da 
justiça para o oxorcicio de i88l-l882. 

2.• pa!·te (eis 2 1./2 011 a11tes) 

As mnterins jú designadas, menos as que fica· 
rnm encerradas, a saber: 

N . .J~j.7, do 1.879, autorizando n camara mu· 
nicipal dn côrte a cont1·ahir um empreslimo 
até u quantia de ~.000:0006000. 

3.• disc:ussiío da tJroposíçiío dn camnra dos 
deputados n. li do corrente unno, declurnndo 
que estú no caso do ser sanccionndo o projecto 
da nsembléa provinclul do Rio de Janeiro auto· 
rizando a concessão do melhoramento du rcfor· 
ma ao i." sargento Ai'naldo Luiz Zigno. 

2.• dita da proposiçiío da cutnara dos depu· 
lados, CJUC pro roga por. mais iO unnos o prazo 
concedido a Joiio José Fagundes de Rozende o 
Silva para encetar os ll·abalhos da luvrn de 
ouro do rio Cnynpó e outros. 

3. • ditn das proposições dn camara dos depu·· 
lados do corrente anno : 

N. i9, concedendo licença a Vicente Antonio 
de Miranda, secreta1•io da inspecçuo de snude 
do porto do Maranhão. _ 

N. 20, idem no desombnrgndor dn relação de 
Mato Grosso, Amarico Militiio de Freitas Gui· 
mariics. 

N. 29, idem DO desembargador João Paulo 
Monteiro de Andrade, . 

N. 33, idem ao )ladre Donicio Tbomaz do 
Bastos. 

3.' dlscussiío dn proposiçiío n. 2~/i de 1879, 
autorizando o governo a tlrmnr detlnítivnmonte 
o contrato·parn irrigação e limpeza dn cidade. 

2.• dita das proposições da mosmn cnmara 
do corrente nnno : 

N. 72, concedendo licença no dosombDrgador 
da rolnc;iio de S. Paulo, Antonio Cnndido da 
Rocha. 

N. 70, idem ao padre Antonio Francisco do 
Nascimento, vignrw collndo de Nossa Senhora 
do Carmo de ~(ousinhos, em Goyaz. 

N. 82, idem DO juiz de direito de Cnçnpava, 
!Jncharel Edunrdo Jose! de Moura. 

Levantou-se a sessiio ús 3 horas dn tarde. · 

73.• SESSAO 

Em 2')' de Ago,.to de 1880 

FRESIDENCIA DO SR. VISCONDE Dll lAGUAilY 

SU~I~IARIO.- Exa•KDIENTB.- Cinco proposJçüos da C1uuara. 
dos Srw. doputaUo~, sundo duas com 111 umondna toltaa o 
approvadus, lixando as dottpozaa do11 mlnistorioll da. guorru. 
o tazundn; 11 torcolru uutorhaudo · a nssoclaglln do cu.ri• 
lhuJo da villl~ do !tosara o do Guttoto, oan Soa·alpo, a pos• 
sul r bana do rah: atú o valor do 40:0006; a quarta bzondo 
oxtonslvos no11 oscripturaa·ioll JHlisano~ du. a·opnrtlçllo do 
quarlol-mostro general o& dircUos o rogallaa dos cmpro· 
gados civh do min11torio da guorr"; c a quinta aqui• 
pnmndo os .,•oneimontos dos empregados o O[lorarlo' do 
}u.boru.torio pyrntccbnieo do Cnmpinho II.Oii tio igual caLo· 
gorla. do anonnl do ruom~o 1lu. cOrt~t .-RcJlroaon\u.cllo doa 
profuasoros da escola Uo mo11icina desta cOrte, aproson
tadn.. pelo Sr. Junquuira-PIII.\lBino\ I' AR TI Do\ ORDKM 00 Dlo\, 
_Votação das mate rias quo flcua·am oucorradns o do orca• 
monto do~ nogoclos oatrangoiros. -Dispon1UL do intorsLicio 
11odida pulo ::.r, Riboiro du Luz.-Dochu·a9iio du vuto do 
~r. 'l'ub;u1ra Junior.- Orcamouto da 1u11Uça, Discurso 
do Sr. corroiu..- Parocor da commindo do orçamento, 
nxando na dospozn.s do ministorio da marinha para o anuo 
lln:mcoiro do fe8!-!HS2. . 

A's H horas dn manhã achnrum-so presentes 
3i Srs. senadores, a saber: Visconde d~Jugunry, 
Dias de Carvalho, Cruz Afnchndo, Buruo de Mn· 
mnngunpc, Godoy, Visconde do Abneté, Vis· 
conde de Muritibn, 1\ibeiro da Luz, Cltichorro, 
Paranagutí, Junqueira, Correia, · Luiz Carlos, 
Ju"unrlbe, Josil Donifncio, Barros Barreto, Darão 
de0Muroim, L' aos do Alendãnça, Chris~inno Ottoni, 
SnraiVD, Durúo do Pirn,nmn, Leuo Velloso, 
Fausto de Aguiar, LafDyotte, Diniz, Uchõn Ca· 
vnlilnnti, Visconde de Nictheroy, Nunes Gon· 
calves, Leitiío da Cunha, Cunha e Figueiredo o 
Mendes de Almeida. 

-Deixaram de comparecer, com causa pnrtici· 
pnda, os Srs. Durão do Souza Queiroz, Conde de 
Bnependy, Silveira Lobo, Silveira Martins, Joiío 
Alfredo Sinimbú, Silveira da Mottn, Vieira da 
Si!VÍJ, Visconde de Bom Retiro, Visconde do 
Pelotns e Visconde do 1\io Branco. 

O Sn. NIEStnENT2 abriu n sessão. 
Leu-so a uctn da sesslio antecedente, e, nüo 

havendo quem sobre olln fizesse obvervnções, 
dou-se llor approvadn. 

Compareceram depois· de aberta a sessiio os 
Srs.Te1xeira Junior, F. Octnviano,Dnrão dn Ln· 
guna, Dn'ntus, Alfonso Celso, Antão, Diogo Ve· 
1 h o, Fernandes da Cunha, Dariio de Cotegipe e 
Corroo. 

O Sn. t.• SllCRETAlliO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Dous do minísteríQ da justiça, de 25 do cor· 

rente mor., rcmettendo os autographos snncciO· 
nados dns resoluções dn ussomblén gei'nl que 
concedem licon•,m no desembar~ndor ~n reln•:ilo 
do Cuynb1í, i'edro Conrado Pesson,e no scci·otario 
dn junta cornmercinl dn Belém, Dr. Afl'onso 
Octaviano Pinto Guimarães. - AO orchivo os 
autog'l'nphos,cotnmnnicando·so á outru cnmnrn, 
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Cinco do 1.. o secretario dn camnrn dos depn· 
\Qdos, o de igual data, enviando as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

Emendas feitas o approvadas pela camara dos 
deputados ti proposta do qovarno fixando as 
dos~o::as do ministorio da q\corra para o cwer-
ciclo do i88i-1.88~. ' 

• Acrescente no lagar competente: 
A assembléa geral decrotn: 
Artigo O ministro o secretario do estado dos 

negocias dn guerra é autorizado o despender 
com os sorvi~os designados nas seguintes ru· 
bricas a quuntia do. 

A saber: 
(Como na proposta.) 
No § ~.' Em lagar de 27:9888000, digo-se 

25:788~000. 

No § 6.' Em lagar de 1.320:61i~~776, diga-so 
1.. 287:65~~976 . 
. No§ iO. Em lngnr de 2.259:08~~000, digo-se 
2.2~9:88~~000. 

No§ H. Em lognr de i.O~ti:l.21~650, diga-se 
1.. 078:059~2ti0. 

No§ i2. Em lagar do 3.700:1.00~000, diga-se 
3.8i3:3ti0~000. 

No ~ i~. Em lagar do 500:0oon, diga-se 
ll~O: 000!$000. 
No~ 1.7. Em lagar do 890:9!J.4R~23, digo-se 

85:9~!J.8!J.28. 
No ~ iS. Em lugar do !J.O:ooon, diga-se 

3o:ooonooo. 
No§ 19. Em lagar de 77:780n5oo, diga-se 

67:780!S500. 
· No § 20. Em lagar de 1.22:229~500 diga-se 

102:2298500. • 

·Adc!itivos! 

i.' 

· A' medida que vagarem, serão considerados 
supprimidos os Jogares do praticantes do secre
taria dn guerra. 

Q o .. 
Os vencimentos que actualmente percebem 

os chefes de socçno da mesmo som"etnriu soriio 
d!J ll:OOOii de ordenado o 1:000/i do grntiflcn
çuo. 

3.• 
Os vencimentos militares que nctunlmento 

percebem os escripturnrios pnisnnos dn ropnr· 
tiçíío do quartel·mostro ~onornl, nu importuncin 
do 2:237/1, sorno distribuidos om ordenado o 
A"rntiOcnçíío, nquello do I: 600/i, o os ln Udo 
737,j000. 

Para liquidar as rontas das dospozas com n 
~lltli'J'n c:ontrn o ~overno do Pnc·n~uny o ns ronii· 
zadns polns thesonrarias do fazenda ilas pc·ovin· 
cios, por conta do mlnistorio dn guoc·rn, ntcí o 
oncoc·c·am<•nto do oxorcicio elo i877- i878, Ocn 
o govemn11 uloJ'ÍT.ndo a man Wll' ofl'cctnnr essa 
tc·abnlho ft'tc·n dns hoc·ns do ox\ladionto do soc·viço 
dn respectiva rcpnrti"fio Oscn , o retrilmido de 
acctlrdo com ns instrucções que bnixnrnm com 
o aviso n. aao do il de Outubro do 1.871., cor
rendo n dospozn poc· conta do croclito consignac\o 
nnnun lmon to ao mesmo ministcrio sob o titulo 
- Evcntunos ·-, o domonstrnndo-sc om todos 
os oxercicios as glozas feitas tis despozns illo· 
gaos. 

o .• 

O fardamento será pago nn cípoca do7respe· 
ctivo vencimento. • 

6. o 

O governo Ucn autorizado n alterar ns ta bel· 
las que ucompnnhnm a corto de lei do 21l de Se· 
tem!Jro do i8~8 paru o fornecimontn dn rn~üo do 
otupu dos praças do exercito, . 

Paço dn camnrn dos deputadng em 25 de Agosto 
de 1880. - Hscondes do P1•ados. - M. Alves 
de .1raujo, I. • secrcturio.- Francisco Prisco 
do Souza Paraiso, servindo do 2.' secretario. • 

. 
Emendas (eit11s o approvadas pela camara dos 

deputados ri proposta do qovo,·uo fixii!Jdo a des
~e::a do 111Í1!iStBI'ÍU da (azonàa JlaTlt O OXOJ'CÍCÍO 
de 1.881-1882. 

• Acrescento-so'no Jogar competente: 
A assemblén geral decreto: 
Art ....... O ministro e secretario de estndo dos 

negocias do fazenda ó nutorizudo a despender 
com os serviços de>ignados nos seguintes pnra
gcnphos a quantia do ......... :.. 57 .Oll2:63H~3Ui 

A subor: 
N. 1.. Juros o amortização, o 

mais despezus du di· 
vida externa, no cam-
bio pnr do 27........ 1.~.~99:3076000 

N. 2. Em. voz de 26.353:343~ 
dcgn-so ............ . 
nbntondo-so 1.~:075P 
prov~niento dn diiJiJ. 
rança no cnlculo do 
ornpra>timo interno do 
1.879. 

N .l:3.1Como m1 proposta.) 
N. ''· !dom.t N. ü. Idem. · 
N. a. !dom. 
N. 7. !dom.) 

2G.a38:an7nooo 
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N. 8. Em voz do :l33:612h 
d. se ·l''"·.'.'4•.•ooo 1g11· "" .. ,. .... , u~ y 
sendo l:GOOp prove
nientn dn ultJvnç.,io n 
quntro sulicitndot•t•s 
por rleereto do !O de 
Ago~to do !878. 

N. 9. (Como nn proposto.) 
N •· 1.0. Irlcm. 
N. H. Idem. 
N. 12. Idem. 
N. 13. Idem. 
N. !~. Idem. 
N. 15. Despezns cvontuncs.. !00:0001)000 
N. !.6. DilTt!l'ençns decnmilio. 3,:!29:00015000 
N. 17, (E'on.l6dnpropostn.) 
N. 18. (E'on.!7dnpropostn.) 
N. :19. (!Von.lS.~npropostn.) 
N. 20. (E'on.i9dn Pl'opo~tn.) 

cm vez do 638:800~ 
diga-se.............. 1i98:800~000 
nbntendo-so 40:0008 
da quantin destinada ú 
comprn do predio pnrn 
n tbesournr·1a do t~enr{t. 

N. 2l.~E' o n. 20 da propostn.) 
N. 22. E' o n. 2! da propo~tn,) 
N. 23. g•on.22dnproposta.) 
N. 24. ~~·on.2adnproposta.) 

• A nssomblón gornl resolvo : 
Art. 1." E' nutorizadn o govemo n equiparar 

os voncinwntos rlos emprngndos e operarias 
do lnbol·utorio JlYI'otechni"o do Cnmpinho nos 
~o ignnl cntegorin do nrsenul de A'UOI'l'a dn 
curto, flcnndo comprchondido nesse cuso o pro· 
parndor do chimlcn, equipnrndo cm cotogoria 
o g'l'ntlficuçüo nos nrtitlcos que dirigem as seis 
subdivisões pyrotochnicns. 

Pnragrnpbo nnlco. A grntillcnçüo do modico 
soni do 0008 unnuncs. 

A!'l, 2." 1\ovognm-so ns disposi~õos cm con· 
trnr1o. , 

Pnr,o dn carnnra dos doputndos em 2ii de Agosto 
do 1880. - Visconde do Prados. - M. Alves do 
"lraujo, l,n secl"ctnrio. - Francisco. Prisco do 
Sonza Parctiso, servindo do 2." socrcturio. • 

A' conimissiio de marinha e guerra. 
Da mesa do collogio eleitoral de S. Gabriel, 

do L• do corrente mcz, remettunrlo cópia nu· 
thentica da elei~iio do sonudure> n quo se proco· 
deu nU(JUOlJe collcgio.-A' com missão de consti· 
tuiçiio. · 

nEPJlESENTAÇÃO DOS PfiOFF.SSOJ\F.S DA ESCOLA DE 
, . ~ÍEDICINA DESTA CÔRTE 

Pnrn:;rrnpho unico. Os vencimentos do png-a· o St• . • Junqueira:- Pedi n JlUinvru, 
dor da JHtgndOI'ia dn cidade do Rio Grnnrle, da Sr. presidente, Jtal'll envinr á mesn uma reprc· 
rrovincin do Rio Grande do Sul, ficn:n oquipu· scntuçiio dos professores da cseolu de medicina 
rndos nos do pag-ador central r.m S. Gnbricl, na desta curto, pedindo no pod~r lcgislnlivo algnrnns 
mesma província. proviuencins em ordem a tnollwrm• o cnoino su· 

Puro !ln cmnnrn dos depntnrlos em 25 de A~osto perior dado nnquelln cscoln, nua tió em relnção 
de t'SRO.-Visconde do Prados.-~[. Alvos elo :i parlo do ensino propriamente ditu, como 
JL!•mtjo, to secrctnrlo.-Frnncisco Prisco de · tnmbem em relnçiio ú !'arte mntei'Íltl, isto é, no 
Souza Paraíso, servindo do 2. 0 secretnrio. • edillcio em que funccionn uquelln escola e nos 

• A ossemblén geral resolvo: 
Art. :l." E' autorizada a associnçiío r! e cnri • 

dade dn villn do Rosn1·iodo Cnttete, na provincin 
de Se!'A"ipe, a possuir bens do raiz alé o valor 
de ''O:ooon, rlispomudus pura rsse fim ns leis 
do nmorti1açiio. 

Mt. 2. o Ficam revogndos ns disposiç.uns em 
contrario. 

Paço dn cnmurn dos dnpnturlos em 25 do 
Agosto dA iRBO.-Visconde de Prados.-M. Alves 
de A ranjo, I." ser. r,. ln rio.- Fmnci,yco Prisco <lo 
SouzaParaiso, sei'Vindo do 2.• secretario, • 

A' commissiío do orçamento. 

•A. nsscmblón gemi resolvo: 
Arlir:o Mico. Aos escripturnrios pnisnnos da 

repnrtfçiio de gnnrtel-mostre general tlcnm ox· 
tensivos os direitos o regalins dos empregados 
civis do minlslct•io dn guo1•ra: percebendo an· 
nualmPnlo carln nrn t:HOO$ de ordenado e 0008 
de grntlllcaçiio; rovogndn; ns disposli•Õcs cm 
contrurlo. 

Pnço r!n cnmnrn do1s dept\l:1dos em 2ü de 
Agosto do 1880. - VisCD!Idt! do Pmdn,,,-Jlf. 
Alvo.v de A!'llltjo.I.• ;ecr,tario,-FrauC?'sco Pl"isco 
elo Sou:m Pal'Cliso, servindo de 2. 0 socrettu•io. • 

V. IV 

gabinetes de que precisn pnrn experiencins 
e estudos prnticos. Rogo, pois, a V. Ex. CJUC 
envie esta ropresentnç1io ós commissões de. 
instrncçiio publico o de Ol'\'llmento. De orça· 
nwnto tnmbem, parque hn mctlidns que ca· 
bel'inm rtunndo so discutisse o or.çnmento da 
dcspczn om ge1·n) ou nu 3. 0 discussão do orçn· 
monto do imper10. 

O Sn. 1·n~siDENT~:- V ui ús· commissões refe· 
ridns. 

PRIMEIRA PAUTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES 

Licenpa. , 
Votou-se o foi npprovada n emenda do Sr. 

Loiio Valioso ú propusiçuo dn cnmnru dos de· 
putndos, nutorizundo o governo n conceder um 
a uno de li'cençu no dosombnr~ndor Vicente Alves 
do Pnulu Pessoa. 

Foi odoptndo n !Jropllsiçiia assim omendnda 
purn st•r remettidn t out1·u cnmnt·a, indo ontes á. 
COIIlllliSSÜO do l'OdnC('iiO, 

Momorias nwtlwmatl'oas rlo D1•. Gomes do Souza 

Foi ignulmonto suhmcttidu t\ votoçiio o np· 
provada tul quul pns>ott cm~.· dlscuss»o, pura 

45 
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ser remcttida 1\ outra camara, iudo antes !I com
missüo de redacção, a proposição dn mesma en
mora, concernente :\ indemnização no editor 
Brokhaus pela impresslío das memorias malhe· 
moticas do Dr. Jonquim Gomes do Souza. 

ORÇAMENTO DOS NEGOC!OS ESTRANGEIROS 

Achando·sc na sala immediata o Sr. ministro 
dos nogocios estrangeiros, foram sorteados para 
a deputação que o devia receber os Si'S, Correin, 
Jagunribe o Leillío da Cunha, e, sendo o mesmo 
senhor introduzido no salão com os formnli· 
dados do estylo, tomou ass~nto no mesa á direita 
do Sr. Presidente. 

Continuou a 2.• discuss1io da proposta do poder 
executivo, convcrtidn cm proJecto de lei pela 
camarn dos deputados, fixando a despezn do mi
nisterio de estrangeiros para o exercicio do 

' 1881-1882. 
Não havendo mais quem pedisse a palavra, 

encerrou-se a discusslío. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôrn recebido. 
Procedendo·se á votação, foram successiva· 

mente approvadas todas ns rubricas da proposta, 
bem como as emendas dn camura dos deputados 
o da com missão de orçamento do senado. 

Foi adoptada a proposta com as ~mendas para 
poss ar á a. • discussuo. 

O SR. RmEma DA Luz :-Sr. presidente, peco 
dispensa do intersticio pnra que este projecio 
soja dado poro ordem do dia, o aproveitando o 
occasião peço tombem n V. Ex. porn dar pnrn 
ordem do diu o orçamento do imperio em a • 
discussão. · 

Consultado o senado, resolveu nffirmativn
mcnte. 

0 Sn. TEIXEIDA JUNIOH (pela O!'c/em) : -Pedi 
n palavra 11~ro mondar ú mesa a seguinte 

Declaraçtio do voto 

• Declaro quo votei contra o nu,!l'mcnto de 
30:000~ na verbo-Leg-ações o consulados-pro
posta pela commissiio de orçamento do senado, 
~nç~ do sc~ndo, 27 de Agosto de 1880.-J, J. 

Tei:DC!ra JuntO!". • 

ORÇAMEN'rO D,\ JUSTIÇA 

Entrou em 2.' discussão n proposta do poder 
executivo, convortidn em projceto de loi pela 
cnmarn dos deputados, llxnndo as dospczns 
do ministorio du justiça para o excrcicio de 
188!-1882.• 

O Sr. Cot•••eln :-O nobre ministro du 
justiça, discutindo na cnmaru dos deputados, o 
orçamento da ropnt•tl<;ão a seu cur~:o, terminou 
o discurso, notundo rjuc olle era nlli hospedo, o 
que o hospede deve ter o cuidado de não ser 
impertinente ou impo1·tuno, o de nunca aborro
ccr de mais nos que lhe diio hospcdugcm, 

Entendi essas palavras do nobre ministro como 
uma decinrnçiio indirecta de que o scnurlo tem 
snbido trntur como hospedes n seus !Ilustres 
collegus que tt\m vindo a ostn casn, e, por outro 
Indo, quo S. Ex., quo niio é hospede aqui, que, 
pelo contrario, ó um dos ornamentos desta cor· 
pornçiio ... 

O Sn .. DANTAS (111inistro dajuseipa) :-V. Ex. 
quer osmugor-mo I 

O Sn. ConnEIA :- ... nos pcrmitte ter para 
com S. Ex. maiores lnrguozns do quo porn com 
os i ilustres membros do ministorio, que pertcn· 
cem;\ cnmora dos deputados. 

Utilisundo·me desta fnculdndo passarei u con· 
siderar o começo do disctmo do nobre mi
nislro. 

S. Ex. disse, c creio que o fez proposital
mente: 

• O orçamento do ministerio do justiço, sendo, 
compurotivomente nos outros, dos menos impor· 
tontos quanto no algarismo de suas dcspezas, 
todavia niío é por nenhum excedido om impor· 
toncin. • 

O nobre ministro não precisava declarar que, 
entrando paro o ministcrio, tomou uma dns pas· 
tns nu n I tu r a dn suo posição politica; mas S. Ex. 
quiz tornai·o bem patente, E, em verdade, si 
S. Ex. tem do ceder o posso, hierorchicomonto 
foliando, no nobre pre>idento do consAJho, devo 
rcclnmar, como loril Palmorston rio ministcrio 
Russell, o seu direito do proeminoncin. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):-Não ha 
tal. .• 

O Sn. ConnEIA:-E' o que concluo das suas 
palavras proferidas na comnra dos deputados, 

O Sn. DANTAS (ministro dafustipa):-Enten
dcu mal. 

O Sn. ConnEIA:-Não julguem do meu mi
nistcrio, disse S. Ex., pela sommn das despezas 
que por clle se fazem, mos pela real impor
tuncin quo tem. 

Entt•nndo no cxnmo do udministrncão do 
nobre ministro, começarei, como costumá, pelos 
netos om ~uo mo parece que S. Ex. niio tem 
rcspeilndo o g-rande principio por olle mesmo 
proclamado, o dn legoltdadc. 

Concdntroroi nesta pnrtc ns minhas obser
vações om dous p9ntos : o que se refere á 
guardn nocional, o o que diz respeito ao pro
vimento dns comarcas por juizes de direito 
avulsos. 

Quanto no primeii'O nssumpto direi que o 
nobro ministro proseguindo na murcho cstnbe· 
locidn pelo sou illusll'e antecessor tem, como 
ollo, violado n ultima lei du rol'ormn du guarda 
nucionul, o rcineidido no fnltu que n este I'OS• 
peito tem sido longnmcnte dcmontrndu, sondo 
uu por isso dispensado do renovar n demon
stração. 

O pensamento do nobre ministro nccrca da 
ultima reforma da guurdn nacional ostú expresso 
cm um aviso quo, om iü do mcz Iludo, dirigiu 
no presidente da provincia do S. Paulo; o ó 
contrario no dos quo tomai"Om parto nessa re
forma. 



I 

' 

~ 
I i 

: l 
I 

SESSÃO EM 27 DE AGOSTO 356 

Eis o aviso (lJ): deviamos esquecer que ella ó um grando ele· 
- n· .1 1 · 'I' · · .1 monto ue ordem, e que durnnte n guerr~ do Pa·. , 3.• socçuo.- 10 uo. nnc1ro.-u !Uister!O uos rnguny nssígnnlou-sc por no laveis scrv1ços; si 

negocias da justiça, 15 do .Julho do 1880. elln deve ser assim considerada, onLüo carece· 
• Illm. o Exm. Sr.-gm oiOcio n. i2 do i9 de mos trotar desta insLitulçiio com todo o cuidndg, 

Junho ultimo consultou V. Ex.: • Si o cidndiio pnrn que possa prcstnr, om momentos que nuo 
nomeado para o posto de coronel commnndnntc desejo que se nproximom,mns que po?em ~hegnr, 
superior, que j1\ exercia antes do rcorgnniznçiio serviços n que do outro fórmn o Brnz1l tern mnlo· 
da guarda nacional, ó obrlgndon pagar os di· rcs·d1mculdades em nttendcr. 
rei tos e p1·estnr novo juramento, ou si, rogis· A guarda nacional jrí correspondeu digna· 
trndn sua npostillu, deve cllc entrar om oxor· mente no flm de sua instituiçiio, em dias cri· 
cicio independentemente destas formnlidndos. ' r 

c Declaro o V. Ex. que, aproveitado o oficial IC~~ino, pois, so fnlln dn guarda nacional com 
sem nccesso de posto, serve com nposlilln lnn· tanto dosdem? Porque nbusoslt8m vindo per· 
çnda na pntcnto que já possuiu, o pela qual turbar n marcha 11ue desejava imprimir·llie o 
nenhuma despezu paga, nn fórmu do nrt. 12, legislador, ó isso motivo para tal desdem? 
§ i9, capitulo~." do regulamento n. 75~0 de 15 0 Sn. D,\NT.\S Jministro da ;'usti.r.a) :-Nin· de Novemuro do unno passado; mos presto novo 
juramento, porque extincto, em consequcncia guem fnllou com osdem. 
de rcorr;nmznçuo, o lognr exercido por esse O Sn. JUNQUEIRA :- Serve para presentes c 
oficial, recebeu clle novu investidura. mimos nos amigos. . 

, Deus guarde a V. Ex.-J1!. P. de So~tza o Sn. ConnmA :-Como sou dn opinião dos 
Dantas. - Sr. presidente da província de nobrei ministros dn guerra c do imperio, que 
S. Paulo. • entendem que o gunrdn nacional deve ser mnn· 

Onde achou o nobre ministro a demonstraçuo tida, e que podt>ruos ainda ter necessidade dos 
de que n reforma rln r;uarêln nncionnl extinguiu seus serviços, desejo que esta instituiçiio sela 
os postos até então conferidos nos respectivos trntndn com toda estima, não se lhe imputando 
officines? O pensamento dessa refo1·mn mnnifds· culpa que niio é suo, mas dos que barateiam os 
tndo na exposição feitn pelo governo quando n postos e as honras u elles inherentes. (Apoia· 
apresentou no ~arJnmento,, manifestado _no pn· dos.) . 
recer du comm1ssuo cspec10l .~uo n exnmm,ou nn o Sh. JUNQUEIRA: -Nomeiam-se coroneis in· 
C,!lmnrn dos depu.tndos, mnn1tes~1do nn d1sens· dividuos que não podiam ser sargentos. 
suo e nos relntor10s dos antecessores do nobre I o Sn ConnEtA. _Contra n opiniüo do nobre 
ministro, era ?x_actnmente ,o contrario dnqucllo ministro dn justiça, no modo de encarar n ro· 
que _S. Ex. expu~ nos to 3 VIS0: " . rormn do guarda nncionnl, pronunciou-se o pre· 
. Nuo foram ?Xtmctos. os postos dn .u.1rda na· si dento do província do Hio Grande do Sul, e 

c10nnl ~e.ln Je1 dn )lit1mn reforma ; do que se tonto que niio enviou cópia dn delibernçõo que 
tratou 101 de reduur o quadro. tomou nnnullnndo netos de sou antecessor. 

O Sn. JuNQUEmA:-E o governo tom nugmen· 'i o Sn. DANTAS (ministro da justiça): -Já on· 
todo. viou. 

o Sn. ConREIA:-E, pois, não posso deixnr"de o Sn. ConnEtA: -Foi nccessnrio que o !lobre 
protestar, em nome do princiJlio da lcgnlidnde, ministro exigisse cópia, á vista de requisição do 
contra este aviso em que o nobre ministro lle· senado; c no em tanto ora neto dependente da 
clnrn, sem hesitar, que ~ rof?rmn do guardo no· npprovnçiio do governo. · · 
clonai tev~ por flm extmglllr os postos até en· 0 Sn DANTAS (mi·llistro da justiça) dá um 
tão confer1dos. · 

E, si se trntnvn do postos novos, não sei como aparte. _ _ 
0 nobre ministro determinou que fossem os · O Sn. ÇonUEIA:- Nno era. nomençuo, ora n 
nomeações feitus por npostilln Innçudn nos nn· nnnulloçno das nomen.cões fel!ns p~r se\1 nnt~· 
tigns potentes, nOm ue isentar os omcinos do ccssor, fundntln em d1Vergenc1n nn mtelllfl'encln 
pngumento dos direitos, que nesse caso, orum dn 101. . . . , _ 
devidos. (:lpoiarlos.) O Sn. DAN'rAs (umush·o ela Justiça) :-Nuo hn 

Si o gun1'dn nncionul devosso ser oxtinct~, tal divorgencin : hei do mostrar. 
como lli~s~ hontem o nobre prcsi~onto llo ~ouso· o Sn. ConnEtA :-Um fez ns nomeações, outro 
Jho,ll)D~Ifestnn!IO·se e~1 obe1't11 d!Ve1•gencw. c~m as desfez; 0 estiio de nccôrdo I . 
as op1n1uos nqu1 enu.ncwdus pelos nobr9s m1ms· Pretendo o nob1·e ministro convencer d1st~ ao 
tros da IHlor,rn e do 1mperlo,, poder·s~·ln. to(ernr senado. Sei quo s. Ex. é cn]JDZ das gymnnst1cns 
que se deseJnsso. desmornhznr essa ,lnstltnlçuo, intellectunos mais nd!!lirnvei~; mas hn de ser· 
a ponto de cons!dernf·n como s.oi'V!ndo mera· lho diiOcil convencer no senado do que niio hn 
mente, nn phrnso do nobre Pl'es!dento do con· divcrgoncin entre o presidente que nomeia offi· 
selho.p~rn 1:0m ns pn!entes fnzo1:o!n·s.o P''osontcs cioes da gunrdn nncionnl o o que desfaz essas 
aos om1gos do g~v~1no. Mns Slll oxuctn n opl· nomenr,ilos. 
niiio do nobre ministro du g-uerra, quo elevou · . . ) 
n guu1·dn nncionnluo ponto do consHIOI'ni·a 11 t~ (lia dworsos apa1 tos. 
superior nn rlunlhiud'o do rosOI'I'n do exercito, ;í Tanto o nobre ministi'O ó capa~ dessus gym-
cronda p~la u Lima fui do ulistnmonto militur; nnsticus intclloctuncs, que no sou discurso prore. 
si ó oxncta a do nob1'o minisi!'O do impe1•io, o I' ido no cnmni'D ~los deputados, ,no mesmo tempo 
qunl,fallnndo da gnnrdn nncion:il, disso que niío quo )lrouni'Oll Jilstiflcnr seu !Ilustro nnteces-
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sot•, o nobre scnndot• por Mi nus Gernos, fiUnndo 
]li'Otendcu roalir.nr novn rofot•mn Jnrlicinrin, do
clnt:ou rpw pm· omqunnlo osso l'ul'urmn uno 
devo ser· foitn, o tombem qno se tlcvo r,•nliznt· 
por portos, adoplnndo-so nlgnmns medidos. 

o. Sn. DANTAS (ministl•o da justtj:a):-Niio 
np0111~o; ni10 foi nssim. V. Ex. cslú muito 
gymnnstico. 

O Sn. ConnmA :-No discurso proferido poJo 
nobre mi nisto nn sossfio do 20 de Julho vou 
procurnr ns pnlnvrns n que nllndo. Liu-o logo 
CJUO foi /mblicndo nn Dim·io Ofllcial do 27, o· é 
JlOSSiVP qn1.' niío cst~.in bom presento cm mi· 
nha memorta. 

O noiJro ministro começou fazendo umn ~x
posiçiio erudita rio modo pot· que s1J Jli'OI:odeu cm 
França quanto á reforma judwiarin. 

O ~n. !?ANTAs (ministro clr; jttstitm):- E cm 
outros pntzes. 

O Sn. Conn~cA:- Depois omittiu juizo fnvo· 
r~vel a respeito dn reforma IH:oposln pelo sou 
d1gno nntccessor. Ponderou tunda flUO refor
mas' sobro rufonnus pt•ojudicom n c11ttSa n fJU~ 
so prol~nde attendor; o disso aflnnl que qual
quer reforma &o do v c fnzer nos poucos. 

Et1 citurei to~tuolmenLo 11s palnvros do nobre 
ministro no discurso a que mo rofel'i (lê): 

• Na sessiío ultimn, o mon illustrc antecessor 
offereceu um projecto de reformo jtlllicinrin, n 
respeito llu qunl n:io hn favor cm dizur que 
honra seus meritos tão conhecidos nn matorin. 

• N~o quero ler mnilo ]HH'n não fntignr n 
a·.tenção da camnro, mos mostrnrt•i q uo ni1o oh· 
sL:mto nilo u·atnr o ~r. conselheiro LHI'ayuLio do 
concurso, toduvia for. oxigoncins muito sérias 
afim tio cho:;:~r 110 mesmo t•cstiltndo. (Aw•rt<·s.) 

• Não venho 1li'Oprinmento disctltir a rofomJU 
judit:inria o os H partes qt1c ouco de todus as 
bancadas Juslillcnm o q uo disse, i<to é, q11o uma 
ref .. rma. judiciaria desperta, da Jlat·le do todos, 
um interesso tal flUO ú impassivo! roaliznl·n 
s~m um vasto plano. • 

Eis t•lgumus das p11lavrns n que fiz t•ofercnciH, 
o folgo tio cncontrol-as, pot•quo doi uma M· 
~onstração do que, sem cmhllt'go do não ter 
Sido o discut·so aqui pt·orol'iuo, nem por isso 
deixei do Jli'oslar·lho toiln nUOtll'iio: 

Lô-so ainda nnquello disctmo: • 
• nol'ormns sobro rorormns pt•ejudienm a 

eonsn que so·quot• servil'. Portnnto, s<'1 pot' isso 
v,,i-so rJUO ,do 187~ nlú nqni n tnmpo jú dccot·· 
r1iJ,r nao o demnts para que hoJe come1:emo; 
com lodo o nnncon occnpm·mo-nns da renliznçfin 
que, com nliç»o rJne lemoscolhiuo dn qnc ulti· 
mnmonLO se rllrlct.non,possn molhO!' t'Onsnllnt• os 
gruntles interesses CJUO olln deve lol' um vistn. • 

Lll·se mais: 
• A reforma ou pôde set• completo, ou por 

partos. 
• Os honrotlo~ dopütndos, llnt'liculnl'monto os 

dons que nosto m~mcnto mo ltonrom com n sun 
~tlcur;tio, recot'llurüo o qno orn mnt,.ria de or"n· 
niw1;r'10 judicinrln conseguiu com mui ln vú'n
tn~cm o illnslru cstndisLa guzebio do Quuir•uz, 
quundo ministro dn j ustiçn, 

• Api'Osenfoll l!llu ddl'orontos pro.lertos cu
rando do vur1os nccossldndos llu nossu orguni. 

zaçfio jndicinrln o da ma~istratut•n, o dosto modo 
mais l'nci lmon to CnnsOg'tli ll uJgU111a COilS!t. 

• Acho possi\'ol set.~"uil··~n tlf}tlwllw~nto o 
mesmo oystolllo, o pnra lli'OVn ditiLO ll~>1:lumi ti 
cumnra que, com uma nu outro un1endu, pat•ece· 
mu digno de di~cussro e ntlopçiio o projecto que, 
hn poucos dias, cm sessiio crnio do iÕ do cor· 
rente, foi otrcrecido pot• alguns honrados depu· 
todos. 

· • Nolle se contém t!isposigões que mo pnrocom 
bons c que nün ultet•nm o pltmo de uma reforma 
mais COIIlllletn que posso vir no futuro. • 

O projecto fo1 asstgnado por vnrios deputndos 
o nprosentndo pelo Sr. Meil'n de Vnscour.ellos. 

O Sn. 0,\NTAS (ministro dlljl!stira):- E Olc· 
gor1o. 

O Sn. ConnEcA:-Ct•oio qno niío mo enganei 
n~s jJOnsnmentos quo attribui ao nobre mi· 
ntstro. 

Já vê, pois, S. Ex .. que eu tinha rnziio, quando 
disso que, uinrlu nesta parte, o nobre ministro 
tinha dodo m11is uma prova dnquelle talento do 
combina~üo de que ucubnva do tlur testemunho, 
11clwndo flUO o Sr. Flúros o o Sr. Aviln, em 
relu1;i10 a nomouções para a guarda nncionnl 
da oomnrcn de Pelotns, nuo estavam em di ver· 
goncia, tendo um.reito o outro desfeito essas 
nomençõos. 

Agoi'O que o no!Jru ministro exigiu cópia do 
neto elo presidente do !Uo Grnndo do Sul, que 
oete lh'a onviott, e que S. Ex. doclat•ou que ia 
exnminar parn dar u OJliniiio do governo, csti· 
IT!Ul'oi gue, tendo jú formndo so11 juizo, possn 
d1zor s1 esse acto more1:cu a approv:~ç:io do "0· 
vor!lo; o que nno croio tl vista do aviso ox· 
podtdo pelo nobre ministro ao presidente do 
S, Paulo. 

.l'~sso á outra illeg~lidudo pt•nticudn p~lo nobro 
l~tntstro;, o doe!n·me tamb~m, por motivo ospe· 
ctul, os t.llegohuudcs pruttc:1dns pelo gubincto 
nctual, pots CJUo o nobre ministro da justiça, ao 
mesmo tempo que se mostru o apostolo mngno da 
vordndo,mostrn-sc tumhem sustontntlor ostrenuo 
do principio dn illegulidado, c o nobre prosi· 
dento do consol11o nusta llnrto sntisrez complo· 
tamento os meus unholos <JUUiit!O disse: • Niio ha 
no1thum espirita mais pt•ofundumonto raspei· 
tudo:· da lei do quo o meu .• 

Q11nnto íts iltognlidadi!S com n gunr·da nn· 
cional, o nobre presidente elo conselho den 
homem cstn rnzüo:- • E' nrno instituição que 
do v e perecer, nu lia ·so reduzicln n sorvi r sómento 
parn luzet· lli'csontc do pntonte; nos nmif.(OS .• E 
usslm IWI'detH> nolli'O prt•sidento do conselho nma 
nccasiiio ravoravcl pat·n fazot· enl.rnr eslo ramo 
dn ~dministrnciio no t'1•gimen h•gnl; o que tnnto 
Ul!liB dovurn [,~01', qtlllnto, me;mo peJO ludo da 
oonvel}icncin dos partidos, S. Ex. houtem disse 
CJtto, s1 pot• umn patonto coneoilida adquiro-se 
um nmigo, siio om llobro us inimizndos dos niio 
contomplnt!us. 

POt'CilliJ IIÜO dOtl O nO]H'O presidente do COO· 
si' lho um tM1•mtmho snlonmo de iOU profundo 
I'I:Bpuilo no IH'incipio dn logrilidnde, que ou nlnda 
IIII O CUII t11SI1J ? 

E tnnto que, ornbora a OIIJlOsiçiio niio deva dar 
prllful·enciu uo vivo sob1·o o morto, tenho dito 
que o minlstorlo nlltuul, om matorla de Jognli· 

.. 
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dnde.é mais digno de nl.lon~lin do qun seunnteces- 1 Não foi; o, tendo crescido durante o mlnis· 
sor,IJ.uOnl!ssn Jl,"rtonssignulou-sepor~•l~ose~tl'~ll' to1;io il "'' .Junoiro o num!'ro do juizO$ do di· 
doso;, Até JlOI' ISSO OU, SOl li Hill' t110 11\IIIIHLOI'IIlii'lll re1t0 1\VUI;os que )lOI'CillJIDin Ol'dcnndO, recfa· 
como o nobl'osonnrlol' por llinn;,2.' secl'ctarin, ma mos pelo cumpl'llnento do lei de i870 o pura 
o so!l tnmbem, si. I!Jiui~tOI'iniistu •i nqunllo q:~e tornar bem snlie11te que o dl!sejo do Jlll!'l~monto 
des,.~n que o rnmrster10 se mnntenl1o. Is tu ern fnwr coss111' o dospt•za com juizes de direito 
expi1cn·se: o velho de Syrncusu linho mcuo 1los avulsos, renovou-se n disJJOsiçiiu nu·Jei do orea· 
SUI:cessores. ~~~nilo este ministerio mo is respeitE· monto vig-onto, dcclol'Dndo CJUO ó pormnnento. 
dor da legnlidndo que o seu antecessor, nao o Sn. DANTAS (minisl!•o da ju•tiça) :-A diffo· 
devo quorel·o. n.ntes do q~o noutro que venha rcnçn entre mim e 0 nobre senndor é simples : 
restaurar o rcg1men. nuterJOr? por umn circum~tuncin Jlnonceirn V. Ex. quer 

O Sn. luNQU~mA: -Eu lambem antes quero de1•og-ur uma lei que garunte a nnli"Uidade nos 
este. · mngistrados nn purte relativa no provimento 

O Sn. ConnErA :-Isto custn 0 dizei'; princi· das coma1'cos, isto ó, V. Ex. quer dar-me um 
pai mente por quem, como ou. não dcst•jn no::n 1· arbítrio· que eu niio guaro. 
ntlenções aos que aenbornm do deixar o exerci· O Sn. ColmEIA :-Vnmos apreciar isto. A lei 
cio dos cargos rnini>teriaes. niio derogou n J~gislaçiio nnterior na parte re· 

Como, porém, tive do trovar com o mini~to· lntivo ao provimento d&s .comarcas senão para 
rio passado maiores contendas para sustentar o d~r preferc!ncia nos juizes avulsos que porce· 
principio dn Jegnlidndc, CJUO nn minha opiniiio blllm vencuncntos, hnvcndo comarcas va"as da 
ó o que ainda pó do li v ror o pniz de graves com· mcsmu entrancia. Ao que o juiz de direito avulso 
moções, vou sendo agora ministerial ; neste tem direito é a uma comarca equivalente á que 
scnlido, de niio querer ll'abulhur para rcstou·ra- deixou. · · 
çiio do regímen anterior. Niio ó, porém, seu direito ser nomeado para 

O Sn. llEND~S DE ALl!E!DA: - São aguas que comarca do entrancía correspondente no seu 
já passarnm ; foi no tampo do clesbrnvomento; tempo do serviço. ' 
agora entrou-se cm nm regimeu mais regular. O Sn. DANTAS (ministro da justica) :-Onde 

O Sn. ConnErA:-Niio foi só uo tempo do deR· viu Isto? Uma lei de orçamento pode derognr 
brovamento. O nobre senador pelo Maranhão lois ospeciaes ? 
está quorendti CJUil eu di~n que, mesmo neste O SÍI. ConnEIA :-As leis especiaes não con· 
nnno, temos t1do occusião de nprel'inr novos trariam o que di!to. Um juiz de direito póde 
actos muito contrarias á lei revelados pelo mi· servil• cm comuren de !..• entronciu por tnnto 
nisterio. ncuol. tempo que só a deixe pura ser nomeado dos· 

OSn. TeJXErn,\JUNion:-ArJOindo. embargador. Assim dispõe o lei du reforma 
O Sn. ConnErA:-A outra iliegnlidude p1·aticndn judiciuria. · 

pelo nobre ministro do justiça, que nos netos ó O Sn. DANTAS (minisl!'O da justitJa) :-Por 
o mo1s al'oito cm violar n lei, porque em pa· antiguidade. 
lnvrns nu da hn que dizer... O Sn. ConnmA :-Logo, como se entende que 

O Sn. D.INT,\S (mi/listro da justipa):-Nüo tem o juiz de diJ•oito uvulso niio póde ser nornoa· 
roziio; o nos netos ainda mais. do pnrn comarca equivalente á que deixou 

O Sn. ConnEIA:-Nin:::uum ú cnpnz do praticar 
uma illegaliclndo com tuntn eiegancia o genti· 
Jozo como o nobi'O ministro. 

O Sn. ÍlANT.IS (mi~tistro daj~tstitJa):-Nos netos 
mesmo tenho sido o maiOI' l'espeitador da lei. 

O Sn. ConREIA :-Nos netos é o inais desemba· 
roçado .... 

0 Sn. DANTAS (minisl1'0 ela j116tiÇil):-Nüo, SO• 
nhor. 

O Sn. Conn&rA:-... tem reincidido no illegali· 
dade quanto 1i gunrdn nneionnl, o na quost:10 dn 
nomeoçiio dos juizes do direito avulsos poi'D as 
comcrcns vugas tom tido poucn nttençõo puro 

t • com n ,o/, 
gm i870 havonclo muitos juizos de diroito 

avulsos o rn·ctmulenclo·so fJ uc ccssnsso e~sn des
Jlozu que nnda justiflc:ll'a, incluin-so nn Joi do 
Ol'l'amcnto umu declaração do quo o governo os 
no'nwori11 du Jli'CJ'm·enciu purn ns comarcas da 
mo~mll Olltl'llllCill que l'llg'IISiCill. gl'll IIIOUif~Stll 
a inton~i•o do ie~isladOI', U:llu nfio queria soniio 
fnzor riscur dos liVI'OS do thcsouJ'O tlcspezn dos· 
necussnriu. Pa1•a osso llm tomou a providencia 
fJUe julgnru officuz. 

quando foi declarado tnl, sómente porque nd· 
quiriu o tempo de serviço nccessnrio pua poder 
se1• nomeado pura entrnnciu superl\tr? 

O quu não é lego! ó converter em direito para 
o juiz quo nüo estn em exercicio o que não o •í 
pnra o IJUO elfeetivamente se1·ve. 

O Sn. DANTAS (ministro ela juslifa):- Quem 
o diz niio sQu cu, é' a lei. 

O Sn. ConnErA:-Niio é n lei, nem n do i873 
que V. Ex. citou, nem outra. O que n lei diz é 
que seja nomeado pnrn comarca dn mesma 
onll•nncin. Si isto não priva o nobre ministro 
de nomear um j niz do direito ltVUiso que era 
do 1 :" cntruncia pora entrancin superior, tendo 
pnrn isso tOIIIJIO do serviço, niio se segue que 
seju tolhido de fnzor n nomeuçiio pnrn outras 
coma•·cus de i. • cntrnncio, si se derem vagas. 
Nem é admissivel qu~, tomando-se umn medido 
que, como S. Ex. declarou, é me1•nrnente flnnn· 
coira, so chegasse com elln i1 consoquencin in· 
teirumonte conti'Dl'ia; que, CJUCI'Ondo-se ncnbar 
co1u a dospoza quo trazem os juizos do direito 
avul<os, se viesse n ougmentnl·n; devendo 
notar-se CJUO esses juizes pttrcobom lntegrnl· 
mente o ordonndo, como se pratlcu com os que 
se oposentom dupois de servirem no longo 

·y •. ·, ' 
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espnço que a lei exige. Nunca se pretendeu tal, 
nem torta justincnçiio medida <lesto oi'Ciom. 

Eu cstimnrin, pot·a melhor apreciar os factos. 
que o nobre ministro tivesse ouvindo no sonndo 
os informupiies que lhe foram podidos ncercn dos 
juizes do dtreito avulsos. 

Disse S. Ex.: 
• Quereis dar-me arbítrio, que niio tenho .• 
Arbitrio toma o nobt·o ministro com n intol· 

ligoncin que dó á lei. 
Si o nobre ministro se julgasse obrigndo n 

nomear o juiz do direito de comnrcn de i. • 
entrancio, que ficou nvulso, paro comnrcn do 
igual entrnnciu, nüo teria rle fazer as numerosas 
nomeações novos que tem feito. Ua Intel· 
ligencio que S. Ex. dú ó quo vem o nrbitrio, 
do qual nliás diz quo eu o quero investir. 

O Sn. DAN1'AS (minist1·o d<1 justiça):- Os 
juizes de direito avul>os é que r~clnmnm con· 
trn o que V. ~x. pretendo. , 
r o Sn. ConnEIA:-Niío quer isso dizer que níio 
proceda o que tonho sustentodo. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justica) :-E' do 
accôrdo com a lei. ' 

O, SR. CoRnEtA:-0 nobre ministro da justir.a 
diz que a pretençiio está de occôrdo com n lei; 
mas S. Ex. não é copnz de dizer que, de accõr· 
do com n lei. o juiz de direito que estü em elfe· 
clivo serviço pódo exigir promoçito Jogo que 
complete o tempo para elln preciso. 

O'Sn. DANTAS (ministro dtt justica):- Que 
n~o sejam tirados senão paro ontrnncia supo· 
riDr. 

O Sn. ConRIJ:IA:-Niío, senhol': ahi estrl o regu· 
lamento de 31 de Janeiro de 18~2 ... 

O Sn. DANl'AS (ministro da. justiça) : -Por 
isso e\les podem suhit' de uma i.' entraucia poro 
uma relação. 

O SR. CoRREIA: -• .. que no nrt. 23 garante 
apenas no j11iz de direito, que l'ôr nomoudo·cllefo 
do policia, comarca eqüiVuleute á quo linho 
quando n nomeação se realizou. 

E' o que está garantido e é j uslo. Mns não 
so pretendeu collocor o ,juiz do direito avulso 
em posi1;iio supel'ior o mnts vantajoso do que o 
do juiz em ell'ectivo serviço. 

O Sn. DANTAS (ministro clajustiçn): -Quem 
tem o culpa disto ? 

O Sn. CoRREIA: -Niio se traln de culpa. 
O SR. DAN~ As (minisÚo dajust•ça):- Apenas 

o que ho é que isto est{t mnl regulado. 
0 Sn. CORREIA:- E' que a lei está mal OX· 

ecutoda. 
Pela opiniiio do nobre ministro, supprimirln 

pela asscmbit'n provincial quulquor comaren 
de L• entruncin, o jniz, Ocnndo nvnlso, si 
já tem rJuntro onnos de exorcieio, udquire rli· 
rclto a não sor nomeodo, senão pnro comut·cn de 
2.• enll•nncin, Oro, sendo JIOucns ossos co· 
morcns, ns nomroçõcs se <limcultum o cndn vr!z 
avulta mnis u despezn que o legisludot· ~uiz ex
tinguir. 

E o nobre ministro diz CJUO cu lho quet•o dor 
nrbitrio, quondo 1\ elle rtuom toma o de nomear 

juizes do direito novos para comarcas de !.• en
trnncin, existindo avulsos que serviam om co
mnt·cos dcRsn cntrancin, com' o que, elo mo is a 
mnis, impodo por lon~o tempo ns promoções dos 
juizt•s du dirotto om elfoctivo oxercicio. 

Com o intcl\lgeneio CJUO S. Ex. dú á lei, não 
sei quando teriío destmo os juizos de direito 
avulsos; qunndo poderão obter acceso os que 
ostiio servindo.... · 

O Sn. DAN~As (ministro da justiça): - Isto 
apenas quer dizer que na praLicu a disposiçiio 
do orçamento não consultou todas os couve· 
nioncias .•. 

O Sn. ConnErA:-Isto npenus quer dizer que 
n intelligencio quo se tem dado está longe de 
conformar-se com o pensamento do legislador, 
de acclirdo com as conveniencias publicas. 

Vejamos uma consequcncla funesto de somo· 
lhnnte intelligencin. 

Um juiz de direito de comorcn do primoiro 
cntrnnciu estú a completar o quntriennio, e o 
nobre ministt·o uomêa-o chefe de ]lolicia. 

Terminodos os qnntro unnos do serviço, o 
no~re ministro o exonera, possa-o pnra n ente· 
geria dús ovulsos, e immediatamente esse jttiz 
llca com dil·eito a sct' nom!lodo para comarca de 
segunda entrancia, !JilO dó outrn sorte nno teria, 
percebendo integralmente o ordenado emquanto · 
o nomeaçtio não se eJfectua. 

O SR, DANTAS (ministro da ,iti.ltira): -Esta é 
a hypothcso fuvoravol; veja as desfnvoraveis. 

O Sn. CommrA:-Eis n intclligoncin gue o 
nobre ministro emprestn tí disposição do lei do 
orçnmonto de !SiO, ronovorla na que vigora. 

E, prnlicado este acto varias vezes, nunca 
mnis haverá ncersso paro os juizes que estilo 
em e\Tectivo serviço, assim perpetunrnento liga· 
dos its comnrcns de entrnncin mfOI'ior cm que 
servem. 

O Sn. DANTAS (ministro da jlMtiçn) dá um 
npnrto, 

O Sn. ConnmA:-A illcgalidndo, neste ponto, 
parece-mo manifesta. 

Antes do pnssnr a outro nssum?to, ,e já que 
rnllei no guardn nocional, devo informnr o S. Ex. 
que rcco~i dn provincin tio Mato Grosso cartas 
de co-rcll~'ionnt•ios importantes, om que, nlém 
de so mosll•;tr eomo so procol\eu nlmslvomente 
nas nltim"s elokilos, se nnrrn a intnrvent;lio in· 
dt•biln que no \los tiverum os otncioes recente· 
mPntrl nontondos, todus pertencentes no partido 
libornl, o que nlio set•in para notar ~i os antigos 
otnciaes, postos do Indo, niío se tivessem tornudo 
rccotnmonduveis por serviços de guerra o de 
dcs tac111110il tos. 

Apoznr tlo tu•ln, dizem·me que se recorreu 
no t1·isto nxpetlionle dns IJCtns fnlsos. 

O nohro ministt·o rlo corto se informorit da 
exnclidão dostns noticias. 

O Sn. DM'rAs (miuistro r/a}usti~a):-Sim, se· 
nhor, 

O Sn. CnRnEIA :-Com n docloro,lio do nobre 
ministt'O JliiSSIII'Oi 11 OCCU[IDI'·IIlO óo'm pontos dO 
sou relotot·io, rJne nlio contém tonto pnrto utll 
como so JlOderiu presumir 110 sou tumonho. 
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O Sn. DANTAS (ministro da justipa):-Niio hu 
quo ndmirnr. 

O Sn. ConnEtA:-V. Ex. prcfcl·in dnr noticin 
nominnl do todos os juizos do direito, munici· 
pnos, substitutos, nomondos, romovidos,otc., em 
voz do dnr n sun escinrecidn opinião sobro os 
vnrios ramos do serviço dn ropnrtiçiio n seu 
cargo. 

O Sn. DANTAS (ministro da justica):- Em pri· 
moiro lognr, snbc que tive pouco 'tempo. 

O Sn. ConnEIA:- Siio folhas e folhas cheios de 
nomes. 

Fnço ostn obsorvnçiio sómonte paro mostrar 
que muito mais proveitoso seria si essas paginas 
contivessem ns opiniões do nobre ministl·osobl'e 
os dilferentcs serviços dn repnrliçiio que dirige. 
. 9 Sn. DANTAs. (ministro da justi~a):-Dei opi· 

mno sobro quas1 todos os pontos,• 
' O Sn. ConnEtA:-Foi, pelo contrario, de. uma 
avnrezn muito pnrn sentir. 

O Sn •. DANTAS (ministro da justica):- Si é 
muito grande, censuro-se; nindn mó recordo do 
que disso nqui o nobre senador pelo Marnnhiio. 

0 Sn, LEÃO VELLOSO :- Quando fnllou no CD• 
lhamaço ou bncnmnrtc do nobre ex-ministro dn 
justiço. 

O Sn. ConnmA:- Entretanto não deixarei de 
prestar n devido nltençiio 'á• porte doutrinul do 
relntorio de S. Ex. 

A falln do throno bnvin, cm um dos sons 
topicos, dcixudo perceber a diveriJ'oncin, que 
factos posteriores têm tornado sulionte, entre 
os actunes ministros e seus nntecpssorcs. 

E' este : • A se~uronço individunl e de pro
priedade merecerão especial nttençiio do go • 
verno ... • 

O Sn. DANTAS (ministro dajustiça):-E' oxncto, 
c tcnho·me occupndo muito com isto. 

O Sn. ConnEtA. :- Ern umn mnncirn de dizer 
que esse importante rnmo do serviço nioo tinha 
merecido todo a nttençiio; ern um ponto do so
pnruçiio antro o rlue se havia feito e o que se 
pretendia fazer; nno so trntnvn de continuar o 
estado de cousas existentes,. trntnvn·se de mo
Jhoral·o. 

O Sn. DANTAS (mini.ltro dajustica):-0 npcr
feiçonmento é sompro n nossu osplrnr;üo. 

O Sn. ConnEIA: - Pois os seus antecessores 
quo ngrndeçum estn nspirnçiio do ministerio 
nctunl em ponto de tnnln gravidade. 

O que é certo é quo os factos uindn niio dilo 
testemunho do que tenhamos molhorndo om ma· 
tcrin de trunquillidudo ptlblicn o do sogUI·nnçn 
individuo! e do prop1•iedudo. 

A longo serio de c !'imos quo o nobre ministro 
nproscntu no sou relgtorio ahi üsl!l mostrando 
que, si ns cousas se niio modillcorom, o Bruzll, 
como jú tive occnsiiio do dizer, corre o risco do 
bnrburisnr-sc. 

0 Sn, MENDES DI~ ALMEIDA: -Apoiado. 
O Sn. ConnEIA.:- O que so noto em todo osso 

longo cupitulo ó n frouxldiio quo tem havido nu 
roprossiio dos crimes; poucos noticias so on· 

centram do ter proseguido regularmente a 
ncçiio da justiço. 

As phrnses do' relntorio silo ordinariamente 
pouco ~ntisl'nctorins: •Deu-se começo no inque· 
I' i lo, cujo rcsultnrlo se nguardn; fez·so o inquo· 
rito e Vld·se lho dnr destino; n nutoridnde pro· 
cede nu indnguçiio do crime i estio se trntnndo 
do renlizar n cnptura dos criminosos ; n .policia 
proseguo nus diligencins •.. • Horn é a declnrn· 
çiio de que os criminosos foram capturados e a 
sentença foi prGferido I · . 

Sobro alguns destas factos narrados no reln· 
torio podil'oi informações no nobre ministro. 

Pagina 9. • O sentenciado a gnlés perpetuas 
ijnymundo Furtado do Mendouçn assassinou na 
cndêo o condemnndo a igunl pena Eioy dos 
Snntos Paes. Foi processado o delinquente e de 
novo condemnado li mesmo peno. • . 

Purecc que, desde que se rcnlizn hypothese 
om que um crime desta gravidade ficn impune, 
e tal é o facto, nlgumn providencia se torno 
necessnria. 

• Termo do Tamandttá. Em 23 de Junho, na 
distancio do lPgua o meia dn cidade, foi trai· 
çoeimmento nssnssinndo o juiz municipal ba· · 
chnrel Fnmcisco de Assis Tavares, que em 
compnnbin do escrivão e mnis duas pessoas ia 
assistir a uma divisão de terrn>. 

• O presidenta du provincia fez logo seguir 
pura aquclle termo o chefe de policio, afim de 
providenciar sobre o processo e punição do 
nutur al'l autores do attcntado. • 

E' o coso de pedir no nobre ministro que com· 
plete n informnçiio. 

O chefe de policia ha de ter desempenhado a 
commissiio de que foi incumbido; e sem duvida 
o nobre ministro estará hnbilitndo a dor mais 
precisos i nformnções sobre esse grave crime. 

• Te1'11lO de Santo Antonio do Monte, - A's ~ 
horns da mndrugndn de 28 do Março ultimo o 
deleg-ado de policia João 'riburcio da Silva e os 
escravos do criminoso Pedro do Couto, nrmndos 
d~ garruchns e encetes, assaltnrnm n casa do 
juiz municipal do termo, bacharel Antonio PI· 
nheiro Lobo do Men~zes .Turumenhn, que pode· 
ria ser victimn dos aggressorcs si no estampido 
dos liras, que ellc mandárn dor de Ull1D janelln 
pnra o ar, niio acudisse a populnçiío pacifica da 
cidade. • 

Como se explica estn nomcnçiio de doliÍgndo 
de policia Y. No menções tnos concorrem para o 
estado deplornvcl em que se nchn n segurança 
individual. Núo sei si foi instnurndo o processo, 
e cm que c'stndo pára. O nobre ministro infor· 
mnrli ; e deve rccommendnr nos ptosidentes do 
provincin que sojom mais sever<1s nn escolha 
ilns autoridades policiaes. Autoridades como 
osso desacreditam umu situnçiio. 

O Sn. DA.NTAS ( ministl'o da justipa): - O 
delegado foi demitlido. . . 

O Sn. ConnmA :- Niío ó ostn n minbn questão, 
mns como pôde sor nomeado. E' o represen· 
tnnte de grnndo scrio de autoridades policines 
quo · so ttim nssignnlndo por identicn e triste 
celcbridndo. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA : -Apoiado, 
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O Sn. ConoEIA: -Avulta no rclntorio do 
nobre ministi'O n listo dos crimes commottido• 
(Jor autoridades. Contra isto mais do umn voz 
tenho clnmndo : tum havhlo pouco oscrupulo nu 
escolha de nutoridndos policines. 

O Sn. DANTAS ( ministro dr1 j11• Upa ) : -Pelo 
fnclo de ter um individno que exerce n nutoJ•i· 
dnde praticado um crime, níio se pó de conclu ii• 
que tenha havido pouco escrupnlo nos nomen· 
çlies. 

O Sn. ConnmA :-Eu comecei por dizer que 
nfio é só este crime ; que são numerosos os 
crimes desta espccie mencionados no relatorio ; 
c temos·mnis recentes noticias de outros. , 

Sobre alguns crimes ns explicoções do relato rio· 
absolutamente não salisrazem. Vejamos dons 
cnsos de quu me recordo agor·a. 

O primeiro ó o assassinato do juiz do direito 
do Pwncó, Que explicnçiio nos dtí o relutorio? 

O Sn. DIOGO VEwo :-Foi morto por ongaco. 
O Sn. ConnlltA: -0 aparto do nobre senador 

dispensa-me de le1· o que so diz no reiutorio. 
O Sn. DÁNTAS (ministro da justiça) : - N:io é 

tanto assim. O. nobre sunndur não leu todos os 
documentos; ou os porei á sua disposiçfio. 

0 SR. DIOGO VELHO :-Como niio Ó tanto assim? 
A synthese do relutorio e desses papeis, n ver· 
da de oficiai é que foi morto por engano. 

O Sn. ConnEtA:- Vejo que é neccssnrio ler 
esta parte do rclnturio (lú): 

' Com rererencin no assassinato do ex-juiz de 
direito de l'ianct'l, bncharel Vicente Ribeiro de 
Oliveira, inrormou o presidente da provinciu, 
cm t5 de Fevereiro, que pelas rliligencins em· 
pregadas ficou avoriguudo que graves e conti· 
nuas COiltestuções entro o alferes Fnu~tino José 
dos Anjos e o copitiio Seruphim Josó de Souzn 
Raposo dcrnm IogA r a que este, combinado com 
os bandidos Virintos, que viviam homisiados 
em sua casa o dos qunes oro eilc lli'Otector, pre
meditasse assassinar o mesmo aireres, fazendo 
antecipadamente PI'Opalar tui noLicin em Ca· 
baças e S. Josó, termo de Patos, por um seu 
cscra·vo de nome lzidro. 

• Com ciTei to, no dia i9 de Setcmhro de i878, 
ás 8 horns da munhii, os soltoudor••s Luiz ou 
Zéco, Viriato Thomnz, Antonio de Oliveira e 
Fuiío Baptista, por· si ou comu mandatar·io~ de 
Rnposn,emboscnrum·se un J.IDSsngem du Rinchiio, 
o quundo por aili passava o juiz d" direitu Vi· 
conte 1\ibeii'O de Oliveira dispnrnrnm-lhe o tiro, 
suppondo que o faziam sobr~ o nlre1·es Faustino.• 

0 Sn. DIOGj) Vswo : - Eis·nhi I 
O SR. DÁNTAS ( minist•·o da jttstira) : ....:. Eu 

tenho inrormnçõos posteriores n essa. 
0 Sn. DIOGO VELHO :- Talvez tragam DI· 

gumn luz sobrQ esse r,,cto. 
O Sn. CnnmnA:- Eu di~se que mencionnrin 

dons l'or.tos tlue no momento me occo1'rium, 
Passo ao outro. 

Occol'l'on no termo do Piío de Assucar, pro· 
vincia das Alagoas, 

O senudo ve1'Ú que n info1'maçiio contilln no 
relutorio niio póde set• tido por sntisfuctoriu 
( 16 ) : 

• No diu lQ tlo Outubro ultimo, qunnrlo o 
pngndo1· dn ostradn du fOI'I'o estava fazendo o 
pugnmenro nos Ll'nbnilrnclores, uppnreceu um 
soldndo obrio a lli'OVOC:II' clesordem, tendo-se 
nccommodado depois que nqucile cmprr.gudo in· 
tervoiu, anwnçando·o de mnndnr chamar o 
commn ndnnte do dostncamcnto. 

• Um indivitluo que ouviu estas pnlavJ•ns 
correu no destacnmonto o disse ao nlforP.s Cns· 
ti'O que estavam esfaqueando o pngodor o que 
fosse em s~u auxilio. O officwl immedinta· 
mente reuniu i6 ou 20 soldudos que se acha· 
vam no quarto! e seguiu. . 

•. Enr:ontrou em cominho o subdelegado, que 
lhe informou niio hnver novidade; mos o nlfe· 
res, não comprchcndllndo a resposta, continuou 
a sun murcha ntú no iognr do cunllicto, onde os 
soldndos cat'I'Cf:Uram bnronetn cnlndu sobro o 
povo ngglomerado, oceas10nando mortes o feri· 
mentos. 

• Com o comparecimento do promotor publico 
e do delegudo de Jloliciu, fez-se o corpo du de· 
licto e !ntJneritn policial, npresontundo o pro· 
motor sun donuncia. · 

• necr.inndo-se, porém, rJuo os amigos dos 
mortos e fcl'irlos rossum em represulia atncnr o 
destacamento no proprio quartel, o engenheiro 
em chefe du estrndn, n cuja disposição estovn a 
forçn, fel-a J'ctirnr pnrn o Penedo, de ac1:órdo 
com o clelt•g11do, sendo olln suh~tituidn por ou· 
tra que chegou da província cln Buhin. 

' Com ostu medidn ncnlrnurnm-so os unimos 
bastante cxnltndos, e ficou restn!Jelr.cidn a ordem 
publica. 

• Logo qno por tolegrnmmn con"tou n oecur· 
roncin 110 pr•esidonte dn p•·ovincia, fo7. alio por· 
tir pnr11 Pil•nnhns o chefe de policia com 30 
praças do linhn. 

• Das nverigunÇiles a qno procedeu estn nu· 
tnrirln~o veriflcon-so tor sido provocurlo o con· 
flicto pulo destucumonto, cujo commnndnnte, o 
alferes Custrn, rdins o!Ucial intclligont J e brioso, 
niin tevo n prudonci11 precisu para inrormar-so 
rletidumente untos do tomar qunlt]uer reso· 
luçno .• 

Niio póde sntisrnzer semelhante oxplicnçiio. O 
oif.,re5 encontrou o subdelegado, e~to disse-lho 
que mio huviu novid11do, elio niTo entonrleu 
essn communicnr;ITo, continünu o murcha; che· 
ganrlo, lll'remo•tteu coulro o povo agg-lomerndo ; 
e depois di7.·se que elie é um o!Uciui brioso, .• 

O Sn. MicNores nr. AL!IBCDA:-Foi por engano •.• 
O Sn. CunnEIA :-..• o qne por niío ter Lido a 

prudoncia precisa pnt•a informar-se detidamente 
antes do tomur 11 resnlu\•iio, pr11ticoLt 11s 1110rlos 
e ferimentos de que se traia, Esta explicaçiio 
está no caso do ser aceitu ? 

0 Sn. MENDICS DE ALMEIDA:- Na fuitn do qual· 
quer outru.,. 

O Sn. Conn&IA :- ll:is uqui como mesmo em 
rolaçiin u crrmes ne.<sus coudiçCios o relntOI'ÍO 
dt\ oxt~li•·n•;lies que nilo podo·rn ser reeobldas. 

O Sn. DANTAS (minisli'O da Justir:a):- Essas 
lnfnrmn,ões suo 11 mn111111 tlus 'uucumoutos 
officlncs, sobre que for•am redigluus. 

O Sn. C"RIIEIA :- l'odil'oi informnçiio no no
bre ministro sobre um crime I]Ue tovo alguma 
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cclobridado, o que é referido nu pagina 27 do 
seu rolatorio (/ri): 

• Na mndrugada do i6 de Fevereiro do cor· 
ronto anuo um violento incenclío destruiu 
parte do edificio em que funcciona a faculdade 
de direito do S. Paulo, reduzindo n cinzas qunsi 
todo o archivo da mesmn fncU:Iclado c a capella· 
mqr qa igreja de S. Fmncisco, contigua áquolle 
OdlfiCIO. 

• Attribuc·so o facto a um plano criminoso 
.por se ter vcrifir.ado que cm diversos lagares: 
mosns o papeis da secrctnrin da faculdade, fõrn 
vnsaclo um liquido semolhanto a kerosena. 

• A policia proseguia nus diligencias paro 
doscohl'ir os culpados.• 

Alguma notiCia posterior teve o nobre minis· 
tro a tal respeito, ou dever:\ o mystorio encobrir 
osso crime que cslt\ reclamando providencias? 

0 Sn. MENDES Dll ALMEIDA :- Isso SÓ com a 
eleição directa ... 

O Sn. ConnmA :-Na' parto do rclalorio em 
que o nobre ministro tratando da trnnquillidodo 
publica o segurnn~n individual occupa·se com 
estes crimes, disse S. Ex. (lê): 

• Os factos diversos, que se referem n esta 
epigrnpho ofi'erecem, com outros mol)cionndos 
cm exposições anteriores, motivos serias para 
exigirem a ninis desvelada atten~üo dos poderes 
JlUillicos, mesmo na fnltn do Ümn ostntistica 
bem apurada, que de corto havia de contribuir 
pura cnrrognr ns cílros do quadro. • 

Entretanto, ainda ha pouco uizia S. Ex. :• Um 
ou outro facto niio deve levar-nos a consoquon. 
aias gernes dcsfnvoraveis. • Não está a resposta 
nnr)uol!ns palavras do relnlorio? 

As cílros do c1uadro devem ser carregadas ... 
Os factos ostiío pedindo a séria attençiio do 

governo,.e o nobre ministro ..• 
O Sn. DANTo~.s (m'inisti'O i/a j11stiça) :-A .tom 

.dado toda. · · 

i. • Os processos de formação da culpa e 
nquollos cujo julgamento pertence nos juizes 
do i.• lnstancia niio podem ser expedidos só· 
monte por dons juizes, que tenham lambem a 
incumhoncin do presidir no jury. 

2.• Os juizes que foram applícados sómonte 
aos processos cr1minnes ficarão menos habili· 
tndos para o julgamento de todas as causas que 
c9rrcm pol~ tribunal superior, em que tom de 
VIr a funcc10nar. · 

Outra idéa que o nobre ministro apresenta é n 
extíncçiio dos lagares do juiz municipal na , 
qual insistiu.muito no discurso a que mo tÓnho 
refm•iúo. !las S. Ex., tratando deste assumpto 
nponns cogitou da difficuldnde proveniente d~ 
crcnçiio de muitos comarcas pelo consequente 
nugmento.de despeza. 

Entrotanto,niio cl só por esta Indo que o nobre 
ministro deve encarar a questiío; hn outros 
pontos de maior considernçiio... ·· 

O Sn. J?ANTAS (ministro i/a justiça) : - Nem 
eu neguei. 

O Sn. GounmA : - ... quo dovom ser ponde· 
rndos quando se tratar do extinguir os lo.,ares 
do juiz municipal e do substitutos... • · 

O Su. DANTAs (ministro da justiça):- Na 
reforma isto será nttondido. 

O Sn. ConnEIA :-Devo-so attender muito nos 
casos. de habcas-corpus e nos recursos de pro· 
nuncw. 

O Codigo do Processo providenciou pnrn que 
qualquer individuo preso illegnlmente possa logo 
obter ordem .de lwbea.~·corpus. Como se oxccu· 
tarü esta salutar providencia nas .comarcas lon· 
ginquas,extinctos os juizos municipacs? Estando 
distante, muito distante, o tribunal da relaçiio, 
que é o que tom .de apreciar .os actos do juiz de 
direito , por quanto .tampo durarn a prisiio 
illegal? Da mesma sorte, quanto .tempo ;dccor· 

O Sn. ConnEtA:- ... ainda niio tratou de roa. rerú para .que haja decisüo sobro os recursos 
Jizar nenhuma das medidas quo indicou em seu do pronuncia? . · 
.rclatm·io como necossurins pura melhoramento Vê, ·pois, o nobre ministro que qucstilos de 
do actual estudo .de cousas. O quo S. Ex. ;voiu mais .altn monta que a financeira, que nliás.niío 
propor foi aquillo que .niio estava no relatorio : deixa do ter importancia, ,devem ser madura· 
um chefe de policia especial na regiiio do S. mente consideradas quando se tratarde.levnra 
Francisco, medida contestada com solidas tun. :ofi'eito a idéa .que o uobre.ministro propilo,no seu 
.dnmontos. rolntorio o sobro a qual insiste. 

Como eu disso que .havia de occupar,me.com :0 ,nobre ministro .não as ,deviu,ter ,esquecido 
a purte dontrtnvl do relataria, muito pouco quando, no sou ro!uto~io, eropoz o,no.sou,dis· 
.desenvolvida, e mesmo não completndu·no dis. curso insi$tíU ,pela .extincçuo ilos jui~os muni· 
curso proferido pelo nobre ministro em ~O do .cipnes. . 
moz passado, que é u ultímn ediçiio do pensa. As principnes difficuldndes ,que contra ,esta 
.monto.de s. Ex; sobro o assumpto, vou fazer medida so:otlllrecem, o nobre ministro niío as 
:algumas observações pnrn mostrnr.que ;prestei ·considera. 
to.da a nttonçíio .ás .opiniões do nobre •IIli·.· o Sn.·DANTAS·(minístro dajusti~a):.;.. Si.ninda 
DISiro. . - "' · · t I 

n fi · ~ . ài . a· . . ·nua oueroci o meu proJOC o · e ro·mo no Iii ••. '-or·qamzac o JU teiUria d 
. a•administraçrio da jtestiça.' • .O, Sn .. Co.nnEIA.- Mas c.omo hei e ·lr~ln.r da 

·Ahi o nobre ministro indica ·em Jlrimairo .. Pnr.!e.do~trmal,do relntorw do,nobro mm1stro 
Jogar ·estn·pi•ovidonciu -sepnrnr n jurisdicciio· senuo,nsslm.? 

.•orlmlnal da :1.' inslancin.na côrte. o conflal·a .o Sn. DANTAS 1 (111i11istro ela JnsU9a),dâ .,um 
a 'dous:juizes , que ·se ·revezem nu presidencin aparto. . 
do•jury. _ . . . .. _ 1 .O .sn. ConnmzA:-V. :Ex., depois:do .expôr 

.!1\ ~oncontraçu~ em !lous.JU!ZOS da jum,dJcçuo· esta idl!n, .. trata. do refutar .as razõos .. quo .sa lhe 
:crh~mnl. do .1. • mstnnclu nu, côrte ·trará mcon· · podem oppor, e,.u meu.ver, esqueceu: as prin· 
VCnlCUtes : cipnes. 

V. IV 46 
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Sinto quo nn parte doutrino! do relntorio o · ção o pl'ocesso que lho (ÓI'a instaurado, pois 6 o 
nobre mmlstro fosso tão nvnro quo, por mais ncórcliío do i7 de Junho do mesmo anuo, 

. que eu respeite ns suns opiniões, por mais que • Estnvn portanto o nomeado, nn occnsiüo 
dosojo mostrar-lhe o nproço om que ns tenho, em que o fo1,iimpo, niío diremos de culpa, que 
nüo posso alongar nesta mntorin ns minhas ob· nunca teve, nem de pena, que niio lhe podia 
sorvnções. ser imposta, mns do processo crime, por jã ter 

O nobre ministro da justiça nomeou dosem· sido julgado improcedont~ o que lhe tõrn ins· 
bargador dn relação da Bahin no juiz de direito tnurndo. · 
Rocha Viannn, quando respondia n processo do • Mns o Sr. Rochn orn réo ... 
rcsponsabilidndo pornnto nquelle tribunal por O Sn. SARAIVA (presidente do conselilo):-Que 
netos prnlicndos como chefe de policia da pro· róe 1 . 
vincia. A nomençiío, em Ines c1rcumstancins, 0 Sn. ConnElA:-Pois não respondia a pro· 

· motivou nesta casa o na camnrn dos deputados cesso? Domais, nüo posso ler senão as palavras 
observações que os factos posteriores vieram que nqui so nchnm. 
mostrar que oram da maior prooedcncin. Nós 
ponderamos que o nobre mmistro devia ter O Sn. DANTAs (ministro da justiça):-V. Ex. 
esperado poln decisão elo processo a queres· sabe o sentido em que reclamamos. 
pondia o chefe do polícia, que não havia ur· O Sn, ConnEIA:-(continuando a lei') 'l\lns 
gencin em fazer a nomençiío, e quo menos ne· o Sr. Rocha Vinnna era réo, ostnva o seu pro· 
cessidnde hnvin àe suscitar qualquer questão cesso pendente da decisão dn rela9iio de s: Sal· 
que desta nomeação proviesse, noticinndo·a por vndor, 0 antes ·que o tribunal o ueclarnsso in· 
telogrnmmas não só no presidente da tlrovincia, noconte, o Sr. ministro da justiça o converteu 
mas tnmbom no presidente do tribunal da ro· em desembargador, o deste rriodo elevou o réo 
lnção. á posição de collogu de seus juizos. • 

Com olfeito, desta nomeação nnticipudn, destn 
soffroga communicnçilo por telegrammo, nn ves· O Sn. DANTAS (minísh'o da justíça):-Pelns. 
porn ilo julgamento, resultou que 0 tribunal dntns mencionadas, se va que não so podin co· 
Julgottdovor sustar a murcha do processo. nllecer aqui dessa despronuncia. 

O Sn. ConnEIA:-Como? 0 Sn. MENDES DE ALllEliDA ; -Para que lauta 
sotrreguiduo? O Sn, NUNES GONQALVES:-Não havia tempo. 

O S C T d . O Sn. ConnEIA: - O Sr. desembargador Se· 
n. onnmA :- eve o processo e vn· pnrn bastião Braga foi nomeado por decreto de !.~ 

~e~~~mo tribunal de justiço; o o que sue· do Julho do 1873, um mez, monos tres dias, 
o supremo tribunal reconheceu quo 0 nro· depois de julgado improcedente o processo que 

cesso fõrn indevida monto rotirndo do trlbu· lho fUra instaurado. 
nal da rolnçiío da Bnhin; e, pois, n intervenção O Sn. DANTAS (ministro dajustir.a) :-Seria 
que neste negocio teve o nobre ministro, além molhar examinar isto polos jornnes' do tempo. 
de perturbar o andamento de um processo cri· O Sn. ConnEIA :-O facto está avori.gundo. 
minai, retardou uma decisão de natureza ur· Nossos 27 dias havia do tor chegado a côrte 
gente; e o processo, que jã estaria terminado, nlgnm vapor vindo do ~lnrnnhão. 
ainda agora so acha pendente de dccisiío do 
mesmo tribunal, de cuja jurisdicção foi nrrnn· OSn. DANTAS (miníst1'o dajustiça):- Havia 
cada pelo teiegrammn quo o nobre ministro de ter ; talvez niío tivesse. 
expediU, contra o rcgnlnmonto relativo ás com· 0 Sn. MENDEs DE AL~IEIDA: _ Níio consta que 
municnçõos das nomeações quo so fazem pelo 

· ministerio da justi(m, e contra os precedentes. entiío se interrompesse a regularidade das vin· 
Na occasiüo om que disto se tratava, ponderaram gens dos vapores qllo navegam pnrn o norte. 
nestncnsn o nobre ministro e o honrado senador O Sn. NUNES GONÇALVES :-V. Ex. deve tO· 
pelo Maranhão, o Sr. Nunes Gonçulvcs, que mar em consideração o tempo preciso pnrn o 
!'neto identico dera-se com o desembargador acórdão passar em julgado. 
Braga nn relação do llfarnnhilo. 

No momento om que esta allegaçiío foi feita, O Sn. ConnElA: -Sem embargo de tudo isto, 
ou não podin aprecinl·n como posso agora, do· a sentença estava proferida 27 dias untes do 
pois quo li um artigo publicado no importante decreto an nomonçiio. 
Jornal do Mnrnnhiio, o Tcnnpo (lB): Nem o decreto foi logo cumprido, Siso quer 

• E' certo ter sido o Sr. 8ebastiiio Braga no· argumentar com a demora nu transmissão da 
mondo desembargador 11elo Sr. Duarte do Azo· noticia, nttondn-so tlimbem n que o decreto da 
vedo. Mas niío é quo ostivesso o Sr. Braga uns nomonçiio niio chogoulogo no Mnrnnhíio, 
condições em que so nchnvn o Sr, Rochn Niio houve pois, em relnçüo no processo do 
Vinnna; nom hn o que notar no procedimento dosombnrgador Braga, cousa. que s~ assemelhe 
dn relação de S. Luiz, julgando-se com potente com o quo praticou o nobre mmistro da justiça 
pura conhecer do um processo por cri mo de quanto no processo do Sr. Rochn Vinnna. 
rosponsnbilidado, instaurado a um juiz de di· Passo n tratar de um conllicto do jurlsdicçiio, 
roito. mandado levantar pelo nobre ex-ministro dn 

• Foi o Sr. Sobnstiito Brngn nomeado desem· justiça, depois que o tl'ibunal dn relnçi!o da 
bnrgndor dn rolnçiio do S. Luiz por decreto de côrte proferiu um ncórdlio em um pleito 
i~ de Julho de i873, um mo:: manos tres dias outro n directoria do Banco do Commercio o 
dopois tl~ jul,qaclo improcouonto pela mesma rola· alguns noclonistns dissidentes, para pedir no 
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nobre ministro que se digne do informar em 
que estado se acha esta importante questão. 

Sabe-se que a secção dos nc!l'ocios da justiça 
do conselho de ·estado foi ouv1da. O nobre m1· 
nistro dirá si já houve solução, porque o caso 
é, a meu ver, muito scrio. 

O neto que praticou o antecessor do nobre 
ministro não pódo passar sem maduro exame, 
porque, si minha lembrança niio falha, é a pri· 
meirn vez que se procede deste modo. 

.A loi que creou o conselho do estado e o regu· 
lamento de Fevereiro de i8~2 niío admittem 
ccntlictcs de jurisdicçãc, quanto nos casos jul· 
gados pelos tribunaes. 

Tive o cuidado de oxnminnr o que por parto 
do banco é minuciosamente referido a este 
respeito no relntorio apresentado i1 nssemblén 
geral dos accionistas, om 23 do mez passado, e o 
que sobre esse contlicto de jurisdicçiío escreveu 
o juiz relator do feito, o Sr. desembargador 
Joao José de Andrade Pinto, magistrado que 
póde dizer, como diz. no terminar o seu traba
lho, muito bem pensado, •que tem direito do 
fallnr de cabeça erguida, sem proj uízo do 
respeito com que venera as instituições publi· 
cas.• 

Sem querer proceder IÍ leitura de tudo quanto 
esse digno magistrado expõe contra o novo 
moía de embaraçar n acção dos tribunaes, não 
posso deixar de repetir já no senndo as suas 
primeiras palavras (lú): 

•AO procurador da corõu ordenaram os avisos 
do ministcrio dn justiça de 6 o W do Dezembro 
ultimo que, nos termos dos nrts. 2~ c 25 do 
regulamento n. 12~ de ri de Fevereiro do 18~2, 
suscitasse contlicto de jurisdicçiio entre o go· 
verno imperial e a rclaçiio desta côrte, por nmor 
de um acórdão deste tribunal na acção, que 
intentaram José Mendes de Oliveira Castro o 
outros accionistas dissidentes do Banco do Com· 
mcrnio contra a respectiva directoria. 

• O caso judicinflo 6 o da causa de nppollnçiío 
n. iG~~. na qual me tocnram ns funcções do 
relutar e de um dos juizes representantes do 
referido tribunal. 

, Pelo primeiro dos citados avisos foi moti· 
vado o contlicto : 

, Em llavcr.a 1'clação, cou1 o se11jnloamonto, 
annullado o commisso imposto pela dil'ectoria do 
banco nos mencionados dissidentes e 111anàado 
reaàmittil-os ; contmrim1do assim 11111 acto do 
,qoverno impa1•ial, que ·cm 1'esotuctio da consulta 
da secção de fazenda do con.lelllo' de estado, de 2~ 
do Abril de i877, comn11micado por aviso de 3 da 
llfaio do mesmo anno ao pl'eSidonto da~uellc banco, 
dcclm•át·a loQal a imposiçtio do comnusso. • 

• Assim abriu-se um recurso administrativo 
para os interesses prejudicados pot• um julga· 
monto do tribunal da relação, 

• Tumultuariamente llcou levantado esse 
conflicto com o eiToito suspensivo, por· unica 

'nutoridnde do presidente do tribunal, que, sub· 
stituindo-se nos juizes do feito e impedindo n 
ncçiio delles, arrogou n si. a disputa da campo· 
tencin o n actividade j udicinria ao mos mo tri • 
bunnl. 

• E, para desde logo ser obstado um ultimo 
julgamento, só dependente da propositura pelo 
relator do feito, preteriu-se a prtlvia formnli· 

llade dn audiencia dos juizos do acórdão dn dls; 
gutnda com potencia, como exigem os arts. 2~ e 
~ri do invocado regulamento n. 124. 

• E' manifesto o descabimento do contlicto 
suscitado. E u sua tentativa desconsidera a so· 
beranin e independencln do poder judiciat•lo. 

• A desconsideração para com esse poder 
ainda foi acentuada por posterior aviso do mi· 
nistcrio da j ustica, quo, a pedido so!Trogo dos 
interessados já nttendidos poln concessão do re· 
curso do contlicto, fixou um prazo curto nos 
juizes para responderem. Nem sequer raspei· 
tou-so o periodo corrente das férias dadas pela 
lei para o repouso dolles, nem ponderou-se a 
accumulaçiío de outros 11•abalhos serias de suas 
funcRõos. 

• Em taui circumstnncias bom pudera abster
me de qualquer resposta, aliás já dispensada 
para a effectividade do levantamento do con· 
flicto. Dai-a-hei, porém, por doferencia para 
com o poder executivo, guardando de mmba 
parte o respeito'dovldo aos poderes fundados na 
Constituiçiio do lmperio com igual supremacia. • 

Todas as razões apresentadas pelo dosembar· 
gador Andrade Pinto, merecem attenção, mas 
são longas, e eu não desejo abusar da paciencin 
dos meus honrados collegas, por isso apenas 
lerei ainda a parto cm que elle trata do eabi· 
monto do recurso, que é o ponto que hoje de
vemos ventilar, visto que a resolu~iio final do 
governo ainda. não foi tomada (lê): 

• CADll!ENTO DO CONFLICTO 

• E' a questiío preliminar. 
• O conllicto administrativo indiciaria, como 

recurso para reivindicar do poder judiciario o 
conhecimento da materia administrativa, foi 
instituição transplantada· de logislaçiío estran
geira para a do Imporia pela lei n. ~3~ do 
23 de Novembro de :18~1, que creou o novo 
conselho de estado, depois de abolido o da con
stituiçüo. · . . • 

, Este recurso correspondo a J urisdicção do 
contencioso udministrativo, que, contrnfeitamen· 
te e donois do muitos annos de pratica de nossa 
fórma do governo, está tambom introduzida no 
Imperio, com ns difficuldades oriundas de nosso 
mecanismo politico. · 

, Coilforme a sua fonte, a citada lei commet· 
teu ao conselho do estado n consulta do con• 
Oicto, para ser resolyida pelo governo imperial. 

, E' uma anomalia, que cumpro respeitar:-
0 governo, parte com_potidorn no conflicto CJUe 
manda lovautar, ó o ju1z dello I · 

. , Em todo o cuso tal recurso devo conoillar-so 
com a natureza constitucional do poder judicia· 
rio. A citada lei estli subordinada nos preceitos 
dn Constituição. . 

• Repugna á soberania e independoncin do 
poder judiciaria, que os seusjulgnmentos fiquem 
sujeitos á revisiio e censura de outro poder 

i~~n~~ssim como os juiT.cs .o tribunnes judicia· 
rios niio têm poder sobro notas administrativos, 
tnmbem não o tem n autoridade administrativa 
sobt'O julgnmonlos. 
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, Nn jndicnturn distinguem-se o conhecimento 
o o jul9ammtto dn mntm·in : por nquello so nt· 
tendo, 'o por este se decido. O julgnmonto é n 
plcnn mnnifostnçüo dn soberania do poder judi· 
cin1·io. 

• Accrosco que nnquelln causo jil ficou fir-
mada, como autorizo n loi, n compotencio judi· 
cinrin: decidindo-se assim, nas duns instancins, 
uma oxcepçiío declinntorin. A provocnçüo da 
conflicto administrativo veiu, poróm, ·desau· 
tornr nr(uelln decisiío, contrapondo o poder 
executivo no judicinl'io. 

, Ao conhecimento, o nua no julgumonto pódo 
sómento tor npplicaç1io o recurso administrativo 
do conllicto, 

• E é isto o que se infere do proprio Rog, 
n, i2~ do ti de Fevereiro do 18112, 

, Ali i se dir. no nrt. 211,,, • tive/' noticia elo 
quo al91tma autortdada judicwrta &ST,i. offoctiva· 
monto 'cnNuECENDO do oDjtclo administl'ativo.,, •' 
Portanto ó durnnto a nccão do conhecer, e nüo 
quando com o julgamento j!t ficou conhecida a 
mataria, fJIIO nrJUOlle regulamento manda pro
vocar o conOicto. 

• No entretanto o aviso do ministerio dn jus· 
tiçu do 10 de D.•zomhro argumento com a pon
dcncia dos embargos, nlilís officientos sobro 
muterin diversa da do conflicto suscitado. 
_ • Os ombnrgC!S, recur~os. dns sentcnç.ns n que 

sao opposto>, nua os elunmnm o nponns fuzem 
roconsidornl·as pelo mesmo jui~ com o jul· 
gnmento delles. - Prcsuppõom o autoridade 
dos sentenças emhargodos, impedindo sómente 
que sejam tidas pela vordndo, pam tirar· lhos a 
forçn executiva. E, pois, nndn importo porn lo· 
gitimnr o recurso núministrntivo rJo confiicto n 
clrcmnstnncia de estar embnrgodo c. julgamento, 
porque, apczar disso, é j tllgamento vigente. 

' Ainda no mesmo sentido ostá a retlncção do 
nrt. 2ti, exprimindo-se : •. . • o pi'Ocltraclol' ela 
corôa. ordonaní que cesso todo o ullel'ior proco
diuaonto. • 

• Conformo a hiernrchia judi<linria, o pro
curador <ln corõn não é sa]ierior no supramo 
tribunal de justiça, nem :i relnçiio, para dar
lhes ordens; e pois deixaram do ser cogitados 
por aquello regulnmonto os casos do conheci· 
monto dos referidos tríbuunes. 

• Isso, porém, niío foi uma lacunn, o sim 
uma oxcltlsiío proposital o juridicn. Nos e.nsos 
contenciosos submottidos á relnc;io e no su
premo trillunnl da jtlsliçn já ha julgamentos 
da primeira o das duns insiancins, sendo quo 
em qunlquor dollns oxeJ'CO·so n sobornnin do 
poder judicia rio; o, como o citado regulamento 
não linha do considerar seniío a hypothcse de 
conlwcimonto, como fiwrn no urtigo nntecodonro, 
e não a do julgamento já proferido, estabeleceu 
a ncçiio imperativa do procurador dn corôa 
sómente em relação no conhecimento por juizes 
do primeira instancln, que lhe são info1·iores om 
graduação, e quando o objecto administrativo 
pódo nchnr·so no estado iutogral do simples 
conhecimento judiciaria. 

• As sentenç.ns siío só mente remodiavois por 
outras do mesmo poder, e pelos recursos o 
meios judicinos quo estão estabelecidos nn lei. 
O caso de sentença de juiz incompetente osttl 
previsto na logisluçiio clvil o 1111 commorclnl, 
com n comminnçiio de nullidade (Ord. do L. 3, 
Tit. 75, Art. 080 § L• do Reg. n. 737 de 25 de 
Novembro do 1850). E. portanto, si pelo julga· 
menta se tiver conhecido de objecto adminis • 
trativo, outro recurso niio hn seufio o dos meios 
judicines para onnullar o julgado, pelo motivo 
dn incompetoncin do j 11iz 011 trib11nnl do quo 
emonou. 

• Isto posto, ó consequente o descabimento do 
conOicto ordonodo pelo mi nistet•io dn j ustiçn. 

• Refcro·se o connicto a umo cnusn jú jul
gada nas duns instnncios, o por tres ncórdiios 
dá relniiío. 

• E foi especialmente motivado no julga· 
mento do um ncórdiio. 

c Do mnnoirn quo o governo imperial pro
tende por e~to meio subordinar ti sua autorl· 
dado o j11lgado de um tribuno! suporlor do jus· 
tlçn, a modo de cossnr;ão. · 

• Escusada ora a argllmentaoão especiosa com 
os emiJargos ao acórdão, quando o citado aviso 
chegou it doutrina do cobet• nté nn execução 
dolle o levantamento do confiicto. 

• Isso ó dosvi1·tunr a co1ts<' julrtadn, -que as 
lois mandam respeitar, cmqunnto niTu fôr un· 
nullnda pelos moias competentes a respectiva 
scmtcnçn., 

O Sn. Droao YET.no :- Este eonfiicto foi um 
attentndn inau~ito. 

O Sn. ConnEu. :-O nelJro senador pelo Rio 
Grande do Norte diz que osto confiieto foi um 
nttontudo inaudito. 

O Sn. D1oao Vm,no :-Apoindo. As ollegoções 
lidas são verdades inconcussos. Follzmonte 
ainda hn nn magistratura juizos qUI) sabem 
hont•al·a o elevai-a á altura conveniente. 

O Sn. Connll!A :- Nüo posso deixar do pedir 
ao nobre ministro info!·mnçõos sobro n mnrchn 
deste confiieto, contra cujo levantamento so ai· 
çam considerações de tal ordem. 

Não antro absolutamente nn apreciação dn 
questão quo entro si movem os interossndos, 
não sei quem tom rnziío; o meu uníco ponto ti 
disputar no governo o meio de que lançou milo 
neste ·caso, por não considera l-o leg-al. 

No longo periodo decorrido ·depois da pro· 
mulgoçno do lei que croou o. conselho de estn· 
do, não me consto que fosse alguma vliz empre· 
godo o meio do que agora se usou paro obstará 
marcha sereno dn autoridade judiciaria. 

0 Sn. DIOGO VELIIO :-Apoiado. 
O Sn. Connl!!A :-Com estas observações só 

tenho por fim mostrar que fnlln no governo a 
nttrlbutçiie do que se serviu neslo caso, pnrn 
'\ue n le1 soja respeitada, e não se. _firme seme· 
l1ante precedente. 

·Esporo pelo parecer da secçiio do conselho do 
estado o peln decisão do nobre ministro, porn 
então pronunciar-me completamente sobro o 
nss11mpto, si assim o exigir o cumprimento dos 
meus devores de representante do noção. 

As questões q11e entendem com n mngistrnturn 
siio sempre multo dignns de ocaupnr n nttonção 
do poder legislativo. Um juir., st ó objecto de 
publlcn veneração qunndo se nsslgnala pelo 
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constante dosvollo na distribuição dn justiça, 
pela rectidiío o probidade, torna-se um dos 
maiores flngellos publicas, quando incorre nn 
ínfamnnte pecha devennlídndo. 

Foi com mnguu que li no jornal que tonho 
nas miíos, o quo ·posso pnssnr ús do nobre mi· 
nisu·o, suspeitos dessa ordem em relação n ma· 
gistrados que servem na provincin do Pará, 

Niio sei si siio fundadas, não desejo ser já· 
mais écho da cnlumnin, e sobretudo em casos 
desta gravidade. 

Mas, impressionado como estava, cresceu n 
minha magna lendo estas pnluvrns no discurso 
proferido Ull cnmnrn dos deputados, em sessão 
ao iG do corrente, 11elo Sr. conselheiro •rito 
Franco, representante dnquelln província : 

• A' oxccp~iio do nosso collega o nobre depu· 
todo pela Plll'ahyhn, qtle é juiz da 1..•· vara da 
cnpitul, os deus juizos são ambos conservado· 
res: o Dr. Cirne Lima e o Dr. Murnnhonso; c por 
politico não havia rnziio para quo se oscolhosso 
um e uiio outro, o por intagridado ninguem pro· 
feriria no Pnrú o Sr. Dr. Mnrnnhcnse no . Sr. 
Dr. Cimo Límn. • 

A inte~;:ridudc do um juiz collocndn em nível 
inferior a de outro I u nobre ministro devo in· 
formar-se perfeitamente ... 

O SR. DANTAS (ministro da iustipa) :-Já o fiz, 
desde que li esse discurôo ; o acho que este ma· 
gistrudo à ova ser o pl"imeiro intcressndo em li. 
quidnr isso. Faço essa declaração á vista do que 
disso o nobre senador. , 

O SR. ConnEIA : -Sou extremamente susco· 
ptlvol quuntlo so trata de questões que enton· 
dom com n integridade dos mugistrndos. Entre 
as maiores desgracns do um poiz está a do serem 
confiados os diroitós dos cidtidãos a mãos impro· 
príns. · 

O SR. DANTAS (ministro da iustiça) :-Apoiado. 
O SR. CoRREIA :-Os factos devem ser comple· 

lamente esclarecidos ... 
O SR. DANTAS (ministro dajustipa):-Apoiado. 

O Sn. CoRREIA:-..• de moil.o que, dndn a 
injustiça da nccusação, não soffra n reputação do 
magistrado. . 

Com rnziio nssignnlou o nobre ministro na 
énmnrn dos deputados n importnncia da repnr· 
tíçiio o seu cargo. · 

Eu n reconheço, no ter do concentrar o meu 
e~irito sobre os numerosos nssumptos com que 
nua ·posso deixar de entreter n nttenção de S.Ex., 

Apeznr de já me ter occupndo, no fundamen
tar requerimentos exinidos pela urgencln das 
r.ircumstnncins, com afguns desses nssumptos, 
siio muitos os que devia reservar para esta occn· 
siilo; e niio ó largo o 'tempo de que posso dispor. 

O nobre ministro entende que, uma vez cren· 
das comarcas pelas nssembléns provincines, só 
cube no poder legislativo votar n quantia pre· 
cisa para o pagamento das despezos resultantes 
dessas cronçõos. Niio posso concordar com 
S. Ex. A nltribuiçiio da nssemblén provincial 
para legislar sobre n divisão judiciaria niio é 
mais importante do que n do poder legislativo 
para decretar a despozn publica. Nenhum po· 
der tem o direito ile lançur impostos gernes 
senão o poder legislativo, para pagamento do 

dospozns por olie julgadas indispensnveis no 
livro exercício do suas nttribuições. 

Si o principio do nobre ministro fosso exacto, 
as assombléos provincines poderiam crear tantas 
comurcos que viessem perturbar profunda monte 
o equi!ibrio entre n receita e a tlespeza gerfil ; 
o nenhum meio restava no poder legislativo 
para resguarda J.o. 

Sabemos demais pelo proprio nobre ministro 
que comarcas se tem crendo som respeito nos 
preceitos da legislação ; que se tilm crendo co· 
marcas onde não hn termos. Devemos· ficar de 
braços crusndos diante da illcgnlidnlle ? 

0 Sn. DIOGO VELIIO:-Agoru vamos dnr di· 
nhoiro pnrn algumas comarcas nessas con· 
diçõos. · 

O Sn. Conm:IA:-Não se póde dnr. 
O SR. DANTAS (ministro da justi;.a):-Estnmos 

em um trihunnl do censura. 
O Sn. CoanmJ,\:-Niío estamos em um tribunal 

de censUI·a, mas lambem niío estamos om uma 
ch:mcelinriu. E convem não esquecer que hn 
actos legislutivos provincines que a· nssemblén 
gerai terno direito do revogar. 

O Sn. DANTAS (minish·o ela justi!:a):-Não hn 
direito contra direito.· 

O Sn. CoaREIA:- Então a opinião do nobre 
ministro não 6 exacta, porque quer crenr um 
direito a favor dos nssembléns provincines co!ltrn 
o direito superior da nssemblén geral logtsln· 
tivn. Sí podasse haver conflicto, nunc~ s~ po· 
dorin opinar regularmente pelo sncrtfiCJo dn 
autoridade geral. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):-V. Ex. 
som querer vai além de tudo. 
·O Sn. ConnmA:-Nãovou além do tudo; re· 

salvo n integridade do direito da nssemblén 
geral para fixar n despezn do Estado. 

Elia devo usar desse direito livremente, com 
inteira responsabilidade, que não hnv~rin, si 
outro papel lhe niio fosse reservado senuo o de 
curvar· se reverente dianto de netos das assem· 
bléns provincines que, augmentnndo n dospezn, 
niiús de sua exclusiva competenciu, n forçassem 
a lançar impostos. 

0 SR. PARANAGUÁ:-0 que é cor.to. iÍ, q':le *S 
nssembléns provlncines compete a diVlsuo JUdt· 
cinria. 

O Sn. ConnEIA: -Compel.e;lhes a crençiio dç 
comarcas, mas não podem tmpor ·medtdns n 
nssembión gernl. . 

O Sn. SAIIAIVA (presidente 1o co.nsel11oJ: -St 
n nssemblóa geral não tiver dmhetro, ellns pn • 
gnrão nos juizes. 

O SR. ConRI:tA:-Isso sim. 
O SR. SARAIVA (presidente do con~elho) :;:-Mas 

póde-se dizer que não ba dinhetro? Nuo nos 
achamos nesse estado. . 

O SR. Connli:IA :- ~ão se trata d,lsso ; n questão 
não estú sendo collocndn nos dovtdos termos. 

O SR. SARAIVA (prcaidonto do consollto) :-A 
nssomblén gernl não tom o direito de_ negar 
fundos si os tiver. A nssemblón geral nuo cor
rige desso·modo o~·nbusos. 
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O Sn. ConnEIA:- Não se trata do corri~ir 
abusos, do nvcrigunr si n nssombléa provinctal 
procedeu bom ou mal; o que se tom do ave
riguar ó si a nssembléa gornl é obrigada n votar 
f\}ndos para cumprimento de lois provin· 
cmos. 

O que não se póde é dar atreito geral obriga. 
torio a neto das logísluturas provínciacs. A sua 
c~m~otoncia niio vai nlóm do terrilorio da pro-
vmcw. • 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho) : -Nno 
ó este o meio do corrigir. · 

O Sn. SARAIVA (]lresidcnto do conselho):-E' 
obrigada. 

O Sn. PAnANAGUÁ:- V. Ex. abandonou a 
bandeira da legalidade. 

O Sn. ConnEIA :-Estou perfeitamente nn le· 
galidnde, niío disputo ás assembléns proviu· 
ciaes os seus direitos ; a minha questão versa 
sobro o nlcnnce do Reus actos. Qt1ero, pelo con· 
traria, salvar a legalidade, {Jois que nüo ha le· 
gnlidnde maior do que n de manter n plena at· 
trlbuição que o legislador constituinte conroriu 
ao poder legislativo de decretar livremente a 
despeza geral. 

0 Sn. LEÃO VELLOSo:- De hai•tnonia.com os 
princípios. 

O Sn. Conm;:IA:-Os principias niio consentem 
a sujeição da assembléa geral ás assomblóas pro· 
vinciues. 

O Sn. SARAIVA (presidente tio conselho): -llc· 
formo o Acto :l.ddicional. 

O Sn. CoRREIA:- Nüo está em questão o Acto 
Addicioual, que n1io preceitua sobre despezas 
geraes. 

O Sn. DANTAS (minish•o da justiça) : -O 
11oder geral devo fornecer fundos para ex· 
ecuçíio das leis que emanarem dos poderes com· 
patentes. 

O Sn. Conn&IA:- E devem as nssembléns pro· 
vinciaos votar fundos para execução do leis que 
emanarem da nssemblén geral? 

Corra pelos cofres provincines a despoza com 
os juizes do direito, como antes da lei do orça· 
monto de 18~:1 ; o cessa a divergoncin cm CJUO 
estou com os nobres senadores, pois nunca dis· 
pulei ds assombléas provincincs a sua nttribuipão 
quanto 1i crençüo das comarcas, do accôrdo com 
os principias da legislação, porque niío pódo 
bnver comarca onde níio possa bavor termo. 

No que não posso absolutamente concordar é 
em que a attribuiçiio dn nssemblón geral de fixar 
a despczn JlUblicn soJTrn rostricçiío ou impo· 
siç&o de poder algum; de mouo u ser o poder 
legislativo forçado a votar impostos para paga· 
monto de dospeza, n raspei to de cuja necessidade 
ó tolhido de resolver. 

O meio que tenho lembrado para pôr termo a 
estas questões ó o de distribuir pelas provin
cins o que em cada uma dollas actualmente se 
despendo com jllizes de direito o promotores 
publicas, passando para o cofre provincial a 
despeza respectiva. 

0 Sn. DIAS DE CARV.\LIIO:- Apoiado. 
O Sn. ConREIA :-Cada provlncia augmonto 

então es~a despezn, si lho aprouver. 
O Sn. D.\NTAS (!nt'nistro da justiça): - Niio ha 

do nugmoutar, ha de recorrer no poder gernl 
para o!Jtero nugmento. 

O Sn. ConneiA : - Eu suggiro o meio que 
me occorre ; o nobre presidente do conselho 
di ró qual é o mais acertado. E si ha emenda da 
commissão consignando quantias para serem 
despendidas com comarcas crendas sem respeito 
aos preceitos legues, comarcas crendas onde 
não ha termos, votarei contra ello. 

O Sn. DANTAS (nlinistro dajustipa) :-Pois: 
não tem razão. 

O Sn. JuNQUEIRA: -Ora, senhores, comarcas 
ando niio hn termo I 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA : - São comarcas 
sem termos. 

O Sn. JuNQUEIRA: -Quer dizer comarca que 
não é comarca. 

O Sn. ConnEIA : -Esqueci·me, quando tratei 
de netos do nobre ministro que reputo illegnes, 
do um que supponho estar neste caso. llcfiro· 
me ao aviso que o nobre ministro expediu ao 
presidente de Minas Geraes, em 1.5 do mcz pas
sado, nestes termos : 

• 2.• secção.- Rio do Janeiro.- Ministcrio 
dos negocias da justiça, i5 do Julho de :1880.
Illm. c Ex. Sr.- nospondendo no o meio n.l.61. 
do 1..• do corrente, em quo essa presidencin 
submctteu á decisão deste ministcrio a consulta 
do i. • tabolliüa do termo do Curvollo sobro os 
casos em que póde ser cassndn a nomeaçiio do 
cargo, que elle exerce, de officinl da registro ge
ral do hyjlotbecns, declaro a V. Ex. que, devendo 
subsistir, emquanto pormittirem as convenien· 
cias do serviço publico, ns designações feitas 
pelos ~residentes de província em virtude da. 
dispostção do ~ 2.• do nrt. 7.• do regulamento 
annexo no decreto n. 31!53 de 26 do Abril de 
1.865, niio têm todavia o caracter do vitaliciedade 
e podem ser cassadas por motivos ponderosos, 
que ficam :í prudente apreciação dos mesmos 
Jlresidentcs, pois que a lei os nüo definiu. 

, Deus guarde Q V. Ex. - U. P. ele Sou.:ra 
D,mtas .-Sr. presidente da provincia de Minas 
Geraes. • 

Considero este aviso como menos rcspeitndor 
do preceito da legalidade , e vou dar as razões. 

O Sn. DANT.\S (ministro da justiça):- Ha de 
ser difficil. 

O Sn. ConnEIA :-O nobre ministro entende 
que o registro geral do bypothecas, annexado a 
um dos oficias de justiça ... 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça): - Niío 
posso dar vila Jiciedade n quem niío a tem por 
disposição da lei. 

O Sn. Conmti.\.: -Tenha a bondade do ou· 
vlr·me. 

O regulamento que o nobre ministro cita, do 
23 de Abril de I.Büü, dispõe no nrt. 7 .•: 

O Sn. CommiA : - Assim se pratica com o 
auxilio pnrn a força policial nas provlncins. 

• O registro gernl.llca encarregado, conforme 
o nrt. 7.' ~ a." du lot : 

• § :1.• Aos tabclliucs cspoclaos que existem 
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actualmente ou forem crendos pelo governo nns 
cnpitnos dns provincins quo alnd~ não OR têm . 

• § 2. o Ao tnbelliiío dn cidnde ou villn princi
pnl ae cndn comarca. que fõr designndo. pelos 
presidentes dns provmclns, precedendo mfor· 
mnçucs dos juizes de direito.• 

o pensamento que transpira do regulamento 
é o de crenr um oficio especial para o registro 
de h.rpothecns. Mas, como só nus cnpitaes das 
provmcins teria sufficio1Jtes vantugon~ o func: 
clonnrio, não se pôde estender a medada, e foa 
necessnrio encnrregnr do registro a um dos ta· 
belllães, nos termos do citndo art. 7 ,o§ 2.• 

Não ficou, porém, o presidente dn provincia 
com constnnte nrbltrlo pnrn a designnção. 
. Depois do ayiso do nobre J!!.inistro, póde 

trnnsferir o rogastro de um tnbelhuo p~rn outro. 
O Sn. MENDES DE AL~tEIDA:- Como um cnrtu· 

cho de amendoas. 
O Sn. DANTAS (ministl'o dajatstipa) :-Veja os 

termos do aviso. 
O SD. CoDnEIA :-Temos çontrn n ,doutrina do 

aviso o facto de querer n loa. que haJa um func· 
cionnrio especiul pnrn o regastro do hypotbec.ns; 
só quando isto não se póde fazer é que se ndmatte 
a nccumulnção. . . 

Hn nindn outras dispo,siçue~ gue contraraam a 
medida que o nobro manastrojulgou dever tomar. 

O art. 7.• do regulamento~~~ :~Este~ 9fi· 
cincs suo exclusivamente SUJOatos aos JUIZOS 
de direito. • . . . . 

Si são oxcluslvamente ~UJeatos nos .JU!Zes de 
direito como sujeilal-os a hvre demassno pelo 
presidente da provincin ? 

O SD. DANTAS (ministl'o dajustipa) : -. :;;iio é 
isto. . 

O Sn. ConDEIA :-O que significa tirar o re· 
glstro do tnbelliiio competentemento designado 
no momento proprio, e pussnl·o pura outro á 
vontade do presidente dn provincln? 

O SD. DANTAS (ministro dajustiça): -Então 
conclue que são vitaliclos? 

O SD. CoDREIA :-A que conclusão hei do 
chegor,desde que digo que o presidente dn pro
vincio não póde desfazer o anncxação no mo· 
mento que lho apraz ? 

O SR. DANTAS ( ministro da justiça) :-Não 
é isto o qucl o aviso diz. 

O SD. CoRDEIA:- Attendo ainda o nobre mi· 
nistro paro o nrt. l.O do regulamento, Diz: 

• Os officios do registro geral são por sua 
natureza privativos, unicos e indivisiveis. • 

E o nobre ministro, a despeito desta dispo· 
siçiío diz no presidente da provincia que póae, 
quando assim entender, passar esse oficio de 
um para outro tabelliilo. 

O Sn. DANTAS ( minist1•o da'justlpa ) : - Ros· 
pondi n uma pergunta, aliás bem feita. 

O Sn. CoDnEIA : -Mas esqueceu estas dispo· 
siçllcs, em virtude das quaes depo_is da desi • 
(l'nação feita polp prcside~te ~n provancin1 sob~e mformnçiio ·do JUiz do daroato, o funcc10nnrao 
encarregado do registro. geral de hypo.th.ocns 
fica exclusivamente sujeato no mesmo JUIZ, e 
por consoquencin só sob n acçilo deste, quando 
proceder mal. 

0 SR. DANTAS ( ?llinisti'O da justiça) ; -E 
continúa assim. 

O Sn. CORDEIA : -O que o nobre ministro 
pretendo é que os officlaos do registro de hypo· 
thocas estiío nns condiçlles dos agentes de cor· 
reio. Quando o presidente da provincia enten
der que o tnbelllão designado não serve, desi
gna outro, som ouvir no juiz de direito, ao qual 
aliás estú o funccionario exclusivamente su
jeito. 

E' assim que se estú procedendo com os ngen.
tes do correio. 

O Sn. DANTAS (ministro dajusti~a) :-V .Ex. 
estó constituindo direito : eu encarei o direito 
constituido. , 

O Sn. CoDnEIA : - Não estou constituindo 
direito ; estou mostrando o direito estabelecido. 
Si ha excesso no procedimento, por exemplo, 
do presidente dn provincio do. Rio Grande do· 
Sul para com os agentes do correio, maior é o
excesso autorizado pelo aviso do nobre ministr~ 
cm relnçiío nos encarregados do registro de!;, Y· 
po lhecns, cuja sorte esse aviso entregou ~~iscri· 
ciqJ!ariam~nte nos presi~entes de P~ovincia: 
E ln se estuo fazendo sentar os con~:.quoncins do 
avaso. 

Quando o encontrei no ~;1ario O/licial o to
me( as notas a que ~cn':;o de recorrer pa'ro dis
cutir com o. no~re ministro, não duvidei das. 
consoquenca~s " 110 traria. 

E. os fn.ct~; n"iio tardaram. 
Ladw.~·do Rodrigues de Souza ( cito só este 

fnr;t;., ),se~undo tabolliiio da comarca de Itojubá, 
havia siuo encarregado do registro de hypc
thecos, e exerceu estas funcções até que recen
temente, separando-se da politica dominante, 
foi dollns privado, o as passaram para outro tn
bellião ! 

O SR. DANTAS ( ministro da justipa) :- Nilo 
tive nodo com isso. 

O SR. CoRnEIA : - Este funccionario reque
reu logo no juiz de direito, a quem peta lei 
está exclusivamente sujeito, para que dissesEe 
si tinha concorrido pnra este acto. 

Vou lor n sun petaçiío o n resposta do juiz de 
direito ( lá) : 

• Illm. Sr. Dr. juiz de direito.-Diz Lidunrdo 
Rodri11ues de Souza, 2. • tabellião do termo 
de ItoJubai, e oficial do registro de hypothecns 
da comarca · do mesmo nome, que, tendo o pe
riodico Itajubá noticiado haver sido designado 
pnra exercer o segundo cargo o L o tabelliiio 
Evaristo da Silva Campista, a bom de sou di· 
rcito, npeznr do V. S. nchnr·se com licençu, 
precjsa que V. S., debaixo ~o juram,ento de seu 
gróo e cargo, lhe attesto sa o supplacante como 
oficiai das hypothecas desmereceu da eonfinnca 
de v. S., e si exigiu do presidente da provincla 
n destituição do suppllcnnte; l,lelo que 

c E. R. M.-Liàuardo Rodr1guos ils Sou:a. • 
c Em tempo : o suppllcnnte requer tombem 

que v. S. lhe nttestc si, por intermedio de V. S., 
requereu no governo para lhe serem entregues 
os respectivos livros. 

c E. R. I!I.-Liduardo Rodriuuos ds Souza. • 
• Attosto que o Sr. Llduardo Rodrigues do 

Souza, como omcinl do registro de hypotbecas 
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na comarca do Ilajubil, não desmereceu de 
minha confiança o nem por mim foi exigida a 
sun exonoraçfio ou dcstituiçiTo. 

• Attcsto mais que, n pedido sou, Jogo que 
installon·so na comarca o registro do hypotlwcns, 
em 1873 nwis ou menos, officiei no Exm. Sr. 
presidente dn província n respeito da entrega 
e reme~sa dos respoctívos livros, e o mesmo 
Exm. Sr. respondeu· me que estnvnm elles na 
cnpi.tnl ti disposiçiio do omcinl do registro, qúe 
~levtn mandnr recob8l·os. E por me ser rc· 
querido passo o J\rosonle sob juramento do meu 
grúo e cnrgo, , 

• Pouso Alegre, 30 de Jnlho de 1880.""0 juiz 
de direito, Adolplio Attqusto 0/hlto. • 

Eis o que no prnticâ vai resultando do aviso 
do nobre ministro I 

O juiz do direito reconhece que o tabóllião 
tem ileseinpenhndo bem o seu cargo, nfio dos· 
merecendo de sua confiança; declara que não 
nediu a suo destituição, e entretanto aquelle 
fu ~ccionnriO foi sorprendido por UniU portaria 

oJlX • 0~lida do capital da província que o exon~rava 
• dlregis.~I'O de hypothecns, passando-o para outro 
tabelliiio! 

o'sn. flrnEmo u~.\ Luz:-Q.LlO óc~1qhado do um 
. deputado'; fique srlbc:ndo o :ir; mmtstro. 

o Sn. ConnEIA:- o euc11~:roll'nd.o do registro 
•.das hypothocas tem do adquirt." Imos.··· 

b sn. DA~"l'A~ (ministro da justiça):-- Sobre 0 

fricto YoLr examinar. 
o sn. ConnmA.:..:;O.!J.\10 se faz desses livros 

quando se passa o registro do um pura outro 
tobellíão ? Hão de Jl!!,Ssar tombem para o. novo 
encarregado, ou ficnruo com o sorventuariO an· 
terior? 

Si tilm do passar, quantas m':'danças, que 
podem dar-se frequentemente, contermo o vento 
soprar no palacio presidencial l 
. . O sit. Diooo VELHO:~ O f~ct.o ti tão_ anol)lnlol 

que act·e.dito. ,que o nobre mm1stro nzto den.:ara 
de provtdencwr. 

o Sn. ConnEIA :-Revogando o seu aviso e 
fixando o verdadeiro doutrino. . . 

o Sn. DÀNTAS (mi1!istrD da justiça):- O aviso 
consa~ra a doutrina legal •. 

o sli. CoiiÍlEIA:::.Niio, senhor; . . 
. o su. DÁNT,is (ininist!;o da, justiJ:.a):;;.;; Póde 
Jtnvilr nliuso, mns.o,o\1\cio do r.og\stro p;ern,l d~s 
bypothccas pela Jói não tem cnrnctcr do vtlah· 
ciedade. . 
. o sn: caíln&rA: . .:;,o,nobro mi!listro julgó~:se 
.~om di'reito, do fegislnr por nvtso e alterar In· 
.toirnmente ~Jll·docreto,:. :., . , . . .. _ 

o .. sn.,, .. D~NTA~, .,(lÍIÍllÍStl'ó da JliStiÇU):- Nuo 
nltQrou co~s.a.nenhuma.. .··· .~· .• 
. o Sn. ·conuEIA:....,. Fo!tn.a prl.motrn destgnaçuo, 
niío ha rnziio pa·rn n mstnblhdnde etn serviço 
. desta orrlem. , . . . . . .. . .. . 
.. Si o runccionnrio nbusu...no. dosomnonho .~esto 
encargo, .tombem pódo abusar C9l)IO_ tu!Jelh~o, o. 
Jlent.por Jsso tlcn sujolto n dom1ssno ndmrnls· 
,(rallva. 

E o outro tabelliiio n quem fur enenrregndo o 
registro de bypotbecns, tumbom não póde 
abusar? 

Niío bosto n sujoiçiio em qúe esln do juiz do 
direito? 

Hão de os livros em qne se registram ns hY· 
pothocas passear de um cartorio paro outro? 

Hoje ó encarregado do i'egistt·o o primeiro 
tnbeliião, amanhã o segnndo, depois d'nlliimhã 
novamente o primeiro, mnis tarde outro; e estn 
situnçfio póde dizer.se legal? .. 

O Sn, flmErno riA. Luz : -E' n politica inter· 
vindo até nisto, 

O sn. ConnmA:..:. Eis,lihi um aviso que niío 
se devia esperar dn pratica administrativa do 
nobre ministro. 

O Sn. DA.NTAS (ministro da justiça):- O aviso 
niio autorizo abuso dostn ordem, si porventura 
dOU·SO. 

O Sn. ConnEIA.: -O nobre ministro riocils· 
si ta de ver o documento que li.;. 

O Sn. DANTAS (ministro da justír.a): ,;;.. O 
aviso limitou-se n dizer que a lei 'não dou o 
caracter de vitólicfedodo n esses fmiccionarios. 
Eu não podia dar oulrn resposta 3 p'érgunta iju.e 
só me fez, o estou corto· do qno V. Ex. não da
ria outra. 

· O Sn. ConnErA: :...: RospondcriiÍ no· sentido 
em que óstoLl fallando. 

O Sn. DANT,\s (ministro da justiça) :-Como? 
O Sn. ConnEIA:.:.:.Eu rião tornaria o oncnr

;egado do registro de hypothecns joguete dos 
presi~entes de província, como síio hoje os 
uguntes ào c~l'l:ei.o, que nem. podem. ser def~n
didos pelo oQillllliStrador, pois ,que tsto moll~a 
a domissiio· deste, como aconteceu com o do R10 
Grimdo do Sul. . . . o presidente de Minas privou o t~bolhilo 
Liduardo Rodrigues de Souz~ do registro do 
hypothecas sem ouvir sequer o juiz de direito . 
' O Sn. DANTAS (ministro da justiÇa):- N'fio é 
otreiio do aviso. 

0 Sn. R mm no DA Luz:;.;..; E niio ha de ficar 
nisto só. 

o sn. ConnEIA :...:.: Assim ac)'ildi!O• .Teremos 
mais umn classe de l'uncci?!llli'IOS t.ntotramente 
sujeita nos vni·vens 1la pohllca; mms um.a cl~sse 
do funccioilnrios paro ns roncções parttdarms. 

Peço no·nobre ministro que informe no sonn~o 
si deu n\~umn solução a . nmn represe.ntnçuo 
que, sobre importante nssumpto, n cnmntn .mu· 
niciual de S. nnymundo Nonnto, na provmcln 
do l'iauhy; dirigiu ao sou illustmdo antecessor 
om iS de Abril ilo nnno pnssndo. . 

Esporo que o nobre ministro .to!lle c~nhcm· 
monto do qúe nlilln se diz, e provtdoncte como 
no .caso couber ....... ~· . . ·'I . 

0 Niio leio a rel}resen\nçuo, porque o. ongn, m s 
transmitto. pq no]1\·o. ·mmistro.·o. JICdl_do que me 
'é fillto,.\IUI'a qu~ ~essa represontaçuo nuo se 'perca 
ilú poeira d<lS nrchfvos. . . ~ ..... , . . .... 

'Porgimttii•ill no .~ob're. mlUIStro S,l 10,01 feito 
noinea~ões do jul~as m.unlclpacs sem quo nquom 
nn secretaria dôcumentos ·que provem que os 
nomeados reunem as condições lognos •. 

-
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Nfio fnço esta pergunto sem motivo. O ~onado O Sn. GonnErA:- Ainda hn mais (lti): 
requisitou do nobro ministro cópin dos docu· , Acha-se aqui nn cnpitni, forngido dn vilia do 
mantos que serviram de bnse u nomeação do Cntoiú do Rocha, o tnbellifio do notas José Pires 
hnchnrel Sindulpho Cheiedonio Cnlnfnnge du Cnbrni, que nlli·so!Treu, sob futeis pretextos, as 
Assumpção Suntingo poro juiz municipal do mniorcs ntrocidndcs, e nllnni foi tombem formal· 
termo de Bnnnnoirns; c ois o que o nobre mi· monte nmcnçndo em suo existencia. 
nistro respondeu em nviso de_ü deste mez : , Estn persogulçiio ó attribuidn no proprio do· 

• Communico n V. Ex., cm respostn no oficio .togado do termo, que desde longo dntn gozo do 
do ~3 do mcz lindo e afim do que se digne fuzer triste nomeada. • · . 
constar á cnmarn dos Srs. soundorcs, quo o Poço attonçfio tombam para osto fncto, o noto 
bacharel Sinduipho Cholcdonio Cnlufnn~e dn 0 honrado minlslro mnis um caso em que n 
Assumpçiio Snntingo !oi nomeado juiz municipal nutorirludc policial ostii excitando as observa· 
do termo do Bnnnnoims, nn provincin dn Pnrn· çõos que llz quando mo occupei com occurren• 
hybn, por decreto de W de Novembro do nono· cins roferidns no ro!atorio do S. Ex. 
pnssádo, o entrou em oxorcicio em !.7 de Ja· Ainda sobre outro facto desejo ouvir o nobre 
neiro ultimo, nada mais constando nestn secre· ministro. 
ta ria de estudo, onde só existe umn ordem do o jniz de direito Mnnoei do Nascimento Tei· 
Sr. ministro de então pnrn passur-se u mesmo xcirn foi removido dn comarca d~ Victor.io, na 
decreto,. a qual foi cumprirln. • Dnhin, pnrn n rio Santnrcm, no Parn. SeguiU pnrn 

Pergunto ao nohre ministro si tem-se conti· a IIi tomou pos~e. e exerceu jurisclicçiío durnnto· 
nuado n proccrler clcsso modo irregular. ni"Úns mozcs. Enlfio o prcsiílcnto ua pro_vincin 

o sn .. DA~TAS (ministm da jusÚfa) :-!ln dcscobrin CJUO nquello juiz nlío tinha titulo do 
communiqUOI o que se encontrou na secretnrm. remoç5o, quando n lei manda que o proprio do.· 

· creto da romoçiio seja o titulo. Violentamente 
O Sn. ConnEJA :-Advertido. pelo criminoso foi 0 juiz declarado avulso pelo Sr. ex-ministro 

procedimento do juiz municipal de Bnnnnoiras, da justiQa; 0 mim se conservo. 
niio s_ej~ ruci! o nobre ministro na nomentiío do 0 Sn. JUNQIIEiÍIA:-0 Si', Leão venoso 0 co· 
toes JUizos. . nhcce bem. 

No Diario de Pernambuco encontro uma carta O Sn. ConmcrA:- Desejo que o nobre minis· 
da capital da Parnhyba que dá noticia do estado tro informe sobre esse facto ... 
om que se acham ns vi climas do attentndo em o Sn. DANTAS (ministro da fustiç_a): -Devo 
que aquelio juiz niunioipni tomou parte (lê): dizer que alie esta avulso sem vencimentos, 

• O estado dos enfermos é sobremodo con- OSn. ConnErA:-... nssim como tome conheci· 
tristador I O estimava! juiz rle direito Dr.Amorim monto do que co-religionnrios meus da cidade 
Garcia, que parecia um ponco melhor da enorme do Cn('npavn mo referem nestes toi·mos (/D): 
ferido do crnnoo, apresenta hoje symptomns · , Uma clamorosa iojuslir.n ·foi praticada pelo 
contristadores. O advogado Mendes RibeirO nüo ex-presidente desta provinêin, Dr. Amarico d~ 
inspira menores receios; seu estado é igual· Maui·n blarcondes de Andrade, em acto de iii 
mente gravissimo: duvido que ambos tlossnm de Julho de i878, considerando completamente 
resistir, no estado cm que so acham, n tiio hor- cxtincto 0 cnrto1·io de 2.• escrivão do judicio! e 
ri veis so!Trimentos.. . notas, que era exercido poio cidadão Joiio Pntri· . 

Na mesma carta encontro noticia de outros cio de L:nrvalho. 
lastimaveis factos na provincia da l'arallybn. '• Supprimido o referido cnrtorio pelo lei pro· 
Vou lar o que nelln se diz relativamente a Cn- vinciai n. i073 de ia de Março. de i877, consul· 
jnzeirns (lii): tou o juiz municipal do termo, Dr. Joiío Maria 

• A situação da cidade de Cajnzoii'us, quo Lisboa ao ex-v ice presidente o Dr. Joiio Dias de 
demora nos fins dn provincia, annuncia-se IJns· Castro' a respeito do exorcic:io desse funcciona· 
tn'nte tenebroso. rio sendo decidido quo continuava a exercer o 

• O digno juiz de. di~eito da comarca, Di'. Fo- otncio, ntó se abrir vaga, Esta decisão foi con· 
liciano Hnrdman, quo uma .vez .iii fórn a !li dos- . nrmndn pat• nviso de 2 do Maio da~ueiie anno, 
respeitado em sua propria residencin, ncaba do firmado no aviso n. 8 de i2 de !anmro. de. i872, 
sm· fonnalmonto amencndo em sua existoncia si, remissivo ú consn!tn da secçao <lo JUSti~a do 
dentro do curto prazo,' não· abandonasse a CO· conselho do estado do 2G de Jttlho do :mno an· 
mnrcn I terior. · . 'd d 

• Consta-me quo, niio tendo garantias sutl1· , No omtnnto o mencionado ax·prosi ente O· 
cientes contra semelhante ntten tudo, tomou a ciditl do modo contrario, om uma ~ejll'esontnçqo 
prudente resoiuçfio de reth·ar-se, aconselhado que lhe diri,.iu o L" escriviio M~ximO AntoniO 
por pessoas dislinctns dn localidade, qne se ro· Moreira ~·erros, invocando o aviso de 2 de Maio 
caiavam da oxecuçiio do tenebroso. piano. do i878, derogutorio do do n. 8 de i2 do Ja· 

c Niio tinha outro caminho a seguir, o hoje neiro do i872, nilo obstante ter por base a aiiu· 
considero aquello magistrado, aiiils muito dis· clidn consulta, que é ainda roboradn pelo de 22 
lincto, de caminho com sua numoresa fami!ia de Novembro do i87L . . 
para esta capital I • . •. 'l'itdo isso so prnticon no intuito d? _se ,dn· 

O Sn. DANTAS (ministro tlajustifa): -Jit tive rom os proventos do oficio ao 1.• escrivuo lor· 
noticin disso, que mo dou o honrado senador ros, extremado liberai, o quo tudo.oncnra pelo 
pelo rtlo Grmulo do Norte o espOI'O inJ'Ol'llla~ilcs prisma dn politico, erigindo·so actunimoute om 
officines que ji\ exigi. chefe de partido da locniidndo. 

V. IV 47 
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• Deslituo·so o funccionario hahil, zeloso o 
exncto no cumprimento de sons devores, tendo 
por si um direito incontestnvoi, para proteger-se 
o que, por seus erros, jri foi suspenso do olllcío, 

• v. Ex. jú uma voz elevou sua voz no sena· 
do contra o morticiniu do Santo Antonio, o, n]lO· 
znr dessa recinmaçíio, o respectivo summnrio so 
conserva paralisado, coutando os criminosos 
com impunidade. • 

Esporo que o nobre ministro niío recnsarú n 
justiça que o caso, cm primeiro Jogar refet•ido, 
exige, tendo em aUençfio n decisão jú proferida 
por um de seus antecessores; nssim como que 
providenciará pura que níio fiquem impunes os 
criminosos de que se trata. . 

Recebi igualmente uma reclamação concobt· 
da nestes termos, para n qual peço lambem a 
attençiio do nobre ministro (lê): 

, Niío obstante a terminante disposição do 
aviso de 1.0 dA Julho de i85õ,os officines do jus· 
ti"a da 'côrte abusam, cobrando sala rio superior 
ao taxado por loí nas diligencias de que são in· 
cumbídos. 

• Assim, quando so trata de uma penhora, 
embargo ou sequestro, de que o deposito é. neto 
connexo ou complemenlnr, como determma o 
regimento de custas, devendo-se na fórmn do 
art. i6~ lavrar um só nulo, os officines de jus· 
tíçn assim não procedem ; para nngmentarem as 
custas lavram deus autos: do penhora o do· 
posito, o quo é contra a díS(JOsiçiío do lei. 

• Tom·so já reclamado cotura semelhante 
abuso aos di~nos juizes do L" instnnein, mas as 
cousas continuam do mesmo modo, havendo 
até offieínos que dociarnm terminantemente 
nos advogados que não fnriío a diligencia por 

· niio quererem pngn1• os dons nu tos. • 
Pedirei ainda providencias no nobre ministro 

sobre assumpto referente ú lei do 28 do Se tem· 
bro de 187i o no regulamento n, 513õ de 13 de 
Novembro dc:i872. 

Assim nehn-se exposto nn rcprcsoutnçüo que 
aqui tenho (lD): 

• O rogulnmento n. ti13tí do 13 de Novembro 
do 1872, cm o nrt. 8~ diz: 

• Que antes dn citação do senhor por plit•te 
do escravo que quízer uiforrínr·se por mdemní· 
znçiío de valor, o juiz eonvidnril o senh~r pnrn 
um nccôrdo, o só em fniln deste prosogutrú nos 
termos ultot•iores (lei, nrt, ~.' o seus pnrn· 
~rnphos): 

• Niio obstante tiío clara disposiçiio, a praxe 
de rõro desta cilrto nas varas 2.• o 3.• civois ó 
Inteiramente contraria. 

c Apenas npresentu-so n petiçiio. ~ssignnda 
qunsí sempre a rogo do eset•nvo, ~ JUIZ dosp~· 
chn-n, mandando recolher n depostto n qunnltu 
npresentadn pelo petieionurio, nomeia om neto 
continuo curador o depositnrio (nomeações estas 
CJ,UO sempre reenhem nos apresentantes da pe· 
lt(~ão) e ordena desde logo n iutlmnçiío do se· 
nhor,'havendo assim manifesto violn~iío dn lei. 

• Por este modo Ocn frustrada e sem reaií· 
lindo n benoOcn disposiçt1o da lei relativa no 
convite prévlo,"que muilns vozes, sem immorn· 
lidudes o nem · dii!pondios nvullndos e supor· 
ouos, poria fim n tuo vergonhosos processos. 

0 Sn. NUN&S GoNQAI,VES:- E' um abuso que 
so pratica no côrte. 

O Sn. CoRREIA (continuando a !Or): 
• Seria do-grande eonvenieneia que se exi· 

gisse pelo mínisterio da justiço informações de 
um processo desta natureza que corro ou cor
reu pela 3.• vara cível, no qual o escravo en
tregando no juiz n quantia de soo~ destinada ó. 
suu liberdade, ftlrn elin entregue pelo mesmo 
juiz no curador nomeado, afim tio realizar o do· 
posíto, que aiíós não so verificou; ficando assim 
o senhor privudo não só do escravo, como da 
quantia por este apresentada paro consecução 
de sun libordude. 

' Foram baldados todos os esforços empre· 
godos pelo senhor pura haver o dinheiro. • 

O Sn. DANTAS (ministl'o da ~·ustipa):;- So.bre 
este facto creio que ha poucos dtns provtdenctol ; 
sobre este ou um idontico. 

O Sn. Co~nEIA (contbmanclo a ler): 

• Outro ~onto. O art. SO, § 2 do citado regu• 
lamento dtz : haverá appeliuçües ex·olllcio 
quando as decisões forem contrarias ú liberdade 
(lei, art. 7 .') 

c Deposita o escravo, supponbnmos, n quantia 
do 500~, e o resultado finnl de suo avaliação é, 
por exemplo, do SOO;jOOO. 

• Como ó nnturul e de direito, ·monda o juiz 
que o escravo reforce o pecuiío paro completar 
n quantia arbitrada: considero, porém, este 
despacho, nos termos da loi, contrario ú liber· 
dnde c appoiln dcilo ox-olllcio, qunn<Jp é fó~a 
do duvida que nem se trntu de questno de h· 
!Jet·dndo, porém ·too só mente do at•bítrnmonto, 
o nem tui despacho pútle ser considerado contra· 
rio ú liberdade do esct·nvo, e tanto n favorece 
que, snlisfeítn n dotermínnçiio, lhe serit passada 
u competente carta. • 

0 Sn. NUNES GONÇALVES:- Desde O principio 
rlo sua cxecuçiio esta lei tom sido sophismnda, 

O Sn. ConnEtA:- Espero que o nobre minis· 
tro tomnrú em considet·nniío os ditferonlos ns· 
sumptos sobro quo chuniei n sua escinrecídn 
a tton çiío. 

A hora está passada, e profiro deixar de tratar 
do antros assumptos, resorv:mdo-os pbrn nl· 
"Uma occusiiio opporllmn, u futignt• mais uos 
honrados coiicgn~ que ainda se dignam do OU· 
vir-mo. (~1ulto bom.) 

0 Sn. DIAS DE CARVAJ.I!D (L" secretario):
A commissiío de orça monto mando.n ú mesa o 
parecer sobro o orçumonto do ministorio dn 
murinha. 

0 Sn, L 0 SECRETAlliO !ou O soguinto 

Parccot• 

, A commissiio do orçamento examinou a pro
posição n. 8~ do i3 do corl'onte ,moz, enviada 
peln cnmnra dos deputados, reiattvn ú despezn 
do minístet•!o dn mnl'inhn no oxorcicio de i881 
-i882. 
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A proposta do governo orçou o 
aospozn om ...... , . . . . . . . . . i0.53B:a:l3~U6 

Mais quo o votado pnrn o oxor· 
cicio corrente............. l.92:M0~292 

A cnmnra dos deputados omen· 
dando diversas rubricas da 
proposta reduziu a dospezn 
referida n .......... ,...... :10.069:!16~726 

Menos que o orçado pelo go· 
vorno... ... . . . . . . ... . . . . . . ~09:2!6~390 
A com missão possa a omittir sua opiniiio sobro 

as diversas rubricas do proposto, assim como 
sobre as emendas onvindus pela outrn camnrn. 

L• Secretaria de estado.- A proposta do 
governo orçou a despeza desta rubrica em 
Uii:2i08 e a cnmara dos deputados a reduziu a 
U0:290B. A difTerença para monos é de ~:9008. 
Concorda a commissão com o abatimento âe 
9608, que se refere nos vencimentos do um 
praticante, cujo lagar est1i vago o não pódo ser 
preenchido por excedente do qundro fixado 
pela lei do orçamento vigente; julga, porém, 
não dever dar o seu assentimento ú reducção de 
/•:0008 para vagas o licenças, que tanto pódem 
dar-se, durante o exorcwio, como não. Mais 
prudente e regular ó que sejam consignadas 
na lei a5 sommns precisas para o pessoal crendo 

· e effectivamento empregado, do que reduzil-ns, 
contando com eventualidades que podem falhar. 

Offerece a commissão uma emenda com o fim 
dé reduzir sómonte nesta rubrica a quantia de 
900~000. 

2. • Conselho naval. 
3.• Quartei-genornl. 
~.· Conselho supremo miiilnr. 
A cnmnrn dos deputados nenhuma emenda 

adoptou· sobre estas trcs verbas e a com missão 
entendo que devem ser npprovndns. 

ii.• Contadoria dn marinha.- A rubrica é de 
i25:i97~; n camarn dos deputudos, porém, n 
reduziu a :116:1978. E' a dill'erençn pnrn monos 
de 9:ooon. Poins mesmas razões expostas a res
peito dn roducçõo de ~:000~ na secretnria de 
estado, entendo n commissão só dovc1' concordar 
com o nbntimonto do 5:000~, relativos nos von· 
cimentos dos empregados, cujos Jogares, ora 
vagos, devem se considerar supprimidos nos 
termos dn foi do orçamento em v1gor. 

A commissão offereco neste sentido uma 
emenda. 

6.• Intendoncia o accessorios.-Concordn a 
commissão com n emenda da cumnra dos depu· 
lados. 

7.• Âuditorln.- Não hn emenda dn outt·a 
cnmnrn. 

S. • Corpo dn armada o classes annexns.
Concordn n com missão com n emenda du camurn 
dos deputados. . 

9. • Bntalhfio nnvni.- A cnmnrn dos deputados 
reduziu ostn VOI'bu do 7li:720~7~0 a 70:720~720; 
nbnt~ndo /;:00015 nn consi~nnção pu!'n furdu· 
monto o 2:000,5 nn dcstinudn no 'onglljnmcnto. 
Concorda u commissfio com esta uitimu rodnc. 
çlio, nilo assim com n prlmeil·n, de ~:0001), 
por nlio oncontrnr base sogurn para calculur o 

valor das peças de fardamento oxtrnordinnrio 
. cedido ás praças e nem tnmbom o da indomni • 
znqüo, durante o oxorcicio, n que estão sujeitas · 
os mesmas praças. OJTerece, pois, emenda aba· 
tendo no rubrica respectiva sómento a somma 
à o 2 :000~000. 

iO. Corpo de lmperiaes marinheiros.- A 
commissiio presta o seu assentimento ás reduc· 
ções constantes dn emenda da cnmnrn tempo· 
rarin, monos quanto no abatimento do !.0:000,$ 
nn consignação para fnrdnmonto cedido ás praças 
pelas mesmas razões expostas no paragrapho 
antecedente. . 

Em iognr competente offerece a commissiio 
uma emenda reduzindo n sommn consignada na 
verba a 8'>0:~6sn sómento. 

H. Companhia de invalidas.- Niio ha emen, 
dn dn outra camnrn. 

i2. Arsennes. -Não póde n com missão coo· 
cordnr com ns emendas adoptadas pela camara 
dos deputados, ~ne reduziram n consignação 
da proposta de •. 300:0008 a 2.279:577~, não 
só -ROr haver verificado, do exame das tabellns 
explicativas do orçamento, jú se ter abatido na 
despezn dos nrsennes :15 '/o, relativamente nos 
vencimentos do pessoal nrtistico,e mais 52:0008, 
contando-se com a progressiva diminuição dos 
aprendizes nrtifices; como porque, segundo in· 
formações que tom, manifestou-se deficit nesta 
rubrica no exerci cio ultimo de i8i9-i880. 

Portanto, em vez de se fnzer qualquer reduc· . 
çiio, devora ser a consignnçiio dn referida verba 
nugmentnda e n commissão não toria duvida 
cm fazei-o, si outras fossem as nossas circum· 
stancins financeiras. 

Propõe n com missão ·em Jogar competente 
emenda, rilstnboiecendo a verba dn proposta. 

!3. Capitanias de portos.-- Concorda a com· 
missão com n emenda da camnra dos deputados. 

i~, Força naval. 
W. Nuvios desarmados. 
i6. Hospitnes. 
Não hn eni.endns. da outra camnrn. 
i7. Phnróos. -Foi olevndn a consignação de 

Wfi:snn á 157:0748 pela emenda dn cnmarn 
d_gs deputados, com a qual concorda a commis· 

.suo. 
iS. Escola de marinha. -Entende a com· 

missão que devo ser npprovadn o omondn dn 
outra cnmnrn, que reduzia esta verba de 
169:037~800 a 160:877nsoo. 

:10. Reformados,- Não ha emenda da outra 
cnmnra. 

20. Obras.-A cnmnrn dos deputados reduziu 
os ln verba de WO:OOO~ n 130:000~ e a rlividitt em 
duns, sondo uma para oi.Jrns miiitarlis, com a 
consignação do 30:ooo,s. o outra para obras 
civis, com a de iOO:OOO~OOO. 

A commissão não concorda que se divida n 
vorbn em duns, porque nenhuma vnnlngem 
rosnltnrt\ d'nhi pnrn n llscniisação o nem lambem 
que .se t•odnza n consignnçlio respectiva. Por· 
tanto propõe omonda rostabolocondo a verba. 
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21. Uydr•.lgrnphin.- 22. Etnpas.- 23. Ar·j autol'izmlnspor loi, üO:OOO,$; 2.• ft•otos, i5:000n; 
mamon te. Niio hn emendas da outrn camara, 3~" aj udns de custo murcndas on~ loi o grn li~cn • 

211. MuuiçullS do boccn.- A consignncuo da I çuus Lam~om mnrcadus em )m PJrn s~rvtpqs 
proposta ú do Ui70:1111~300. A cnmarn dos do· tomporarws, ~0:090~; 11.• gruttflcaçuos po1 sm ~~
Jlulados, porém, n roduziuú :l..ilüO:OOO~ poJas ços oxtrnorduwtos o gasJos da roprqs~nt?çno 
ruzücs oxpostns no sou tlnrccor. om portos ostrnng_eiros, ~O:ooon.ooo; 5 .. natn· 

. ,. menta de pt•açns fora dos hosp1taes o om on· 
A_com~tssuo concorda com esta omcndn. formarias do mnrinhn 0 enterros, iO:OOOoOOO; 
2~. Muntçõos nnvnes.-A cnmnrn dos doputndos o.' dilTorcnçns do cnmbio. o commissüos de 

reduziu cstn rubt·icn do 380:000,$ n 320:001~,sondo snquos, 30:0001~; 7.• cvontuao<, 30:0001)000. 
n ddToronçn do 60:000,$000. . A comniissiio não doscouhoco n vantagem que 

A_ conm~issiio concordaria co~ fnl nb~timonto resulln para a flscnlísaçiio o verdade do orça
si ~uo vortflcnsso que no. excrcwto ultuno, d~ monto das osP,eciflcnçüos do despezas com 
:18,0-1880, houve cla~cL! nesta verbo, c, st diiTereutcs sorv1ços, para sor cada um dolles 
pot· outro Indo, niío altcnilosso qno no exercício nttcndido em vorbns scpnrndns; O· bem assim o 
do 1881 á 1882 lot•á o governo de mandar pro· nbuso quo so púdo dar do, cm umn mosmn 
cotlor no npparolho do um ou dous dos navios rubrico se confuudirom despezas do cortas 
eu1 construcçiío, o qno hn de tr~zor pr~vnvcl- scrvi\•os, pnrn as qunos autoriza n lei creditas 
monte uugmonto do despozn. Assnn, po;s, pro· supplemcntnrcs com os de outros privndos de 
pilo quo so rostaboleçn a cousigun(•iio da pro· tu! untoriwçüo.' 
Jlosta. Concordo, pois, quo so divicln a verbo, não 

2G. Matorinl do constrncoiio nnval.-Nüo ha cm soto, o que trnriu ornborncos á administração 
cmimdn da outra camnra. de marinha, attonta n oventunlídnde. de cortas 

27. Comlmstivol.-Scndo n som mo consignada sorvil;os n cargo da mos ma vorhn,mns ~m duns, 
nn proposta do 1150: 000$, foi red uzidn por emenda ficando separagns ns qespez~s dos somcos, para· 
da cnmarn dos deputados n 370:00015. E' n os quues nutorrzn a !01 crodttos supplomentarcs, , 
diJToroncn para menos de 80:000~000. dns dosou~ro~. . 

P•nsn n ·ommissiío quo deve ser approvnda A coml!ltSsao apresenta ~m_ondn nosle senlldo. 
, " tl ' ' • · Conclumdo, ó n commtssuoi~de parecer que 

n cmcn ° · entro na ordem dos trabalhos o soja npprovada 
28. Evcntuncs.- A camnrn dos deputados com as emendas, quo olTcreco, n proposiçüo da 

dividiu esta rubrica cm sete: 1.' passagens camnt•n dos dcputmlos. 
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Proposta do gover11o 

~ ~~=e~YW==~ 

Eme11das da can1a1'a dos deputados Eme11das of[erecidas pela cornnti~são de or
r.amellto do Sellado: 

:UI!HSTERIO D.~ YARINIIA :&IINÍSTERIO DA.YARINIIA lJINISTERIO D.\ llARU1fi.\. 

Art. O ministro e secre
tario de estado dos negocios 
da marinha é autorizado a 
despender com os serviços 
destgnados nas seguintes ru
bricas a quantia de .•..•..• 
. L secretaria de estado. 

2. Conselho naval. ••.•• 
3. Quartel-general da 

marinha ........... . 
~- Conselhosupremoini-

litar .••• , .•••• ; ••• 
5. Contadoria •..• ." •....•• 

6. Intendencia e aeces-
sorios .••.•••••.•• •. 

7. Auditoria ••••••••••• 
8. Corpo da armada e 

classes annexas •.. 

Artigo. Em vez de ...• - I Artigo. Em vez de !0.086:496~726 di-
!0.538:3338116 diga-se. I0.086:~96/í726 ga-se... · 

H5:!U0h0001t. E~i;:.~e~~- ~ ... ~:-~~~~ 
· Abatendo-se ~:0008 para 

vagas e licenças. 
2~:800/íOOO 2. Como na proposta. 

3. Idem. 
3!: 250,5000 

H:516h000 
~- Idem. 

125:1978000 5. Em vez do 125:197/í 
diga-se~ .............. . 

Abatendo-se ~:000/í para 
vagas e licenças. . I 6. Em vez de 105:7816500 

!05:7818500 diga-se ••..•••.••••..•• 
Diminuindo-se 10 ser

ventes no almoxarifado 
da côrte e abatendo-se 
I:OOOhOOO para nm 
comprador addido,do al
moxarifado de Pernam
buco, e 300h000 para 
um servente no mesmo 
almoxarifado. 

~:670h00017. Como na proposta. 
·8.Em vez de887:996/íi00 

887:996/íiOO diga-se .••.••.•••• 
Abatendo-se 800/íOOO para 

um porteiro servente. 

I~Em vez de 110:250/í,diga-se \U:2508; 
U0:!50800C(e supprimam-se as palavras-abatendo-se, 

ele. até o fiin. 

5-Em vezdeU6:1978, diga-se 120:1978; 
U6:197h000Je supprimam-se as palavras-abatendo-se, 

· etc. at.é o fim. 

100:281,}500 

,_.:ff 

887:196~ 
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Proposta do governo Emendas da camara dos deputados Emendas offerecidas pela comrnissão de 
orçamento do senado 

9. Batalhão naval. .••... 

lO. Corpo de imperioes 
marinheiros ....•.. 

H. Companhia de inva-
lidas .•..•...•.....• 

!2. Arsenaes ..•.••.••..• 

76:72()87i!OJ 9. Em yez de 76:720,$720 
drga-se •..•.......• 

Abatendo-se 1>:0006000 
na consignação para 
fardament!', e 2:000,$ 
para engaJamento. 

lO. Em vez de lj88:2208 
888:220/iOOOI diga-se ....••..••. 

Abatendo-se lB:OOOt$000 na 
consignação para soldo 
dos aprendizes mari
nheiros, 25:000t5000 na 
para fardamento dos 
mesmos aprendizes, e 
IO:OOOH na )tara farda
mento para imperiaes 
marinheiros, e dimi
nuindo-se 22 · mari
nheiros de classe supe
rior nas companhias de 
aprendizes marinheiros. 

H. Como na proposta. 
8:7771i0001 . 

2.300:00015000 U .. Em vez de 2.300:0008 
drga-se .•..•.......••• 

Abatendo-se 1:3736000 nas 
consignações para sala
rios de aprendizes artí
fices, 3:3008 nas para 
fardamentos e lavagem 
de roupa dos mesmos· 
aprendizes, 7 :3506000 
na para a officina de ma
chinas do arsenal • de 
Mato Grosso, no Ladario, 
o supprimindo-se um 2.• 
sargento em cada uma 

9-Em vez de 70:7206720, diga-se ..... . 
70:7206720J71>:7201i720; e supprimom-se as palavras 

-obatendo-se 1>:0006 na consignação para 
fardamento. 

ID-Em vez de 830:1>688, diga-se •.• 
830:~68/iOOOl8~0:~688; e supprimam-se as palavras-e 

10:0006 ua para fardamento para impe
riaes marinheiros. 

2.279:577/íOOO 
12-Restabeleça-se a verba da proposta. 

' 
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13. Capitanias de portos. 

U. Força naval .•.••••.. 
15. Navios desarmados .. 
16. Hospilaes ..........• 
17. Pharóes •.••••...•.•• 

18. Escola de marinha e 
outros estabele
cimentos scien ti-
ficos ...•.•••.•..... 

19. Reformados ••.••..•. 
20. Obras .•.•••..•.•.••.• 

21. Hydrographia •••••••• 

22. Elapas .• • · ·•· • • ·•· · • 

23. Armamento ••••••.••• 

das companhias de 
aprendizes artifiees. 

200:350nr;DOI13. Em vez de 200:3508000 
diga-se •.......•.•.•.• 

Ab3tendo-se 8808000 no 
aluguel da casa da ca
pitania da província do 
Maranhão. · 

1.~00:000/íOOOIU. Como n. a proposta. 
13:U5/í800 15. Idem. 

213:8288700 16. Idem. 
155:87~000 17. Em vez de 155:8nl$ 

diga-se ....••....... 
Sendo 1:2001$000 para gra

tificação ao inspector do 
pharol e pharoletes de 
S. Pedro. 

18. Em vez de 169:037,SSOO 
diga-se •.....•.••• 

Equiparando-se os venci-
169:03768001 mentos dos criados do 

collegio naval aos da 
escola de marinha, e di
minuindo-se I :500,)000 
na consignação para ac
quisição de livros para a 
bibliotheca da marinha1 quantia esta que sera 
destinada para auxiliar 
a publicação de uma 
revista marilima. 

258:1761$306119. Como na proposla. 
UíO:OOO/íOOO 20. Obras militares .••.. 

21. Obras civis ( 20 da 
proposta) ........• 

13:~/íOOOI22. Hydrographia ( 21 da 
proposta). Cómo na 
proposla. 

3:65015000(23. Etapas (22 da pro-
posta ). Como na 
proposta. 

20:000/í000(2~. Armamento ( 23 !da 
proposta). Como na 
proposta. 

... 

199:~70/í500 

157 :on150oo 

168:0776800 

30:000t$0001· 20-Restabeleça-se a verba da proposta. 

tOO: OOOt$OOO . 

Cll 
1':1 

~ 
1':1 
is: 

~ 
1:1 
1':1 

> 
@ 
~ 

~ 



Proposta do govemo Emendos da cama.-a dos deputados Emeudos of(crecidas pela commiS&ão de or
çamento do senado 

2~. Munições de boca ..•• 

25. Munições nayaes .••.. 

26. Material de coustrnc
ção na\'al. ...••.•• 

27. Combuslivel ••••.••.• 

28. Eveutuaes ••.•••••.•• 

Ui79:Ulli39!ili5. Munições de boca (2&. 
da proposta) .•.••. 

380:0006000 il6. MuniÇões navaes (25 
. da proposta) •...•. 

27. Material de construc-
700:000DOOOI ção naval (26 da 

proposta). Como na 
proposta. 

&,W;OOODOOOJ28. Combustível ( 27 da 
proposta) •••.••.•. 

l. ~50: OOODOOO 

320: ooonooo 

370:0006000 

25-Restabelcça-se a verba da proposta. 

••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 1 28-Divida-se esta verba em dua~; uma 
para fretes, tratamento de praças fora dos 
hospitaes e enfermarias de marinha, en
terros, dilferenças de cambio e com missões 
de saques, com a consignação de 60:00011; 
e a outra para eventuaes com a de •..... 
uo: 000,5000. 

29. Passagens autorizadas 
por lei ...•.•.•.•.• 

30. Fretes •..••..••.•..• 

31.· Ajudas de custo mar
cadas em lei e gra
tificações ·lambem 
mareadaseDlleipor 
serviços temporarios 

32. Gratillcacões por ser-
viços • extraordina
rios e gastos de re
presentação em por
tos estrangeiros •.•. 

50:000h000 

15:0006000 

20:000h000 

20:0006000 

to 
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33. Tratamento de praças 
fóra dos hospitaes e 
enfermarias de ma
rinha e enterros •.• 

M. Dill'erenças de cambio 
e commissões de sa-
qnes •••••••..•..•. 

35. Eventnaes (28 da pro-
posta} ••••••• , ••... 

10:000!5000 

30: ooonooo 

30:QOOROOO 

Sala das commissões, i7 de Agosto de 
1880.--.1. D. Ribeiro da Luz.~Barão .d• 
Cotegi~.-Barros Barrelf).~IJ4ogo Yelhõ:· 
- l.e!tão da Cu1!11a. 
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11icou snhro n mosn porn ontrnr nn ordem 
dos. trnbnlhos, indo outroLanLo a Imprimir. 

Ficou a discussão adiaela pela hora. 
O Sn. l'R~sroENTE dott pnrn ordem do din 28 : 

i .• part11 (ati âs 2 IIOI•as) 

Continuaçüo dn 2.• discussão dn proposta do 
poder executivo, couvorLidn om IH'Ojocto da loi 
pela camara dos deputados, fixando as dospezns 
do ministorio ela JUsli~a para o exorcicio do 
i881-1882. 

2.• pa!'ll! ( âs 2 ho!·as ou antes) 

a.• disr.ussüo dn proposta do poder executivo, 
convertida cm pt·ojocto do lei pela cnmnra dos 
deputados, llxanelo as despezns do ministorio elo 
impe1·io para o oxorcicio do 1881-t882. 

a.• rliln do igual proposta rolntivu ás dospezns 
do ministorio de ostrungoiros, o,si houver tempo, 
as mutel'ins j1i tlosignndos,n s11her: 

N. 1~7, de i879, autorizando n cnmnra muni
cipal rln curto n contl'nhit' um r.mprestimo até á 
quantia de ~.000:000~000. 

3:" eliscussiio da propo;i,_,iío da cnmnl'a dos de
putados n. 1i rio corrente anno, doolat•nndo que 
est:í no caso rlo set• ;anccionndo o projecto da 
ns;omhlún lli'OVindal do Rio rlrl Jnneironutnri· 
zando a concossuo do melhoramento do reformo 
no i.• sm•gonto Arnaldo Luiz Zigno. 

2.• dila dn proposi~iio d~ c:nnnro dos deputa· 
dos, que prornga pot• mats 10 nnnos o pr:ozo 
concerlido o .Joiio .Josü Fag-undes rlo Rezcndo e 
Sill'll pnt·o ontletur os trnbulhos du lnvrn do ouro 
do rio Cnynpó e outro>•. 

3.• ditn tlns pi'OJIDsi~õos dn camnra dos depu
todos do cot·ronlo anno: 

N. i9, comodondo licenço n Vicente Antonio 
do Mirando, soct•otnrio da inspocçiia de suudo do 
porto do Murnuhüo. 

N. 20, i dom no dosemuan:ndor da reln(>lio 
do Moto Grosso, Ameriuo Militiio do Freitas 
Guimnrii~s. · 

N. 29, idem no desembargador João Paulo 
Monteiro do Andt•ade. 

N. 33, itiem ao padre Benicio Thomaz do 
Bastos. 

3.• discussiio da proposiçüo n. 221i do i879, 
autorizando o governo o firmar dofinitivu· 
mente o contrato pat·n i!•rignç:io o limpeza do 
cidndo. 

2.' dila das proposi~ões do mesma cnmarn do 
corrente anuo: 

N. 72, conceelondo licença no desemhargndot· 
do rolaçüo do S. Puulo, Antonio Cnndido da 
Rocha. 

N. 70, i dom no padre Antonio Francisco do 
Nascimento,vigm·io collado da freguezin do Nossu 
Sonhorn do Carmo do Mansinhos, cm Goynz. 

N. 82, idem no juiz do direito do Cn~apnvn, 
hachnrol Eduardo José do Mouro. 

Lovnutou-so n sosslio (ts 3 i/~ horns da tardo. 

ACTA· 

Em ~8 de Agosto de 1880 

PRESIUNCIA DO SR. DAUÃO DE COTEOIPE (VICE· 
PRESIDENTE) 

A's H horas da· mnnhü foz-se n chnmarln o 
achnmm-so presentas 21i Srs. sonnrlot·os, u snber: 
Bnrfio rle Cotogipo, Di,1s de Cnrvalbo, Cruz Mn· 
"hado, Bur:io de Mnmnn:::unpo, Godoy, Visconde 
do Abnotó,· Diniz, Chicharro, CotToin, Loüo 
Velloso, Luiz Carlos, Darão do Mnroim, llibeiro 
dn Luz, AJfonsnColso, Vieil·n du Silva, .Junr1ueirn, 
Visconde de Mut•itibn, Jng-unriho, Puranng-uú, 
Lnfuyetto, ViscmH!e elo Pelotas, Nunes Gon
çalves, l'oixeirn Junior, Dnntns o Luitiio da 
Cunho. 

Fultarnm com cansa pnrtieipndn os Srs. Uchõa 
CavnlcnnLi, Dar;io rio Lugunu, Bnl'iio de Piro
puma, Barão elo Souza Queiroz, i\londo" de Al
m~>idu, ChrisLiano Ottoni, Condo do llucpendy, 
Diogo V"lho; Fnusto do Aguint·, F. Octaviano, 
Silveira Lobo, Bnrrus Durroto, Silwir11 i\l:u•Lins, 
l':~>·s do i\lundonçn, Joiio Alfredo, Sinimllú, 
Cnrrão, Anl:io, Pernundos da Cunhn, Slll'niva, 
Cunhu o Figuoirt>do, Josó Dunifur:io, Silveira 
dn Mrottn, Visconde de Dom Rctit·o, Visr:ondo de 
Jugnut·y, Visconde de Nictheroy e Visconde do 
1\io Branco. 

O Sn. i.• SECRETAnto deu conln do seguinte 

EXPEDIENl'E 

Officio do ministorio do justiço, do 26 do 
corrente mez, romettendo ns infot·mnr>uos pedidos 
om olllcio do senado de O do mesmo· moz, sobre 
n PI'OJJOsir>5o dn camnrn dos deputndos, CJUe 
autoriza n' mondar contar ao constt'Ur>tor naval 
Nupole5o Joito Dnptistn Levei, como to111po de 
sot·viço, o om que estovo llsenllsnndo a con
struc~iio dns ft•ugulas D. Jlff_oJJso e Amazonas. 
-A quem fez n t•oquisiçüo, dovolvondo ú mesa 
elepois do examinado. 

Dn mesmo ministerio,e do 27 do dito moz,on
vinndo om sutisfução ú roquisi~5o do sonndo, 
ns baixas paro n reorganiznçüu do corpo de 
snudo du armadn.-0 mesmo destino. 

O Sn. 3.• sEcnETAmo !ou o sogninle pnrocor 
que llcou sobre a mesa parn entrar no ordem 
dos li•nbalhos, com nproposi\•iio a que so refere: 

•A''commissüo do ponsiles o ot•denndos foi pro· 
sente ·a resolur>iio dn camnrn dos deputados, de 
H do proximó passado moz, quo autorir.n o NO· 
verno n conceder um nnno do licon~u com or'àe
naelo pum li'ntnr do sua sande onde lho convier, 
no juiz de direito da 2.• vnra civol clu cnpilnl do 
Mnrnnhlio, bacharel Joaquim dn Costa Bnrrndas. 

Na petiçtio annoxn !I referida rosal uçiio nlloga 
este mngistrnrlo que se acha grnvomonto doente 
dn enfot•midndo denominuda boribori, que poln 
sogundu voz o ncommette, como provo com dous 
altestndos modicas em que se diz que tom ello 
urgente necessidade de snhir dn provlnoin para 
podot· obter o sou rostnbolocimento, o pois n 
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com missão ó do parecer que a resolução entro 
cm discussão o sojn npprovnda. 

Snla dos commissõcs om 2S do Agosto do iSSO· 
-Jlntonio M. Nunes Gonçalves .-J. L. da Cunha 
Paramtguá, • 

O Sn. PRESIDENTE declarou que in officiar-so 
no governo, pelo ministorio do impcrlo, afim do 
sabor·so o din, hora o Jogar om que Sua Ma· 
gostado o Imperador se dignanl receber· uma 
deputnçiio do senado, que tom de ir pedir res· 
pertosnmcnto no mesmo Augusto Sonlior n desi· 
gnaçiio do dia, hora c Jognr para o encerramento 
da prcsen to sessão legislativa. 

A's 11 i/2 horas o Sr. Presidente declarou 
que uiio podrn haver scssiio por fulla do numero 
do Srs. senadores, c dou para ordem do dia 30 : 

A mesma já designada, o saber: 

:L.• parto (até ás 2 horas) 

Continnaçiio da 2. • discussão da proposta do 
poder executivo, convertida cm projecto do lei 
pela cumara dos deputados, lixando .os despozns 
do ministurio dn justiça para o oxorcicio de 
i881-18S2. 

2.• parto (eis 2l101·as 01~ antes) 

3. • discussiio da proposta do poder executivo, 
convor•tida cm projecto do lei peln camora dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio 
do imperio para o exercicio de 18S1-1SS2. 

3.• ditn do igual proposta relativa ás dcspe?.as 
do ministorio do estrangeiros, e si hoU\'01' tempo, 
as mater·ias jú designadas, ú suber: 

N. i47, do 1S7S, autorizando a cmnnrn mnni· 
cipnl da côrte a controhir um omprestimo utó ú 
quantia do ~ .. 00.!:000~000. 

3.• discussfio da proposiçfio da cnmara dos 
deputados n. 5, do corrente anno, declarando 
que ostio no cnso do ser sanccionudo o projecto 
dn assomhléa provincial do Rio do Janeiro auto· 
rizando n concessão do melhornmonto do reforma 
ao L' sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

2.• dila da proposiçiio da cumnra dos depu· 
todos, qno proroga por mnis iO unnos o prazo 
concodido a Jofio Josó Fngnndos do nezondo e 
Silva purn encctm· os trubnlhos da lavra do onro 
do rio Cnynpó o outros. 

3.• dita uns proJJOsiçõos da comara dos dopll· 
tados no corrente onno: 

N. 10, concedendo licença a Vicente Antonio 
do Miranda, socr•etario da inspocçiio do snude do 
11orto uo Maraahuo. 

N. 20, idem no dosombnrg-odor da rolaciio 
de Mato Grosso, Amarico Militiio do Freitas 
Gnimnriics. 

N. 29, idem no desomborgador Joioo Pnulo 
Monteiro do Andrado, 

N. 33, idem no padre Deniclo Thomnz do 
Bastos. 

3.• discussão dn proposiçiio n. 225, do 18i9, 
autorizando o governo a firmar doOnillva· 

mente o contrato poro lrrignçiío o limpeza da 
cidade. 

2.• dito dns proposições da mesma camara do 
corrente anno: 

N. 72, concedendo licença no desembargador 
dn rclal'ão do S. Paulo, Antonio Cnndido da 
Uochn, 

N. 70, idem no padre Antonio Francisco do 
Nnscimento, vigario cofh,do da freguezia de 
Nossa Senhora do Carmo de Mousinhos, em 
I.Joyaz. . 

N. 82, idem no juiz do direito do Cnçnpava, 
bacharel Eduardo Jo~é de ~loura. 

Em seguida convidou nos Srs. senadores pre· 
sentes para se occuparom com trabalhos dos 
commissões. 

71;.• SESSAO 

Em 30 de AgoMto de 1880 

PRES!DENCIA DO SR. DARÃO DE COTEGIPE (VICE·PRE• 
SIDI~NTE) · 

SUM~fARIO.- Exa•t:tliiiSTE.- Dous paro coros da commlssiio 
do marinha o guorl'a, sondo urn sobro ll pt•otonc!Io llo 
majoa· Luiz do Bonut•opairo llolian, roclamando uma me
dida loglttlalivn.acorca da promooilo do olllclaott do e~lado· 
maio!' tlu 2,n clasliu, 11 outro sohru uma JlOJI~Jito,- PnutBIIIA 
I'AIITR UA OIIDI!.)J no llu,-Orcamonto du. jmHiça. Dl~curso 
do Sr, milliliti'O dil. jnttliça.- SEG'CNDA PA.RTI!. DA ORDIUI DO 
l.IIA,- Orçamol\lo do imporia. Discurso c omondas do Sr. 
Col'roia. OIJsorv11çiTott do SJ•, prosldouto, DlseuriiOII dos 
Si'S, Corl'oiu u ltillciro da J.uz, Dizlcur!IO o omondrliiJlo Sr. 
Joito Alfrudo. IJi:leurso do Sr. Corroia. Eucumunouto da 
diiiCUII~ito do OJ'çamunto do impoi'ÍO o tio do osLt·anaoiros. 
-Paroeor da commb11ão do orcu.mouto sobro n. dospoza do 
minislurio du. agl'ieultura. 

A's H horas dn manhã foz-se a chamada e 
ncharnm-sc presentes 25 Srs. senadores, a saber: 
Bar·iio do Co'te:;ipc, Dias de Cnr·valho, Godoy, 
.lnguaribo, Junqueiro, .losé Bonifncio, Barão da 
LagtuJn, Visconde de Abuoté, Leüo Valioso, Luiz 
Carlos, Bnriio do Pirupuma, CoÍ'I'eia, Pnranaguio, 
Bm·üo de Mnroim, Conde de Bnopondy, Visconde 
do Murilibn, Diniz, All'onso Celso, Saraiva, 
Diogo Velho, C)u·istinno Ottoni, Barros Barreto, 
Uchua Cavalcnnti o Dantas. 

Doixor6m de compÍorcccr, cem cnusn pnrtici· 
pndu,os Sr·s. Chichorru, Loitfio do Cunhn, Burão 
de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Pnes do 1\lon· 
tlcnçu, Sinimbú, Antiio, Silveira dn 1\lottn, Vis· 
condo de Bom 1\etiro, Visconde do Jnguury, 
Visconde do Nicthcroy o Visconde do Uro 
Branco. 

O Sn. 1." SECRETARIO dou conta do seguiu to 

EXPEDIENTE 

Officids: \ 
Do ministorio da ju,ti\'"• de 26 do corrente~,\ 

moz, transmittlndo, cunfor•mo foi t•equisituda -

!Joio senado, cm i~ do mesmo mez, cópias das ',, 
nformuções sobro o nttcntuilo commottido contra \ 

o juiz do tllroilo da comur~a de S. Bornnrdo das 
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Russos, no Ceará, e communicando que acaba 
de o:dgir- do presidente da Bahin os precisos 
esclarecimentos a respeito do facto praticado 
contra o promotor publico da comorco de Mn· 
rncás.-A quem fez n requisição, devolvendo á 
mesa depois de examinado. 

Do mesmo ministerio, o de 27 do dito· mez, 
remattondo om nddltnmonto no officio do ~ do 
corrente mez cópias das informações relativas 
no facto de ser detida nn villa do rio Negro, 
provincia do Param\, uma escolta enviada pelas 
autoridades de Jolnvillo em Santa Cntharina.-
0 mesmo destino. 

Do ministerio do imporia, de igual data, com· 
muuicando tor dado conhecimento no ministerio 
da fazenda da deliberação do senado, que con· 
cedett seis mezes de licença no officinl·maior da 
secretaria da dita cnnwra Dr. Luiz de Almeida 
Araujo Cavalcnnti, sendo substituido durante 
seu Impedimento pelo i.• official ~lanoel Paulo 
do l\!ello Bnrrcto.-Inteirado. 

Do mesmo ministerio, do igual data, remettondo 
em resposta ao officio do sonailo do 2~ de Julho 
ultimo, cópia da portaria pela qual o presidenta 
da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
susP.endeu pela sogundn vez e mandou respon
sabilisar o inspector dn snude publica dn mesmn 
provincia, Dr. Luiz dn Silva Flores Fi!ho.-A 
quem fez a requisiciio, dovolvondo.á mesa de· 
pois de examinada. 

Do ministorio da fazenda, de 28 do corrente 
mez, remettendo, em satisfação á requisir.iio do 
senado, cópia dns informnç1ios e dospnêho do 
tribunal do thesouro acerca das contas do fi. 
nado almoxarifo do arsenal de guerra dn pro
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Fir
mino Luiz Gomes de Abreu.-0 mesmo destino. 

Tendo comparecido mais os Srs. Fausto de 
Aguiar, r::unhn o Figueiredo, Cruz Machado, 
Teixeira Junior e Visconde do Polotas, o Sr. 
Prosidonto abriu a sessiío. 

Lerum-se as actos de 27 o 28 do corrente, 
e, niio havendo quom sobre ellas fizesse obser· 
vações, deram-so por approvadas. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Joiío Alfredo, Nunes Gonçalves; Octavinno, 
Vieira da Silva, Lafnyette, Ribeiro da Luz, Si!· 
veir11 Martins, Mondes iie Almeida, Fernandes da 
Cunh11 o Cnrriío. 
. Foram lidos, postas em discussiío e npprovados 
os reqtterimontos olforecidos nos sogumtcs 

Parecetes 

•Examinou a commissiio de marinha e guerra 
o requerimento quo n osta augustn camara diri· 
giu o major do eorpo de estado-maior da 2." clnsse 
do oxorcito Luiz Beuurepniru Rohan, reclanwndo 
uma medida legislativa q_uo torno uma reali· 
dado o direito de promoçuo que a loi faculta 
nos officinos desse corpo. 
· Paru quo a commlssão possa com segurança 
emittir o seu parocor precisa de sabor o que 
se tem feito ultimamente acerca deste assum
pto, o qual a oxouuçiio que tem tido a lei e, 
pois, requisita do governo, por intermedio do 

mlnisterio dn suorrn, uma informação circum
stanciada a osso respeito, enviando lambem a 
lista dos officiaos nromovidos nessa classe, ou 
transferidos para alia nos ultimos tros annos. 

Saia das commissõos om 26 de Agosto de 
:1.880.- Junqueira.- Visconde elo ~luritiba.-Ba· 
1·ão ela La.quna. • 

•A commissiío de marinha e guerra examinou 
attentamonto uma proposição vinda da camara 
dos deputados, determinando que a pensão de 
&2~, que ora percebo o tenente honornrio do 
exercito Manool Antonio du Silva, correspon
dente á sun pu tento, será paga de conformidade 
com n nova tabolla dos soldos om vigor. 

Pensa a commissiio que não é regular quo a 
assembléa gorai tome a iniciativa nosto ns· 
snmpto, o que si o exemplo fosso adoptado, 
todos os pensionistas quo estão no mesmo caso 
do peticionaria fariam igunes solicitações. 

!\las, n comissiio não pódo deixar do reco· 
nhecer que o peticionaria tem bons serviços e 
que precnria é a sua. posiçiío, pois que ficou 
completamente cego e inutilizado por uma ex
plosão de mina em Curuzú; e, pois, é de parecer 
que se remottam os papeis no governo com uma 
cópia do requerimento, afim do que o governo 
delibero como fôr de justiçn. 

Sala das sessüos em 27 de Agosto do 1880.
Junqueim.-Mul'itiba.-Bartio da Laguna.• 

PRUIEffiA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

OnQAMENTO DA !llSTIÇA 

Continuou n 2.• discussão da proposta do 
podor executivo, convertida em projecto do lei 
pela camara dos deputados, fixando a dospezn do 
ministerio da justiça para o exercicio do i88i 
-1.882. 

O Sr. Dan tas (ministro da iustica) :
Paroco, Sr. presidente, gue o honrado sênndor 
pela r,rovincia do Pnrnnn tomou nota e approvou 
n opiniiio quo manifestei na camurn dos Srs. de· 
)lUtados quanto it n1Joliç1io dos oxo1·dios. N1io é 
do bom gosto que nos dubates do parlamento 
se perca o tempo com oxordio>, nos qunos, si 
algum merecimento póde trnnsparocer, ó só
mente o da gynmasticu dn puluvrn. 

Eu, pois, poço llconçu para prescindir de oxor· 
dio, e entrar na mutorin IJUO constitue n parto 
princignl do discurso do honrado senador. 

S. Ex. limitou-se n IH"incipio n dons pontos, 
dizendo que sobre olles qnasi IJUe exclusiva
monto vorsnrium sU11s observ.~çõos. n!as, umn 
vez na trilmna, depois do so hnvor occupndo 
desses pontos, tratou do muitos outros, 

O Sn. Conn&I,\ :-Esses dons eram quanto I\ 
legalidade. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- O dis· 
curso do S. Ex. alndu n1io J'ol integralmente 
publicado; ou, pois, para rospander·lho me 
aproveitarei do resumo publicado no Diario 
01/icial. 
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Foi o primeiro ponto do discurso do honrado 
senador o da violnçüo da lei no que toca li no. 
mençüo de oficinas da guarda nnclonal. 

S. Ex. insisto nn opiniüo de que o governo 
niio pódo nomear para a nova guarda nncionnl 
seniío os officiaos oxistontos no domiuio da lei 
de :1850 ; o, do pois dos argumentos que oJfero· 
ceu para convencer do que ·sua opinião tinha 

·assento na lei, procurou apoiar-se tombem om 
um neto do presidente dn provincin do Rio Grnn" 
de do Sul, que nnnuliou outro do seu antecessor 
relativo únomea~ão do officiacs subalternos. 

Consideremos, Sr. presidente, esta questão 
á luz dn lcgalldndc, e depois entremos tombem 
na aprocin~ITo do neto do presidenta dn província 
de S. ·Pedro do Rio Grande do Sul, para ver até 
onde alie pódo contradizer a opiniüo mantida 
pelo governo,ou si acha-se em coutradicçüo com 
os actos do mesmo governo. 

A pri melro q uestüo que nos cumpre ol ucidnr 
é a seguiu lo : 

A lei de 1873 dou ou não nova organização á 
guarda nacional, e, dando-a, revogou ou niío, 
no todo ou em parte, a lei do 1850 ? · 

Para entrar, com lenidade,no exame deste ns· 
sumpto, com a esperança do convencer ao se· 
nado e muito ospocinlmente no honrado sena
dor pelo Pnrnnú,qne foi injusto quando declnrou 
quo o actual ministro dn justtça ern o mais 
'nfl'oilo nu inft·ncçüo dn lei, eu n!io quero argu
mentar sen!io com a lei em miios. 

Sr. presidente, n lei de 1850 tem este titulo: 
• Dá nova organizaçiio li gnardn nacional do 

Imperio. • 
O decreto n. 5573 do 28 de 1\Iarço de 187~ 

diz: 
• Dt\ regulamento para nova organização da 

guarda nacional. • 
O Sn. ConnEIA: -·Isto ó o regulamento. 
O Sn, DAN'rAs (ministro ela justiça) : -J\Ins 

este rnguinmento tem força de lei: liquidemos 
este ponto. 

O Sn. Conn&rA:- V. Ex. disse que ia ver a 
Jci. . 

O Sn, DANTAS (ministro da justiça): -Vou IÍ 
lei e com oiia mostrarei a nilernç1io profunda 
que houve. Mas careço estabelecer ns bases da 
minlw argumontn<;ITo, porque ou convencerei o 
nobre scnndor, ou serei convencido. Quem com· 
bato por este modo nüo procura sophismnr. 

O Sn. l>AnANAGUÁ: -'frnvn um combato leal. 
O Sn. DAN'rAS (ministro da j11stica): -Ji1 mos

trei que por umn doelarnçüo expressa dn lei de 
:1850, como do decreto do !87~. do que se tratou 
em umtt o outra ópocn foi de dnr nova organi· 
zaçüo ú guarda nncionnl. 

Vejamos si ronlmente, com ns disposições dn 
lei do 187:1, deu-se ou niTo profundn e substan • 
cial roorganiznçiio nn guarda nncionnl, 

•§ L o do ar!, L '-A guarda nncional só poderá 
ser chnmudn a serviço nos casos d1J guerra ex
terna, t•ebciiiiio, sodtçiío ou Insurreição. • 

Esta disposiçüo moil!Ocou n lei de i8õ0 essen· 
cialmente, porque pela lei de i8~0, como se 
sabe, a guarda nacionnl ern chnmodn para todo 
serviço ordinario, inclusivo o serviço de poli· 
ela. 

•.Niio se creará mais de um. bntnlhão do ser· 
viço activo nos municlpios em que se não or· 
ganizorem mais de oito companhws de guardas 
nncionnos com a força de iOO praças de cavnlla· 
ria e do itiO ns de infontnrin. • 

Sem ir adianto, essas disposições capitnos nos 
convencem de que n guardo nacional nctuo.l pns· 
sou n ser cousa muito differente da guarda na· 
clonai da lei de i850. 

Mns, como apropria loi de 1873 determinou · 
que vigorariam com elia as disposições dn lei de 
iSSO que niío houvessem sido expressamente . 

.revogadas, segue-se que, tratando-se dn roer· 
ganiznçi10 da ~unrdn nncionn!, devem subsistir 
para ella as dtsposições dn lei do 1850 que auto· 
rizaram o governo n dispensar ou aproveitar os 
officiaes da antiga guarda nacional\ desde que 
essns disposições uno foram rovognaas. · 

E tanto ó assim que nn disposiyiio do art. ilí. 
do decreto n. 5573 de 21 de ~tarço de 187~, 
encontra-se expresso o seguinte, quo combina 
perfeitamente com o art. 71, 2, • parte, da lei 
de i850 : 

• Os officiaes do estado-maior dos commnndos 
superiores, que forem supprimidos, llcnriío ag· 
gregudos aos novos commandos superiores, e, 
assim, olles, com os officiaes dos corpos e batn· 
lhões reduzidos ou extinctos, toriío preferencia 
para as futuras nomeações dos Jogares vagos no 
comm:mdo superior ou corpo n que estiverem 
aggrogados, • 

Assim, o que a loi quiz, dnndo nova orgnni· 
zaçíio á gunrila nacional, l'oi que o governo a pro· 
vetlasse, sem)lre que fosse passivei, porque trn· 
tn-se, afinal ilo coutas, de ot·g,wizar uma forca 
!jUO subsidiariamento nuxilía até n força de 

. lmba, om casos oxtraordinarios; foi que o go• 
verno, quando trutasso do preenchi monto desses 
postos, aproveitasse tanto qunnto fosse passivei e 
JUlgasse conveniente os,officiaes dnuntiga guarda 
nncionni. 

O Sn. JuNQUEIRA:-Ondà está isto na lei 1 

O,Sn. DANTAS (ministro da justi~a); -Está 
nqm. 

O Sn. ConnErA:-Esta argumentnciio é contra
producente. 

O Sn, DA!iTAS (ministro da justiça) : - Con
tra-producente como ? A minlw nr:;umcntnçiio é 
rigorosa; VV. · EEx. é quo argumentam 
muito mal com o artigo da lot que regulou a 
reducçüo dos quadros, parti d'nlti dotluzirem 
11ue o governo uiio póde nomonr uovos officinos. 
Errol como vou demonstrar ; erro nn inteili· 
gonctn da lei ... 

O Sn. ConnEIA : - Esta enganado. 

O Sn. DAN~AS ( 111inistro da justiça) : - En· 
gnnndissimo oslt\ V. Ex. 

O Sn. ConnErA : -Veja o nrtigo'quo nhi ostá, 
dizendo - que os officiacs. quo exisllrem flcarilo 
nggregados pnrn serem preferidos. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) : -Nilo ha 
tal. 

o Sn. Conn&IA :-V. Ex. leia. 



382 ANNAES DO SENADO 

O Sn. DANTAS (mínisti'O da ju.<ti~a) :-Acabo! 
de ler: V. Ex. quer dar ú lei o quo olla não 
contóm ; aqui não se diz : os !fUO existirem. 
Estú enganado. 

O Sn. DANTAS (ministro da j11stiça) :-••• lo· 
vantur um cnstello, para fazer acreditar que 
o governo procedeu mal, o ainda mnis que feriu 
n loi; qunndo conseguem isso, jtllgnm ter feito 
brocha no governo. 

E' por esta rnzuo quo o honrndo sonndor pelo 
Pnrnnú, infnligavol comhatonte nostu triounn, 
investigador incessunto o incansnvol do todos 

O Sn. DANTAS (mini.<tl'o da jnstiça) :- J1í lí os netos da administrnção do Estado, actual· 
o que diz o art. llk do decrotu du 1874. monte, tom insistido, desde o principio, neste 

O Sn. ConuEtA :-Esto ó o ponsnmonto; fui 
o relator dn com missão OSJIUCial em 1873 sobro 
cstn lai. 

O Sn. ConnmA dá nm npurte. ponto. 
O Sn. DANT,\S (111i11istro daj11.<tiça):-D'antes O Sn. ConnEtA:-.Sustentnndo n opiniiío que· 

hnvin hntulhlíes com quuu•u o ·'••is companhins; dol'endi como membt•o da commissiio especial 
hoje só os hn do sois a oito. Mo mesmo provn que dou parecer sobro a proposta dogovorno. 
o nhsnrclo da opiniiiD do V. Ex., pDI'qno onde O Sn. DANTAs (miuistro da j11stinn):- Mas 
não podam haver dons ou 111ais butulhlíes, o esta opinmo do v .. "x. niio Jlrevnlccéu na lei, 
governo d~v? por fer~a tirar um commnndnnto nem no regulamento. 
dos que OX1stwm. o · 

Haia só ha um commanrlo superior om cndo Sn. ConnEtA:-As emendas que acomm1ssão 
' offeroeeu estão nn lei. comarca, no posso qno d'nntos havia t1·es o 

guntro. A roducçilo do quadro, de que fnlla n O Sn. DANTAS (mi?!i.<tro drtjusti:.a):-Póde ser 
lei, consisto, pois, om não au)!montar o numero ~ssa o opinião do nobre senador, mus, repito, 
dos com mandos superiDI'OS, dos commaudos de não é u disposição dn. lei, nem do regulrymonto. 
IJatnlhiio; não l'lli'CI'e-so :'1 nomoa~ão de novos Don·so novo orgnmznçiio á guarda nnc10nal do 
ou ao OJll'oveitnmonto dos antigos olllciaes da Imporia por essa lei, o não pt\do estar na letra 
!)'Uarda nncional. Não; u loi nilo quiz dizer isto. deli a, o muito monos om s011 espirita, 11rivar 
::iorin nnnullnl' todos os fll'incipios ndopiados om o governo, quando so trata de dnr nova or· 
nossa lt-gisln•;ão nnti:;u o 111Ddorno, ob1·ignr for· gnnizn~ão o uma for•;a desta nuturozo, do cal· 
ço;nmeuto o ~ovorno, tl·otando·s•J du rcorgnni· locar ú l'ronto dello os que merecem a sua con· 
zaçilo de uma milícia como esta, acoitar para llançn: soriu negar-lhe os meios do sua proprin 
com mandar um CDI'PO um individuo que niio cxistencin. Quo o govel'!lo não sómonto use 
merecesse sua conllnuça. dosla nttl'ibuiçiio, mns abuso, que não aproveite 

o sn. ColmEI,\ dú outro aparte. os olllciaos contra os quaos nua llnjn razüo plnu· 
sivol, dando preferencia a outros, ó isso uma 

O Sn. DAN'I'.Is (minist1·n da jnstir.a):- Eu ar· excepção. . 
gumento com n letra da lei, o V. l~x. com n sun A ~1sposi~ão da lei do 1850, como ia dizondo, 
boa vontatlo. está cm vigor; o nrt. 71 diz : 
. O Sn. ConnEIA:-Nüo, senhor; sei o qno ~ • As disposições desta lei, conccrnontos ao 

tmha em vistn qunndo su traiOLL dn rol'orma; 'provimento o ú vitaliciedade dos postos da 
loia V. Bx •. o purr.cor da cnm1~1issão espocinl gun1'dn nnrinnnl o í1 roformn !los olllciaos siio 
da cn111nra dos deputados. applicnvois só monto nos que !'orem nomeados om 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :- 0 Ut'Jbre ministro estÍI OXCCU<)UO O DI/ eonfOI'IUidat!O da mesma lo i. 
londo n Joi. • Os existentes no tempo do sua promulgar.iio 

scriio, sum dependonciu do pi'Opostu o da ordôm 
do accosso, con!lrmodos nos postoc que occn· 
pnrom, Jlassnndo-so-illos novas pnlentcs, dospn· 
chndos pura outros, reformudos 011 domittidos, 
como paro cor justo no governo o nos prosidon· 
tos, quu torüo om considora~uo os bons serviços 
nu tcriormente prestados. • 

0 Sn. 0.\NTAS (mi!liStl'o di! justipa) :-0 QUO 
ou leio e que vai sor ll•ansuripto no motl dis· 
curso, é.u lei c o regulamento. 

O Sn. C•mnEIA:-Tudo protesta contrn cssn 
intollig-ollcin. - · 

O Sn. DANTAO. (ministi'O da jus tipa):- Estou 
mostrnndo n ~li!Tui'CU('n profunlln r1u~ ha outro 
n gunrdn nnC/onnl nnlign o u actual. 

A untign ~US!IJlJIIII'CCeU: OS COill/lllllldOS SU]lO• 
riOI'OS antigos o os do bntulhues foram substi· 
tuidos. • Pura o novo quadro hnverú novos 
nomcuçlíos, nus qunes podcr:lo ou não ser pro· 
feridos os nntigos. , 

Porque ó quo so dú no governo osso direito, 
que nflo so lho podia I'Ccusnr,do preferir ou nilo 
estes úquolles olheinos? 

Sr. presidente, as DPilOSi,.iios, o niio lovn o 
mal isto, tum por Om fnzÓI' lll'ocha nos go
vernos, o qua!ulo, com m·gn111011tos mais ou 
menos subtis, puru niuJ clwmur cnpciosos, 
podem ... 

O Sn. LE~o 
tollo. 

VELLOSO:- [,IWIIUIUI' Ulll CUS• 

O Sn. ConnmA:-Disposiçuo trnnsilorin. 
O Sn. DANTAS ( mil!ist/'o dajusti~n ):-'fomos 

tnmbom resoluções do consultn, sustentando 
esta dout1•ina, uma ó do 2ü do Maio do iBOO, se
gundo Sll vu do aviso n. ~70 do iO do Junho do 
mesmo unno, qunndo ministro du justica o meu 
honrado colloga, senador pelo l'wuhy. Eil-a: 

' ••••• ' •• ' • o •••••••••• o •••••••• o •••••••••• 

e o mesmo Augusto Senhor, conformando-se por 
Sua Immediatn Uosoluçüo do 20 do Mnio ultimo, 
com o pnrocor da socçlio do jttstí~a do conselho 
do estndo, houve por bom decidir que tendo 
sido rcorgnnizudu n mencionada gunrdn, om vir· 
tudo do decreto n. 212~ do O do Março do i81i8, 
quo mandou dor oxocuçilo no regulamento do iS 
do Novembro do 18ti7, podiam ns primeiras no· 
monções SCI' foitns som dopond~ncludo propostos, 
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mos flUO, om fnco dn lei do 19 do Setembro do 181i0, 
não p1·ocodou I'OA'Uiarmonto o vico-prosidento, 
fazendo nomeações com protoriçiie dos direitos nd
qulrldos pnlos officiacs, om virtude do art. '•8 do 
citudo lei, diJ•oitos que niio p~diom ser derogodos 
por disposições posteriores, cujo clfoito niio é 
retroactivo. • 

que nctuolmonte; que os com mandos supe1•ioros 
niio podam ser soniio um por comnrcn, entro
lnnlo que nnllgnmonto havin dons, lros o quatro. 

O Sn. JUNQUEIIIA:- Mns ngorn hn mnis com
mnndnnlos superioi'OS, 

O Sn. DANTAS (miuistl•o da ju.lti(a):- E' outrn 
cousa ; jú fiz n distincçiio, o V. Ex. responde á 

Portanto, nqui está consignado o mesmo pen· questiio com n quest:io. . 
snmento. A rodnc<;iio roco111mendndn pelo lei no quadro 

'l'ilmos tamilom o nviso do q, do JnneirJ de 18a1i; dos officinos esti1 cumprida. l'rucoderin o cen
lomo~ n .i urispi'Udoncio consuetudinarin; o intol- su1·n do hon1'ndo sonndor o dnq uolles que o 
Jigonoin igtwl à quo cst:í dnndo o octualministro ocomponhom neste ponto, si SS. EI>x. domons
do juetiçn foi ob~ervoda pelo seu i Ilustrado an· Irassem que o governo octunl tinlw crendo 
tcccssor, o honrado senador por Minas Gcroes. mo is com mandos superiores, mais botnlhões, 

O nob1·o senador pelo provincio do Minas Gc- mais socçõcs o mnis csqundrõos, além dnquellos 
rnos, dnn<lo oxocuçfio n ostn lei, com o campo- que pela lei são pormittidos. Não o fazendo, 
tencin que tom como jn1·isconsulto omorilo, est1io vencidos, qucil'nm ou não. 
comprohondcu·n deste modo, o nqui mesmo no De outro ponto connoxo occupou-so o honrado 
senado sustentou brilllantomente n suo opinião, senador pelo Pornmí: oquollo quo diz r<•speito 

Si, pois, <•s honro<lossonodores entendem quo ao aviso expedido pelo octunl mi11isu·o do justiça 
ó preciso umn dHciorw;iio du lei, provoqu<·m-no; qunnto o dovcr-se possar novn p:Jt .• ut<•, ou 
mns, com n • loi vigente e com n inteqll'ctnçiio simplesmente npJ'ovoilnr·se o existente, quando 
que se lho tom dado parn todo o lmpcrio, COIII os fossem con01·mndos no mesmo posto c com as 
prineipio~ que !I ovem dirigi!· o govcmo no oxo· mesmas patentes .... (poço muito a ollonçiio do 
cuçiio <lo uma disposiçiio dessa natureza, n:io lwnrndo senador poro oste ponto, quo ó copitnl 
posso convii· com o honrado senador pelo Pn· parn n soluçãoJ dn questão) .... cidad1ios que, 
roná quo no governo niio ó permittido, no pela nova uomenç;iu 110111 sobem .~e pntento, nem 
]lreolwhimonto destes postos de cnmmundantes pnssam a cumnwndar IJntalhfio, commaudo11do 
de batalhões ou snporiol'es, sahir dos offieiocs só secções ou conmwndos suporiores, quando 
que autel'iOI'monte occupal'lllll toes commandos antes commnndovam só butnlhües. 
qunndo css<•s corpos c esses com mandos jil nüo O aviso quo se l'efOI'O :í hypotheso, e que é 
existem, p.->is fol'am substituídos por cotlsn mnit'> 1 datado de t5 do .Julho do corrente nnno, foi coo· 
dill'urento nl~uns batalhões, :i vista da quillifi· ce!Jido nestes tOI'mos: 
caçiio 11uo dotorminn a lei de 1873, Jlcnrnm redu- • Em olllcio n. 12 do 19 do Junho ultimo 
zidns o sucções, dosuppn1·oco1'am commandos su· consullou V. Ex. :-Si ocidudiio numendo pum o 
pOI'ÍIII'Cs o \'ornm fundidos em um só nn mrcum· posto do coronel commnndnntu SUJwrior que .iá 
scripção do umn comnrca com s6des diJferentos, exercia antes da roo1-:;nnizaçiio da gunrda nucio· 
omlim, eom ontrn organização. , nnl, o obrigado n pogn1·os dil•uitos o Jll'estar novo 

Tudo isto, S1·. rwesidt•nte, queiJ•am· ou niio juramento; ou si, rogistJ·nlla suu npostillu, deve 
quoil•am os nobl'os senndOI'O>, vom convencer· ollo enu·nr em exorcicio independentemente 
me dH fJUO a lei de 1873, bem como odecJ·oto destas rormnlillndos.- Deelnro a V. Ex. que, 
de 187~. cog-itnrnm do tlmn rool'guniza.,iio da nprovoitndo o ufficinl som occesso de posto, sorvo 
antiga gU!II'da nncionnl. • com npnstilln lan~ada nn pntonto que jú possuiu, 

O ~n. JuNQUEIRA:_ Pnrn limitar, 0 VV. EE:t, o peln0q~nl ncnhu~z~ dospez~ pngu, no fórmu.~o 
nmplwm os quadros m t. ~- § 19 cnp. •. do re.ulnmento n. 7fi.l0 

: . . . do lb de Novembro do nono pnss11do; m: s pre,tn 
_O Sn,. DANTAS (m11mtr? d~ JUSttça):- V. E~. novo juramento, porque, extincto, em canso· 

nu o podo (li'OVnl·o: Eu JÚ_ d1sse que n re'!_uccuo quoncin dn reol·gnnizn,iio, o loS'\' r oxeJ•cido por 
dos ,fJundros cons1sto, nuo nns nomeuçocs do esse official, roccbeu elle novn mvestidurn. 
offic1ues.... • lleus gt)ardo n V. Ex. - J)fano,•l Pinto de 

Souza Dantas,- Sr. presidenta da provincin 
de S. Paulo. • O Sn. JUNQuemA:- Consisto tnmbem. 

O Sn. D.INTAS (111inistro da .iustiça):- Niio, 
senhor, hn ongnno. Qunndo om umn ro
pn!'Liçüo civil ou militar se reduz o qundro, o 
quo so fnz do's que existem nté outiio? Mnndn-so 
nddil-os, nposonln-se-os ou dá-se-lhos outro 
dostinu; mus o governo nuo ncn privado do 
nomonr, !I medido que o sOJ'Viço fil1• impondo 
ossu necessidade. E' oxnctnmonto osto principio 
que tenho seguido. 

O qundi'O dn gunrdn nncionnl, polnlei do 1873, 
ostú reduzido, ó oxucto; e pnrn provai-o, bnstn 
recordnr no nobre senador pelo Buhin qne os 
bntnlhuos hoje niio podem existlrnos municipios 
como nntoriormento, o entretanto que poln lo I 
do !StiO hnvin nos municlplos dons, Ires o mnls 
bntnlhuos com menor numoro de prnçns do 

Quanto ú primoirn parto deste aviso, nlém do 
quo bostnrin n logi>ln~iio rolntivo ii guarda no· 
.cionnl pnrn chognJ'oSO li conclusiio do que, não 
sondo o individuo nomeado pnrn posto superior, 
mas occupnndo o mesmo posto o o mesmo com
mondo, niio hnvorin nocossidadc de novu pn
tonto, porém simplesmente do umn npostillo, 
temos ns disposi~ues dos leis Oscne• que, como o 
senado sabe, siio sompro mais rig-oristas, o on· 
tretnnto nhi mesmo eu ncho os melhores urgu. 
mentos pnru convencei' no nobro senador de que 
essas· lo1s preveniram o · cuso e isentaram os 
9fficlnes, nestas condições, do pngumento do 
sollo fixo o emolurnontos, porquanto, om virtude 
do nrt.l2 pnrngrnpho unlco n. i dn lo! n. 2792 
de 20 de Outubro de 1877, o novo rogulumento 
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do sollo, n que so rofero o decreto n. 7/í~O de 
:la do Novembro do :1879, incluiu na importan· 
cia do se! lo os emolumentos que se arrocadnvam 
em virtude ào rogulamon to n. 4356 do 2~ de 
Abril do t869. 

Vejamos ns disposições fiscaos. 
Diz o decreto n. 7a40 do :llí do Novembro 

do 1870, art. iO: • Estilo sujeitos no sollo fixo 
os papeis, livros o titulas comprehondidos nas 
seguintes classes: § :10: • Patente do oficial da 
guarda nacional, quer do offoctividnde, quor do 
reformo, du concessão de honras do posto, e de 
passagem da activa parn n roservn : 

Coritmandante superior ou coronel. 
Tenonte·coronel. 
Major. 
Cnpitfio, tenente, alferes ou 2.• tenente.• 
Diz nindn o decreto citado, art. :12: 
• S~o isentos do sollo fixo: 
§ 19 : Ap11stillas lançadas nas patentes do 

officiaes da guarda nacional .• 
Ora, ~ vista das disposições citadas, Oco do· 

monstrado quo o pagnmon to do sello fixo o em o· 
Jumentos só recohe sobre as patentes. · 

Ha casos que não estão comprehondidos no 
meu aviso: aquolle, JlOr exemplo, em que o in· 
dividuo que é tenonto-coronol, é nomeado com· 
mandante superior: ahi n cousa muda do figura, 
porque ha acce~so do posto ; mos, quando os 
postos são os mesmos, quando os .individuas j:í 
eram com mandantes superiores, si os nobres 
senadores querem forçar o governo actual a niio 
poder nomear outros, como pretendem que elle 
nilo considero os antoriormente nomeados com 
as . mesmos potentes, como sendo connrmados 
nos ~eus postos, i~entn ndoos do pagamento do 
direitos sobro a patente? 

Os nobres senadores dizem: niio podeis no· 
mear outros. Mas, si o governo nfio pódo no· 
mear outros, na opinião dos nobres senadores, 
estilo SS. E Ex. em contrndicção, exigindo novos 
direitos. A lei do sello, em virtude do art. 12 pn· 
rngrnpho unico u. i dn lei do orçamento n. 2792 
do 20 de Outubro de 1877, assim como em vir· 
tude dos regulamentos n. 4356 de 2& de Abril 
de i809 o 7ti40 de :15 de Novembro do i879, 
isenta do pngnmento do seno fixo as apostillas, 
como os nobres senadores podem verificar. 

Mns, disse o honrado senador: estais em con· 
tradicçiio dispensando os officines dn guardo nn· 
clonai de novo pagamento do sello, o, no mesmo 
tempo, exigindo novo juramento. 

Sr. presidente, este ponto não está resolvido; 
e eu tombem entrei em algumas duvidas sobro 
olle ; mas, entendi que, trntnndo-se dn reorgn· 
niznção da guarda nacionnl, bnvendo-se redu· 
zido o numero de commandos superioras, ern 
conveniente exigir novo juramento. E' uma 
·ratificação, por assim dizer, que se dá, nn vida 
militar, do mesmo modo que nn vidn civil. E' 
Jissim que o presidente de uma provinciu, sendo 
removido. para outra, embora trnhn já prestado 
,juramento na sua primeira ndministraçilo, nn 
,segunda novamente o presta. 
.Hn outra rnzuo : augmentou-so a jurlsdicçilo,que 

·Ó por .comarcas, o d'antes ern por mumclpios. 
Hn um ponto de suppostn discordnncin de 

doutrina entro o presidente do Rio Grande do 
.Sul o .o governo, que rol objecto das observa· 

çõos do nobre senador. Ainda nhi o honrado 
senador roi infeliz, como vou mostrar. 

O Sn. ConmnA : -As fortunas silo todos para 
v. Ex. 

O Sn. DANTAS (ministro da ju.ltipa): - Que 
quer? Si ás vezes n fortuna é cnprichosn? Destn 
vez o foi mostrundo-se contrario n V. Ex. 
· Ou~nm os nobres senadores, e reconhecorilo 
que ó exactamente como eu disso. 

O presidenta dn referida provincin assim ex· 
primiu-so em neto de (J, de Mnio ultimo : ' 

• Os decretos ns. 2395 de iO do Setembro de 
i873 e 5ti73 do 2:1 de Março do mesmo nnno 
reorganizaram n guarda nacional dos provincias 
do Impnrio sem alterar a Jcgislaçiio anterior nas 
referencias ás nomeações dos officiaes dessa 
corparaç~o. Ficaram para ellns subsistindo 
como fontes Jegaes a lei n. 602 do i9 de Selem· 
bro de t850 e seu regulamento poJo decreto 
n. 722 de 25 de Outubro do mesmo anno. Por 
essa lei do :18a0, art. 48, o nomonQiiO do cnpitiles 
o officines subalternos, para ser wgnl, dove ser 
precedida de propostns dos commnndnntos de 
corpos, informação do commnndante superior 
respectivo c observnncin da ordem gradual do 
a c cesso do corpo que ello organiza. 

•Esta ultima condição tem uma excepção, que 
se realiza quando se reorganiza um corpo. 

, Então pelo art. 71 da lei citada o 70 do de· 
creto n. 722 de i850 pódo o presidente ela pro· 
vincia dispensar ou substituir todos os offi· 
ciaos do corpo que ellc organizo r. 

• Esta faculdade, umn vez exercida, importa n 
impossibilidade do observar n ordem gradual 
de nccesso uns novas nomeações, porque para 
ello dar-se, ó indispensuvcl r1ue haja quem pro· 
mover, o essa hypothese desuppnreco quando são 
dispensados os otnciaes existentes, mas si pelos 
nrts. 7i dn lei n. G02 e 70 do decreto n. 722, 
rostrictos a casos ospecificos, é passivei niio ob· 
servar accesso, comtudo não ba lei que auto· 
rizo a inobservnncin das outras condições do nrt. 
ú8, que fórn da hypotheso do art. 7i, é o oxclu· 
sivo texto legal nn mntorin: e essas condições 
pnra as novas nomeações são propostas dos com· 
mnndontes dos corpos e informações do com· 
mandante superior respectivo. • 

~lastra o presidente da província que, ainda 
quando hnjn liberdade nas nomeações, tratando· 
se da roorgnnizaçilo e de outras disposições da 
Jel, nilo podia proceder de modo differente. Eu 
jtí provei que o nrt. 7:1 contém differentes dispo· 
siçõos para diversas hypothoses ; e o presidente 
ontondou que, na hypotbese do que se occupava, 
podia fazer as nomeações, em vista dns pro• 
postos apresentados pelos commandantes de 
corpos o pelos commandantes superiores ; mas 
que era indispensnvel, embora recnhlssem nestes 
e niio naquelles, que ns propostas viessem peJos 
commanúantes de corpos e pelos commnndnntes 
superiores: tanto assim quo, nesse seu acto, um 
dos motivos da nullidado de algumas nomeações 
está declarado: foi ter o commnndnnte superior 
submetlido proposta Independentemente de ou· 
vir o commandnnte do corpo; o presidente disse: 

• Nilo : nessas nomeações, embora hnja liber· 
dnde de escolher este ou aquello, as propostas 
devem vir no governo do provincia por lnter· 
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media· do commnndanto superior,. ouvido o com·· ç11es; recorreu no. seuinosgotnvol arsenal elnelle. 
mandante do corpo. •· Esta foi, pois, a lntelli· : procurou muitos outros factos,· com• os qu&os. 
gencin, segundo estou. ncnbando de mostrar, : quiz nnirJUi·lnv·o.actunl ministro da• justiça; .. 
dada .Pelo presidente da provincin de S. Pedro O· Sn. €onnEr:A:-Oisse que ont~al'in·'nn· np·re· 
do Rro Grnndo do Sul, o rJUO em ponto algum · cinçiio dos netos illegnes de· V Ex· · ·· . · · ' 
dostró~ a opiniiio sustentada pelo ministorio ··. •. · : .. ,· ... "' ·. 
actual; no contrario, está em perfeito nccõrdo. O Sn. DANTAs (m.•!!•s(ro da..Justtpa):-,EI um 

O neto mostra até o ntropollo com que tudo. d~s ~ecw:sosi oratorJOs e~~e .. do. que: v;. Ex.; ~ter· 
isso foi.foito, nnsecretnrin nada constava: eis ~m-se. .· ·• . . ... .r·:, 
a rnzão; senão vejamos (/ti): . O Sn. ConnEIA :-Foi. V. Ex. que m'o. fome~ 

•.Para o L• batalhiío de infantnriu do serviço i cou·. . . . · 
activo, L~ da re.serva d~·Porto Alegre, i.• secçuo :. o Su. DANTAS ( m(uistro dajustiça ):- Ei:tos 
d~· batnlhuo de }nfunt_nrm da reserva, dos.subuf· :palavras do honrado sanador (lcnclo) •·· '···· 
bws desta· copito! n11o consta· nesta presrdencrn. ' · . · .. · _ . ~ • ... ; '· · 
proposta nlguma -e si qualquer interforoncia . • No, oxam~ da ailnunlsll•aç~o·do,nobr&. !Ulll:IB" 
tiveram alguns ou todos os com-mandantes nas i tro começara. o orador,. ~orno,: c.ostuma,; pelo11, 
nome~çõos para seus corpos, roi elln sem caracter· : act,os em que lhe.pn\·ec~ r«o hav:e~: S .• Ex . .-r.es ... 
olllcinl; porquanto, o . commnndn.nte superior a. : ~e1ta~o o grande P~IDCiJllO,. que a Irás: terr, pro·, 
tal respmto não foi ouvido, nada mformoUJ, nem , clam<~do,. O• da·. legalidade, .e concen.lrarn: .. ~~s 
existe propost11 nos archívos, . sendo aliás o/le. : observaç.õos. em, dous pontos. •-a· guarda, naQIO•. 
o intei·modiario nccessnrio entre commnndantos .. na!. e. provimento das comarcas.• .Da gua~da, 
de corpos e presidente. do provincia (nPt. i .• · nllcronul. ucnbo de occupar-mo ;· entremos:ag.ota., · 
§ 2.• do ~e~reto n. :135~ deu de Abril do 1854) noprovimento do.s comarcas ... , . ... 
e com dJrello a fallnJ' sobro preenchimento de O Sn .. Conn~IA :-A par.te da: legalidade ó, 
postos (nrt. 48, lei n. 602). . . · que . concentrei em. dous pontos; n.o1 quo,fi~: 
. Para o 3.•. batnlhiio· de infantaria e 21. • corpo muito mnl, porque adiante liV<oJ do: ,ocC·lljliiiNBii 
de cavnllnrw de Pelotns houve propostas dos de um terceiro. 
commnndnntos cm 2~ do Janeiro do anno cor· · 
rente: ellas, porém, não foram npprovadns, e o.sn. DANTAS (mi !listro· da, justiça.) :.,-Sr.., 
em 24 de Fevereiro do mesmo anno 0 comman· presidente, o bonrarlo senador·,: no, llisoui'So, 11; 
dnnte su_perior da mesmu comarca, usando de que estou respondendo,· mais de uma. v;ez; pro, 
attribuiçues que lho nüo competem, substituiu curou sustentar uma. opiniiio, qom a qual, ã, 
nguellns propostas por uma exclusivnme.nte sua, vis Ui da .lei, o actual mini,;tro da justL~a não, 

I fi d · pó de convir absolutamente, embora. insiSta ·em 
s por o lo confeccionada e rmil a, contraria dizer lambem que a opinião. sustenlllda :pelo. 
úsdos commnndnntes dos corpos e ampliada á honrado senador pelo l'araná dá .ao .. •over!IOI 
secção o esquadriio dn comnrcn. • . . o 

E. 11 · maisarbttrw. .: .: . • JS o atrope o CJUO so deu, porque na reor~n· 
nizaçfio não so prescinde das formulas, o afins. Havemos de apreciar esse ponto com a lei e 
estão prescriptns na Joi; firmando-se nellns foi com os precedentes, porque os precedentes, qunn· 
qne o presidente actual da provlncia do Rio do inspirados em fontes ·legues, fortiflcanl as· 
GI·ando do Sul lnvrou esse neto sobre rJUO tnnto ·opiniões ou as modificam e alterll,m: profunda· 
escarcéo tem levantado o honrado senador pelo ·mente. · · · · ' · · ·: 
J>nranil. Esta questiio, Sr~ presidente, niio é'riova. MaL\ 

Supponhn·se mesmo que havia alguma disco r· de uma vez mugistrados tiveram· dosignaçiio de 
don01a no modo de aprecinr; o governo tomaria ·comarcas, e, julgando-se pr~judlcados,.reclama· 
pa·ovidoncias pura que seu delegndo se puzesse rnm o rornm attendidos. · · · ' · · · 
de nccõrdo co111 u doutl'ina pelo governo su!ten· Prometli dar a osto pontt> todo. desenvolvi· 
\ada. Nem nisto havr,rin inconveniente algum: ·menta ; mas, sem allegnr doença, pedirei ao 
o presidenta da provincia é delegado do governo honrado senador que me,dispense da .leitura dos. 
imperial; mns, emqunnto não tem uma recom· papais, consentindo que alluda,.sómtlllte aos 
menda~fio em contrario, nos actos do sua factos. . , . 
com potencia excl usivu, tnes como esse, olle dli a Temos os exemplos dos i uizcs do direito ~osé do 
opiuiüo que lho pai·oce a melhor: isto está Araujo noso D:mim, Jouo Ladisláu Japiass\1 de 
acontecendo todos os dias. . l~igueiredo o Mello e. outros, e ultimamente 

Entremos nu segunda pu r te annuncindn, por· deu-se cnso igual com o juiz · de direito FrnJ:~r 
que hn outros pontos nüo mencionados no bri· cisco Corrila de Arnujo. · · · · · 
nwnte exordio do discurso do honrado senador Designada n comarca· de Floresta, .. de i .• en· 
pelo l'araná. S. Ex. nnuunciou dous pontos... trnncin,a asse juiz de direito, dirigiu-se elle, po~ 

O Sn. ConnEIA:- Quanto :1 questão de lega· officlo de 18 de Janeiro do curronte nnno,.no 
Jidnde. conselheiro director da secretaria•. da justlQn 

O Sn. DANTAS (ministro da justipa) :-... nestas termos : 
o, quando terminou os dous pontos, o senado , Accusanclo a recepção .do oaicio ·de,V, s:; 
se recorrlnri\ do qne o nobi'O senador com sua 1 d d 1• d o b d • · d 
roconhocldn deshumnniunde paru com o actual < atn 6 0 · • e ozcm ro · 0 · nunno passa o, :em que mo communlca, do ordem de ~.·Ex. o 
ministro <lu Justlçu .. · Sr. ministro e secretario de estado dos negocias da 

o Sn. COIU\GI;\ : - Oh, senhoras I ,lusticn, tor sido designndn, eoi', decreto:de 6 do 
O Sn. DANTAS (ministro da justif!a):- ... t•orerido moz, u comarca de Floresta, do L• on• 

niio so dou por satisfeito do utirnr·lho ucousa· trnncin, nesta provlnola, para o mau exerciclo de 
V. N ~ 
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julz.de direito, .docloro, cm resposta n V. S., que 1872, c assumindo o oxorcicio dns. ro~pocLivas 
nostn data dirijo·mo.ao governo imporia! rocln· I'Ltnc~õos a 17 uo .Jnn<iiro do a uno ~oguinto, con-. 
mando contra .. somo! banto designnçfio, por .on· SOI'VOU•SO ncllo aLI! rtuo, por decreto do 17 do 
tondor, cm face. do disposto no.nrL. O .. ~ do decroto Mnio de 1873, roi nomeado chofo do policia. da 
n. 087 ôo 26 do,Julho do 181i0, quo tonho diroilo mosmn (li'Ovincin. , . ; . . .. 
n comarca do ontrriricia superior. · • Tendo cn u·nrlo. :no. oxercicio · dosso novo 
'·" Deus· guarde, etc .. , etc; ·• · cargo a 10 do .Junho:do 18i3,:n,io o .deixou soniío. 
·Levada osln· roclnmnçiío no :conhocimcnlo do n 27 do Abril.do l87'i, do pois do .torem siilo dis

ministro da .iustiçn, foi expedido decreto docln· pensados. os. seus so1'.viços , flOr V .. M.·· Imperial 
r ando :som.oJI'oiLQ. a designncão. · . que nttl o dia O de Dezembro .do . anno :pussndo 

Mas vejamos cm que termos foi a rocla· não dignott·se dosignm··lho. coma1·ca ondB' llll· 
nwçií9. . · .. · . . dcs8c exercer suos. funcções de j Ltiz :do. diroit 1.·. 
·'Cumjií'e.venLilnr bom· este; ponto, porque·cu · •• Nestns condições, .vencin, o suppli<~anto: suu. 
sou tão interessado ~eln'Sórte dn mngistrnturn, à anLi{l'llidndo. o, nos termos .do; nl't;. 6.• .. do do-: 
f1•onte •de:cujos·cleslmos. me •ncho nctualmonto, . creto o •. ütl7 ·do 2ti. do Julho de . .iSliO,.: ·tlnhn. 
que.•em•um•··dobnW :dosln· nntllrozn, não tenho . arlquil•irio di1'C<lo a nmn comarca do.~."•ontrun;. 
aforro•n·-uma.oplni1io, soniio: omq unuto j 11lgo·n cia; poi'CJIInnto; n ltl o din G· c do •. Dezembro:; do. 
a.maisjtistn.c•amnis.lognl·. ·'· • · • · . · . nnnu pnssndo,.conlnva .. porto du.sote unnos··de 
' • Si os:honrndos senadores;· neste dehnto, com anti g11idade, sondo mais do .qnnll•o .. de. cll'ecti vo 
ns :leis mo· .. convencerom · do contrai'fo, será· o exorcicio, como o prova. o. documento CJDO j11nto 
cnso;• snlvnndo ·só monte. o sapiantis do dizer sa- ofl'erece. .. . . . · . : .;. .. ,. . . , .. : •. ..... . .. : 
pientis :est•'llllttarc consi!imil', · · : · . • EnLI'oLnnto, V •. U.: Imporilil ·por decreto. dn. 

O Sn. ConnEIA :;.;;Qitizerii que· v. Ex; pon· quelln dutu.(6 do lli!ZCIIIbi'o) desknou no .. sup' 
snsso·Mmesrnn fórrna cm Telnção ú guardo nn· vlicante.n comnrca do. Jlloresto, .de L• cntrnnciu, 
cionnl:; mas q11nnto n. estn .. tem· nrnn opinião na província de Pernumbuco,·· pOI'n o.; ox~I·cicio_ 
definitivn.e·nbsolutn'. ·......... • . . . .. • . dns suns funcçüos,como cons•u.dn communicução 

· · dn secretaria. <lo e.< tudo. rlos· •ntJgocios:.du.:jus: 
O Sn. DANTAS (ministt•o dtt ittstica):..;...Nffo· ha Liça, que o supplicanto. recebeu n.27:.do .. mez 

tal·; ·tcnho.opiniiio J'undnda·em·.JÍli. ~!ns. devo pnssndo. . . . ....... •.·. , ,. : . .•.. 
dizer no-honrado senador o que mo desperta o 
sou·npnr:o; e:é : .qtie ·depois que ·assumi o cnrr;o · • · Assim, ·pois, jnll(nndo·so :prcju I i<:ndo. cm 
do mmistro dnjustiçn, tonho procurndo attton' seus direitos com somolhniitc·desigiHJÇfio; ·requer. 
dlir, tnrito.qunnto.possivrl, e em muitos cusos o n'Y, M. I111perinl se di::nc considerar som ·efl\oito 
tenho •feito, .. rccommendando nos presidentes. do o referido ducrelo de ·u do Do·1.emlmi · do ·!879; 
prcencher.principnlmPnte.ns,vagas .do .. officioes pnrn dosignnr no supplicanto comarca doentrnn-' 
com•os;officiuils preexistentes. . . cio corresponder. te no te111pn do·'sou "OXcrciciri':· 

O honrado senador si so der no. -trabalho :do • Nos tos ttlrmos,· pcde''n ·V." ·~[.Imperial· do~ 
C.Xa.minnr.ns.ll.omeaçõos,lln do.~ncontrur..isto, a fcriinonto; etc,; Clc.·> .... ' · ... '·.· ·", . :':: 
saber, que lenho· procurado .em mui tos. crisos Cbeg11onios· logo nó docrêitô· do· 28' de.'Fiíverei:· 
n,iir'o·x~it2(iis cx.is.tentus uns v.nftãs.uctun0s. . . ró: dcstoUnno·; depois tipréCini'emos. os:. seus . 
• , 1~rE~.n~fo ~os1 sOJIJenqOI::.Ille,_ contr,ndo,quo uliús m.o.tivus. . .. . ,. .. " .......... ; . , ..... : .... :·.'. 
n e1 me ncu ln, "opuuuo s11stontn n polo hon· ... Hoi.por.·bcm doclnrnr•sem:o!TPito ·Ocdocroto 
rodo senador, n qual, a meu ver, não Loni' d 1 ,, ,, d n·ssentó'•nii. ·lei:. ,. ... ·, .......... , .·... . . . . . . e 6 1 o Dezcmbi'O uo nnno pos;uuo, · qull·' u' 

. . ·· · .. · signou n•comnrcn rln.[11oi'OSta, ·dO f..;•.entrnneln, 
~·o·s~':'.PA.niNAiluf.:-.T9fu'.dndo prororimcin nn·tli'OVincin. cto ·Per.nnmhuco,· ·Jlurn·. nolln··-t~I'· 
ooS"oxistllrite·s: ........ · · · ; .. :• :,.'O: .. · .. · · ·· oxorciclo.o juiz do·<liroiio·tiV:IIIso Antnnin-llron-. 
·'O•·Sn:•'llAN'rAs .. (ministro·da}ltstipa}:-rrenho ••isco Corr~n• ·do ·Araujn·:-Lnfuyotto Rodi'igouos· 
dndo,·preferencin·om muitos casos, o declaro que Peroirn, do môtt·consu.lho, etc·,.nlc.', ·• '" · ,: · .:: .... 
estou·.disposto a•oontinunr. n prqcodor nssinL.. ··Foi pois nu.,ndido este jitiz de·diroito; .. vnmos: 
;,:.Mas:contlnuomos .. cont. n·-questuo ·dos jLtizcs ús rnr.ilos... ....... . ... · ".···· 
avulsos. . . ..Q j ul~n mon lo rln · nnti gnidntl~· dos•mn~ls trnrlos· 

· · · · · poln IOi·ll,.2HI;,. do .[.•.do·Mnrço d1J l873;·,artigo '·:o·sn·: MiiÍioiis'óE'"At.~imm,(::;..; Entiió dil;so· n unleo, ~ l.",conipoto.uxclusivnmonto·uo supi·o· 
Iiro~Iili(qllestiill''·ue: confi!Jntn' ... om. roluçno· nos mo tribunal do ·\ustil;n.:: .• 'Provnlocei'il· (sfions: 
odmlre:c

1
itn
0
ris? ~a:_gunr~n ·nn_ciounl ... c. Ol)l. os. i u. !zes:. do. pi'Oprins ·Jtnl n vrns 11nrn.lodos os netos' depend"n. 

tos·-do nntlgLtidndo,. comn-oc1:esso, romoçiio ·ou 
. ,o Sn; .DANTAS .(ministi·o.~.dà.· j!Í.ÍtiÇa):-,\q~i, JII'Omoçiio ·d!Is enfrnncins.dosjuizes· de direito. •· 
niio;•.oprecinrei.depois·n.quesLUo, e .. direi n .l'n· · Or11, som u· mlumto, dq.:-o: qunnrlo·o Rupro1no 
culduilo.: de. :OllkPÍHlom .. sei'.V:il'·SO .os. acLUtiOS trilmnnl . envia no .minlstro-tlu j11sti~n •. u:., que 
n:v:ulsos, .o.r1ue. umn .. .voz, posta ·cm IJI'DLicn.poi' continún n ruzo1' por fur~a dn loi (o ou nquL .. a. 
ollos, iliio serú recebida com indilfereuçn poJo tenho .pnru mosll'nt·. no hom·nrlo .senndOI'), umn 
ministro. da justicn. l'lJlnQ_ão dos mngist,rndos uvúlsus,' eoin .u Clilss!· 
· · ~lns Is. so 'jit ó 'oil.trn ·c. ousn. ficnçno dn o,n ~rnnc1n Ll~ cnl)n .um diJiles, 1 .. •:. 2. • 
•·, .. ,, ... · · .. · · · OU a.•, O lllllliSLI'O dn JU;LIVII• Lcnllo !lo designar 

: . .c.is. n ·reclnmnçiio.: ... ·.. . cOIÍlni'ous ·pnra ó~tos· mugiSti'ndus, coiuo· 'dovo 
.:. • ·Senhor. -o bnchnrol Antonio Francisco procoLlcr? Segundo rJLIOl' o hohi'iJdo senadoi'Iiola 
Corrlla.do. Arn11jo foi nomundo.por. V. M. lmpo- pi·ovinein do Pnrnn1\, ou sog·Iut<lo tom ·prutic~do 
riu! jniz·.d~.dlroilo dn.comnrcn de FIOI•ostn, om IDVIIl'involmenlo o nctunlmlnisLI·o dn· justiçn? 
PornumbLlco,.por decreto do 4 do Novcmllro do Diz· o honi·ndo sonndoi·, pnrocoullo querei' 
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constituit• loi, do quo nliás não lrntnmos, por· 
que npcnns estnmos oxcctltando n loi... . ·. · 

O Sn. ConnEJA.:--' Eu tambom trnto dn · cxo-
cuçiio da ,lo i. . . . . ' 
. O Sn. D~\NTAS (n;i,;istro da jtt.lti~a) :-Mas diz 
o honro do senndor: pois o mogisÍJ'ndo · quo' os tá 
n\'nlso,, n.dquiro, mais rogolios o mnis diJ•eitos 
do .q.ue nguello, CJUe. ostti om oxorcicio, isto .ó, .o 
mag-Istrado que está em . exoJ•cicio não p!Íde 
melhorn.r po~ nccoss'o, ·pnssnndo.dn .i."' pm'Ú 2.• 
entt·anctn ou .de 2.~. para 3.?, o os avulsos .hiio 
do tor .umn comarca. segundo sun nnti~ui!ln!le 
ou hão de continuur n pesíu· sobre os cofros pu~ 
bl,ico~. ~órn Jln exercicio do cargo? , 
·.: Q~tul 111da I Quo eulr~ tem o mlnisi.J'O ?. Qrinl' o 
rnzilo' !I e serem os nvulsos de preferencio. n·o· 
meados? Qunl n·rnziio, Sr.' prosidentiÍ,"porquo 
nn · prnticn se os tá .dundo·umn verdadeiro mons· 
truosidode, umn VOI'dodeirn injustiço, to! como 
o de não, poder o ministro, mesmoobri;;odo por 
altos motivo's .. .'~e'. rid!Jlinistroção 'pu~IJco,. re
mover um nwg1strado ·nos termos do lei; do 
um o. porn·oull·n cnmnrcn,· melhornndo'a·, e do· 
ver ficnr uddicto sómente á dosignur:iio dos nvul· 
sos:emqunnto elloscxistirem? .. • . , . · 

A raziio ·é a disposiçiio da lei do· orçamento 
vigente qne·detorrnina muito positivamente que 
em quanto existirem avulsos o AOVerno·não po~ 
dorú'fazer·nomeoç1ios do outros juizes: · · ' 

Mos, diz u nobro senador: n lei do or<;nmcinto 
niío determino isto que estais fazendo. E ouros· 
po.n•li:, a; lei. .do .. ot·~umenin nõo podia revogar 
IO!S.ontOfiOI'OS, ·!JIIO O<pQ<'.Jalmcnto·: tratando do 
mngistrudo,oeos, consideram com·.direito ·ú i •' 
2.1l. ou 3 .~ ontr1111ciu~ sogundo,: sua ilntiguidaâo!. 
c, pois, O miuisLJ'O quo tivor ·de ·cxeculor umn 
disposiQfiO que c lia mo mcrnmonto orçamentaria 
llnnu'cCII'u,' nüo pó!lo oxoctltol·n. utó . o punto ti~ 
cgntrariar garantias concedidus 'por· lóis ospo· 
cwes puro protegerem os magistrados contra o 
prepotencia o urbitrios do governo, dnndo o di· 
reito ~o d,cs_ignar·lhes uma comarca de :t•.• on
trancw, SI SUO da 2.',0U UlllO do 2,•,si SÜO dO a.o 
· Nesto·caso,'parcce qt\0 o··uctuol ministro cstU:' 
dando ú·lei ·o ·unicn execuçiio que ella devo 'lor 
conciliando-a com o do OJ'çamonto vigente; CJllO 
se • i~spira o.m cousidCJ'açõos llnonceiros, o com 
as lcJs·ontertot·os,:que gnrontom a collocoçiio do 
magistrado segundo sun ·antiguidade. · · · 
:O· Sn', MENDES • DE Ar.•mwo~:- O quo 'v. Ex. 

fuz ó conformo o arbitrio c niio conformo a 'lei. . ' ' ' . ' . 

' O Sn. DANTAS (minisll·n tla justil:a) :-Como? 
V. Ex. pensa diiTm·enL<•monto? • · · · 

O 'sn. lllliNo~s Di~. lu,w~JDA :-Certamente. 
V.~Ex, llÜO CUilllll'indo n disposioiio dn lei, iu·. 
teJ'PJ'otnndo·n n scn modo, cstu de conformidade 
coru o nrbiLJ•io o nfio com n lei. · 

'O Sn. D,ÍNTAS (mim'sti'O da jusli~a) :-Nilo 
entendo. 

( lla vw·io.i aJiarlos; o Sr, prcsiclonto ·,·cclama a 
attan('iio,') · 

Si ou tenho recebido rcclnmnçõos idonticas á do 
SI·. Corriln do .Arnujo, do Pornnmbuco, como 
proceder rio oult'n fóJ•ma? Isto sorin uma bal· 
burtlln .. , . 

O Sn. ConnDJA:-Quom fnr. •a· balburdia: rlvo 
governo. .•oc···.".~ 
· O Sn. DA.NTAS (ministJ·o•·da'·justi[.ci) ·.,·,;;;.Está 
ongonndo: quom·n está' causando 'ó>n 'lei•dó ·or' 
çnmonto que ·nenr•oo' monos >deixou''llvre uo:·go' 
verno umn terça parte das comarcas a .preeri~ 
eh e r o . ' : : ~ '' i. '' 0; 'I 1 • ~· l: ! : •' ;t '' ! ! i l J 'l! ~; fI; I'~: ( 1'] IÍ',I I ;r 
· •Tcnhooqui a•reloçiia··•onviadn:·po.loisu1promo 
tripunut·do·justiçni·-poln q~al se vil:•que•:ninda 
hoje temos os· sogumtes· juizos· nvulsosc: r·de' :L• 
entrnnclo, um;· que estú suspen·so '; ·•do··2.•:1.3;:c 
de' 3.• · quatro';' ao•todo,c IS;· Tenho• 'procurado 
dnr colloca~iío .. a: todos, . ., respeitando. o p.rlncipio 
do ontiguldudo, ou•.nntes n:lista-quo.mli rl ririviadu 
pelo supJ•omo tribunal, de .justiço. · . · · ... 

'-. - . '"' \'' ' ., . '" ,. '.,I <)~ () 

.O Sn. NUNES,GONÇALVEo ,:-Odireitó que'oada 
um tem; ndq~ir_id~:·n! critr~,ncin·r.;, ;r;,_,,"í ·.·d.·~,\·.:. ·.;~:;; 

O Sn. DANTAS (ministi·o:da: justica•):~:Justn• 
monto; nfio tenho. dado comarcas ct"e 2.• entrnn: 
cio, ou 3.' nos,qrio n, elln:rião.tilm.díreÜo'::ISto.é 
que mer.eceriu censuro •. : · · · · .· · , ; "·:· ·. '< 

, " • ' .· , ' · •.',•·:'ll'o•:.<•.; •. 1 _,),..-: !) 

O Sn~ MENDES 1DE'ALMEtDA'dú um·opnrte', ''"'' 
' ' . ··:,· :. 'J',' . ,·1 ii::l', : .. ~J:"i[f• ;>·.::i 

O Sn. DANTAS: (ministro •dacjustir.a) ;....; .Mas,: 
senhores; si leu entendo, com n: Jei."que tem di·: 
rei to a uma terceiro cntrnucin o ·magistrado ·que; 
avulso, _completou a untiguidade.pnrn•teroelra 
entrnnem ... · .,- 1 ••. , .... ,-/ _,.;," 

O Sn. ConnEIA dá um aparte:;-•••:·:·:. ,,,:.,,;i:·, 

O Sn; DANTAS (ministro· da: justica):-:riiz o 
honrndo •senador que··· sotrre· •inJustiÇa• ''o •mn~is~ 
trvdo que ostú na:! • entrnncia c não póde·pnssar 
poro a 2.• por: hnver:::avulsos .... Mns quem·; tem 
culpa ,disto_? Jl!fip. é o,.govorno., Vamos ,melhorar 
esta sttuu~uo rlt>cutmdo n questão. Como .. se 
hn do oxecu to r a lei especial.. • · · . · · 

' • • "I •;.;. •'' ';,'I 1 : •'~· J I • "o I' I•J': , ) ! I·.,/: ',j I ( •1: / 
O Sn. LEAO V:ELLOso :-E. cxeeutar-so a.dls· 

pósicão,do or~amento,?, ·.,, . , •,;, ,·. ,,,,,·,·,. :,,-,"11 ,·' 
: · 9 ;Sn: DANT:\S (ministl·o·da justipa.):-·;;:;: sem 
mlrmgtr o lot· •do: orçamento que.,mnndn:•p'osi·' 
tivnmente ·quo:•o governo nüo :nomeiet•juizes' 
novos cmquanto houver avulsos·? <Mos isto,·:diz• 
o honrado sonudor, é umu injusti~n, porque• 
uns estão trabalhando,· estão •00' exerctcilo:cdo 
Cargo,' O •OU!i'OS. OStÜO• friro ·dO BXerciCIO~''i 'd: '-'·'' 
. ·I~ eu digo ::estes que nchnm·se·fóro' do·.:oiwr•• 
cii:lo, e estiid gnnhnndo:monos; niio.• poJ•ceb'em n' 
grntlllcaçiio;: não 18m occnsião·de:occupnJOoSe' nost 
misteres da profissfio: que· adoptnram;t do• ro·' 
commendaJ'•SO·. no •governo•;;. ostfio:,·{iostos·, do: 
ludo, como que em um o so:;:un!la classe: dn:mn· i 
·gistrntnrn. Pois, além dtsto, ··dcvorinm,ficnr:, 
tnmborn condemnodos : n .ver posso~ 'por •todos·: 
ns comnrcns supol'iot·os os que não soffrom,como: 
ollos, ostn reducoüo om seus -vencimentos,. O"·. II·. 
cnr condemnndos· ou::•n· sorem •uvulsos;·:.ou··:n·: 
serem mandndos • poro • u1no · comarca• inferior. 
úquolln n quo tivessem direito? .. ·.,: '"· ·· '', i• "" 

O Sn. ConnEIA:;_;Ell~s· niio tOm rlirriito simiiél' 
a comnJ•cos equivnlentos úquollnsom que·' ser•: virumo ' ' ', ,. ·I '" :• • .· '.'' r,',lir ' 

o Sn. D,\N1'AS (Úliltistro clct .jusú,a);- nios', 
V. Ex. res11onde á questão com n.r1Ílestiio I Eu, 
já li o lol e. mostrei. CJUO n nntlgnldudo que dá. 
dlrello tis entrnnclas. 6 contndn ,lambem: nos 
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avulsos, que elln deva regular pm'a todos os 
casos . 

. •'Provnlccern1 rliz a lei, pnra todos os cnsos de· 
pendentes de ·rintiguidntlrJ, como. ncce~so, re· 
mocno ou ]1rotMçilo das entraucins dos.juizes de 
direito. • , . . 

Mostro com a lei que a nntigliidnde é que fit•mn 
esse direito e que o supremo.tl'ibunol de.justiçn 
é quem v e ri fica essa antiguidnde,.o que o govorn,o 
uno tem senão que receilora Iislu do supremo tr'l· 
bunal·, e nn designaçiio da.• comarcas respeitar 
cm relação a cada um a antiguidade quo tiver. 

o ·sn. ·connEIA :...:.como n'iio respeita 'em re• 
Iaçlio ·iios que estiio servindo? 
~· O Sn. llANTAS, (í1iinistro clt: justipa) :-Ol~ I 
son·h,arl N1ío resp~1to e111 relnçao aos ·que. csl~o 
servmdo, porque, ernquanto houver·avulsos, nu o 
posso. dar accesso áquclles, 

·o Sn. Connm. ==~fas:dâ'aos avulsOs ÍICCÍlSSO 
que iiiio dá 'aos ·quil estiio servindo. . 

0 S~. DANTAS (ministro 'da j11.Mçu): - N;io 
dou accesso nenhum! O avulso passa dous, 
Ires, quatro nnnos, vence a nnliguidnde como 
si estivesse ein ~lfectlvo ·exerci cio; e, uma vez 
COÍllnda pelo supremo tribunnl de justiça, OSlO 
antiguidaile prevnlecerá'pnra os cnsos·de remoçiio 
ou promoçiio. · 

0 Sn. NUNES GONÇA~VES : - E' um rcspeho 
ao direilo adquirido. 

O ·sn. DAN~AS (l!!inis~ro dajusti!:a):- Estn· 
mos vendo que a ·mtelhgcncia .tmmann é capaz 
de tudo I .. 

·O Sá. · C"nREIA ·:'"""Estou vendo. 
. 0 Sn. DANTAS (ministro tlrt ftlstipa): ·..o. Eu é 

que estou vendo. 
Niio deixo de reconhecer, com os nobres sena· 

dores; a inconveniencia deste facto, isto é, que 
os bons mag-istrados Oqnem p'rivados durante 
um largo lapso de ·tempo de tar ncccsso paro 
melhores comilrcns. E' um grande mal, e en· 
tendo que nada mnis digno do allenção dos po• 
deres do Estudo do que u sorte da nossa magis· 
tratm·a. , . 

Eu já linha esta opiniiio, mas, hoje, tratando 
tiio do porto deste nssumpto. e apreciando, com 
maximn 'nttençào, ·o que é um magi>trado no 
Brazil, digo que é ·indispensavel cnidnr séria· 
mente de sua sorte·. Infelizmente nesta sossiio 
niio se póde fazer ( nem ha nisto excusn; vamos 
entrar d'aqui u dius cm prorognçüo, e muito 
provavelmente teremos necessidade do umn 
convocação oxtt•aordinaria, ·o neste estado de 
cousas seria uma impertinencia, uma ·inutili • 
da de, e 11isi uti/e ·est q11nd {acirnus, ,<t1!/ta cst 
qloria, ent1•ar agora cm um plano de reorgani· 
zaçiio da mngistrntura). Chnmo,pGrém,a nttellÇiiO 
do senado para ·csto ·assumpto, pr.rque niio ·é 
passivei contlnua)•mos nssim om vistn dos cusos 
que so ostiio dnndo frcquontomento om alguns 
piln tos do In\porlo, ven do·so a vida e u sugu
rançn dos magistrados atacndns do um modo 
feroz. Sai, pot• conversar com nl~runs mugis· 
t!'ados ·do 'poJ\los remotos, que, tlupois da t•ol'tJI'lllU 
de :187!, que ati uma grnlillcnciio nos SUIIJrleutos, 
que lrtr\ ·entilo sorviam ·grntuitamento, 1tem·so 
verilltlaa·o que 'os interesses mi'1os 's'e reut!aln' ·e 

dno-so as miios afim !lo porem •os magistrados 
poro frlm tlus comnrcns. 

O Sn. llmEmo DA Luz :-Apoiado. 
O Sn. Dwao VH~uo : -Infelizmente ll üma 

verdade. 
O Sn. DANTAS (111lnistto da justiça): -'Po'is, 

além do todos os mulas que posnm sobre esta 
polu·e clnsso, pobre no sentido dn fnlta de van· 
tag'ons o protecçfio, mos muito rica e nobre no 
sentido lnornl, ainda !Jn do se ver sujeitn a estes 
a toques IJrutnes, qllnndo nudn ha mnis .1lqno da 
veneruçiio 'do um povo livro do ·que a ·clnsse da 
mogistt·nturn? 

_o Sn. llmErno DA Luz:.- E V. •Ex. P.orquo 
nno aca!Jn com essas grnt1ficnções·'l Ellns foram 
eslubelecidus ·ha muito poucos annos. 

O Sn. DANTAs (ministro •da justit:a) :- A •lei é 
do :1871. . 

'O Sn. llrnEmo DA Luz: - 'r>ois v. Ex. pro· 
ponho n sua revogação nessa pn'rte. 

0, Sn, DANTAS (ministro daj11sti~a) :-Si V. Ex. 
acCila ... 

O Sn. llrnEmo n:\ Luz:- Doclnro ·que ·acoito. 
O Sn .. !)ANTAs (m;nistro ila justica): - ..... 

proporei na loi do ot·çamonto, e Ílté fnr-se-ha 
uma grande cconorniu, podendo·so cuidar de 
outr11S .medidas importantes. 

Os cidadiios das dilfei'Ontcs localidades que 
esliio ,!lO caso d~ servir estes cn1·gos, niiQ 'fazem 
qucst.uo da grattficn(•iio; ma~ hoje que ·e! la existe, 
os pelot·es é ·que querem ser nonrendos, porque 
é um emp1·ego; possa um individuo que nüo é 
mogistrndo a srll·o. 

O Sn. NuNEs 9oNÇALVEs: -o certo é que a 
Sl!rte. dos mngtstrn.dos que vivem no interior 
nao ~óde ser ma1s procaria do que 'prcsoh· 
temente. 

O Sn. DAN'r~s (ministro da fustiça):-Eu 
tenho-me coutrrstndo com este estudo do cousas. 
Os nobres senudores.constantemunte intcrpellnm 
o govemo, exigem providencias; o governo fuz 
o que póde, mos os maios estão ouruizados em 
nossa sociedade, o pul'll oxtirpal·os é preciso 
ulgum tempo o persevernnçn por parte·dos que 
exercem o podet· publico. 

A. su!Jsti~uiçüo dos magistrados constitue para 
m.mtos, hOJO, empregos espalllndos'no Impot·io, 
e 1sto fnz crún que os magrstrados nno possnm 
s~1· suppo1:tudos nessas loculidodes, o nhi corram 
!'ISCO de VIda. 

.B' preciso pür termo n est~ estado do cousns: 
VIVamos longos ·annos sem 1sso e muito melhor 
do fJUC proscntomcnto. 

(Ha al[JIIn.l apa1·tos.) 
.lt\ tive occasitío de observar que muito grande 

é u forçn do empenho. 
O Sn. Dwno VE~uo: -A forçn da politica, 
o Sn. n:IN'I'AS (11!illisti'O tl!t jus tipa): -0 Cflprm{lrt 

eloitorul fJUO assumo us funcl!üos rlo ]Jatedor do 
elciçi'o om umo localidtrdo, ailegnndo scrvlc•os 
que tOO hn fll'Cstudo, poda llO!fiOaçlio paril um 
dosses logn1'r!s, como ·um ma1o de Yida, o niio 
poucas vozes é uttondldo. · • 
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O Sn. DiOGO VEr, no :-Começando poln côrte, 
e principalmente pelos cargos policines. 

O Sn. DANTAS (miniNlro da justiça):-llojo n 
grnrincnçiio, ou untos o ordenado r1ue oe do em 
tnes casos ó um óstimulo n essas pret,ncões. 
Eis, Sr. prosidentn, os motivos de decidir que 
teve o uctunl 'ministro dn justiça sobre este 
pont~ de IJUO se occupou o honrado senador 
pel~ t'nl'~nll ·ca·m tnntn onorgin, pnrn não dizer 
UCrlmOlliU. 

qunl •os homens mnis eminentes do nosso pniz 
têm quobrudo lançn>, no intuito de evitnr ·que 
o po~er ~egislatlvo gernl se nrroguo a nUrilbui·· 
çiio de nnnullur umn taculdndo do poder legisla· 
tivo prnvincinl·. · · "' · ·: • .. r 1 ·· "" : ·· · 

::;,,, presidente, chnmo~muito .particularmente 
n nttonçuo do senado •pdrn estn· questão ;J·osi no 
estudo· delln eu demon·strnr· que ns: opiniões' 
mais uutorizudns, não só dn escola liberDI~·: mns 
nindn du escolu conservadora; recuaram. dinute 
dn doutrina sustentudn ulrimnmente ·.pelo. hon• 

O Sn. ConnlliA·:'-Eu trotei 'do nssumpto pnrn rudo senador do Parnnú,. creio poder esperar. do 
ser entendida n lei, ·como deve ·sOI·o, som senado um' neto de r•wrironcin qu~ elle niiô póde 
absurdo neminjustiçn. negar i\s nos>as ins!ituições liv.res. . ..i: .. : . 

O ~n. DAN1'AS (mi11istro ·da justiçtt) :-Estn Acto de revorencw, s1m, Sr. pres1dente, pura 
questuo prende-se 1mmedintnmonte ·U outro que avi~ur os Jlcr!gos (não. direi n nnnrcldn)'{Jué· Eu~ 
lhe é connexn e de que vou tratar. Mus .antes zeb10 de (.!uerroz, o V1sconde de ·Urug!Tay-ri'ou•' 
de fazel·o clwmo n atlençiio do senndo pnrn o tros vinm nu pl'llticn dnopinlito que:estou,com· 
que posso a expô r. !Jntondo, perigos que necessariamente viriam , 

Sr·. presidonto, os esclarecimento> fornecidos desd~ que o poder gornl, :!Uiehindo o poder 
pela estntistion muito auxiliam o legislador nus provrnclnl, nnnullnsse sua acçuo nté no.ponto · ·niio 
providencias •que 'lhe cumpre tomar. · àe retardar a execuçiio de umn. lei, .provincial 
· Ultimamente temos 4i cornnrcns de '3.• en- simplesmente durn'nte o. tempo .necessndo para· 
trnncin, :118 de 2.• o 2~7 do 1.": totnl396 co· a votação do fundos, mns'recusundo-se .fórmnl-. 
marcns. Mns o numero de juizos do direito mente n votni·OS sob o.pretexto de.quo.~s ... as-: 
elova;so u ~~6. Note o senado que os ch~fes de >emlrléns .)l'rovincines .~st_iio,.abusando:, de:U:ma, 
policin,com excopçiio de dous, são juizes de di· fnculdade que .n P~n~.t.ll!llC~O ,Jb.es,~~n:f~iu: 1 .,j, 
reito, 'e que destes hn f8 avulsos, como ·a cubei de · Ou os poderes se· huo ;do concJirnr, enten· 
mostrar. der·~~ e respoitur-se. mutuamente; ou, rompendo 

Supponha o senado que o nctunl ministro dn estn _lmhn de . r_ospello, se .coilocnriio em ,.>yste,. 
justiça exonernvn todos os chefes de policio, m~t1cn opposJçuo um 'UO outro, e a desordem 
prnticur!n um ·noto legal ; mas ·cnusurin nos virtí e ns nossas in>tituiçües,· tiio bel lamente 
cofres pablicos g-rnnde detriment1; porque combinn~ns sob n·•egi~e dn ·unido de "politica e 
nugm·entnria o numero ·dos avulsos e tornaria sob ,n~ Jdé?s :dn ·'!'U.'S ·lorgu ·desoentrnlisnçiio· 
sin~ •die 'n 'designnçiio de todos ·alies parn ·co· admuustrnttvn, cnluruo por ·terra.· " · · .. , "· · · 
murcns, se·gundo quer n lei.. Senhores, é um zelo .phaJlisnico, permitti·me 

D'nqui pois so deduz que ns ·comnrcns niíG dizel·o,esse que quereis orrognr·vos.até .no pa·nto 
podem ser .sufficientes puro os juizes de .direito rle nnnullnrdes uma nttribuição constitucional 
existentes, o que, si o pen,nmento dn lei do de um poder .Politico âo ·palz. . · : , · .. , 
orçamento foi, como nua podia deixar de ser, Vtlde o perrgo do semelhante '(loutrina; vMe 
exclusivamente or('nmentario, essn disposi~iio, que do rospoito IIIUtuo. vem n 'forco pnrn cá'dti 
que eu aliás não condemnei nu cu mura dos ~rs. um dos poderes,"'DO'''pllSso ·qUe ·o·. desconheci~' 
deputados, deve·sil bo'rmoniznr (o aqui vou en· .. monto por pnrte de .um de .. attrJbuiÇões .do 
trnndo nu outro questíio) com a fnculaude os· ioU:tro provocnJ'ú n.rcncçilb, e·n reacéiio levn;nos'iis' 
tatuidn no art. fO § t.• do Acto Addicionnl, ;vezes até onde nua '!iretendemós ir. (Apolaiios .. ), 
quando declaro que ós ussernbléns provincines · · · · ' . · ·' ·' 
compete legis'lar sohr<l a divisão civil, JUdi· O ;Sn. MENDES DE ALliEIDA :-Muta'tis''mu· 
cinria ·e ecclesiusticn dn respectivu provlnciu, :tanclzs. . . . ·' '·: '· '' . 

Si, ~r. _presidente, n ~ivis~o. CIVil ju~icinrin, e, ' 'Q Sn. DAN,' A' '(ministJ•o da,j!Útipa):~E~· uma: 
occlesJnSLICn por umn rhsQosH;uo conslirucwnnl, •ques!Uo ,gJ·avissimu Q por isso ,mer~ceu·sempre o 
é dn ·exclusJva comjlotencm ·dns nssom!Jións pro- :estudo o a mnis luminosa discusszio nos canse·, 
vincines ; si o sonndo, e eu com elle, ·entende .lhos dn ultn administrnçllo .e .no ,parlamento · .. , .: 
que·ess~_dispos)CiiO não póde ·ser ,in!OI'PI'Otnrln,. ·. . . , .... · .. , ,, 
como·alws o •fo1 sempre som restr1ccno ·uJgumn, . O Sn. MENDES DE AL)!E!DA:-~lns as.ussembliías. 
tonto quo em muitos leis de orçamento, mesmo' ·provi11ciaes desse tempo e rum moderados .ness'us; 
untes dwcrençiio:de·comurcns, pelo simples ·pro· ·crençõos. .11 ., ,. 1 '"; 
sumpçilo ·de que ns .ussembiéns provinciaos us · · ( . . · 
cronssem, ver· !Jus se votuv11 m ás vur.es de .. ,,.,.,. ·O Sn. oDANTAS · mzmstro da justiça):-Vou ~flr'· 
:100:000~, porn execuçiiP dns lois que estntuis· as propJ•ins pnlnvrns de umn cnn>ultu do consel'ho! 
sem tnos ct·oaçõos; s1 o sonndo, dizia eu, on• ·deestndo dutndn doi~ de Setembro de''l860,,.cllm' 
tendo que es;a disposição niio deve cumpl'ir·se ns ns>ignnturns de Euzebio •do'Queiroz''Cou:t'lriho' 
tfio·rigoJ•osnmonre,mns IJUo'nntesdn vota•;ão dos Mnttoso Pnmnrn, Visconde de Uruguil~'e'VIs· 
fundos, 11s novns comarcas ni1opossnm sor clns· conde de Mnrungualw. ' .: ·.•· ",., 
sillcndas e Jli'OVidns; si ontondu u>slm o sonndo • A s.e 0\'~o,.rocon Jec.endo ~uo•ó·de·grnnde 1i~· 
não ·deve h·u·Jém !listo, nté unnullm· ns leis pro· eonvonJencJn, 0 qunst nbsurdo qtto ·sejn ·um' 
vinr.inos. Do outJ•n ~arre, 11 ióm do collocnr o podei' o competente pura ·u·ugmontnr o nume·ro' 
governo em difficnldade~;nindnmuiore' do que e outt'O·O oncnrregado de •prover, .. • i·· "; ' 

aquellns com que jn·iutn,ferlrá,e forirli de mortr, ·o·sn. ConnEt;\ :-'Eis ahl ; ·eU tnnibom·-~;. 1 umn dispo'siçilo ·. constltuclonul : em nome da slgnnvn esse parecer. · · · · ' 
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<OSn. DANTAS (ministro ela jr1sti!'a): - Quom 
diz o contr·nrio? 'l'nmbem rocunhu~o o incouvo
niento, e por isso digo ': ou entreguemos tudo 
i\s 'provinclns, nws omqunnto nito suo fnz, ros
poitcmos nloi, on rofor•momos o Acto Adtlicionnl, 
si os nobros.sonnuoros quurem· m~ttcr·so nisto, 
pnrn chnmnr ao pod~r.legislntivo g~r·nl n nttri
buiçiio que- pelo nrt. iO compete irs nsscmbléus 
provincwos, . 

·o Sn.- ConnmA: - Niio estli em quostiio o 
Acto Addicionn I. · · ' -
'O Sn. DÚTAS (mi1ilstr·o da juslit:a) : - En· 

curemos n quosllin do frente ; tenhamos a cora-
gem de nossns opiniões. , 

O Sn. MENDES 'os Ar.ME!DA:- Nessa pnrlo tem 
raziio; encnrt•mos 11 questão do -fronte. 
- O Sn.' DANTAs (ministro da jllstira):- (Con-

tinuando a ler•,)· · ' : · ' 
· .:. • no pagamento;, entrotnnto, quanto ir le

galidade niro pódc deixar• du n reconhecer·. O 
Acto Addicionni intorprotndo pela foi do 12 do 
Mnío do 181!0 reconhece na~ provincias duas 
categórins de' empre~udos · 11róvincíncs: umn 
cujas funcções slio relativas à objectos sobro os 
quacs podem Jogíslur ns nssembléns provincíae; 
(lei, art; 3.•) e outrn de empregados pruvincine·, 
sim (Acto Addlcionnl,nrt. 10 § 7.") mns estnbe
lccídos por leis gorncs relntivus ú objectos sobre 
os qunes n1io podem legislar us nssurnbléns pl'o-
vinciaes (lei, u:·t. 2.') _·. 
. • Os juízos de dir01to,. promotoreS:o viga rins 

siío desta segundn cutes-oría, mas siio empre
gados provinciaes. • , 

O Sn. Cnuz MAcnAoo:- Até ISH oram empre· 
gados provinciues. · · 

O Sn. DAN'I',\S (ministro da justir:a);- Esln. 
opiniiro_é do dou~ conservadores dosmnis omi; 
nentes o dístínctos. cujn nwmorín tndos nós I'Cs
poitamos, (J!pr.iados.) (Con!i11úa alo:·.) 
· • Assim ornm ulles Jlll~os P"lus provincins ntó 

quo a lei de 30 du Novumur·o du 1~41 no art. !!.' 
mandou transferir o pugnmunto. dos juizos do 
direito pnrn os· cofres ge:·nes como mt•io de ir 
substituindo os supprímontos que se l'nzinm ils 
províncias, o que cstondett aos pn:·oclws a loi 
do 2 do Sotemhro de 1846, nrt. IS, o de 28 du' 
Outulir•o do 181!8 art. 3, o ~ 8." 

• ·Si nestns muterías se podo>~cm comíderm· 
ns quostõt•s om nbstr·acto, n con~cqu,•nciu sr•ríu 
que os cofres ger·aes niio deverinm pugnr soniio 
o numero de juízes exísteutus em i MI, ,. 'I UI' 
todos os uugmuHtos liccretados lll'lns !IS<cmbleus 
provincinos tlcnssPm ,, seu cur~o. Mus isto >or·iu 
na pr·atica do umu verdadeira unurchia. Huvori11 
juizos pugos pelos cot'ros gPrues, ontr·os pelos 
províncíaes, guuwlu estas ou por fui lu de maios, 
ou do proposrtn d1•ixnssem du os fiOgar, llcarinm 
alguns s"rn vuncimcntos. 

• O meio olllcuz e muis rnzonvr.l serín tlnr no 
poder logislutívo n nttri!Juiçilo do dccr•otur· us 
illvísõcs tcrritoriuos p11ru us nutnridudos qtul 
ollo creu o pu~n: ntllS pur isso sori11 noce»urio 
roformnr o Aéto Addiclonul, nrt. -10 §§ 1." e 7 .', 
e Ines rofor•mns n sec~iio bem longo do ucon
selhar, julau mnís quo iuopporlunus o Jleri
gosns. • 

Penso íntuirumonto do ncc111•do couro flnrocor 
de;st!S illustl'es conselheiros do estatlo. Entendo 
COII\1'1\ O l(l!O nJiti; JIUI'eCO lllllll'lil' O hunrnrJo ,S1J• 
nndor pelo í'arnnir, que o muis quo so plido fazer 
tl o que jr'r so t'oz; m•nhurnn cunwrcn pó de ser 
classrllcndu o preonchidn antes qne o. poder· _le.~ 
gislntlvo, em sun fll'imoírn reunião,: voto, os 
fundos necessarios, (J!poiatlos .) Irnltlm disto ó 
mcttor·mo-nos··cm um cominho desconhecido c 
porig·oso... · ,: · ·- · ··, ·;·- ,.· .. , 

O Sn. PAUAN.IGU.\ :-E' onnullnr as nttl'ibní· 
çõus das nssombiéns-pruvinciues •. : '" , , 

O Sn. DANTAS (ministro _tlfl jristlca)' :.:.:..: • '.')lois 
que, pôr em duvida ·nu desconhÓr·or• llOsHrvn
monte n jnstit:n dns leis prnvíncínes ·'que·r.ron
·ram comnrcns é alwlilr• pelos , alicerces ·umn 
institui~ilo constilucíonal .•. ·. 

.,,," 

0 Sn. i',lnANoiGU.\ :-Apoindo. · 
o sn. DANTAS (minisÚ;o ila juslira) ::_, : .. ó 

enl'rnquecei·n, ó pôr om perigo nltos intorossos 
do Estudo. 

O Sn. PARANAGU.\ :-E' estabclccor,.o díroito 
do tulcln. · ·., · 

O Sn. DANT,\S (mini.•tro da justiçn) :,--Más Isto 
IIUOI' dizer·, Sr. prosírlento, quo o governo 
nctunl entendn !JUu as n.<somhléas .provinciaes 
podem sem medida crenl' comnr"as? - . , , . , , 

1~11111rimeír·o lognr ainda nínl(uom demonstrou 
nqultisto-tom sí~o aponns umn pelít;iro de pnn· 
crpio) quo as. nssemiJI,'ns prnvíneín11s _ tenhnm 

. nbnsndo, .nín::uem SI' di'U niltda neste trnhnlho; 
deVt•ndo·sn notnr que l'lll outros. tempos isto 
JWS>avanquí sem diltlculdadu; . , , ,, . ; 

0 Sn. MENDES Dll ALMEIDA :-Sempre SO cen
SUI'OU, 

0 Sn. LEÃO VELLOso:-Enl'!8Gl díscutítl·se 
esln qucstirn exlcnsnmeillo o niio se pàdo·estabc· 
lecor· nenhuma restricciio, nem _mesmo esta· que 
llgur·n_ na lei do orçnmonto vigtmte. ' ,, , 

' , ' ' I . • 

0 Sn, DIOGO. VELUO;- Já niio Ó pOUCO. 
O Sn. L&.i:o VHLLoso:-Entrio firJnomos nelln. 
0 Sn, MENDES llE AL~uàoA:- Então, llOS~OS 

tempos do. OIJscurídado jt\ se tinha feito alguma 
cousn. · 
-O Sn. D,\N'I'AS (miuivtro drt jtt.<li!:a):- Os 

llfllil'tOS JntOI'I'OIIIJII'/'IIfll·IIIU, ln d!~OIIdu IJUO li· 
ens~emos nu tlisposiçiio vi)ientu do o:·,umento 
flUI'II lllll!edil' quo,ser11 VOtD\'IÍO tle l'unr]us, O podei' 
uxeeutii'O :rugmt•nru n.dosJIOZn puiJiicn, cln>sill· 
i'UIIIJO e Jii'OI'Iln~O US COIIIIII'tl!IS; Ulll {!!ISSO nJtlm 
é UjJUU hn!UI' lllllll dJSjJUSÍ~ÜO da UOSSII Joi fuuda· 
montul. 

O ::n. ~li!NDES DE AI.MiliDA:- Entrio foi npu-
nhnlndu U IIIIIIU l'll"'llt!O. . ' 

O Sn, D.INT,\S iministr·o rla justiça):- Jr'r do· 
clnr·oi un t·nnwr·a dos doput11d~>S quu ns consi
derat·õus 'Jimmceil·ns o or~uuronlnrins tOm muito 
vtrlor~ 0111 ruou nninro; nclro ronlmuutu que ns 
cJusns r.omo oslnvnm Hiro tlol'illlll contiuuar, 
quo, porém, é uristur fli'Ot·urm· o 11111d11s t•ivcnrli 
r•nlru o Jrodor· ll'gislllliVn ~o:•nl o n /IOdar legis· 
Iutivo JJI'OVinclal, o creio tol·o achailo.,. . 
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0 Sn. MENDES DE t\I.MEID.\- Por orn a indu 
niio; vai nt•;su caminho, mns uilllla nito uumons· 
Irou. · 
. O Sn '· NuNES .GoNr,.u. v&s: ~ J:'t dis;o q 110 a 

mcdidn,tlo nnno pnssado ó muito acertada; é 
este o moelas vivcndic . ' • ' i - ' • • • • 

··O Sn. DAN'rAS •(ministl'O da j11stir:11):- Croio 
tor.nchndo respeitando ns fucu!dud'•·s dns nssern· 
hlt'•os ·. provinciues, lia crnnçiio tlo comnt·cn>, do· 
pondonlcs, pttrém,. pnrn serem elus>illcndus e 
provida~; dn VOID\.'IÍO de. fundos pulo pudet· lc·· 
gislntivu, o· quol devul·o-hn fuzer .cm sua pr·i· 
mtiir·nr•onniãn. • A dou IJ•inn controrin ti pot·igoso, 
nu phrnse ·do .. Euzebio do Queiroz, do Uruguny 
o do·Mnrunguope .. , . . . , ' . . ,; 

,·'O sri:·MÊNDES DE .AL~!EID.~:..:.. Est 'IIIOdJtS i1t 
rébú:,. · ... , , 

O Sn. IJANTAS (miw'.•t•·o da justir:a): - Renl· 
menle opotrcr lcJgi>lnlivo g-erul ó ô rompetenlo 
P••r:t ·vota r " clespt•zn pu III ica; o ri te~ 'cUsto· o poder· 
execnLJvo não IJóclo "lns•inclll·ns UHm provei-as .. 
Assim H~tno cttmbinndits as duns n!Lribuit:ões, u 
dà•podor Jeg-islntivo gcrulo .. n do poder.lu:;islu· 
ti v o :provint:inl.. ·. . : . .. . . .. . . , , , 

:~p 'Sir;, NU!(ES.'GON[JALI'ES:.-E nlll ii? bem, 
.;·O·Sn:.- .. DANTAS (ministro·da justiça):- q mi• 
nist!·o. nilo··pót!e, .. !JlO~mo·sob. u pret_exlo de exe· 
cnçr1o.do lt!l' pr·ovrnjlltl.· almr c.redrlo. ·o Vts· 
i:ónde dwltnborohy, nito qut•rendo ·dizer que· o 
podedégi~lutivo'get ul·tinhn o l'ncul dacle•de. nn· 
nullnr u ·di>plisit·iio· constitucionnl ·que'·deu ·ris 
u~~emblt!Íls proviocioes "0 direito de ··legislar• 
so!Jre· di'v isõ'''' é i vi 1,-j ud icin rin ·11 ·ecclesiu~Lien, n, 
de outr•n ·110rte; ~··ndo, como-se ·snbe, rn u ito·nfer· 
rodo:ús :suns•icléns· et:onttm icas o· 11 non(•eiru~,. di· 
zio :·o· poder !(et·nl-n»u pódo renlmente r·estrin:tir 
n ncçiio cJns nssemlilt!ns pr·ovinciae<; nesto .. c:tso,· 
curr:oguern,t•Un>. com.as. do~.peza~ dns. no.vas co· 
mor·cas,;ot~.que. o poder.legislntivo .vote .os:fun· 
dos. · · . _,. ,._ ... •· .... :.·. 

Eu niín vou por nhi·w.Como oiJ~or.vou o,.srcçiio 
()o.Justico.no sou pnrocer·,.,quo.ucabt:i de leo·, o 
pôdtit:'·g··ror chu·mou."rf ·si: e'~nsJI'ospil~its; quo 
er•i•m "fcita·s ·:l""lns. :assümbl•'mi Jirovinciite·s·; ·uu' 
sol.ve'r''n 'qüt•st»o por eànSiilurn\:õus· tlnnn'cerras.·e 
éu'i;liíne·u Lu rias;. ·sncri!lc.tndô: ·os pi'Í D'ciltius, con·· 
stitrú!iiiiúitís,'"t\ com 'ti"rl UtJ iliio · ·pos'i> · concor•thti.; 
.,Tenho•·nqui ·•outru· c<.•nsultn• .. cJo .c:oust•lho ,,do 
estHdti; da'qnuHol· J't•htlor.·o. finndo senador·: 1\'n· 
buco,·'.lulgo·eslar•:tlispeusndo ·do ·ler. pnr extenso 
n -consul tu,: bnstnucJo. nota r·qua,:'nltlm ·do: ruiu to r 1 
esliio uclln ossi::nudos os Viscondes do Souzn 
Fronctto do.S:-:Yiconte: ···· ..... · .. , ..•... ,· ..... 
.:.rri•o Llxe · tunrtwnv: os ·estudos: prnlicos · sohre n 

ndminlsu·uçiio .. das- ·.provhwrus.- do VlscoudtJ 'do 
Uruguuy, o oh i se ver·r\ u:ener•gia•com·quo.com·· 
baton doulrina -CIUO·hoje. se ~uer· .sustou lu r a 
todo ·O cu~tn;: -por• . consldorul-n Impropria do um 
governo regular. . :·.·: .: . . ...... · ... "· . :. 
•· E' conclu•i "por"tlliln phrnsc quo rcsúme tudo' 
o"que ·ó o iynlhoso da' tlworin que ·sust'ontnrnos: · 
•ur1o hn dir·ofLu· eonlrn dlr·oito. • ·· · · 
'"O sn: MmNJJRS Dll. Ar,MEroA:-,. EXJICIDJiwnto' 
si V. Ex. exuudnusso u quo>tiio sob oslo ponto' 
de.slsta, seril duv ldu mudurln'de oplniiio. . 

... , 

0 Sn, DANTAS (111inisl1'0 da ,jll.llij:a):~VOU CX· 
plieur· ,no s,.n~do ofact~ d~ cren~iio ,dil,'. comn'rco· 
do r~ar•npé·ll111'1111, no lnru. '.: . ,; .. , ... _ .. 

(.!uunrln d r.<se , qna :um o c,omnr~u.~st~v.~, pro• 
vida r·sem, q ao. h ou vos~ o. tormo com·, J U!(Jo.-. 
trndo, todos so odmlrur.nm ........ ,., ,,, ,;, ;,:,:c 

O Sn. NuNES GoNçALVES:-Omcsmo nconteceU: 
com n comar·t:n• -da. Tmporntriz, •que. foi crendo 
sem terninda.tcrmo. ' ·' ·., ... ·., __ ·~ •>,·r~.,,;' ... 

O, Sn. D.llnÁs (mÚzist~o tla};tsti:-a):;,:- Eis'~: 
olllcio que expõe osto fucto: · , ... : ..... """-' ... 
. • Pulucio do· prosidencio .ilu proyincla'·d~ 

Par6., ·- , -.. ·:···' ·.·-- -~:···· _., ........ :,_ .. ~.-:. .. , .~_~_-':"· 

• Delt!m,i3 de Noveinbr:o'M·IS77~ ·.::..'lllm':"'o 
Exm: ti r::....; A .ultima lei provineinl;:n~· 885,';'de' 

.16 do Abl'il' de 1877 :::·. ·.··. · .... · "·":: '· : ·· 
: • ' • • • , , , - , , ' ' ' " ~ • I , ' ' • ; ;,I , · .' •-,. ) ' ; • 

0 
: ' ;_, ~ ~ i·.:.: 'J • 

(E: .ontorior· .. ao ·ii. ilo.Jnneiro: de -.1878 Js: .. '".i.:. 
0 Sn;. Cr,nnErA:...:. Mas só foi'CiossiÚcUi.la:d!j;. 

pois dil ii de Janeiro. ' ·. . · · · '." .. ·.-c .. : .'' 

... o Sii. D.i.ri;rA,s ;("!iizist•'~;· ilii]úsÚ~~):_· iP.~~gi!_o·i: 
mas cotJJo lo r J llsL!IIcuda essa crcaçur. ?..- .. , .. 

•O Sn. ~lENDES :oE AUIE!DA:-. o seu;:a:·sei:í' 
dono. · ..... : •• ··-' c .... · ..... · .... :·,::2: .. 
·:O Sn.·.ConnErA dá :uffi,npilrte: :.:c.:.:: •• :, .:,2 0 
o Sn. D~NTAs(minisÍI·o'da jrl.itipa)(Coiitimianilo 

rt.'Mr):-dB.'do-·Abrrl du.•\877.,: orcou n. comarca 
·ele 1~-rarnpé·rnlrim, cotttpastn do Lermo·do.mesmo 
nume, do município do Mojú e. da freguezia de 
Nosso Séühorú dit'Sóledrine dri Criirííi·y ....... ~ .. 

• .Contr•ndu,~!llO popula~iiodo.~tlrc,a.da 1.f71iS 
hnhJLnntos o drstondo · dustn· ·caprtol;·o CUJa c'o· 
marc.t portunce,. 88k,88, o termo de lgurn'Jiô·llii~ 
J'ÍJÍl estuVD' no··CDSO -ti e· ser''· elevodo:á,:.cutegorin 
do comat'ca, quer pelo suo impurtnncia,' póis c!. o 
tuunicipio du Jtrovi.ueia.:onde:.hu:matu~ ,n]J.m.ero 
do estniJelcci monlos ·a:wcolos, ,q uor. peln·.icnpós· 
si liilidndo · .de ui li :iiitt•rcitu·r:ilai : ràgllln'riíúinié. ii 
Juristl_icçiio, 9~ j uj.zo~ .. ~e,A.ir~i tó.do~éirP-itn!;,,nãó 
Lauto pelo drstnnc111 em que ,>e acham dnqucille 
L••rmo, como pelo ui ui to· tr1r bnlhri"que' lhilf di\ o 
f!tr•o destn: cnpi to l,·,e os·dilf,·rente&~sor.v.iços udm i· 
u i·Lrutivos•de quo esti,o:incumbidos,:;tnes<como 
revislio de alista meuto.m ii i tur;.'pvoccsso ·do·· elos~. 
siflr.nçJio e emoncrpnçrio de escravos, ele •... , ,., 
_ .;.."~; 1~ ~~ssr u1; pú r·.~~eJ~.~.?~~.iü~_'.ne_c:cs":iâ~t!.ol)i;, i ni~·nn~ ~ 
cuo dntluolln comarca, o qual pótle ser clussi'fica: 
dn de 1.• ou m~smo de 2.•.outranr.ia, si ft\fla:· 
vúliu~eni · ·coilro a 'ciJ·cumstoncia'·d•i'ter sido ello 
coi1stiluidn · cimi 'um• termo· pertencente' il'oo• 
mncr.n.-.de, :J.~:euu·ouein,-: rogo. o ,v •. Ex ... g.ue;se 
di~ne tomur om consldernçiio::o.quo .tenho ,OX· 
ptJndido, ollm .de ser ... polo. goya~no .imperial 
crnssillcudrt. o.'qunnto túltos·:instolluctn · a:·.nb'yo 
eonrnrcri' do Jgàriqíé'~niu•im,"como tnn'to convom 
úbon -udministrnçiio ·do·jn!tiço;-'"Oous,i:unrdo o 
V,. •E:.,-'-lllm; ·e Exrn·.-·•Sro' conselheiro-llrnn~ 

·cisco Jnnunria .. dn·Gumo··,Cerqueirn,•ministro:o 
sec~~tar•io.cJe .. estu~o .d9s. ,uegocios .. do.J u.stiço.,..,-0 
prcsrdente, João Ca.ptstrano Bandeu:a da Jlfa!lo 
Fil/to . .. • ... , .:: ·: . .. ,- .. ~----·-: ,·,: .... · .. ,.::.: .. ··. · .:~ ·.·,- .. 

!loi classincodn esta comarca por decr<Jto 
n. 0992 do iO deAgosto de i878. . · · · 

necobi uma reclnmuçilo so!Jro ti n·ecessidnde 
dn ·eren('iio do ·termo. do·J~;rnrnpé•mirlm,"·ox·o· 
mino! a _quustiio; ·o nchoi'me tncompelento;:ilomo 
ulii\s n outros .. n1ío ·porocou, pnrn solvol·n, am: 
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born a soluçffo fosse instnnle, ouvi n socçiio de 
justiça do conselho de estndo, n 19 do Junho, n 
qual cunsullou nestes termos: 
· • A secçiio de justiça do const•lho de estado 

concorda com o pni·ecer do t:onsollwiro direciOi' 
geral da soci'ctnl'ta da justiça; do quo, 11 vista dn 
expressa disposição llBrmnnente da lei do Oi'çn
mento n. 2940 de at de Outubro do 1879, o 
governo niio púde provai' de juiz rnunicipnl o 
termo deigni·aptl-rnirim,não comprchendido no 
orçamento nntos do sor votado o credito pni'n a 
despozn com esse bgnr. Mns, como cumpre· 
fazer cessar quanto antes a nnomalln do uma 
comarca crcada e provida com juiz de direito 
c sem juiz municipal letrado no principnl termo 
que·n constituo, c aclwndo-so ~eunitl•! o co~po 
legislativo, deve o governo pedtr-Jhe immodin
taiuou te a nccessaria nutoriwçiio de credito, niio 
obstante já ter sido apresentada, a proposta da 
verba-Novos termos e comarcns,-attentns ns 
circumstnncins esrteciaes e imprevistas no cnso 
e a conveniencla do não prolongnr-se nquolln 
anomalia. 
• • E' este o parecer da mniorin. da secção de 

justiça do conselho do estado. • 
O Sn. ConnEiA :-V ti V. Ex. apressa t:nm que 

foi expedido o decreto do Abi'il de 1878. 
O Sn. DANTAS (minist1·o da justit:a) : - Niio 

houve pressa. 
O Sn. ConnEIA : - A secção· assignaln esse 

~c~. . 
. 0 SÍ\, MENDES DE ALMEIDA:- Erta!'O huma

num est. 
O Sn. DANTAS . (ministro da justiça) : -Mas 

a h i não h a erro, 
O decreto é de iO de Agosto do 1878, do meu 

illustrado nnteeessor, e o officio do presidente 
do Pari• pedindo a classificaçiio 6 de 13 de No
vembro de i877. Portanto, niio houve pressa. 

O 'sn. ConnEIA dú umltparte. 
O, Sn. DA!iTAS (ministro d11 justiça): -Já o~ 

nobres senndoros. entendem que executar u lot 
é incorrer no defeito da pressa. 

O Sn. ·ConnmA' :- Nüo, senhor, ó que que
riamos· poupar ess~ ·descuido do que V. Ex. 
fnllou. 

O Sri. D,\NTAS (ministro da j11sticaj:- Mas 
descuido de quem? Niio póde ser Óo ministro. 

O Sn. DIOGO VELI!O :-Niío executei essa lei, c 
não tenho remorsos por Isso. 

O Sn. DANTAS ('!linistro da justipo) ;·- M~s V. 
Ex. niio podia dotxar do dni' exccu~uo 11 lei. 
· O Sn. Dróao VELI!O :-Niío podia nomear juiz 

de direito para um11 comarca quo niio linha ftlt·o 
civil, e. entretanto depoisnomeou-se. 

0 Sn. DANTAS (miniRtro du j!!Sti!:a):- Isto é 
outro enso, · 

O Sn. DiOGO VELI!O :-g• o caso do que trn· 
ta mos. 

0 SR, DANTAS ( jJ!Ínistro da juSiiftt) : - Sr. 
presidente, o honrado ~onutloi' poJo Pnranú 
verberou cotn maior energlu ainda, porque S. 
Ex. foi crescendo om vchomoni:in contrli o 
rrililiStró da j usliça. 

O Sn. ConnEIA:- Eu me occupel com os 
actos e niio com n Jlosson do rn'inislt·o·. · 

O Sn. DANTAS (minist1·r. da ju.ltiQ••):-0 nobre 
senarlor foi subindo de ponto, do modo quo, 
rondo do nprociat• o nviso de Hi tio Julho de 
18HO, exclnnwu quo o ministro dn justiça tinha 
nesse aviso tlosrospeitado n lei, posto um dos· 
ordem os cnrtorios, reduzido os serventunrios, a 
quem se refere esse aviso, isto ó, os otncines do 
registro do hypothecas, á condiçiio do agentes 
do correio, etc .. , etc. Vamos reduzir este· nego
cio ús suns justas e verdutleirns.proporçlíes ... 

Começarei ·pelo nviso, pnru que conste dos 
.tlnnaes n todo· o tampo,. e pnrn que, ao ludo do 
discurso donohro senador, v1í n contestoçiio, e 
niio fitJUO do ministro dn justiço uma tradi~iio 

. que nl•o mei·ece; porque, reolmento, procuro 
cumprir n lei o respeitai-a nn sua letra. 

Eis o nviso: (LB.) 

• Rio de Jonoiro.-Ministerio dos negocias da 
justiça, W tlc Julho de 1880. · 

. . • Illrn •. e Exrn. Sr.-Respondendo no officio 
n. iiH, do L• do corrente, e•n que essa prosi· 
dencin sultmetteu á dccisiio deste· ministerio a 

. consulto do I.' tahelhiio do termo do Curve!lo, 
· sobre os "asas cm que póde ser cassada n no
me;~ç>io do cargo que olle exerce de. officini do 
ro,·istro gemi de hypotbecas,doclnro a Y. Ex. 
que, devendo subsistir, ernqunnto, n perrnit· 
tirem us conveniencias du sorvi~o .Publico, as 
dcsignoçõus feitns pulos presidentes de provincin, 
em virtude da disposição do § 2.•, art. 7.' do 
regulumento annexo no decreto.n, 3~ii3 do 26 
de Abril de 1865, não tem todavia o caructeF de 
vitnliciedndo e podem ser cnssndns por moLivos 
ponderosos, quu ficam á prudenté npreciução 
dos mesmos presidenteg, pois que a.lci niio .os 
definiu, 

• Deus gunrd.tl a V. Ex.-llfanorl Pinto de Sou:a 
Dnntas .-Ao Sr. presidente da província de 
Minns Gornes. • 

Disse o honrado senndor: 
• Pois o ministro da justiÇa tira n esses ser

ventunrios o cara1:tcr quo n · lei lhes deu ? • 
AI:,, pergunto por minha l'ez no honrndo'' só· 
nado r, qual ó o cnracter que 11 lei deu a esses 
sorvcntunrios ? Terão o caracter do vitolicioS'? 

A lei dbse, fJUO a·nde niio fossem creoilos of· 
ficins especincs, nos presld,mtos incumbi li encur
rognr desse serviço (tl" Jllllllvrn textual dn lo i) 
os tabelliiies. Ora eucarrognr ó prover vitnlicin· 
monte? 

Mns, parn quo hei do perder tempo, quando 
posso responder no nobro senndor pelo Pnraná 
com a opini>io do um ministro, seu companheiro 
ua adrninisli'açiio do JIIIÍZ? 

Aqui lenho um aviso do Sr. conselheiro de 
ostndo VisciiPdo do Nlctheroy. Eu cerquei o 
neg-ocio do cn~tlolas o rt•set'Vns, doclai·nndo quo 
ocvi:11n subsistir ns primeiJ·os dosignnt.:lít•s e 
que só por motivos muito ponderosos poderiam 
s1•r dispensados os scrvontuni·los n quo 1110 refiro. 

Vojn-so corno om 1871 resolveu o mlnlgti'O da 
jus!li•n om uvlso no presidente do Conrit (to): 

· • 2.• sccr;iio.-Minislerio dos negocias dn jus ti· 
çn.-Rio do Junch·o cm 9 de Dezembro de i87L 
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• I!lm. o Exm. S1·.- Sun'Altoza n Princozn 
Imperial f\ogonto, n quem foi prcsrmto o ameio 
do~~ de OULulu·o ultrmo, cm que V. Ex. cnn· 
sultn si a desig-nnçfio interina pnra o oxel'cieio 
dus fnnc~õos do ameia! _do registro gornl das 
hypothecns depende do npprovncfio do gol'crno 
imperinl, e si pódo ser ulternda, Mnndn der:lnrnr, 
de uccôrdo com o aviso do 23 rle Ag-osto do rmno 
pnssndo, que a dosignaviio foiln pelos presiden· 

· tes do provincia, em virtude du § 2." art. 7. • 
do decreto n. :J~Ii:l do 2G do Abril do !Siiii, tom 
o oaracler do provisorin, nüo depondo do appro· 
vaçiio do governo, e pódo ser cassada por moti· 
vos do scrvi"o publico. · · 

, O 11uc co'mmunico n V. Ex. em resposla no 
cilada officio.-Dous guardo, etc., etc. • 

O re~ulamento hypothccnrio n. :1453 <lo 2G do 
Ahril de 18Gü dispõe no nrt. 7 ·' que os ro~istros 
gernesdc hypothooa ficarão encnrre~ntlos · 1.' 
aos tabolliiics ospeciacs que existirem ou forem 
creados pelo gOI'Ilrno· nas cnpitnes das provin· 
c ias ; 2 .• ao t:rbelliiio d:rs cidades ou vil los prin; 
cipuos de cada comorcn, que fôr dosig-n:ulo 
pelo pi'osidente da prnvincia, precedendo infor· 
moeão do j niz tle direito: . 

JÍili o aviso do Sr. Visconde de 1'\icllwroy e 
agora lerei o do 2~ do Abril do 1875, dirigHlo 
no presidente dn provincla rio ~!i nos Geracs (ltl): 

•lllm. o Exm. Sr.-Declnro a V.Ex.,em ri'S· 
. posta ao sou ameio n. 89 do 31 do Mm•ç•t ui· 
timo, qno n dosignnçiio de olncial tlo l'egi,tro 
geral dns hypothecas,· roitn pelos presidentes de 
provincill, na conformidndo do art. 7." §~.'do 
dor:reto n. ~r.üa do 26 do Abril do 18tlil, niio 
tem o .cnl'nctor de definitiva, niio dnJwude de 
opprovm,iio do governo, e pt\de sol' rnssurla por 
motivos· de serviço publico, á visto dn doUtl'inn 
do aviso n. l!Ol de O de Dezembro de 1871. 
Deus guardo; etc.·~ 

Este aviso 6 do illustrudo Sr. Dunrte do Azo· 
vedo. 

O Sn. LEÃO VELLoso:..:.o Sr. Co1·roia era 
ministro nesse tempo. 

O Sn. DANTAS (ministl'o dltjllstit:a):-Tonho, 
pois, pnrn responder no honrndo ·sonndor. que 
niin qulz satisf:rzer·sd com n doutrina su~ton • 
tnrln pelo actual ministro, ns opiniões n doei· 
sõos dos ex-ministros da justiça,seus cnllogus de 
ininisterio; olles anuis de mim docl11r01'ern muito 
mais simplosmonto, sem ambu,qe.!, qutl'oss~s no· 
mca~õos pndlnm ser cossndns por motivo· do 
serv1ço publico. 

Em uma porto o nobre senador tem rnziio, 
tanto que lhe prometto providenciar n respeito. 
Realmente,- si niio süo do cnractor permanenle 
esses SOI'Vcntuarios, niio podem , lodavin, sor 
demitlidos ad nutum, deve have1• motivo de 
serviço publico ••• 

O Sn. Rmmno DA Luz:-E represenlnçiio do 
juiz de direito. 

O Sn. DANTAS (11unist1'0 da justit:u):-... que nu· 
torizo o noto revogando o on1orio1' dn nomonçüo. 
Niio devemos deixar esses servontuarios nas 
condições dos empregndos do morn connnnça ... 

O Sn. ConnEIA:- Eu respeito todos essas 
opiniões, runs permaneço nu quo manifestei. 

. V. IV 

O Sn. DANT,\S (ministro dajustica ):-Estou 
dizendo .IJUO cm parte V. Ex. tom'J•uzuo. En
tendo quo esses empregados niio devem ncnr 
n11s condições dos demissivois rui nutum, PO· 
dimdo-so dizer dolles o que dizia um ministro 
ing-lez: • E'. omprcgHdo do minhu connnnçn; de· 
mitti·O porr1uo o achei feio • Nfio estuo nesle 
caso .o por 1sso V. Ex. prestou um sei'Viço que 
ng-rndeço, fHzcndo-mo com suns considernçilos 
voltur de povo no estudo dos lo objectr• pai'll'tO· 
mo r outras providencius, rocommend11ndo nos 
preôidentes dus PI'Ovintiins umn· formula que de· 
vnm obsorv·ar quando domittirem toes funccio· 
nul'ios, da nela, tnlvez,- n ellcs, si isso fôr possi· 
vel pli!ns leis, recurso parn o poder gernl. 

O Sn. ConnEtA:- A natureza do officio .•. :.. 
O Sn. DANTAS (miJ.dsll•n da jusliJ.'a):.,-Cnrncter 

permunente olles nua tem; n lei nüo lbes ·deu. 
O Sn. ConnmrA:- Eslá nutrcDdo, quando 

so erenm o meios especlaes. . 
O Sn. DAN'I'AS (mini.•tro da justir.a):- Esloll 

argumentando l.ona fidc, o com 11' oxperiQncin 
que lenho do nuss;ts eousns preve;o u possi· 
IJilidorle, do,do que os presidentes têm essa 
faculdade, d~ se entender que cnda din devo ser 

. nomundu um sorventunrio, 
O Sn: flmF.mo DA Luz:- O exemplo est:l ·no 

de Itajubá. · . 
O Sn. NtrNES GoNÇALVEs:- Trntn-se do func

çõcs n que se prendem graves inleresses. 
O Sn. DAl'm.s (!Íiinistt•R da jt~stir.a);- Ropilo, 

pOi'ém, que esses servontuurios ·não tum ca· 
rncter vitulicio. · · 

O Sn. ConmliA:- E n distincçfio si é cspo-' 
cial ou nüu ? . 

O Sn. DANTAS (ministro da justipa):-E' pós
sivel tomo r l•rovuloncia~ com as le1s que temos, 
em Ol'dom n impedir esse abuso que o honrado 
senado!' receio o coo tra o qual 011 tum bom me 
mnnifeslo. 

Si essus providoncins forem inefficazos para 
ter müo n tu! abuso,- iremos í1 rônte dos leis, no 
purlcr le~islnlivo e pediremos algumas outras. 
Mas nõo o~istindu ellas,• consulludo com u lei 
l'igcntu sobro o coractor vit:rlicio 011 niio desses 
se1·ventuorios, hei ao J'esponder sempre quo 
elles niia tilm cnracter vilnlioio. 

O Sn. Connmr,\ :- Funde-se V, Ex. no art. 
iO tio regula(llento, quo diz que os oillcinos do 
registro geral siio, por sua natureza, privativos, 
unicos e indivisivo1s. , 

O Sn. U.lNTAS (mmlstro da ju.ltipa) :-·E' 
outru couso, isso ó o modo do-·sorvlr, ·não é o 
PI'Ovimento, o distincçüo é intuilivn. 

Prometia, pois, no,'nobro sonnd01· tomar muilo 
em nttençüo este ussumpto o p1·ovidencinr 
quanto cm mim couber pnn evitar que esses 
empregndos, n quem incumbe sorvi~o multo 
imporlunte, fiquem ú morcO dns convoniencins 
Iocnes o pnrtidarius, o vejnmos o lrislo ospoclo· 
cuJo de ostoJ•em os cnrtorlos, orn nos miios de 
u~1, Qrn nns müos de outro, sómento porque 
nua convem este ou oquollo •.. 

O Sn . ..r:on!IEIA : -Foi exnctnmento isso o 
que .ou tllsse, e o .remedia estú no oplnlüo que 
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professo do accürdo com n loi o com o roguln· 
menta. 

o Sn. D.\NTAS( ?llilliStl'odajustit:a.) :-o· no· 
brc smwdoi' quer que sun Otliniiío Ill'OVnloça 
contra n loi, o ou vejo que estão com migo <lous 
i Ilustres collogns. 

0 'Sn, )IENDES DE ALMEIDA : - Cbm ·cssn dOU· 
tl'ina todos os Iillnoxos ficmn :i mercê do nrhi· 
trio. 

O Sn. ConnEIA : -E o proprio cspeoinl. 
o Sn. D.~NTAS ( ministrD tlajusti•a) :-sr: 

presidente, tenho algtms outros pontos do quo 
devo occupnr-me. O honrado sonndOI' voltou 
ainda á quosllio, j:i muito debatidn,da nomeação 
rio juiz de direito nochn Viannn para desem
bargador dn relnciío dn Bnhia. .lá oxpuz, n 
este respeito, tudo o que ora conveniente ; já 
disse quo o simples facto de hnvor contra osso 
jtliZ do direito uma denuncia, nua o inhabili· 
tnva,diante da lei,tlo so1• nomeado desembarga· 
dor, nem a nomeação impor~1va interrupção 
do processo ; o proces;o seguiria seus termos 
e realmente assim aconteceu.· 

Houve uma duvidn,porém,no modo de outen· 
der n compotoncia, isto é outl'll questão ; are
lação entendeu ~ue, nomeado desembargador um 
juiz de rliroito, clln niío podia mais julgai-o ; 
que n competencia passava para o-supremo tri· 
])una! de justi~n, e esto entendeu que subsistia 
a competoncin du relação. Direi ntó no honrado 
senador nquillo quo soubo aliunde, som caracter 
official. 

Sei quo o proprio supremo tribunal de justiça 
(vá JlOr coJlln de quem mo informou c quo é 
competente para dnr esta informnçiio) nn maio· 
ria do seus membros, entendia dii'Ol'Sanwnte 
duquillo que foi resolvido, isto é, qno a campo· 
tonoiá era do supremo tribunal de justiça. 

0 Sn. PAnANAGU.\ dú um !Íparto, 
O Sn. ConnEIA dá um aparte. 
0 Sn. DANTAS (mini•ti'O dctjusti~a):-0 CJUe IÍ 

cct•to, deixando osta quostão, é quo a nomeação 
do de;cm!Jorgndor nocha Vinnnu foi l!!~nl. O 
ministro não ostavu inhibido de nomea1· uiu 
magistrado de JH'ocodentos honrosos, que occu· 

_povo o 1.' lo~m na listn, que niío ostnYn PI'O· 
nunciado (apoiados), e contra o CJUOI havia ape
nas queixa de um individuo que soJTrern bnscu 
por denuncia do moeda fulsa. Este indil•iduo 
queixava-se e estava om ·seu direito dando n 
sua queixa. Mas perante a lei, pe1•anto o furo 
intimo do ministro, a nomeuçiio ilo Sr. nocha 
Vianna pnrn desembargador não podia soll'I•er 
diillculdade alguma. · . 

O sn. PAnANAUUÁ :-Era occusado do excesso 
do zelo. 

O Sn, DANTAS (mtnist1·o dajt~stt'~u):-0 proéesso 
soguia sons tramites, como seguiu, o JlOsso in· 
J'orm111' :to nobre Slmndor quo ncuboi do saher 
hontom, que n relnçiio da llahia tomando conho· 
cimento da quoixn julgou-a impro~edcnlo. · 

O Sn. ConnEIA :- Vojn V. Ex. quanto tampo 
tomou pnrn que n justiço so mnnilestnsse. 

O Sn. DA~TAS (ministJ•o da f1tst1i:a):- Oh, se· 
nhores I Niío omliarncoi cousa nlgumn. J1\ disse 

quo n domorn, a principio, foi dn r1uoixa que 
Ilodin tor sido mais accoleradn. · 

O Sn. Connm.\ :- Poi o sou telegramma. 

0 Sn. DANTAS (?llii!IS(/'0 cltl jllstir.ct) :- 0 tele• 
grnmmn niio doterminolt cous:i alguma : o 
tribunal ora competente pnra resolver como 
nntondosse. . 

O Sa: ConnEtA:-Mas invocou o tologrJmmn 
como bnse do sun decisão. 

O Sn. DANTAS (minist1·o daju.•lita):-Invocou 
porque? Si pela nomcnçiio para desembarga· 
do1• devia mudar do tribunnl, ontfio devia ser 
foi la n communicnção si j:í não devia se1· jul· 
gado pela relação, mas sim pelo supremo tri· 
hunul de justiça, o telogramrnn era ató um de· 
ver... ' ~ 

O Sn. ConnEIA:- Não, senhor. 

o Sn. DAN'l'AS :- ... o si a despoitn dolle o 
tribunal compotento devia ser n rclneão, o tolo· 
gramma era mnll'onsil•o. • 

O Sn. P.An.\NAauA:- Apoiado. 

O Sn. NuNES GoNr,AI.YES:- Niiq decidia nada 
cm relação í1 competoncia. 

O ~n. ConnEtA:- A communicaçüo não podia 
sodelln por telogrnmma. 

O Sn. DANTAS (ministro ela j1tstiçn) :-Tinha 
de dizor nl~uma cousa sobro o assassinato do 
juir. do direito do Piancú; mas passarei :is mãos 
do hom'ado senador todos os papeis relativos n 
este facto e verá S. Ex. quanto tem sido o go· 
vorno solicito em promover o descobriment_o dos 
criminosos o n puniç1io dollcs. 

Do mesmo modo, com rel~çiio no juiz muni· 
cipal do '!'nmandm\, tenho ~r\ui todos os papeis 
quo o nnhrc senndor podara or para ver quo o 
governo niio dorme. · · 

O honrado senador tratou du condemnação 
de um llriminoso, jti oonclcmnndo a galés per· 
petttn, á mesma 11cna. Mas pergnntnroi: niio 
ostú isto do accurdo com a nossa legisbção 
penal ? Si o -individuo CJUO já está condemnado 
a goiós por110iua commotto um crimo pelo qual 
incoJ'l'e nu sancção do art. i93, que ha do fazer 
o tribttnnl do jury? Hn ilo dizor: como ji• os tis 
contlcnmndo :i gnlés perpotun, não to condemno 
mais? 

Mas lw hypotheso (ou prescindo de entrar 
nclla) em que, se~undo ns. uessns _l~is, esta 
sogundn con!lemnariío 111ldo ter rnz~o do sor. 
Si o individuo tom IÍrocodido hem o ptído obter 
uma eommutneiío da p1•imoirn penn,o entretanto. 
incorl'O om igunl 011 Illllio~ crimo, niío terá 
pci·dido tudo quanto poderia olle~nr para me· 
rocer a commutoçiío ou nté o pord~o? 

llu muitns outras consideruçilos CJUO eu po· 
derin lemhrnr no nobre senador o no sonndo, 
mas que po1· brovidndo omittil·oi. 

Ponho te1•mo 1'1 minha resposta, rigradccondo 
nos nobros senadoras 11 attolll)iíO com que mo 
honraram. (Jlluito bom I M11ito bom.) 

A discussão ficou adindo Ileln horn. 

• 
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.SEGUNDA PARTE DA.ORDEM DO DIA 

0!\ÇAliENTO DO Ull'EniO 

Entrou cm 3.' di~cussiio n proposta do poder 
executivo, convertida om projecto de· lei pola 
CO!lJ~rn ~os dejlutod~s, fixando ns dospezns- do 
mm1stono do 1mpcr10 parn 6 exorcicio de 1881 
-18~2. 

O S1•. Correia :- A proposta dn lei do 
orçamento quo so.discuto, constituindo um lodo, 
npartou"Jlo du lei <:o n de Agosto .do nnno pns· 
sodo, O nobre ministro dn fnzcndn J'edigiu essn 
proposta como si O<JUOI/n lei nilo oxislisso. Não 
houve os !Jrojec.tas· do lei distinctos, quo olln 
recommondn, 

Rosultaram d'ahi inconv.oniontes, do um dos 
quaos mo vou oecnpur, no intuito de conse"uir 
u ohscl'l'ancin do legislnçüo vigente. o 

O m'l. 1. 0 dn lei de O de Agosto do 1870 di1.: 
• A proposln <lo OJ'çnmento, de qno trntn o 

nrt. 13 da lei n, 00 de :H do Outnhro'de J835, 
conlinuuril n ser npresontndn pelo ministro o 
socrelorio do estado dos nogocios rln fazendo, 
sondo, porém, dividida om projectos do·loi 
distincr.os para cndo ministerio, o aontcmplflndo a 
dosJjez!l a (a:::e~··sc co111 os crtditos espccittcs que, 
l/te rlirtam I'<SJICito. • 

Orn', na pOJ'tO dn proposto que se nchn' cm 
discussno, rolutivn ó d<Jspczn do ministorlo do 
'imperio, ha rJno co!ltCmJllnr despezn que se foz 
JlOr meio do credito ospe<:inl. . 

E' I< seguinte, que cncontJ'n·se'lnnto na \ll'O· 
postn do govr.J•no, como cm pal'OCOJ', jzí pn!J i cu
do, dn commissilo de OJ'OI>monlo dn cnmarn dos 
drputndos (lê):· . 

• 'l'itbolln D. -Credito cspccinl.- Ministeriõ 
do imporia. · 

• Leis ns. 100~ o 100~ do 17 do Ontubro do 
1870, 2:Jr.8 do 2~ do Agosto do 1873, nrt, 2.' 

• pnrngJ•rtpho unicn,'n. U, o 2Gr.ll do ~2 de Sotom· 
bro. do 187li, nrt. 2~: 

r Medi~üo o tombo llns terrns quo, nos teJ•mos 
dos cnntJ'O tos mn t1·imon ines, formam os pnt ri
monios ostu!Jolocidos . pnrn Suns. Altezas ns So, 
nhOJ't~s D, Isnbol ,, D. Leopoldina e seus nugus· 
tos esposos, IS: 0001)000 ~ • 

Esta despczn devo ser incluicln nn pnrl'li dn 
proposta J'elnlivn no miuistoJ•io do impol•io, n 
qunl se acho em .discussiTo,. · 

Tnl devei' uos·é imposto pelos pnln\'rns finnos 
do n J't. 1." dn lei do !I do Agosto do .1870. 

Devemos, pois, trnlnr nos to momon to <lo meio 
de dm• execuçilo no Jli'Ocoito lognl no gno I'OS· 
poltn ú dospezn do ministoJ'io do impei'JO provo· 
nionto do credito cspocinl. 

Penso mesmo que o senndo proccderin com 
ncerto, si ignnlmonto indicasse, em cntln um dos 
nrtlgos do dospezn, ns VOJ'Iins puru ns· qunes 1\ 
licito no govemo niJJ'ÍI' c1•edito su\Jplomcntnr. O 
u·n~olho Ocnrin n>slm muis comp olo. 

E', poróul, questilo estn Jepondoulo do juizo 
quo o senntlo fOJ'Illnr :tcOI'CII da convonlonclo 
(jiiO a)lOnto. 

Outro tanto não ncontece no quo toco ú ·iuclu· 
siio no projecto que, discutimos du dospezn fun· 
do da cm credito especial: temos do renlir.ol-n cm 
testemunho do nosso ro\'orencin lis disposições 
dn lei que vol:lmos. · 

Nno sei si n nobre commissüo do orçamento 
podorú npresenlnr dosdo já o emenda, quo so 
torna preciso pnrn obsorvuncin da parto finnl do 
ort. L' do lei do O de Agosto do nnno pns
sudo. . . 

Si julgo con~eniente que a proposlçüo volto de 
novo uo seu oxnmo, nfio torci duvido cm o pro
sentar requerimento neste sentido. . · 

O que su ostnbelccr.r no projecto relativo ii des· 
pozn do ministerio do imperio, tem do ser obser
vado no orçamento dos miuisterios do ·agricul
tura o do fnzendu,que tnmiJcm fuzom dcspozns em 
virttlde do CJ'editos ospocines. . 

'fendo, com outros dos meus nobres col
ler;ns, assignndo tnmbem uma emenda · dn 
hunrndn c·ommissfio do or('nrnonto pnru ofiril do 
se eliminar n do camara dos deputados quero· 
duziu n dospezn eolU os lnhorntorios o gnbinetos 
das l'aculdados do modicinn, votl tor n.. honra do 
Cll \'inl-n Ú IIIOS:I. . 

Esta emenda tem por nrn rcstnbolcccr n Jli'O·. 
posln do governo. I'urcce quo n conveniencin 
publica niio nconselhn · n reducção quo se fez; 
!lOis qne nno so pódo dtn·idnr das vantagens do 
ensino prntico o expcrimcnlnl nn> fnouldndes de 
medicina; sendo antes pura sentir .quo niio se 
lho possa dor rlosdo jú todo o dcsonvolvimento 
que deve ter. 

Espero que esta omend:1 merecerá n nppro· 
vorüo rio sonndo. 

Nilo parlando deixo1· do pugnnr·pclo principio 
dn Jeg-nli~ndo, rJUO cxigo·quo neste artigo se con· 
templo n despr.zn com o CJ'edito especiul que lho 
~iz respeito; llJll'escntnroi i~nnlmentc emenda' 
pnrn o cumpJ'imento de uma terminante dispo· 

_ siçilo Jegni.-
A omondu n que me refiJ'O ó n seguinte: .. '· 
• 'i>ara obscrvancin do ~rl. 1. 0 do decreto le· 

gislntivo n. 2887 do O do Agosto do onno pns· 
sndo, contomplc·so neste nJ'ti~o dn lei do Ol'<in· 
mouto n dospezn com o ct•mfito especial rcln· 
tivo ao ministerio rio itllllerio, rJUO se nclln mcn· 
cionado nu tabclln D da PJ'oposw., 

o So•. Pl·c,.idcntc:_.TOJ)hoduvidn em 
sujoiLUJ' a npoia111ento osso emenda. . 

Os creditos constam de nmi1 proposta do ~O· 
vol'lln, o estes idndn niio fol'lun discutirias polu 
cnmnrn dos SJ'S. depu indo~, quo tem o direito do 
dtscutiJ· n proposta •. Si nüo loi obs~rvadn n l.~i, 
coni'oJ•mo diz o nobre Fonndot•, uno rl: occnsJIIO · 
ostn. o mnis JH'IIIH'io puro nprosout~t· u omondu. 

Admittiudo-so a erncnd11, seg-tlll'·So·bn r1uo 
a cnmurn dos S{s, doputndos votnrú em mnu 
só discuss:io sobro nquillo quo tom diJ'cito do 
volrir om duus. 

Si o nóiJJ'o soúndor tem algumn ohsorvnr!•iio 
n fnzer sobro a IIUO tenho exposto, dnr·lhc-wi 
o p:ilnvrn pelu o ruem. · 

O !!ii'. 'Cor1•cln (poltt Ol'flom) : - Nito 
desí'jo de mnuoh'JI nlgumn prejudicar nnrilmi· 
Pões du cnmm·u dos tluputndos,que, como V.Ex. 
iJOnd<!r:t; tem o dh•oJW do considcrnrmn duus 
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discussões os. propostns do govr.rna. Si uproson· 
toi n omendu, u llz forçndo pula oxocu•:.no que 
dCI'C ter um urtigo do lei vigente. Si olla pode 
ser cousiderndn rostl'iclivn !luquollus ntlrihui
çõcs o qilo so lluve so~uir niio ó qtto pratique
mos' um neto mnnifostamento illognl, qunl o do 
arredar do Ju~nr proprio n dospozu fumludu em 
credito especial. 

Neste caso devet•ia n õiscnssiio llcnr a<lindu 
nté ú dcch:iio dn cnmnrn dos deput11dos. Lo~o 
qu~ conste quo ollu opprovou o CJ'i!Clito ospeeiul 
]Jedido, o scnndu ostarit pul'fuitun.IDnto no sott 
dil'<•ilo, si tnmlwm conuoll"r o ured1to, om fazot• 
com quo n fiospeza s'ojn contcmplntla no Joga I' 
determin:ulo pela lei. 
· E, som oiTonsa do quuJquo1' prero~nlivn dn 
cnmm·a dos dOJllltndos, o·sonndo dovo fuzor Ludo 
pat·n q uo u lei ~o cumpra. 

As diffi~uld3dos com fJUO lutamos rcsullnm 
do n~o ter o governo fui lo a JH'oposLa de aooôrdo 
com n .Joi. 
M~u fim ó sÍ1IVÍÍr a oxocu,;ão do uma lei 

novissin1a. 
Para isso OCCOt'I'CtbmC a api'C5cntn OÜO da 

omcnda,fJilO pódo entrctun~n lic~r pan1 muis 
·tardo, atlimln a presento dtscussuo nte que n 
camat•a dos deputados li aja resolvido. sobre a 
conccss~o dos ercditos ospccines jlcdidos pelo 
g'OYel'tlO. 

O S11. JuNQutml,\- A~ora 1í com a comm issão 
do redacção da ca1uara dos dPpntudos que ó quem 
pódc colloc:u· no Jogar Jlroprio. O adituuento 
faria parar totlo o orçamento. 

o Sn. Conni~IA:-0 a1linm~nto só tol'in Jogar 
no orcnmen Lo da fl"spc•n dos .mi nisto t•ios ªo 
impo1·io, da agl'icullurn c dn fazondu, que siio os 
que fazem dospczus por ct·ouitos ospociucs. 

A discussiio tlos outros orçamentos podia con
cluir-se; ntú Iii constaria ao senudo a resoltl('ão 
da cnmnrn sobro n receita o as, disposições gc· 
rnes do creamonto. . ' 

O Su. JuNQUF.tn,\: -E' questão do redacção. 

O Sn. ConnELJ.: -Niio ó só do rodncção; por
que, pelo dcci'IJlo legislativo do 9 . de Agosto 
do nnno proximo pnss11do, a des:ooz'1constituo 
uma loi, o a reccitu e as disposiçõus gernes outru; 
e niio ~e poderia alterar u redncçfio do uma lei 
com disposi1;ão q ne figura em ouu•n. E' preciso 
fnzot· 11 a!Ler11çiio no momento proprio. 

Si V. 8x., Sr. presidente, tom -duvida 
qunnto :10 apoiamonto da cmondu, peço licença 
pat•n roLiral·a. 

Mns, neste caso, talvez seja necessario o adiu· 
monto pura, om tempo proprio, som que se possa 
allegnl' fJunlqnot· inconvonionte,. pl'Ocodormos 

• como do nós exige o respeito doviflo :1 lei. 
O mou fim é pedir no senado quo considot·o a 

quost~o que occorro, pat•n dclibernr o fJUO fôr 
mnis acortlido. 

O Sn. 1\In~mo.n,\ Luz:-Poço a palavra. 
Foi lida e posta cm discu~siio conjunctamonle 

com n pt•õposla a sognlnto 

Emmrla 

• § 22. l~nculdados do modiqina. 
Stt\lprimam-s'o nn emenda da eamarn dos do

puta: ns, ns pulnvt·ns seguintes :- rodu~idn· a 
~0:00015 n dospozn com augmcnto do gubinoLos, 
ln!Jot·ntorios. e ovontuaos-o eleve-se 11 vorbn, 
tnnto quanto fót• Jll'eciso, pnra ostnlwlocor n con. 
signnçiio da Labella cxplicaLivn do orçanJOnto. 

Saiu das sessões, ~O do Agosto de tsso:- J; D. 
Ribeirn:dfl Luz.- Dioyo Vcllio,-JoàoJ ill{t•cdo.
Jwuquma.-C. 8. Ott.oui.-Affonso Celso.- Ba
l'ào d" Coto.•ti}lo. - Lailiio da Cunha. - Barros 
B,ll'l'cto.- Leão Vclloso.- Paranaywi.-Corrcia, 
- Gufloy, • , . 

O S•·. Ribeh•o da Luz:- St• .. prosi
den ;o, o hont·ndo senador JlOla !lJ'Ovincin de Pn· 

, rn11iJ, no mou llllmildo modo do ontun~ul',lulJOra 
crn um engano a respeito da inlolli:;rencin do 
nrL. i." da lei do n do Agosto do 1S79. . · 

Essa lei o quo detot·mina no rcforidn urt1go 
é o snguinto:- qno n JH'oposLn do ot·çnmonto 
da duspozn sot••í dividida em tantos projectos 
qu,ntos foi'Om os ministorios, c que o orÇa· 
menta da receito constitnirú tombem um Jli'O· 
jccto cm sopurnrlo. · • 

Ot·n, tendo a lei osLnl!olr.cido essa disr,osigão, 
necessnr•inuwute su !luvin nn projado de oJ'j:~· 
mouLo du cndn rninisLurio contemplar os credt· 
tos cspecines que lhe dissessem ro~poito; mus 
o i(ov,crnn nn proposta do orcnmento. npros.oq
tnda u camnl'n dos Srs. deputados nao n dtVt• 
ditt em seLo projedos, como devora fazer pura 
a dospcza, o cm um para n receita , apresentou · 
a JII'Opostu como ·:mtoriormente se costunwva 
npl·esonlar, isto é, constiLuindo.um só projecto, 
no 11m do qnnl vilm Iodas ns tnbellas que cos
tumnul acoutpnuhar o orçamento. 

Ora, o que o nobre senudor .devia çxigir orn 
que O g'OVCI'nO apresentasse OitO pl'OjtlCLOS et)l 
><oz do um;· mas, desllo que apresentou um so, 
no 11m do qual vum as lnlwllns, torna-se dcsne
cossario. agora mnndnr uma emendá pm·a que 
Ogut·e no orçamento do imporia a tabolln dos 
C!"editos espocinos relativos ús dospezas desse 
ministerio, pot•que essa tabolla tem de uppurecer 
no fim. • , 

Ucnlmonte, si o govei'Uo tivesse diviuido o 
orcnmcnto du despoza om soLo projectos, ora 

lJrociso que :1' tabelln do creditas ospociuos re
ativn a cada ministorio acompanlwsso o ro

speclivo proj~oto; mns, tlesdo tJUu~o govorno não 
procedeu assun .... 

O Sn. Conm~tA:-~!as n cumnra dos daputados 
foz isso, cumpriu a lei, embora imporfoita
monto. 

O Sn. 1\mEmo DA Luz:- ... essas tnbellns vum 
no IIm, como tdm vindo alé ao presento, e !lor 
conseguinte só tum du npparocer no llnal do 
orçamento dn despeza. 

l'ortanlo, jú que niio.so pódo remediar isso, o 
que nos cumpro fuzor fl c.hamar u nttençno do 
governo parn a dlsrosiçfio do uocroto de 9 de 
Agosto de iS79. nl m do que nu rouniilo das 
cnmal'ns, no nnno proximo futuro, o governo 
aprosonlo a propostn~nos termos dessa lei. 



. SESSJi.O EM 30 DE AGOSTO 397 

O Sr .• Joüo Alfredo:-Sr. prosidon
,to, do accurdo conr idtlas que enunciei sobro o 
orcnmento do imporio1 nn segunda discussão, 
dovorin mandar agora u mosa diversas emun
dus; · mns niio o faço, porque alias elevnJ'inm 
muito ndesp,,za, ' receio quo Ll1do qunnto se 
proponha fóra dos limites adoptados pelo go
vomo, o aceitos pelo seJtado, nüo soja nppro· 
vmlo. 

Entretanto, bnvondo nssi~nudo uma dns 
omendus quo era minhn intenção. aprosontnr, o 
que foi oflere1:ida por outros colle~as a respoito 
dos gnbinotos o lnboratorios.'dns fnculdndos de 
modicinu, julgo quo devo t:.mbom nprosoutur 
mais duns. a primeira' das quncs so rcfore no 
premio e impressão do livros esm·iptos por len· 
tos das diversos oscolns snporion!s. A qunnlin 
neccssarin para· essa dospr.zn é per1aona. 

Sei que alguns lentes da escola polytecbnica 
tôm j;i livros approvndos, a respeito dos quncs 
o poder legislntivo so pronunciou, votando di· 
versas quan tins na i 111 portnncin total ·do 23: OOOS. 
Parece-nw que consignm·-so a qnantin ·de 10:0001~ 
nnnuaes para so irem pngando esses premias 
não é mtJiLo,ncm ·com islo ~o faz notnvel ulto-
ranfio no or9amento. -

Àssim, po1s, na p1·imoira dus emendas que vou 
• o!TercceJ' pl'flponho que se elevem as vorbns

E'aculdadcs de direiLoo Faculdades do medicina
com a fJUIIDtia do G:OOllp cu da umn, e a da-Es· 
cola polytochnicn_'com 10:000*, sendo o accros· 
cimo destinado a premies aos lentes que com

-puzcrcm ollrns approvndas para o ensino. · 
Quer-mo parecer que nem todu essa quantia 

scl'ti-llcspcndi.M; supponho qao a imp1·ossiio e 
o p1·cmio undnrüo por menos cm algumas fn· 
cu!dmles. O que n5o me poreco conveniente é 
que obras ji1 app1·ovadns c quo podom servir no 
ensino da c'cola polytechnicn niio sejam impres· 
sas por fnltn de vorbn; m:ts niio me animo a 
JlOdir mais para essa escola, porquo J'occio que 
não se conceda, e até. niio vejo muita disposiçiio 
Jlara se _dnl' o que poço. 

VÔltnrei ninda ú questão do lyceu de artes e 
officlos do Rio de JuneiJ•o. 

Eu não podia deixar de ter o maior interesse 
pelo lyccu do artos e oficias du Dnhia, e por 
outro estnbolccimonto congonore que 11:1 em 
l'ornnmbnco, pois que a idéa de creal-os e sun 
primeira animnç5o partiJ·nm do mim, cntonrlon· 
ilo-mo com os presiilentes daquellus duns pro
víncias, remottendo-Jhcs os estatutos do lyceu 
de nrtes c oficias do Rio de Janeiro, recommen7· 
dando-lhes quo promovessem taes cronçõns ou 
fuvorecesscm o anxiliussem os estnbelocimentos 
semelhantes que já existissem. Ao Jycon de 
urles o ameias dn Uahin, especialmente, preste I 
nuxilios qtJo lho foram multo utois, qunndo 
se fundou. -

Si não mo lembrai dolies nn 2.• discussffo do 
orçamento, ó porque nenhum, que mo eonstu, 
llOdiumJ~ilio, o por isso SU(JJlUZ que inm vi· 
vendo t\ suo CtJstn, som prec1snr do subvençiio 
do Estado. Enu·etnnto, npparecendo esta illún e 
havendo ou recebido de di versus pessoas compo· 
tentes inrormnçiio do quo o uuxilio é neces
sario, não tenho seniio quo dnr meu voto no qno 
passou em 2."' dlsctJssiiO. 

Acontece, por•ím, que o lyceu de nrtes o ofi· 
cios do Rio do Janeiro, n respeito do qual fnlle! 
longnmenlc nóssn discussão, precisa de_ todu 
v~J'hn votar~, nu cn~nnrn dos deputados -para ser
vu;os que suo urgentes, c suppo1tho que, uma 
voz orgnnizndos, n verhn, que ou procuro res
tnbuleccr, possa d>lpois ser diminniilu. · 

Espero que o sonndo não po1·ú duvido em 
con<unth· q1ie, suiJsistiud" o que passou em 
fnyor dos lyccus do Pernambuco e· da llnhia, 
seja nugmontado com muis iO:OOO~ o subsidio 
do JycotJ do urtes o o fiei os do 1\io do Janeiro, 
purn quo este possa ot·goniznr todo o-serviço 
que ó nccessario, que é mesmo argente. 

A 2.•mnendu que olforoço ó concobidn nestes 
termos: . · .• -

• Augmo~lem-se !0:0001~ nu verba-LYt•eu de 
artes. e. nlllcJOs, do modo que fllliW este com o 
snhsu.l1o votado pela comurn dos deputndos.
Joãn JllfrmiJ. • -

Foi pos1p em discussão a emendo conjllllctn
monto com u seguinte, quo foi tnmhorn lida. 

• Elevem-se as verh1rs -Faculdades do di· 
rei to e Faculdades do medicinn- cn1!n uma com 
a fJUIIntin de ü:OnOS e a da Escola Polytechnica 
com 10:000~, sendo o MCJ'I!Scimo destinado a 
premias nos fli'Ofcssores qno compuzerem obras 
npprovodns para o ens1no, e :i improssiio das 
mcs1nos obrns.- Jorio. ;Llfredo. • . 

O Sr. Correia : - Desejando evitar o 
adiamanto du 3.' di~uussiio do or,amonto do 
impcrin, tonho cogitauo na maneira de poder .a 
lei do n. de Agosto de 1879. ser cumprida sem 
osso ndmmonto.... · 

O Sn. JuNQUEIRA : - Apoiado ; seria d~sos· 
troso. 

O Sn. Conn1~1A:-;. ·. o tolvuz che;:uemõs a 
somelhunte J'c~ultndo reservando n emendo, •1ue 
é necessal·in, pura a discussiio do ultimo m·t1go 
do orçamento da despezn. (Apoiar/os.) 

A commissiio de or!inmenlo podorú ent5o pi'O·. 
ceder de mnnoira que se execute a lei no parte' 
rolntivn {, despoza proveniente de creditas espe· 
cines; arredando-a du Joi relativa 1í receita, na 
qual indllvidnmente ngorn figura. 

O Sn •. Ju~QUEIRA:- Apoiado •. 
O Sn. CORREIA : - Creio que assim· podemos 

evitar o adi amonto e observai' a lei. 
O SR. JUNQUEIRA: - E' transferir da receita 

pnrn a despezn. 
O Sn. ConnEJA: - E~timnt·oi que esta minha 

indicnçito meroçn o npprovação do Sr. presidon· 
te, quo é tnmhom digno relator da commissiio de 
orçnmonto · e corto de.quo, om tempo proprio, 
n honrndu commissiio fnrú o que mn1s acertado 
julg-ar pnJ'a que se observe o preceito legal, 
desisto do ndinmento. , 

O Sn. JUNQUEIIl.A.:- ·Apolndo. 
O Sn. PllESJDEN'rE : - Não ó occnsiiio propria 

para dizol·o; mas me parece que o, govm·no 
pótle, logo que obtiver a Vtllnçüo desses creditas 
nn.cnmnrn dos deputados, envinl-os no senado. 

Em todo o caso h a .de so procurar adoptar o 
melhor modo de cumprir a lei. 

O Sn. JuNQUEI liA:- Em qualquer tempo se 
pó do fazer li trnnsforencin. 
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Findo o do!Jate, ficou encerrada n discussão 
das proposl\s por fnlln do numcrol pura vo· 
tar-se. 

ORI,!,WEIITO DOS NliGOC!OS l!STn.lNGEinOS 

Entrou om 3." discussão a vropostn do poder 
oxccutivo,convortidn em projecto do lei pela cn· 
mnra dos deputados, llxantlo ns dospezas do mi· 
nistorio de estrangeiros purn o exercicio de i88l 
-1882: 

Não hnvendo quem pedisse n palavra, ficou 
encerrada n discussão pelo mesmo motivo •. 
OS~. 1.• SRCHEumo declarou que se ncluivn 

sobre a mesa o seguinte 
PAllF.CF.ll 

Orpm~tcnto dct agricultura 
• A proposta do poder cxccLJtivo fixando a dcs· 

pozn do ministel'io t_ln ngt•iculturn, commm·cio o 
obt·ns pulilicns pnm o cxcrcicio do 1881 • 1882 

·convertida cm [irojecto ele lei, sob n. 87, conÍ 
emenda,, pela camnra dos deputados, orria a 
dcspoza com os serviços commc'\tidos n csso"mi· 
nistàio na quantia do 19.077:720,)78~, menor· 

-que n do or·çnmBnto vigente llli:B~fir$607; a 
me~ ma camnra rcrlnziu·n a 18, 20G:OU215103, l'<l· 
sultando lllllll .difl'ercnr.n pal'a monos na impot·, 
tancia t.lc 78l:G28~1i01 entro o pedido o ovo-
tado. . 

Parecendo j ustiOcadas cm quasi sua totn1 id'ndo 
as cmcndus feitas pcln comam dos dcputndos, 
a commissilo do orça monto limita-se a oiTcreccr 
ligeiras r.onsit.lcraçlícs cm apoio das poucas que 
propuo ao senado. ' 

'N, i. SI!Cretarla doestado 
.Em o!Jcdicucinrí lei n. 20'10 dc3!do·Ottlnhro 

de 1870,o g-ov~rno acnlla do supprimil' um dos 
· Jogares elo praticantes, o ,que determina a rc

ducçiio ~a "VOJ'lln d_e 236:000~ :\ ~35:01,01$, como 
a comnmsuo propuo no lagar competente. 

N. 13. Estrada de foi'I'O D. PmÍ1•o II 
A cnnwrn dos deputndos niio alterou a verba 

constante dn proposlu do govcmo, nn im· 
po~lancin do o.!iOO:poo~, n fJUal é 230:000~ 
mutor do .qllC a constgnadn no or,tunonto vi· 
gentrJ. Occol'ro, llort!m, observar· r/llO, pai'U 
reparos extraordinnrios e acquisir:fio ilo Iocomo· 
tivns durnnto o cxcrelcio corrontó o o de !881-
!882 j;i o poder legi~lativo V.Cltou credito cxti'n· 
ordiunrio· na im~nrtancia do ~Oü:OOO~ o r1ne 
niio p1'11le deixar to determinar umn ditÚinui~>iio 
de 200:000,), pelo mono~, nus dc,po?.as dn mosinn 
eslr~da li~ oxerc!cio para o nuul so legisln. 
Assim, JlOIS, pro!JuO n commls~ao ano n 1'CJ'!Jn dr1 
/)rOJWstn seJ:i roduzidn :i iUOO:óoon, ncnlldo 
ainda nssim maior do que n do exot·cicio cor· 
ronto. 
N. 10. Su/JveuÇcTo ds compan/das da naverJaçr7o ct 

. va.pm· 
A camnrn dos deputados elevou a vct•bn de 

:1.192:1•021$ n 3,202:~00~, sondo 100:0001, parn 
sulivonçno do uma cm)H'czn <lo navogal'ilo outro 
O· ifllllOI'iO o o C:nnadl't, • 

A cnmmissno roconhore as v!Ínlagons dussa 
om]Jrazn, r.aróm JlOlHlm•;, n nccossidado do sot• o 
:;oi'OI'no comlre.tontomento nulot•izudo ptu•n cn·u·· 
ctuur o rOSJlOcttvo conll·nto, no fJnal doverú ser 

marcado prazo pnrn sua durnçiio,nunca oxcodonto , 
do dez nnnos do qu~ não cogitott a cmunda da 
cumara. Neste sentido n commissiio ofl'ot•ece omcn: 
dn no lagar cOnlJlOtento •. 

Relativumonlo Íl autorizaçiio pnrn rónovur 
por mais dez nnnos o conlrnto foi to com a asso
cinçiio sergi penso parn o serviço do reboque a 
vapor IIE b!irra do Arncnjú, niio excodonrlo n 
snilvllllçuo annual de 12: OOO,S actun!mente pu"n 
observa a commissilo ~ue, niio estando tal r1t!nn: 
lia conlompli!dn nn tuboll~ jus!ificativn do orçn· 
melllo, torna-se nocossnr10 augmontar com c! ln 
a respootiYn vet·ba, o quo.fcz a·commissiio, elo· 
vnndo·n a 3.:lO~:r.006'J00. • 

Igunl autorização ó'concedidn ao governo parn 
rcnovnr pot· tlez anuas, com n mesma w!Jvençiio 
os contratos com a companhia do navegnçiio d~ 
Mnrnnhão o com n comptmhin nnl!ionnl do na
vegnl;ão a vnpo1~ pnrn o serviço do n:.wcwndio 
costeit•a o fiuvinl da provincia do Suntn c'ltllia· · 
rinn, de aceilrdo com as bases appt•ovn,lns pelo 
decreto n. üBll do 3 do Dozcmbt•o 'tio 187~ som 
excesso dn dcspeza ncttwlmonta foitn. ' 

·Como os contratos do quo so lrnln oslfio con
tomplndos na -I'CSJlCCtiva. tnbclln com a Qllantia 
precisa parn sun continuaçiio,pnrcco ú com missão 
que n disposição geMricn do§ 2.• uos additivos 
dn cnmnra dispeusn inteirnmonto as antorizn· 
çlíos cspcciacs para ronovnção de CQntratos cum 
cs~ns companhias, .pelo que propõe que soja cli· 
mlt)Jldn esta parte dn emenda. 

Pam[Jl'nl!l<os arlditivos 
_ Acerca dos 1mrngrnphos additivos das emendas 
da cnmnra dos depuludos observa n coinmissiio: 

(Jttnnlo no § 1.', quo nulorizn o governo n 
mnnrlar eonstrnir unt rnmnl dn estrndu do rort•o 

··de Dnturittí, entro Ganõa, o a cidarlo dnc[ttollc 
nome, por conta do credito especial da lei 
n. ~91,0 lle 31 de Outubro do !879, que, ainda 
quando vigorasse e>se credito sem ·nova delibc· 
raçiio legislativa, nilo c a obra de que se trata 
de utilidade tal que devu -a[(grnvnr os onus da· 
thcsouro, por estas e por outras estradas nas 
mesmas condir.ões .iú muit0 sobrecarregado, e 
tudo llOl' moro· nt•bitrio do governo o com fln· 
gral\to mcnoscniJo das pt·erop;ativns do legisla· 
doi', com manifesto JH•ojuizo dns docrctudas pelo 
11odot' iogisln tivo, que ns>im ncnm [li'ivndns dos 
rccttrsos com nrJucllus consumidos •. Propõe por 
isso'a SUllpressilo deste pnrngrapho. • 

Quanto no tcrceil'O, pot·sistindo o nosso eslndo 
nunncoiro no mesmo pé om tJll!l n commissão 
oncontrotl·O no an11o passado, quando tevo ilo 
interpor piu•ccct' sobro igual disposição, sob o 
mesmo numero, contida uns emendas da cnmaru 
ú proposta do govet•no dt•sse mesmo anno, re· 
produz o seguinte trecho do purecot' onliio oll'o· 
reei do.:.' Qun~to ti 3. •, 'J?U, sendo imprudont9s, 
uns cl'lltcos ctrcumstuncms em flUO so nchnm as 
llnanças do Imporia, commcttimentos dessa na· 
lurezn, fjuer niTeclom directa, quer indirecta
mente, f!.O thesouro, deve ollu SOl' adiada purn 
tempos mui~ prosperas, o, pot•tunto, rejeitado 
actualmente. • -

Com n odopçiio das emendas oiTorecldas pela 
commissiio , a despczn llcarit reduzida n 
i8.I07:133817S, menor que a proposta 
970:ti87$~0\), o que a votndn pela cnmnrn 
I88:9ü0nQOO. 

,. 
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Pm[IIJsla do ,qover>w Emenclas da camam elos deputados Emendas do senado 

YINISTERIO DA AGRICUI.TUUA lllNISTEUIO DA AGRICULTURA liiNISTEniO DA AGRICULTURA 

Arligo.-0 ministro- e secretario de es- Arligo.-0 ministro o secretario de estado 
tado dos nogocios da agricullura, eommcrcio dos negocias da agricultura, commercio e 
e obras publicas é autorizado a des110nder obras publicas é autorizado a despender 
com os serviços designados nos seguintes com os serviços designados nos seguintes 
paragraphos a Q';lanlia de. c i9.ú77:720iii8~ paragraphos a quantia de. 18.296:092/íl93l , 
N. l.-Secretana de estado !!36:0001)000 N. L-Como na proposta. · . N. L-Diga-se: 

por estar suJoprimido um 

N-. 2.-Sociedade auxilia
dora da industria nacional 

N. 3.-.4.cqnisição de se- · 
mentes e plantas, etc .... 

N,. i. - Imperial insti
tuto hahiano de agri-
cultura ....•..• • ..•...• 

N. 5.-E s ta b e lecimento 
-rural de S. Pedro de AI
cantara, na provinciá do 
Piauby ....•..........•• 

N. 6.-Anxilio para a con
clusão da • !;I ora' llra-
ziliensis • .: ••...•.••••••. 

N. 7 .-Eventnaes .•...••• 
N. 8.-lmper.ial ·instituto 

de agricnlhira ..••.•...• 
N. 9.-Passeio publico· ... 
N. 10.-Cqrpo de bombei-

ros ......•.•........•... 
N. H.-Illnmínação pu· 

b!ica .•.•.... .' ....•.... 

N. \!.-Idem. 
G:ooolíoool 

N. 3.-Como ua proposta, 
20:000/íOOO do-se : • sendo 2:0001! para 

brazileira . de acclimação. 

N. 4_.-Comona p~oposla. 

20:0,00/íOOOIN. a.-Idem. 

13:600/íOOO 
· ~~- 6.-Idem. 

10:000!)000 
!!Q:000,5000 N. 7.-Idem., 

N. 8.-'-ldem. 
~:000!)000 ' 

., 

13:265,5000 N. 9 . ..,-Idem. 
N. 10.-Corpo de bombei

·280:000/iOOO res ....••...........•.. 
. N. H.-Como na proposta. 
786:88~,598~ - . 

acrescenlan. 
a associação 

2oo:ooo.5ooo 

dos lugares do pralicanto. 

!!35:0iO;)OOú 

N. 12.~Garanlia de juros 
ás estradas de ferro •..•. 

N. 13.-Estrada de ferro 
· - D. Pedro 11 •.... ~ ..... . 
N. ii.-Obras publicas ..• 

· N. 12.-Garantía•de juros 
1.637:503/íOOO.' ás eslradas do ferro ....•. 

N. 13.-Como ua proposta. 
5.600:000;5000 . 
!!.000:000/íOOO N. li.-Redutiudo-se n 

1 !!0:000!1 a despeza com a 

L173:331,SS91 1N I3.-Estrada de ferro D. 
5

.400:000/iOOO 
- Pedro II .•. • · · · • · · • • · • • 
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Prnposta do gover•w 

' 

Emendas da canuu·a. dos deputados 

collocação do novas bic3s, 
nn desem:olvimento da 
disiribuição d'agu" desta 
cidade, o a fO:OOOií a 
impórt&ncia consignada a 
obras novas c materiaes 
cm casos urgentes;, il 
liiO:OOOií para despeza 
com a conservação do 
porto dt! l'ernambuco 
e 180:0005 a do conscr; 
vação do porto do 1\io 
Grande do Sul: BUpprimi
das as verbas destinadas a 
um engenheiro fiscal das 
Obras de esgoto dasaguas 
pluvia.es, a Ires pratican
tes o :i dcsapropria(·iio de 
Jlredios nas ruas do Cal
tete c da Pedreira da Can
delaria, bem como as dcs
pezas com um encarre
gado responsavel pelos 
instrumentos., com um 
enl!ctiheiro c um ajudan
te lla estrada á margen1 
do llio Branco, com o 
engenbeirofischl da con
servação da estrada União 
e Industria, com o enge
nheiro, e;tuilos, etc .. da 
estrada de Cuyabá á côrte, 

. consignando-se 50:0001) 
·para o serviço da con
Rervação do porto de S. 
Luiz do· Maranhão, c 
1>~:000/1 para desobstruc' 
çfio da• cachoeiras do rio 
Parnahyba, na provín-
cia do Piauhy ••• __ • __ •• L 760:5\i,$000 

Emendas do senado 
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N. 15.-Esgoto da cidade. 
N. 16.-Telegraphos ..•... 
N. 17 .-Terras publicas e 

colonização ...•.....•... 
N. 18.-Catechese ....... . 
N. 19.-Subvenção ás com

panhias de navegação por 
vapor .. ............... . 

N. 20.-Correio geral •••• 

- ~ 

1.~50:000,)000 N. 15.-Gomo na proposta. 
l.301i:5!í0,)000 N. 16.-Idem. 

N. 17.-Idem. 
201:000,)000 
200:000,)000 N. 18.-Catecbese •....... 

N. 19.- Em vez de 
3.192:~008, diga-se ..... 

3.192:~00,)080ISendo 100:0008 para uma 
empreza da navegação 
entre o Imperio o o Ca
nadá; c ficando o governo 
autorizado a renovar por 
to annos com a mesma 
subvenção o contrato com 

100:000/íOOO 

lN. 19.- Na emenda da ca-
3.292:~00,)000 mara acrescente-se, de-

a companhia de navega
ção do Maranhão ; a re
novar por mais lO annos 
o contrato feito com a as
sociação sergipense, para 
o serviço_ de reboque a 
va_ll!lr na barra de Ara
caJú, não excedendo a 
subvenção annual de 
!2:000,)000, actualmente 
paga; e a renovar com a 
companhia nacional · de 
navegação a vapor o cou
trato para o serviço da 
navegação costeira e llu· 
vial da província de Santa 
Catbarina, deaccôrdocom 
as bases approvadas pelo 
decreto n. iiBU de 3 de 
Dezembro de 1874, sem 
excesso da despeza ac· 

· tualmente feita. 

l.765:620,)8001N. 20.-Supprimido o Jo
gar de fiel do thesoureiro, 
errado pelo aviso de !9 
de Maio de f877, elevada 
á I. • dasse a repartição 
do correio da província 
do S. Paulo, e alterado . · 
neste ponto o decreto 

pois da palavra Canadã : 
• precedendo contrato por 
prato não excedente de 
lO anuas, augmentada a 
verba em mais 12:0008 
para o serviço do rebo
que na barra do Aracajú, 
província de Sergipe • 
supprimindo-se o resto da 
mesma emenda........ 3.30~:~00,)00~ 
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Proposta do governo 

N. 2!.-Mnseu nacional.. 

N. 2~.-Fabrica de ferro 
de S. João de Ypanema .• 

N. 23.-M an um is sõ es. 
(Produeto do fundo de 
emancipação.) •......... 

N. 2~.-Educação de in
genuos ( 25 •/. do que 
produzir o fundo de 
emancipação e bem assim 
o que para este serviço foi 
consignado pela lei n. 
279:! de :!0 de Outubro 
de !877) ...•...••.•.... 

Emendas da camara dos deputados 

n. ~7113 de 23 de Junho 
de !871. .••.•........•. 

ã7 :OOO;SOOO(N.- 21. - Como na pr~· 
posta. 

N. 22.- Idem. 
!76:609;}000' . 

IJ 
N. 24.-Acrescenle·se: e 

lei n. 29i0 de 31 de Ou
tubro de !879 ; sendo 
7:2008 para a colonla or
phanologica Christina, no 

- Ceará. 
§ L • O governo fica anto-

38:~00;}000] rizado a despender desde 
já até a som ma de300:000/1 
por conta do credito fixado 
na tabella que acompa
nhou a lei n. 2\liO de 
31 de Outubro de !879, e 
que vigora no corrente 
exerci cio para as obras da 
estrada de ferro deBatu
rilé, com aconstrucção do 
ramal da mesma estrada, 
entre a Canõa e a cidade 
de Baturité. 

§ 2.• Fica o governo au· 
torizado a rever os con
tratos com as companhiàs 
de navegação subvencio
nadas, renovando os que 
expiraram ou que expira· 
rem ·no exercício · desta 
lei, si necessarios forem, 
c supprimindo as subven
ções que .não forem pre
cisas. Em caso algum po· 

L 767:520§800 

Emendas do senado 

§ !.• Supprlma-se. 

~m vez de § 2. • diga·se: paragrapbo , 
UUICO. 
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derão ser excedidos os 
prazos c vantagens dos 
contratos vigentes. · 

§ 3.• O governo fica au
torizado a contratar o me
lhoramento dos portos do 
Impcrio para os· quaes 
houver estudos feitos, ou 
approvados pelo mesmo 
governo, concedendo ás 
emprezas que contrata
rem . as obras o direito 
de cobrar taxas fixadas 
nos contratos, que ficarão 
dependentes de approva
ção do corpo lcgisla
tiyo. 

. 

§ 3.• Supprima-se. 

Sala das commissões, 30 de Agosto de. 
1880.-Barl'os Barreto.-Barão de. Cote
gipe.-J. D. Ribeiro daLuz.-Diogo Velho.· 
;_Leitão da Cunha. 



, DO 

A imprimir para entrar na ordem dos trabn· 
lhos. 

O Sn. vnESIDENTE deu para orllem do dia 31.: 

I.. • parto ( attí eis 2 l./2 horas ) 

Votação das propostas cuja discussão ficou cn· 
cerrada. 

Continuação dn discussão dn proposta do po· 
der executivo, convertida om projecto de lei 
pela camnra dos deputados, fixando nw dcspezas 
do ministerio da justiça para o cxercicio de 
I.SBi-1.882. 

2. • pa1•te ( tis 2 l./2 on antes ) 

As ma terias já designadas, menos as que fi· 
cnram enccrradus, a sabor : 

N. 1.~7, de 1878, autorizando a'camara muni· 
cipal da côrte a contrnhir um emprestimo até 
á quantia de 1;.000:0001)000. 

3 .~ discussüo da proposição da camara dos 
deputados, n. 5, do. corrente anno, declarando 
guo csl!i no caso de ser sunccionado o projecto 
da assemblén provincial do Rio de Janeiro nu· 
torizando a concessão de melhoramento do re
forma no L• sargento Arnaldo Luiz Zigno. 

2.• dita da proposição da camara dos depu· 
lados, que proroga por mais 1.0 annos o prazo 
conood1do a Joiio José Fagundes de Rez~nde e 
Silva pnrn encetar os trabalhos da lavra de 
ouro do rio Cayapó c outros. 

3.• dita das proposições da camara dos depu
tados do corrente anno : 

N. 1.9, concedendo licença n Vicento Antonio 
de Miranda, secretario da inspecção de saude 
do porto do ~fnranhíío. 

N. !0, idem no desembargador da relação de 
Mato Grosso, Amarico Militão de Freitas Gui • 
marães. 

N. 29, idem ao desembargador João Paulo 
Monteiro de :Andrade~ 

N. 33, idem ao padre Benicio Tbomaz de 
Bastos. 

3. • discussão da proposição n. 225, de !870, 
autorizando o governo o firmar definitivamente 
o contrnto pora irrignçiio e limpeza da cidnde. 

2. • dilo das proposições da mesma camara 
do corrente anno : 

N. 72, concedendo licençn'ao ilescmbargador 
da relação de S. Pnulo, Antonio Candido da 
1\tcha. 

N. 70, idem no padre Antonio Fl'ancisco do 
Nascimento, vlgario collndo dn freguezia de 
Nossa Senhora do Carmo de Mansinhos. em 
Goynz. 

N. 8~, idem no juiz de direito do Caçapnva, 
bacharel Eduardo Jos~ do Moura. 

Levantou-se a sessiío tis 3 l./2 horns da tarde. 

75.• SESSAO 

Em :u de AgoMto de 1880 

PRESIDENCU. DO SR, DARÃO DE COTEGIPE (VICE· 
. PRESIDENTE) 

SUMMARlO.- EXII&UIRNTU.- Pu.rceoros da commisstto tle 
ponsõod o ortlonntlos &obro n Jieonça do Dr, Mn.nool Gomos 
llolrort Dunrto, !.o cirurgião do corpo do snudo do 
OXOI'cito, o da commissio do os~o.thticil. sobro o projocto 
do Sr~ Godoy acorc11 do limi~us antro tu provlnclu.s do 
S. Pn.u.lo o Minna.-Dhorsas rodncçOos.-lndlcnç:llo do 
Sr. SUYoiia .dn l\lot\n.- Pnu.unu. I'AJITE DA anDEM no Dl4. 
-Votuçlto dos orçnmon\os do impo!'lo o do ostrnngoJros. 
-Orçnmonto dnjustlçn.. Discur&o·do Sr. Ribeiro dn Luz. 
Votnçi'io,-S&OilNDJ. JIJ.RTB DJ. 01\DE~I DO DIJ..-Emproslhno 
á llhna, camara municipal. Dbcurso do Sr. Sllvoirn da 
1\lotta. Discurao o omonda do Sr. Diogo V olho, Encorra· 
monlo da discuasno.-1\lelbornmonto do rofoa·mn oo Bll.r .. 
gonto Arna.ttlo Luiz ZliiiO, Discursos dos Srs. Corroin. c 
Uchóa C1nalcan\i. Discur11o o roQuorimonto do Sr. Cor· 
)•oiu, Dhcuno do Sr. Vhcondo d11 Dom Roth·o. Encora•a· 
mente tia dhcussito.- ProrOi':lÇ!(o do pr1no a Joito Josú 
.Faeundos do Rozondo o Siln. Encormmonlo da discus· 
alio. Ltconçaa u dh .. raos. Encorramonlo da disr.u81i!Io.
Lim~oza o lrrigu.cito dn cidndo. Discurso o roquorlmonto 
llo :Sr. Dias do C11rTalho. Encorrnmanto da. discussno. 
-Licença:~ a divorsoa. Encorrnmonto dn dlsccusito. 

A's H hot•as da manhã acharam-se presentes 
32 Srs. senadores, a saber : Bnrão de Cotegipe, 
Dias do Carvalho, Cruz Machado, Barão de Ma· 
manguapeJ. Godoy, Correia, Junqueiro, Jaguari· 
bo, Luiz ~,;arlos, Barros Barreto, Darão da Ln· 
guna, Paranaguá, Diniz, Chicharro, Conde do 
llaopendy, Visconde de Nictheroy, Lafayetto, 
Paes de Mendonça, Uchôa Cavnlcnnli, Leão Vel· 
lose, Visconde de Muritiba, Ribeiro da Luz, 
Nunes Gonçulves, Barão de !faroim, Leitiio da 
Cunha, Afl'onso Celso, Visconde de Bom 1\etiro, 
João Alfredo, Teixeira Junior, Dan tas, Visconde 
de Pelotas o Diogo Velho. · 

Deixaram do comjJarecer, com causa partici· 
poda, os Srs. Barão. de Pirapama, Barão de 
Souza Queiroz, F. Octaviano, Silveira Lobo, 
Sinimbtl, Anlilo, Saraiva~ José Bonifacio, Cu· 
nha e Figueiredo, Visconue de Jaguory c Vis· 
conde do Rio Branco. 

u Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, o, não 

havendo quem sobre ella tlzesso observações, 
ueu·se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Vtsconrle de Abaeté, Fausto de Aguiar, 
Carrão, Christiano Ottoni, Mendes de Almeid3, 
Fernandes dn Cunha, Silveira da ~!otta, Vieira 
da Silva e Silveira Martins. 

O Sn. i. • SECRETARIO dou conta do seguinte 

EXPEDIENT!l: 

Actas das eleir,•ões~primarias feitas nas poro· 
chias de ltnmby, do Senhor Bom Jesus dos He· 
medias, dos Afogados, de !nguseiJ·o, do Bom 
Jardim e do collegio eleltorul da froguezia do 
Senhor Dom Jesus dos Remedias, provlnciu do 
Pernambuco. 

Diversos documentos relativos ú eloi~iío senn· 
torial a que se pt•ocedeu nn mesma provincia do 
Pernambuco. 

A' couuniss1io de constituição. 



Requerimento do depositaria publico da côrte 
pedindo que se dil no deposito publico n orgn· 
niznção que lhe conferiram as leis de 21 do 
Maio de i857 c 2õ do Agosto de 187'•.-A' com-
missão de fazenda. -

0 Sn. 2 .• SECRETARIO !ou O seguint.e 

PMtcar 

• O Dr. ltlanoel Gomes BeHort Duarte, i. o ci· 
rurgiiio do corpo dtJ sande do exercito e pro· 
fessor da aulu de francez do curso prepm·aterie 
da escola militar da côrte, em uma petição diri· 
gidn ao pocler legislativo, nllega que se acha 
gravemente enfermo e que não póde readquirir 
o restabelecimento de sua snude senão na Eu· 
rapa, e per tempo niio inferior n um anuo, se· 
gundo o juizo dos protlssionnes, e pede quo lhe 
soja concedida uma licença por nquelle tempo, 
com todos os seus vencimentos. . 

Em justificaçiio no seu pedido ajunta elle cinco 
attostados modicas, um dos quaes do conselheiro 
cirurgião-mór do exercito, confirmando toda a 
gravidade da molestin . allegada e a necessidade 
de uma vingam para o curativo dclln. 

Alem dos attestados referidos, vem n petição 
insti'Uidn com um aviso do ministerio da ~uerra, 
um offirio do ajudante general do exercito, um 
outro do commandante dn escola militar e umu 
cópia do parecer dn junta de sande, documen
tos todos esses favoraveis ao pedido de que se 
tratai acrescentando o ajudante general e o com· 
mnnanntc dn escola que no estado, em que se 
acha o peticionaria, está inhnbilitado de prestar 
qunesquer serviços. -

A cnmnrn dos Srs. deputados de accôrdo eom 
os principies estabelecidos nutorizn· o governo, 
pela resolução de iS do corrente mez, a conce· 
der n licença pedida sómento com o soldo, etapa 
e o respectivo ordenado, e n com missão de 
pensões e ordenados, a cujo exame foi submet
tidn a' referida resolução, é de parecer, em 
vista dos fundamentos expendidos,que entre ella 
em discussüo;e seja npprovnàn. 

Snln das commissões em 30 de Agosto de 
1880.-Anlollio Mru·cellino Nunes Gonpalves.-
1. L. da Ctml1a Para11aguá. • 

Ficou sobre n"mesn para entrar na ordom dos 
trabalhos com n proposta n que se refere. 

Foi igualmente lido, posto em discussiio e 
npprovndo o requerimento offerecido no se
guinte 

Parecer 

• A' oorn mlssiío~de estntisticn foi presen to·o pro· 
jecto dn Sr.senndor Go~ol', pror,ondo que ns di· 
visas entre as prorincins de S.l aula e do Minns 
Gornes princlp1nrilo 10 alto da serra dn Mnnti· 
quoira no braço proximo no rio Lourenço Velho, 
ató encontrar o rio Snpucnh)'·gunssú o deste 
por ullo ubnixo,ntó no rio Grnndc, o não tendo n 
commlssiio duaos :!Jnslnntos pnru nprocinr esta 
propostn,ó do pnrooer IJUO se pcçnm no governo, 
pelo n:lnlstorio do 'imporlo, ns informações que 

A 

puder ministrar, declarando si é ou niío de ln· 
torasse publico n nova delimitação. 

Snln dns commissões em 30 de Agosto de 
1880.- Candido Mendes d• Almoida.- Barros 
Barreto., · 

Foram igualmente lidas e postas em discussão 
ns seguintes 

Redacções 

• Emenda npprovndn pelo senado á proposiçiío 
dn cumnra dos deputados do 30 de Maio de i879, 
que n utorizn o governo a ~once~er diver~ns 
vantagens :\ em preza quo se orgnmznr, em VIr· 
tudo do decreto n. 7i8i de 8 de Março ultimo, 
pnrn o arrasamento do morro do Senado e 
aterro .iol pnntanos desta cidade : 

Ao § L • do projecto-em vez de 30 annos, 
diga-se 20 annos. · 

Sala dns commissõcs, 30 de Agosto de i880.
Fausto de ;lguiar.-F. Octaviano. • 

c Emondns apvrovudns pelo senado ú proposta 
do poder execut1vo, convertida em projecto de 
lei peln cnmnrn dos deputados, e que abre um 
credito extraordinnrio e supplementnr de 
6.880:819~379, destinado n supprir n insuffi· 
ciuncin das verbas consignadas no actual exer· 
cicio n va1•ios serviços. · 

Obras publicns: 
Em vez de .................. . 

dign·se ........ ' ......... .. 
'l'elegrnphos.: 

Em vez de .................. . 
dign-se, .................. . 

397: 166~395 
330:~99~727 

267:MaR326 
iOO:OOO~OOO 

'l'errns publicas e colonisaçiio: 
Em vez do................... 1.2~&:&788563 

diga-se..................... 1.65~:01~229 

Creditas especines 

Supprima·so o credito especial de 218:658~3~6 
pnrn n estrada de ferro do Sobrnl. 

Altere- se n sommn gora! dos creditas, de 
nccõrdo com o que se vencer. 

No nrt. 2.' dn proposta acrescente-se: 
Estn lei fnrli parLe dn do orçamento pura .o 

exorcicio de 1879-1880, e ns despezns nutorl· 
zndns seriio pn;:as pelas sobras dn receita do re· 
ferido exercíciO o, na deficiencin deslns, por 
meio 'lle operações de credito. 

Artigo ndditivo : 
A liquidnçiío do exercicio de 1.879-iSSO será 

feita de conformidade com os creditas vo· 
tndos nn respectiva lei, snlvo si em nl~;uma ru· 
bricn tiver sido supprimido ou reduz1do qual· 
quer serviço ou emprego, regulando neste caso 
o Cl'edito autorizado ntil ú promulgnçiio da lei 
do orçamento. O mesmo systemn se observará 
sempre que um exercício tiver sido regido em 
seu começo por prorogaçilo da lei do orçamento 
nnlerior. 

Snln dns commissiles em 30 de Agosto de 
1880.-Fausto do A,quiar.-F. Octaviano. • 

, Emendas npprovadns pelo sonndo li propostl 
do poder executivo, convertida em projecto de 



loi poln cnmnrn dos iloputailos, o fJUO ~xn 
as J'orçns do ton·n poru o anuo fimtncotro 
do 1881 n 1882, bom como ns omondns por ollo 
opprovudus. · 

Ao ut·t. 3." (ndilitivo) acrosconto·SO n pn· 
Jnvrn- cstratcgtca-, depois dn palavra- tolo· 
grnphicn-, o elimino-se a pnlnVI'a-civil. 

Ao art. 6, 0 (addilivo) depois dns pnlavrus
fundnmonto ospocinl-ncrosconto·se-o á mo· 
tndc do soltlo. 

Supprimn-so o nrt. 7.' (additi1•o) e seu pnrn· 
g"l'upho pura formm· projecto separado. 

Suppt·imn·so o nrt. S." (uurlittvo) e sou para· 
gt·apho para fot•mar projecto separado. 

Artigo adtlilivo: 
A iilndo maxima prescriptn pelos regula· 

mantos das oscolns militaras do Imporia pnrn n 
matricula dos officinos do exercito llca olovndn 
n 30 nnnos, Esln disposição tor!'t vigor desde a 
dnta desta loi o ó pormnnonto. 

Snln das com missões om ao do Agosto do !880. 
-Fausto do ;l,quia?· . ....:F. Octaviano. • 

!?ulica~cio 

Foi lida, apoiada e mnndou-so imprimir para 
entt·nr na ordem dos tt·abnlhos n indicoçiio do 
Sr. Silveira da Motta, apresentada nu sossiío do 
.2~ do corrente moz. 

PBmgrnA PAB'fE DA ORDEM DO DIA 

OUQA~IllNTO DO ll!PERIO 

Votaram-se o foram approvadas as emendas 
apresenturlns nu sc;:siio de hontcm pelo Sr. Bi · 
beiro da Luz o outt·os, o pelo Sr. Joiío Alfredo 
á proposta do pouot• executivo, convertida cm 
pt·ojecto do lei pela camura dos deputados, 
lixando as dospozos do minislorio do imporia 
para o oxcrcicio de 1881-1882. 

Foi a proposta assim emendado adoptndu para 
ser remottidu 1\ outru camnra, indo untos á com· 
missiio de redacção. 

01\QA~IEN'!O DE ESTRANGElllOS 

Votou-se o foi ndoptndn tnl qual passou 
cm 2.• discussilo, pura sor romcllidu 1'1 cn· 
mnrn dos deputados, indo :'t commissiío do ro· 
ducçiio, a proposta do poder oxccntivo, convcr· 
tida cm projecto do loi polu cnmat·n, llxnndo 
n dospcza do ministorio do ostrung-ciros. 

OllQAMENrO DA JUSTJÇ,\ 

Continuou n 2.• discussão do proposln do poder 
executivo, convertida cm projecto do lot polu 
cumnrn dos doputndos, fixando 11 dospozn uo 
ministorio un juslion para o oxorcicio do 1.881-
1.882. 

Foi lida, npoindu o postn conjunctnmonto om 
discussiío a soguinlo omondn qno so nclwvn 
sobro n mosu : 

« Flon supprimiun, desde j!'t, a gTutificnçüo n 
que tom direito o SU]lplonto do juiz mtmiciJlfil 

polo § 13 do art. 2." dn lei Il. 2033 uo 20 do 
Setembro do 1871.l~stn disposiçiio ó pormanonto. 

Saln das sosslíos om 30 do Agosto uo iSSO. ;.... 
D:mtas.- J. D. Ribeiro da Lu::. • 

O S1•, Ribeiro da Luz:-St·. prosi· 
dento, comprohendo o intorosso quo tom o 
sonudo de votar, quanto untos, o orçamento da 
justiça, afim do quo a prorogaçiio so torno 
menor fJUC fôr posstvel. 

O Sn. JAGUAntnE:- Melhor seria quo não 
houvesse. 

O Sn. BtnEmo DA Luz:- Convencido dessa 
interesso, poço a V. Ex. o no senado permissão 
pnra fazer ligeiras consideruçõos a respeito do 
or~amonto do ministorio dn justiça o porn pedir 
no' holll'ndo ministl·o algumas pt•ovidencius, om 
rolnç:io n nogocios do minha provincia. 

O honraria ministro do justtço, no sou reln· 
to rio, tratando da reforma j udiciorin é da admi·s 
ni~tt·rwiio du justiço, declarou quo nos Jli'Ojccto 
ofi'croéidos :'t' considcrnçiío dos cnmarus oncon· 
trnvom-se idons quo deviam contribuir oUlcoz. 
monto para ,o molhorat!lonto_ dosso mmq do 
sorvir'o publtco, o que nua nprosontavn [lrojecto 
nlgurit n sornolhanto respeito, porque ostnvn, 
hnvia ,POUco tempo, á tosta dn admmistroção 
do justtcn. Entretanto notou que dostacnvnm·so 
da refo'rmn judiciaria o dn ndministmção da 
justiça certas medidas quo oram urgentes o 
niio podiam mais ser adindas. 

Entro essas medidas S. Ex. mencionou om 
1.' Jogar a s~parnção dn jurisdicçiío crimin~l 
do 1." instnnctn na curto, confiondo·se a pros1· 
dencin do jm·y exclusiva monto n dous jalzes do 
dit•oilo; em 2.' Ioga r, n cronçiío dó um tribunal 
cot'!'occionnl, para julgar os pequenos delictos, 
principalmente na curto o nas grandes cidades 
dns pro1•incias ; om a,' lognr, n supprossiio dos 
juizos nmnicipaos, pas~ando suas attribui~õcs 
nos juizos vilalicios du Constituiç1ío; om !J..•Io· 
~m·,' a cronçiío do um monto· pio narn os ma
gistrados, allm do abrignl·os, assim como os. 
suas familins, de contingencios futuros; om ii.' 
logor, o olovnçiío dos vencimentos dos mugis· 
trndos, convertendo as custas cm rendn do Estado; · 
o, llnnlmonte, garantir mnioros vencimentos nos 
mngistrndos quo servirem em logoros invios 
e onde lwjn fulln do oommodidados dn vidn. 

0 Sn. NUNES GONQALVES:-E' do toda a justiço. 
O Sn. RmEmo DA Luz:-Pormilta o nobre mi· 

nistro quo ctt fncn ttm ropnro. 
S. Ex. destucou todas ostns modidns da ro

fot•ma judiciaria o da admmislraoiio da ,jusli~n, 
doclnrn ndo quo cllns niío comportrtvnm mn1s adiu· 
monto nlgum. 

O Sn. JoÃo AwnEno: -Apoiado. 
O Sn. lllllElliO DA Luz:-Entrotanto. são possa· 

dos quntro moz,os1 ostomqs ~o, llm da sessão, o 

~g111c~s11l~~~~i~o1~~~~~~tt~0o~3~~~~~·~ ~~~~n~~n~c~l~~~ 
sentou proJecto algum tondonto ú roolizaçiio 
dessas modidus; do modo quo S.Ex.com sou ]ll'O· 
cedi monto yom conYoncor no puiz, de quo podem 
comporlnr ndlumouto taos medidas, quo aliás, 
conformo assovorou no son rolutorio, oram l1io 
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urgentes, que sobro duns dollns já tinha S. E~. 
projectos entro miios. 

Peço pormissiio no honrado ministi'O poro 
notar, nlém disto, que, durnnto os quatro mozos 
do scssiio, o sua ndministrnçiio ~ó so foz ossi· 
gnolor pelo projecto apresentado nesta cosa, 
cronndo um choro do policia cspocinl na rogifio 
do S. Francisco ; sondo corto. que somolhnnto 
projecto ostú obnndonodo por S. Ex. o fJUC tom 
âo 1r dormir PI'Ofundo som no no nrchivo da so· 
crotorio do senado. 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-Por intimnciío do outro 
cnmnrn. · · 

O Sn. Rmmno DA Luz:- Po1•tnnto, Sr. prc· 
sidonto, vemos que o ndministroçiio do honrado 
ministro da justiço tem sido cstoril quanto n 
reformas o gunnto n quaosqucr providencias que 
dependam do voto da asscmbléo geral legis· 
lotivo. 

Noto ainda que, no posso que o honrado mi· 
nistro reconhece n necessidade do algumas mo· 
didas om favor da mogistroturn, niio trotou do 
roa!iznl·ns o vom·podir na suo proposto a sommn 
do mais H8:0oon pm·n crcoção do novas co· 
marcas_ o novos termos cm diversos provincins. 

O s_n. D!-NTAs ( ministJ•o rla jttstir-a ):-Paro 
crcoçao, nu o. · 

O Sn. RmEmo DA Luz:-Pnrn o clnssificnção 
o provimento de novos comnrcns já crcndns po· 
los nssembléns provincincs. 

O Sn. DANTAS ( ministi'O daJUStica):-Paro 
n cronçüo de futuras comnrcns. ' 

0 Sn. RIDEIUO DA Luz:-01'01 Sr. présidonlo, 
devo ponderar que um dos artigos do pro· 
gromma do actual ministorio o o restabeleci· 
monto do oquilibrio do nosso orca monto, o que 
por conserJUOncin os ministros devem orital' tudo 
quanto fõr ougmonto de despow. · 

A respeito dn croacüo do coma1·cas, jú na sessiio 
do nnno pussndo prommcioi-mo nesta cnsu,. fa· 
zendo ver que oro prer.i1o oppor obstaculo u 
tnos cronçües, que se succoilinm umus 1is outros, 

O nugmonto do despoza que se nota nos nos· 
ses OI'Çnmontos do nnnos o esta pnrto com a verba 
- Justivns do 1.' instuncin - regnlu 200:0001l 
nnnuolmonto. 

Vou nprosontnr no senado n relnçiío dos con· 
signoçües que se tom votado desde o oxercicio · 
do 1871 a 1872 ntó ng-orn: . 

Votou.so poro os oxorcicios 
Do 1871.-1872 o 1872-1873... 1.302:71>015000 
Do 1873-1874 o :1.874-:I.Siti... 2.007:338~000 
Do IS7ti-187ü. ... .. .. .. .. .... 2.a25:707t$'13'• 
})O 1876-1877,,,, ...... , , , .. . 2./;7ü:8U2~841; 
De 1877-:1.878 o 1878-18i0... 2,üü2:131p711 
E de 1870-1880 o :1.880-1881 .. 2.6ü2::La!~7:1.1 

Vll·so quo o ?cspezn doexornici~ do 1873-1871> 
cresceu consideravelmente, p01s, olovou·so a 
2. 007: ti38~. qunndo no oxorcic1o anterior hnvin 
sldo do L372:ti381)000. 

Mns hn uma rnziío quo oxplion prrfoilomonlo 
osso nugmonto do verba. 

0 Sn, NUNES GONÇALVES:-I!OUVO O nugmogto 
do tiO•;. nos voncnnonlos do todos os mng1s· 
II'OLIOS, 

O Sn. Rmmmo DA· r.uz :- ..• o crooçüo do 
novos comarcas. 

O Sn. DANTAS (ministro da jnstiça):- Do . 
nugmcnto dos venCimentos. · 

O Sn. JAauAnlllE:- Isto foi cm :!870. 
O Sn. RmEmo n.~ Luz:- O ougmonto de ven-. 

cimentos nfio explico o dn verbo de quu troto, 
porque foi anterior. · Não provém d'ohi tiío 
grunclo dilferoncn de dospeza. · 

Como ia dizendo, houve motivo especial poro 
tão ~rondo elevação do dospczn no oxorcicio do 
:1.87a-187~ cm diante. 

'Tinha-se publicado Ji reformo .judiciaria do 
30 do Novembro do 1871, foi preciso pôr' de 
nccõrdo o divisiio judiciaria dos. provincins do 
Impcrio com as disposições dessa lei. 
· Snilc·so que foram pnssodns,entiío,mnitas dns 
nltribuiçüos dos juizos municipoos 11:1." o> . do . 
direito, u por consequcncin não podiam os co
mnrcos continuar com a mesmo cxtonsuo que 
tinham. · 

Teve-se, pois, do crear muitos comnrcns em 
todos as provincios do Imporia, pura hnrmo-. 
nizar o divisiio judiciaria cum os disposições dn 
nova lei. · · 

Mns, Sr. pl'OSidonto; pnrcco que já se con· 
seguiu esse rosultodo, com os cronçüos que tem 
havido. 

O Sn. DANTAS (ministro da j11stiça) :-·Ainda 
hontom mostrei com umn ostulisticn o contrario •. 

O Sn. RmEtnO D.~ Luz:- Silo passados já novo 
nnnos, e vejo com pczn1· quo o Ci'Onçiio de co· .. 
murcas vui sempre so rop1·oduzindo em todris as 
nossos provincias; o, ainda agora, o noln·o mi· 
nistro podo um credito para podor classificar. o 
instnllar dozoseis novas comarcas .. 

O Sn .. TAGUAI\lDB:- Algu1nos completamente 
inutcis, como ucontccou no Coorú a rcsr1eito do 
duns comnrt:ns crcndns paro nl'l'nnjos do amigos 
sem nccessidncla alguma. 

O Sn. RIDEino DA Luz:- Eu penso que o nobre 
minisii'O podia, entendendo-se com os rospc· 
ctivos fli'Osidontc5 dos provincins, conseguir que 
ns asscmiJiéns provincinos reconsiderassem ui· 
gumns dessas leis. . 

o Sn. NUNEs GoNçM.vns:- Nunca isto o pro· 
Yoilou nada. 

O Sn. IJ,INTAS (mi11istro da jn.!tir-a):- E' um o 
intorvon•;iio hol'l'IVOI. · 

o Sn. Rnmmo n.~ Luz:- Pordõo-mo; apro
veitou. Lcmbi'O·mo rtuo sondo ministro do JUS· 
licn, no anno do IStiO, o i ilustrado senador Ett· · 
zÔbio do Queiroz, elo saudosa memorio (apoiados),. 
tendo-se crendo nn provincin do Minas tros 
conuH·cus de uma só voz, ollo doixoLt do pro· 
vol-ns, o ontondondo·so com o presidente do 
provinclo, no onno seguinte, o ossomblón pro· 
vincinl alterou o lei dn crooçüo, reduzindo os 
tros comarcas n duas, o ontiio foram cllns pro· 
vidas do juizos do direito. 

Ora, .on creio que o nobre ministro po· 
din proceder . do mos mo modo, nconselhondo 
os lli'Osidencius n lnlluirom nos ossombléos 
provincloos do modo o pOr côbro n somel!wn· 
tos cronçuos. 
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Vom a proposito conhocor essas comarcas, 
o nnalysnr os torrltorios de qt10 ellas. se com· 
poem. 

Em primeiro Jogar, tomos a comarca do 
Madeira, na provincia do Amazonas. Esta pro· 
vincin tem cintlO comarcas, quo siio: a da 
capital, Parintins, Solimõos, Rio-Negro o Ita· 
coatiara, que, com a do Madeira, já dila, 
faz o numero do seis. Niio mo consta que no 
rio Mndeirn exista viiia ou municipio algum, 
ondo · hnja fõro, ando hnja uma vara muni· 
cipal. 

O Sn. DANTAS (mi11istro da frlstrr-a) : -Tem 
havido nl)i grande augmonto áe população o de 
commermo. 

O Sn. RrnEmo DA Luz :-Província do Ceará. 
-Esta provincin tem 2õ comarcas, incluindo as 
!.• e 2.• varas da capital. Ainda são creadns 
mais duns : n do S. Benedlcto o a de Pncntuba. 

O Sa. JAGUARIDE:- A duas leguas de MRrnn
r::unpe, e a quatro dn cnpitnl, com caminho de 
ferro e ramnl. E' umn inutilidade, um desper-
dicio. · 

O Sn. UtnErno DA Luz: -O termo de S Be
nedicto niio tem vara municipal; por cÓnse· 
guinte, creada a comorcn, sern preciso crear 
tnmbem o Jogar de juiz municipnl. 

Niio vejo na tabella demonstrativa do orça· 
menta a respeito das novos comarcas e novos 
termos que se pe~a vorbn para a crençüo do 
Jogar de Juiz municipal de S. Benedito. Portanto 
para· o nnno, o honrndo ministro ha de pedir 
credito para a creaçiio da vara múnicipal de 
S. Benodicto. 

Provinoia da Paraii!Jba.-Tem i6 comarcas o 
creoram-se ultimamente mais Ires: a do PitimlÍú 
Catoié da Rocha e a de Pedras do Fogo. ' 

Destas, cumpre rondorar,quo em Pitimbú niin 
ha vara municipa . 

Si o nobre ministro pediu verba para a 
instnllnçiio dessas comarcas, devia pedir tambem 
credito para a croaçiío du vara municipal 
Niio t! admissivel que nenhuma comarca scjn 
installadn, sem que haja juiz municipal formado. 

O Sn. DANTAS (ministro da justioa) : -Farei 
como fiz parn Itapemirim. • 

Provincia de Pernambuco.-Tem 33 comarcas 
além das varas da capital que siio: n civol

1 
a de 

orphiios, a do commercio e a da proveaoria 
Ainda foram creadas as soguin tos comarcas : 

T\mbnubn, Petrolinn, Aguas-Bolins o Sal: 
gueu·o. 
· Em nenhum dessos l~garos ha vara de juiz 
municipal creadn. · 

O Sn. JoXo ALFilEDo : -Apoiado. 
O Sn. RtnEmo DA Luz : -Faço estas obsor

va~ões, Sr. presidente, para mostrar no nobre 
ministro, que as assombléns provincinos niio pro· 
cedem a este respeito com o necossario critorio 
elevando n comarcas simples municipios, Ioga: 
res sem fõro e som vnrn municipal c ronda. 
Is1o é argumento para demonstrar que o lagar 
nua ostn 110 caso do SOl' comarca. 

0 ~R. JOÃO ALFREDO :-Algumas nem fro• 
gUOZIOS oram. 

O Sn. RmEtno DA Luz : - Pois ó passivei que 
nós, que tomos pela Constituição o direilo de 
fixar annunimente a receita o a despoza do Es· 
tado, votemos credito pnrn comarcas que se 
croam sem ser por motivo do interesso I,JUblico, 
e antes com manifesta violnçiio de di>pOslçiio ex· 
pressa do Acto Addicionnl ? 

E' preciso pôr um paradeiro a isto. Hoje niio 
ba motivo para que se croem novas comarcas, 
porque n divisiio judiciaria das províncias do 
Im~orio jtí está do nccõrdo com a lei de 1.87!. 
Si hn muitos pretendentes ús comarcns1 eiios 
que .eseerem . que as promoções, os podiaos de 
denussno e a morto abram vagas. , . 

O Sn. JAGU.I.RIDE : -Apoiado. 
O Sn. Rm&mo DA Luz.:- ... porque nos 

outros ministerios e repartições os pretendentes 
esperam que laes factos se dtlm para serem no· 
meados. 

Porque, pois, no tocante aos juizes de direito 
se hiio de crear annuaimente Hi a :10 comar
cas, só para satisfazer os pretendentes ? 

O Sa. DANTAS (ministro da justipa) : - Niio 
hn tal, V. Ex. veja a tnbella. 

O Sn . RmEmo DA Luz :-Este abuso vai se tor
nando constante, e vejo, com pozar, que nesse 
orçamento, vindo da outra camnrn; so elevou a 
verba para novas comarcas e termos, de !1.8 ii 
1.97:000~000. 

Felizmente a commissão niio concordou com 
esta emenda, porque, si o fizesse, importava isto 
nnnnilar completamente n sábia e cuutolosa 
disposição da lei do orçamento do anuo passado, 
que pr~screvo terminantemente, que o governe 
não poderá cinssificnr o prover comarca alguma 
som que antes o corpo legislativo tenha conce
d)do v~rbn para pagamento dos respectivos func
Cionanos. 
_ Noto, a respeito da comarca do Aguas Belins, 
para cuja instnlinção o nobre ministro pede cre
dito, que o municipio deste nome ó reunido no 
de Pn~acnçn ; e sabe-se que entro nós municipios 
reunidos, são os que niio apuram 50 jurados, ou 
onde o territorlo il muito pequeno ou de muito 
poucn população. 

Entretnnto;um municipio nestas condições é 
elevado ú comarca, o o nobre ministro, antes de 
instnilnl·a, hn do nos vir pedir credito pnrn croar 
a vara do juiz municipal. 

S. Pedro do Sul. - Tem 26 comarcas, afóra 
duns da capital, por conseguinte tem 28 juizes 
do direito; o tendo sido creadas ult!mnmento as 
do D. Podrito e llaqni, sobe a 30 o numero dos 
mesmos juizes. · 

Itaqui é uma vi lia do certa im portnncin á 
margem do rio Uruguny. Niio contesto que esteja 
no coso do ser comnrcn; mns D. Pedrito me pa· 
roce quo ó uma povoaçiio muito novn o som a 
populnçiío p1·oclsa pnrn constituir comarca. Póde 
o nobre mmistro dizer· nos si hu varas muni· 
cipaos nossas localidades? 

O Sn. DAN'rAs l ministro du j11stipa) :
E' que ns informaçues niio forum completas. 

O Sn. llmEmo DA Luz :- D. Podrito é comarca 
que niío dove ser :classificada o provida. 
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111inas Gcmcs.-Tcm liO comarcas, instnllndos o 
providos. Foram creudus mais duns, n de Sonlo 
Durburn o a de Patos, 

A primeiro, ou conheço, <l um município 
antigo e importante; n cidade é populoso; e pois 
não tenho que dizer o respeito desta crouç1io ; 
mas qunnLO á do Patos, sei que ulii niio hu 
vara municipal crendo. A comarca compile-se 
de dous municípios puro mim desconhecidos, 
o de Santo Antonio de Pn los, que é muito pouco 
importante, e o da Purnnhybo, q no supponho ser 
o anligo S. Francisco dos Chagas, 

O Sn. Cnuz MACHADo:- Carmo do Rio Cloro. 
O Sn. RmEmo DA Luz:- Carmo do Rio Cloro 

ó um município que foi tirndo do de Passos; no 
sul de Minas. O meu nobru eollego, senador por 
oquelln província, me poder:\ dizer si Carmo do 
Purnnhybu é u antigo freguozin de S. Francisco 
dos Chu gus ? . 

0 Sn, AFFONSO CELSO:- Creio que é, 
O gn, Rmmno DA Luz:- O que posso osso· 

guror é que niio ho vuru municipal em nenhu· 
mo destas duns villus, que u do Carmo do Porno
hybn nem instullndu estú, e que u de Patos tem 
muito pouco popuinçiio. . 

Esta comarca pois niío deve ser clnssiflcodu, 
e o nobre ministro, antes do instnllnl·u, preciso 
pedir credito tombem paro crear n vnrn do juiz 
municipal, polo monos om Putas, que- soró u 
súdo da eomorcu .. 

O Sn. 0,\NTAS (ministro da justir.lt) :- Pois 
pedirei. • -

O Sn. RmEmo DA Luz :-Goyaz.-Tom i6 co
marcas. Croarum-se uindu duns; Formoso e 
Aruguayn1 notando-se que ha alli i6 juizes mu· 
nicipoes, oo sorte que não hn vurn municipal 
nem nn Formosa nem em Arngunya, o eu 
penso que, si o nobre ministro percorrer. o 
m:1ppn pnrn ver onde estão estas povonçiles, nüo 
os encontrará, porque uüo existem ou niio têm 
importnncia nlgumn. 

Em Goynz hn comarcas semelhantes n uns 
districtos do juiz de ~uz, em que n séde do dis· 
tricto é n fazenda do JUiz, de modo que n mesma 
só de muda tantos vozes qunn tos siio os j uiz~s de 
paz quo t<lrn de servil' durante o quutriennio. 

Lew o nobre ministro o interessante folheto 
publicado por um illustre pntricio meu, o Sr. 
Dr. Mello !~ronco, juiz do direito do comarca 
do Rio Novo, o verá o quo t) n comarca dn 
Pnlmu, em Goynz, porn anilo foi alio poln pri· 
moiro vez nomeado juiz de direito. 

O Sn. Cnuz MACHADO dtí um aparte~ 
O Sn. RmEmo D,\ Luz :-0 nobre senador pelo 

provincin do ~li nas Gero os tnmbom ~odcrú in· 
formar, que ha no provincio de Goynz co· 
marcos, que om qualquer outro provincin nem 
no monos seriam freguezins ou districtos, como 
Coc!Hm, Rio Verde, Porto Imporia!, etc. 

Oro isto hn do truzor grnntlos difficuldodos 
puro o nobre ministro. Poderá S. Ex. nehnr 
bnchnrois poro servir nossos comarcas, onde 
nüo hu poptllnçlio nlgumn, nem recursos do 
qualquer natureza? 

No do Pnimu o juiz do direito niio encontrou 
uma cus a do telho poro suo rosldoncin. 

Fui membro dn commissüo de orçamento, o 
v. IV 

nnno passado, o doclnro que concordei, do bom 
grudo, com n omondn apresentada pelo 1linstrc 
senador pela provincin do Hio Grande do Norte, 
que foz o!Jjocto do § 2.• do nrt. 3.• dn lei do 
orçamento cm vigor. 

Porsundi·me do que o governo procodorin o 
indognçiles paro ver11Jcor, si linho ou não havido 
abusos dn parto das nssembléns provincines, nn 
crençiio de novos comurcns, e que nos prestaria 
minuciosos informações sobro a necessidade 
dos mos mos; ·mos cngonoi ·mo, porque vejo que 
o nobre ·ministro aceitou os creoçilcs felt~s 
pelas roforidns ossembléns, prescindindo do 
direito que tinha do influir pot· intermedio dos 
_presidentes dos províncias, pnrn que fossem 
rovogndns os leis, o vem nos pedir credito pura 
instnllar comarcas om povoações, algumas das 
quaes, hn bem pouco, foram elevadas o froguezins 
como a Timbnúbn, segundo disse · o meu 
eollegn, S'enndor por Pernambuco. 

0 Sn. DIOGO VELHO:- E o do Pitimbú. 
O Sn. RIDEtnO DA Luz : - Viio vendo que esta 

niio tem vignrio, nom igreja. 
O StÍ. Cnuz MACHADO dá um opnrto. 
O Sn. R IDEm o DA Luz : - O remedi o é outro, 

ó nognrmos vorbn3 p~rn pagamentos de juizes de 
direito ~m Jogares onde não bu popuinçüo, ando 
não podem haver conselhos de j urndos,e por coo· -
seguinte nüo pó do o juiz de direito exercer a 
jurisdicção proprin de seu cargo. 

O Sn. Cnuz MACHADO : -Isso é cercr.nr as 
attribuições dos ossombléns provincines. 

O Sn. RioErno DA Luz : - Entendo guo não 
otrendemos absolutamente os n!tribuiçues dos 
ussembléns provincincs, pois que ellns nüo estão. 
inhibidns do votar fundos porn pagamento 
dos juizes de direito d:ts comarcas que erenm 
mal e indevidamente, 

(lia al,quns apartas.) · 
Esta doutrina é n verdadeiro. E' preciso 

conciliar ns nossos ottribuiçllos com os das 
ossembltlus provincines. 

Desde que n desp~za com n mngistrnturn pus· 
sou n ser feita pelo thesouro e tbesournrins, 
o poder iegislntivo gorai bn de intervir nn 
cronção dos comurcos por meio dn votnçüo 
de credito Jlnrn pagamento_ dos respectivos 
funccionnrios .. 

E poderemos nós lnzel-o sem exume, o som 
ottender ás circumstoncins financeiros do pniz? 

O .Sn. Cnuz MACHADO :-·O remedia é umo lei 
de organização j udicinrin dando o padriio pura ns. 
comarcas. 

UM Sn. SEN,\Don:- Preciso rofoJ•mnr n Consti· 
tuição. 

O Sn. Cnuz ~IACHÀDO :- Nilo, senhor. 
O Sn. RIDEmo DA Luz : - Si j11 chegamos n 

certo nccilrdo, com correctivo no nbuso,nn cron· 
ç1ío de J'roguozins c municpios, porque não hn· 
vemos do chegar tombem quanto ú crençilo do 
comarcas ? 

O que ó Yerdmlo é que ns cousas não podem 
continuar como estüo, 

Este nnno temos um nugmcnto do despozn 
de us:ooon, ou do !97:000~ si filr npprovndu 
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n cmondn dn cnnwrn dos i]l']llllndos. Nnto-so 
~l!O, Si 'Ó a)'(II'O\'IIl'IIIIIS IIS !1S.IItlll1), Sfli'IÍ llill<la 
nssim, p1·ne1~n, no ;.nno ~oguinlt~, dat' c1·ndilo 
pnt·n n dcspozn do vinto nu trmtn eonlos com 
croat~ão da~ vnr·ns mnnidpaes, t(IW l'altnm 11:1 
mnior porto clngsn~ comnrcns. 

Sr. pt•usidento, o 111011 honrnclo nmigo sonndor 
peho proviucin do l'annuí ccnsnt·ou o nolll'u 
ministrn da jnsti1;a por lwvot• expedido o 
nviso de Ui uc .lu lho ultimo, 1l<•elarnndo no pro· 
sid~ulo da provincin do ~linns Got•aes, que o 
oficio do oiTiei:d do t·c~islro gurnldo hypotltocns 
niio ora vil:llicin, c que o J'ospectiro serven· 
tunrin podorin ser dispcnsndo pot· motivos pon· 
dcrosos. 

Eu rogo no nohro ministro que oxpcçn 
ilnlllOI!intnmonlo ordens, dcclnrnndo o que sao 
motivos ponderosos. 

O Sn. DANT.IS (ministro da ,iu.•tira):--Hontem 
ou Já disso alguma cousa nosso sentido. 

O Sn. lllllElno DA Luz:- Allenda o nobre 
ministro no que tlispüc o d"t'l'cto de 20 de 
Abt•il 1!0 !~G~ nos ill'lS. 7.", U." o I0 f(lliJ [lii,RO 
a lôr (lê): 
~::~· Art. 7, 0 O rog-islro g-CJ·nl Ocn cncnrtcgndo: 

• § 2. 0 Ao tn!Jelliüo dn d<lndn ou villn prin· 
cipaÍ do cndn comnrca, qnu fU1· dcsi::.nwdo pelo 
presidente da proviru:in, (ll'Ccedcndo inJ'ot·mnç;io 
do juiz de dit•eito. 

• Art. ü.n Esl.cs offieincR s5o cxclnsivnmentc 
sujeitos nos jnizes du direito. 

• Art. W. Os ollkio~ du l't•gi~Lro g't'l'nl sno, por 
snn n~turczn.pi'ÍVIIliros, l'lllÍt'O" o iudhri~i\'cis. • 

Sendo :1~sim, pat'eCtHIW quo.~Js fli'Csitlnnlc:-; tlc 
provincins, :linda depois tlu cxpedid" pnlo !um· 
rmlo ministro . o :~viso, ú que mu rer~·J'i, n~o 
podem' domitlir ad uutmn um talwllliíO oru:lll'· 
re:.wdo do re,t.dsti\1 gedd do hvpotlwcas, o con
f<!l'ir osso tr11lwlho 11 outro;. ptirqnn o ollieinl do 
registt·o de hvpothoeas I!SllÍ sniH1l'l1itwdo L'X~ 
clusiv:nncntc iw juiz d0 dirdlo 1ln couwren. 

Hnvcndo rcpl·~scntlu~~o d1~ste contr:1 o dosem
ponho do set·viço, tÍOilOI'·SO· h ia dispensar o 
respectivootllci:d e pnssar o registro p:rrn olltl'n. 
l\Ia3 UJlelliiS O llHbi'C IIIÍIIÍSLJ'O 0'\{~CdiU O i1Vi~O 
do W do Julho, j:'t nu din !!', o :1d1l:<l viee-pre
sidcntc do Mi nus Gonws tlispcnsarn elo rcgi~tt·o 
gemi do hyiwthccns. da cidudc 1le Itnjtth:'t o 
cidadiío Lidtwl'llo Bndt•iguc.< de Souz:1. 

O Sn. DANTAS (miui.<tro da j~:.<iira):- V. Ex. 
podot•:'t dar-mo inJ'ormw:üt,s ;o/Jro c li o? 

O Sn. 1\tBElnn nA Luz:- Vou1lat· ir:fm•mnl'uos 
completos, pnt·n quu o nolll'o ministro se éun
vençn do quem ú esto c!dml:10, l.1tll'll i~.lu hn·~.d 
documento insu:opoilu: é uma etH'Iíl clirigitla no 
dircctnl'io liLernl dG Um o PrGt11 .. o r~..;sigTHHl~ 
polo dütllllndo dn 111inila provinci11 o Sr. Ut·. 
.Aut•oiinno )loreir·a do t.l;~gnliJãL·~ e o taras pos:;uns 
do Jlnjullt (lê): 

« Illms. St·s.-Os n/J:dxo ns>i~nntlos, hnld. 
tnntr~s do tllllllicipio ilo anil!h<'l, VPrl:.lo ('(Jill r.:n .. 
corn mag-ll:l quo estn pa!'ln d;l PI'Orilld;tl~~o roi 
ultillHIIIH!Illo mpt·e~!'lltadu na u~~L'illJiiÓ:I_lllinoit•a, 
tnnto qno uiio foi li!tllill'mln, 11"1" l'allml:r Cllll\'U· 
nientO.iiOHln 111rs diseus:;ü,•s 011 Ol'<,;:ununlo, ao 
passo fJUO outras localitlud,!S morucorum essa 

hom·n o tiveram quotns pnrn occort•or n mo is de 
ntnn o!Jr:1 on mulhot·auwntn publico, como sejnm 
ns ill.llninn,li<!> o ellnfnJÜtJS auxiliados pelos 
cofres lll'ovinciacs; ~:et·tos os sign:otut·ios desto.de 
que n facto IJllil lnslirnnm nitu vem da fui tu do 
·' itl:u!;ios 11ptos purn occupnt'Oill uma cndoii•Jt do 
onde pu~num polos intot·ossus do todn a provin· 
cin om ~OI':tl o deste municipio em pnrticulnr, 
rusolvernm podil·n VV .SS.,immodiutos roprosen· 
tnnto.< do purtido liboi'Dl, a quo toJos pot·tencom, 
apl·asanlttf' no diroetoriu da cnpitnl o nomo do 
Sr. Lidunt·do Hodl'iguos de Souzn, tnbolliiio re· 
sitlonto 11:1 citlnclu do llnjubil, para sar Íllclnido nn 
cllupa do do pulados (ll'ovincinos que houver elo sor 
organizada tw proximn fuLurn clcit;iío (H'oVincinl. 
Si nssim ncontoccr, os nbnixo nssig·nndos ficnriio 
reconhecidos o gt•:ttos nos eheJ'os do par· 
tida li!Joi'DI pela ullunçiio quo lho prcstm·am, 
oonvoncidos de quo o St•. Hout•igues do Sottzn 
vai ndyognl' com solicitudo ns necessidades do 
tot!n no<.sn [ll'OVincin O· principnlmonto ns do 
nosso munidpio, ando nem eslrudns reg-ulares 
existem, sem olvidnr quo na propJ•in cidade
calwç:l do comnrcn-num ugnn potuvol pos
suimos I Pot·tnnto, os nlwixo assignndos esperam 
que VV. SS., compat·tilhando os mesmos desejos o 
esperanças, tomum:1 c:mdidnturn do Sr. Lidunrdo 
l!odt•igues do Souza dobaixo da consideruçfio de 
quo é digna pelus to lentos c virludes civ1cas quo 
J'(!(tl!:am 11 s11u cm·actfJr, 

D"us ~uat·de n VV.SS.-Cidndo de Itnjubií, :16 
do M:ll'l;o do 1~7!1. -Illms. Srs. membros do 
dit•oeltll'io do p:tt•tido liberlll.-klwaUano Moreira 
Jla!Jlllluies, deputado geml.-Atlolplto kugusto 
ulinto, juiz de iliroilo.-Joào Vieim r!tt C'Uiilta, 
jniz nmnieipal.-Joaqaint Francisco Pereira Ju· 
uio1·, promotor pu!Jiieo. • 

Vu o nobre miuislro que ou niio posso apre· 
sentai' um documento mnis insuspeito. A cn· 
p:1citbdc desse cidadiio p:n•a exercet• o emprogo 
do escrivilo do regiSII'o get·al de hypothccas 
se deduz do que ncn!JO do ler. 

O Sn. NuNr.s GoNÇAI.VF.s :-Em todo o cnso ó 
preeiso ouvit• o juiz de direito. · 

O Sn. HmEmo DA Luz :-Está ollo nssignndo 
nn rofuridn carta; e tnJitÓ so pt•ocedcu ubu· 
sivnmente, quo,depois de domiltido nt]Uolle Olll· 
!ll'ilg'ltdo, o j niz do direito deu o seguinte nl· 
tcstlldo (lil): . 

• Attesto qno o Sr. Liduoi-do Hodri~ues do 
Sonza, como nlJlcial do t•eg-isll'll dns hypothecns 
ela comnt·cu do Itajnluí, niio tlosnuJrecuu do mi· 
nll:1 conllntH:H, o twm pu r mim l'oi oxigidn n sua 
I'XO/Wl'tt,tTo ou i/,•sli!"i~tTo. Attestu muis fJUO n po· 
úido :-~eu, log·o qne m~lnllon-so nn coJtHtt't!ll ore .. 
gistro d11s hypotllecas 0111 !87~ mais ou monos, 
ollkiei no Exm. Sr. pt•osidonto d11 pt·ovincin n 
I'OS(ll'ilo da ontroi(n o remessn dos t•ospoctivos 
!ii'I'Os, no UII!Smo "xm. St·. rospondou·mo que 
o>tavum to! los n11 cnpitnl Ji disposiç1io elo ufficlnl 
do t•egistt·o, quo di!via mnndur rocubol·uS, E 
JH<I' 1110 sol' t'cquot·idu, pnsso o prosou to sob ju· 
J'tllllt'nlo dn mon gTt'IO e CHI'go. 

Po~>~HI Ali·~a'<\ ~fi do Julho do 1880.-0 juiz 
ti•~ ilil't'Íln, /~dulJl.11() Alt:JIINlo Uli11to. • 

B'.[IOI'l:mlo, clnl'O quo n demissfio J'oi dndn nbu· 
sivumento llllt'n sutisJ'nzot• u podidos do torcoiro, 
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mas niio foi solicitndn pelo j11iz rlo <lireito, nnico 
competente pnrn fnzel·o, rc[li'Osonlli<Hio contr'" o 
servon tnur·io. 

E~sn rior11issüo o sr.molhnnto n ontr·ns muit"s 
que o vieo·prnsi<lente <lo ~linns Gemes eo;tlllllll 
dar, como us do ug·ontos !lo cor·r·oio, s,·, por'<lllO 
os ompro;.rndos uno commungum a opinnio po· 
Jlticn dominnnto. · · 

Eu clwmo o attenção do honrado ministro 
poro o pi'Or~orlimonto do vice·prosidonto dn pro
vincin do Minas G<wn••s, 

Vejn S .. Ex. QllO ninda bom nfio f<)rn oxpodirlo 
o aviso rio 15 de .Julho, I<'< nllo so nprovoitt<Va da 
sua doutl'inn parn imrn'cdinlllmcnto ti1·ar· o om· 
prego rio omcu11 do registro tio hypotllceas no 
tnbelliiio do ltn,iub,-,, a rpro mo tenho r·cfor·ido, 
e o dar a outro IJUO fón1 no mondo hn pouco 
tempo som" pre<:isn pr·aticu, o que s<í tinlw a 
rocommoudnçüo de ter· sido cunhatlo de um de· 
pulado polu pr·ovincin de Minas Gerues, 

O Sn. Jo,\o ALFnEoo:- N1io é pouco. 
O Sn. Hm~rno DA Luz:- Eu 11isw !JUe cha· 

mavn n nlteu~fio do nobre ministr·n pam n pro· 
cedimento do vice·presid"lltu do ~Jinns Gerues, 
e o l'D\O niio só p~r esse fncto, como por outro 
que passo o rofom. . 

O sen,do se lw do lembrar de que eu nqur d~· 
monstr·ei, com documentos, os ulmsos u ar·hr· 
trnriedor!es praticados [leio dolegudo de policiu 
do S. José do l'arnizo, coutrn a libort1o4o. do 
voto, nu elei~uo ui ti ma do voroudores o J urzes 
de paz, o o nobre ministro declarou rJuo esses 
documentos emm irroCtlSIII'ois e que <!soroveriu 
no presidente do Minns recommenúnndo u do· 
missüo do sornelhanto nutoridude. 

O Sn. DA:>'rAS (minisli'O da justiçrr):-E o fiz. 
O Sn. Hrnr•mo oA Luz :-Pnstoriomwnto, d'alli 

n cinco dius nu camnr·n dos St•s. doputndos 
aindn o nolll'IÍ mlnistr·o declurou que tinha re· 
commeudurlo ossu domissüu •.. 

O Sn. OANTAS (ministro da just1!Ja):- E que 
ella ostnvn feitn. 

O Sn. Hummo DA Luz:-... o que 11 presidencin 
do Minns huvin rcs]lOtldido que o dllicg"d.O 
tinha sido demiltido no din ~O do Junho. Por> 
bom · snibn o nobre ministr·n r[tl!l o dologado do 
S •. José do Parnizo foi com ell'eito tlcmittillo no 
dia 30 do .I unho, mns u pedido sou; vou ler u 
cortidüo (te): 

• Ccsot'io Augusto Gmnn, SúCi'CIDl'iO un 1'0· 
)'lur·ti~iio tlu policiu, otr:, . 

Cor·tillr~o. em crHnpr·tmcnto rio <l••spnclro retro, 
que o t~illmlõo Antonio Luiz Piuto ll· t~or'<llrl•a 
.lunior ti>í tloruittitlo a Jwdi<lo do 011r';,<o ti<! <lido· 
glldO do policlu tio termo do Pnr·uizo Olll ao de 
Junho do corTonto unnn, 

Sccl'OtoJ'in tla policin llo ~litws, :J de ~\gnslo 
do 1880.- O sccr·etur·io, Cusurio JII.'JIIsto. fi~rm ''·; 

Or·n J'oi Clllll[H'idn n ordem do no!lro uun.<Sit'". I 
Certumonto IJUO nfto, o n~St'g'lll'd qno 11\e u tlm 
20 deste mez :lin~n niio tinlw rlJcgnLlu St'rnu~ 
lhunto duuri"i1o 11 S. Jos•i do i'Hnrizo. 

O Sn. llAWt'AS (miahl'l'orlrr }11.</ifll):-:- V. E,,. 
jt'1 1110 dis;o~~ issn em paJ•ti!!tJio!i', o ou .Jii t•sero\'1 a 
OSSO r•esporto, 

O tin. Jo,lo ALI-'llooo:- Jlu tlous rue~es ... 

O S!l. D.IN'r'A< (ministr·o tla justiça):- Quem 
snhe s1 o por·tador· uiw udoor"m ? .. , 

O Sn. llrnrww DA J,uz:- :'\;lu tlovin ir· por um 
portndor, HHIS tu•lo corroiu, 

O Sn. DAN'I'AS (minist1·o ilrtjrtstiça):- O correio 
mesmo ... 

O Sn. nummo DA Luz : - Vojn o nobre mi· 
nistro como siio cumpr·irlns as sn:r's or•dens, A 
(lr'OIIICSSII da dOllli":io III[ Ui fui SII[OillllO, e nindn 
postoriul'lnl'ntu n-n cnmam rlris tleputndns S. Ex:. 
del'iiii'Oil rJUU osso rlolog11dO cstnvu domittido, •• 

O Sn. DAN'r:IS (ministr~da. i!rstiça) : - Assim 
mandou-mo d1zer· n prestdencw. 

O S11. HtnErnn nA Luz : -Sim, foi dcmitti~o, 
mns" p••didn sou, do mnnnit':l <JUO n demissão 
nii11 l'ni um cnstign, como clnvüra ser, a seu pro· 
r~l'rlinrc•1to nbnsii'O o 11rhil.mrio; o o nobre mi· 
nistro h11 rln recnnlwcor commi~o que esse frlllC· 
einn"r'io não rlnvi11 s<í ser· domittido, mas até 
rcsronnsnbil isnrlo, 

.~hnnro tnrnbem a nttcnçiío do honrndo mi· 
nistr·o [lfll'll o [Jl'01'9dimento do juiz do dir·eito 
rln eomnrcn do l\io Gmndo, nn minhn pro· 
vinciu. 

Informo-se S. Ex. rio cstnrlo de snudo desse 
juiz o rio que tom nrliJOr'<'ido por ltí. 

Serve nn cidade dh Forrni,n, stído daquolln 
eomnrcn, o lo:::nr· do juiz municipal o Dr·. Josr\ 
J>oppo da Silva Lopes, que, segundo c:rrtos que 
tenho, assignndns por pesso11s no tu veis d'olli, se 
tom conduzido do modo muito reg-ular•, more· 
cmJtlo o estima o respeito do seus jnrisdicio· 
nnrlos; ontrctllnto, porrJUO osso juiz IlHO so Jom 
proslndo :r perseg-uir· os couserv'lldores dnqtwlln 
cidndo, quo constituem n g-r·ande mniorin da 
populn•:iío, csttí soJTrondo processos uns sobro 
outros. . ' 

Proqontilmento ostú ello pronunciado pelo juiz 
do direito, em con>O!JUCncin do denuncia do 
JH'OillOIOr publico, 0111 tr•os jli'OCOSSOS, por mO· 
ti vos qno mo pmcccm futcis. Pnrn r1uo o 
n11bro mini;tr·o se convonr•n como nhusum, na· 
quelln l!om:orcn, •lo juiz <lÔ direito, cnjo cstndo 
do sundo o inhniJilira do oxnminur· o estudnr as 
~nr,~tões sujcitns :'t sua (lt~chüio, von oxpôr as 
inJ'ormnrõo; qno riu rcll'or·idu ciLlndo dn Formig-a 
me fol'llin envintj,,s, o <lollus Vür'1Í, si ó on uiio 
umn por•.so~nieiío systomaticn que se faz no res· 
poetivo jniz rnnnieipod. 

E' mi•t••r·in d•• nmn du> rlonuncins o niio ter 
o r·~l'i<l'irlo jniz nHmil'itwleompnrecirlo nn uiilnrlo 
<lt\ Damllully pnJ•n pl'n:-~itlir· o jnlg-nmonto do um 
ct•iú!lnH~·n n r·nnvitP !ln jniz Llo di!'l'iln, l]l1111li~O 
dl(• ri'I'I'IJ tt tnlt•,,u ::,• l'''l' ,dnr~i~~. na l'r".·g·noztrt 
clt~ B:illllltt!J.\', :'t di.,Utl!t'Lt du tJlili~ do dt•t.Meis 
[,•g-tt:t::, no nw::;nw di:~ cm fJlW dt.l\'ÜI'H ter Iognr 
IIIJiiOlln Jnl:;amllntn. 

E' lllflr.Jria li" oul<'a tlt•nuucia lrnvor· ollo se 
nu!'ii~Ht:ulopor 2'I: hm'tt~ ou [HHlt~u ~n~l~, !lu umn 
llWtlit•ÜO tlt~ fCI'I'íiS, n 1{110 !ll'tl~Jdlll rol'l\ · dll 
r~ilhdO, ·pnl'u visitai' n l'utllilia, nt:lo esta 
tnl"t•Údo :ztnd1tl.\ o,..; jtdr.z'.", t'lll(Jil:IHIO o~ Jouv:11los 
~~xplnr:11n z• pt~l'l:O!'t'l'\11 o.-; tel't'!•lltJS IJl.lO lôn~ t10 
1\Viditll' O di\'idil', JIOi,• 1!110 /1 :lllSOl\tll!l t!H_JlliZ 
f~lll n:lll11 il\'!'.ittdirn o Jimit11 dn . ..; ptll'li'S u u tutu~ 
J'e . ..;..;, · 1.:1 j n '-I il.':z. 

·' td-eoirll U•'lllliiCi:l tem [>Ur' rumlHmeutu o 
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nlio haver o mesmo juiz municipnl.prestndo in
fol'llwçlies no juiz do direito, para quo este sn
tisflzosso as quo siio oxig-itlns pelo nrt. 3B do 
roHulnmonto n. 120, de 31 do .JnneiJ·o do 181;2. 

Este nrtigo dispõe qno os juizos do direito 
enviem semestrnlmcnto nos presidentes do 
provlncin uma informação n respeito do pro· 
ccdimonto dos juizos municlpaes o dos promo· 
tores publicas formados. 

Ora, como havia o juiz municipal uo prestar 
informações a respeito do si mesmo? I Por cnusn 
disto solft·ou uma donuncin do promotor pu
blico e cstú pronunciado cm tres processos, o 
consequentemente , suspenso dns fnncçõcs do 
seu cargo. 

Fique o honrauo ministro certo de que o 
motivo que allogou aqui hontom, do abusos que 
so commctlem nos termos do interior pnrn 
privar os juizes municipues formados do exor
cicio de seu cargo, tom influído para ossos 
processos •.• 

O Sn. DANTAS (ministro da jus tipa) : - Hei de 
avorigum· isso. 

o· Sn. fimEmO .DA Luz:- o. o o por isso acho 
quo ocortndamento proccuOmos, o honrado mi. 
nistt·o o ou, assiynnndo n omonda, quo ponde de 
deliberação do sanado, suppriminilo a gratifl· 
cnçiio do juiz municipal no respectivo supplente, 
quando cm oxcrcicio. 

Sr. presidente, ngorn poço no nobre ministro 
qulltomo nlguma providencia n respeito do uma 
questão hn pouco suscitada om mmha provin· 
cia o que vou oxpür. 

SniJo S. Ex·. que poln lei de 3 do Dezembro 
de i8H t~mos municipios,quo, por sua extensão, 
populaçiio o o numero ele jurados que alistam, 
devem ter fõro c vqrn municipal ; ha outros, 
porém, que por pequenos o íusígu.iflcnntes, o 
por niio poderem upurnr cinco cota jurados, dei
xam de constituir termo, e siio reunidos sob a 
jurisdícçiio de um só juiz. 

O nrt. 31 da citada lei rofcro-so aos poquo
nos municípios quo devem sor reunidos, para 
formuJ•cm um termo o torem o compotento 
f1u·o, o o Ui' I. 20 nos municípios do corta impor
tanciu. 

o decreto do ~r, do Março <lo 18~3 no nrt. 1.• 
dispõe sobro o modo tle so foJ·mnr o conselho de 
-jurndos o o foro civil, quo pnssnril parn o lognr 
que fúr designado, cm um dos municípios reu
nitlos, c o nrL. 2.• sobro o mouo do oxcrcor o 
juiz mu.n(cí_pal uji!r_lsdicçt•o tlo so!l cargo qt!nntlo 
•s ·mnnJCIJliOS SUJCilOS H OlJn tlVOl'Om UliSindo 
mais de üu jurados o houver fôro cm cndu um 
Miles. 

Logo do110is do puhlicnd) esta docroto, nssi
gnudo pelo i Ilustro Mnrrlncz do PnrmH'J, expediu 
cllo um outJ'O, ronnindo diversos termos dn pro
vincln do H lo de Jnnoil·o sob n jurisdic~iio do um 
st\ juiz mnnicipul. Por consoquencin, ficou como 
regra fJUO um termo niio pódo ser reunido n 
outJ'O scniio om virtude do decreto do podar 
oxccutivo. J<:stu J'oi n rogrn ostnholccidn. 

Por mnis fJllO oxuminusso n lcgislnçiío, niío 
encontrai dlsposiçi<o ulgumn determinando quo 
somelhunto n1:lo uovn ser praticado por mola do 
decreto. Mns n prnticn ó cstn: niío se tom foi to 

nem a unncxnçiio do um termo n outJ·o, nom n 
desannexnçiío, a não sor po1' scmelhnnto maio. 

Entrctunto, hn pouco tempo, o prosidonto da 
provi nela doM i nus GoJ•nos, CJ'onndo-so nn mosmn 
[ll'avincin n villu do S. Gonçalo do Snpucnhy, a 
gnnl nput'Otl o numero do jurados suporiot• n 
úO, pala que passou a lOr fUro civil, declarou 
no juiz municipal da cidade da Cnmpnnhn dn 
Princezn, cm resposta a um officio sou,· que 
nquollo município continuava reunido no da ro· 
rcridu cidndo du Cnmpnnhu. 

Passo a lor a portariu da prosidoncin (ltí): 
•l'nlacio do !(OVorno da província do ~Iinas 

Gornos, 8 de Março do i880.-nospondondo no 
sou o meio do 24 do Foveroi ro proxi mo 11 ndo, 
do claro n Vm. qno, omquunto níio filr crendo 
o logur de juiz municipal o do orph~os nn vi lia 
de S. Gon<;nlo du Snpucnhy, hu pouco instnl· 
Indu, continuari1 o respectivo município debaixo 
da jurisdicçiio dosso juizo, confoJ•mo o decreto 
n. 270 do 24 de MaJ•ço do 18~3 o o aviso n. 320 
de 7 de Julho do 18i0. , 

• Dous guardo a Vm.-Graci!iano Angusto elo 
Prado l'imcntcl. -Sr. juiz municipal o do or· 
phãos da Campanha. • 

Orn, o doe roto n. 270 de 21; do Mnl'ÇO ile 
18óJ nlio autoriza semelhante medida, tomuda 
pelo presiilonto do Minas Gerue~. E' certo que 
cllo se roforo n um nviso de 1870. Este aviso 
foi cxpedi<lo pelo meu illustrc collega, o Sr. 
conselheiro Lufnyetto, a respeito do supplento 
do juiz mnnicipnl do termo do filo Claro, que 
pediu so lho mundusso a!Jonar a !(rnliflcnçiio, 
o que so refere o § 13. do art. 20 da lei de 30 
do Setembro do 1871, doclorando que alie niio 
tinha direito ú grulitlca9üo, porque considera· 
va.sc o sou termo rom11do no do Alfonns. 

Semelhante termo nunca fui reunido no do 
Alfenas, o osto aviso teve só por fim resolvei' a 
quostuo do abono dn grntiflcnçiio. 

Portanto, desejo quo. o honrado ministro mo 
di)ia, si ha alguma or~em do ~:ovorno, ou
lot,quo eu dosconllcoa, autorizando ns prosidon
cins n rouuiJ' um tot·mo a outro, indopondento· 
monte de decreto. 

Noto o S. Ex. qtto om certos casns ossn rcu
uiiio pódo tor fundamento, mas cm outros niio, 
JlOrquo o novo 101'1110 11údo so compôr unica
mente do frcguozius Lil'n~as de um só mtmi· 
cipio; o nmn voz installadn u villn niío ó do 
estranhar que o juiz municipal do termo, do 
quo foi desmembrndo o novo municipio, con
tinuo nlli a oxercot• jnrisdic1•iío como j:l o J'ozin 
nntos du sun inslnllar.iio. • · 

Mns hn ansas om qtlO o novo município com
puo·so do frcguezius do mais da um termo; e, 
portanto, niío so póuo dizer, como dcclnrott o 
Jll'Ositlonto du prov.inciu do Minas, quo conti· 
nun~so, cm rolnçi1o i1 S. Gonr.nlo do Supucnhy, 
esta )lOVO municlpio sob u jttrisdicçiio do juiz 
munJcljwl dn Cnmpnnlw. 

O municlpio do S. Gononlo do Snpncnhy com· 
p1ie-sc rio duns fl'OJl'uezins, umn portonccnte no 
tormo dn Cnmpanhn, dn comnrcn li o Ui o Verde, o 
outro no lOJ'mo do l'onso Alegre, da comorcn do 
Jugunry. Portanto, o juiz mnniJ:ipnl dn Cnm· 
jlQuhu niío podia continuar n OXOJ'cor juristlicçiío 
om todo o novo nmnicipio, JlOI'fJtto ollo uiio n 
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tinha antas do sua instnl!n~ffo seniio cm uma 
daJ fi'OgLwzias. ' 

Niío obstante, subsisto a portaria do presiuon
cia, o convinha fJUe o govo1'no resolvesse si a 
rouniiío dos termos o municipios só pódÓ sm· 
realizada por decreto, ou si por portnrins ~os 
prosidencias do provincin, o cm que casos. 

Constn·mo que S, Ex. tom entre miTos um 
trabalho a osto raspei lo, o ou lho poço quo o 
abrevio, porn que niio continuo a duvida so!Jro 
nm assumpto tiío importante como esta do quo 
tenho-mo ocoupado. 

Sr. presidenta, tinha muitas outras con
sidoroçõe~ .n fnzor; ma~ , como promotti no 
nobrq mm1S~1·o SOl' o mn1s bravo passivo!, paro 
quo omda boJo se possa votar o or"nmonto, dou 
flm no que linho do .dizer. ' 

O Sn. DANTAS (ministl•o daju.stir.al:-l'romolto 
a V. Ex. tomar em toda nttonçiio' este ponto. 

Não havendo. mo is_ quem pedisse a pnlavro, 
encerrou- se a d1scussuo. 

Procedendo-se á votaçiío, foram reJeitadas as 
rubricas da proposta do poder executiVO dons. 1 
a 8 o approvodas as emendas da comara dos de· 
puLados a estas rubl'icas; foram opprovadas os 
rubricas da proposto do governo ns. O o 10, foi· 
rejeitada o de n. H o approvoda n emenda da 
camarn dos deputados ú mosmn rubrico. 

Foram successivamonto opprovodas os rubri
cas de ns. 12 a 10, o projudicnda n emenda da 
camorn dos deputados it rubrica n. 10. 

Foi rojeitndo o ·paragrnpho unico da camnrn 
dos deputados. 

Foi finalmente npprovadn n omonda dos· Srs. 
Dantas o Ribeiro da Luz. 

Foi adoptada a pro'posta ussim emondndn para 
passar ú 3.' discussiío. 

.O Su. Cuuz MACHADO requereu verbalmente 
dispensa do inlOl'Sticio pura a 3.' discussUo da 
proposta. · · 

Consultado o senado, resolveu offirmutiva· 
monto. 

Ficou esgotada a L' parto da ordem do uin. 

SEGUNDA PAUTE DA ORDE~l DO DIA 

EMPUEST!MO Á ILLl!A, CAMAUA MUNICiPAL 

Continuou a 3." discussfio da proposicuo da 
cnmarn dos Srs. deputados, n. 1~7 do 1870, au
torizando a camnm municipal tla c1l1'tO n con
tratar um omprostimo aló ü quantin tlo 
!I,,OOO:OOOpOOO. · 

Por se ncltUl' sobre n mesa, fui lida, apoiada e 
posta om discussão n seguinte 

Emom/11 substitutiva 

• Quo se autorizo o govoruo a mondar liquidar 
·a divida do pnruliolipipedos por umn comutlssiío 
do !besouro c partt mandar pagar a uivitln por 
prestações annuaos marcadas nos orr.umontos 
munic1pnes.- S. n.-Josd Boni{acio. ; 

O Sr. Silveira da Itlottn :-Sr, presi
dente, no estado tlo saudo cm. que mo acho, niio 
posso tomar paI' lO na discussiio ; mas podi a paia
Vl'a só para declarar no senado quo ultima monto, 
tendo ou pedido novas informaçilos da camnra 
municipal, por intormedio do governo, foram
mo elius entregues por ter sido ou quem foz n 
requisiçiío. . · . 

J~xnminando-as, porém, vorinquei que siio 
intoirnmento incomtllotas, quo niío siio as que o 
sanado pediu, que siío emfim mais uma mysti
ficar.iio dn camarn municipal I 

ni,cobondo os J10pois, como ern meu dever, 
restitui-os ú mesa, o perli no Sr. presidente gue 
os mandasse ú commissiio do orçamento, VIsto 
quo, tondo sido essa commissiio quo dera o pn- · 
rocor, n elia competia tomar conheci monto des
sas infornwçues, que modificavam o estado da 
quostiío, porquo oitoravam o computo da divida . 
reconhecida. · 

Portanto, o co.mputo da divid~ par~. cu1o pa~~
mento se outortznvn o omprost1mo Ja nua poum 
ser o mesmo, tendo ilovido amortizações ilesde 
a ultima conta. 

Foram essas informações ú commissiío. En- · 
trotnnto o nobre senador pela provincin do 
S. Paulo, o Sr .. Tosé Donifacio oJfereceu uma 
emenda cm 3." discussão, sondo a sua matorio, 
com pouca diJferonoa, a mesma do§ 3.• do meu 
voto sopnrndo. No meu voto separado eu nunca 
contestei que se pagosso a divida , nem mo 
oppuz a que so contrahisso um omprestimo. 
O qLlO sem pro impugnei foi o computo dn divida. 

Eu, reconhecendo que a divida estú iliiquida 
ou mal liquidada pela cnmara municipal, nlio 
qnerondo aliás r.ontestur o pognmento do quo 
fosso devido, propuz no meu voto separado o. 
alvitro mais equitativo, isto ú, que se autori
zasse o governo a vorificur, Iegalisar e liquidar 
n divida por omprogudos do !besouro; o "!ü}ldnr 
pagai-a, paru o que nos orçamentos mun1c1paos 
ha sobras sulllcientos. 

Propondo o nobro senador por S. Paulo a 
emende. referido, ou achei que S. Ex. fizera 
um servioo doToguiaridnde o discussão que ou 
niio soubem fazer, quando dei o meu voto em 
separado, cm que conclui quo fosso o governo 
autorizado a fuzor o pagamento da divida de · 
calçamentos de pnraliolipipedos quo por· alio 
fornm autorizados. 

Disso-mo o Sr. presidenta do senado quo, com
quanto no meu voto scput•ado ostivosso exposto 
o mon pensamento, S. Ex. nua podia oll'ere
ccl-o como emenda nu votaçiío, sem que ou o 
onilrecosso cm separado. Pareceu-mo que S. 
Ex. não linhu ruzüo; o meu voto cm .separado 
foi umu cm onda, o assim n me~a devw propor 
como omondn o voto om separado quando sub
mettosso ú votaçiío o pnrocor du commissiío, da 
quui discordei sómonto cm ulguns pontos. En
tt·otnnto bom foi quo o nobre senadot• por S. 
Paulo, satisfazendo u oxigoncin dn mosa, alTero· 
casso como omonda n matoria do ul't, 3.• do 
mou voto separado. 

Com osforM tlon ostu expiicaçiio, visto o meu 
<•stndo de s!ÍLule. En, pois, hei do votnr pela 
omon~a do ·nobre doputndo por S. Paulo, nu 
rjunl, como fica explicado, se contóm a matorltt 
<o meu voto em sopurudo. ·-
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Mos, senhores, ogOJ'n occorrc outro qucstfio. 
'l'cndo hnvlrlo IIIDII remessa de inrormuçilcs 

nov:1s á commissiio, tendo sido nprosenlndn 1111111 
emendo por um rcspeit11vel membro dcstn cn~o, 
niio ocho o senado que os informoç1ícs e a 
emenda merecem irá commissiio, pora que elln 
verillguc o quantum actual do divido, o fim de 
autorizar· se o cmprestimo, no coso do se querer 
autorizol·o? 

l'orcce-me que assim devia ser, tonto mnls 
quando o autor do emendo, cstondo uusente, 
não póde defender o seu pensamento, e nestes 
corpos deliberantes é regra de eavolheir·ismo 
porn com os membros ausentes eSJJoror que de· 
fendam a sua obra. 

A emenda está sobre a mesn, c esse nobre 
senador nilo teve occosião de· fundamentnl·o, 
Portanto, o senado, segundo penso, niío deve 
rejeitar a emendo silencioso mente. . 

Niio proponho cousn alguma n respeito desse 
negocio du camora municipol, que devia estnr 
remotndo com o ultimo resultado eleitoi·nl ... 
Por ahi o corpo legislativo podcrtl julgnr o que 
siio as negocias dessa camaro. l\epilo, nu da pro· 
ponho, limitondo-me a est11s cxplicaçilcs por
que as inrormações foram pedidos por mim, 
foram opresentaâns n· mesa por mim, c n mesa 
os remetteu :\ commissiio, que niio fez obra a 
esse respeito, occrescendo que o emenda de um 
respeitavel membro desta cosa niio deve s.er 
silenciosumente condemnada em sua ousencw. 

O Sr. Diogo Vel~to, m~mbro da ~om· 
missão de orçamento e sJgnotarto do proJecto 
substitutivo, entendo do sou dever pro pôr umn 
reducçilo no algarismo do cmprestimo que se 
autoriza. 
, Em vista das informações ultimnmcnto cho· 
god11s, verifica-se quo a Illma. camora muni· 
cipul tem feito pagamentos por couto_dos co_n· 
tratos de .calçamento, e pela dlscussuo hav1da 
nesta caso julgo tnmbem não dever autorizar o 
emprestimo para continuação de culçnmento de 
ruas, posteriormente contratado. 

A demora havida no discussiio desta materia 
determinou naturalmente mudança nas cir· 
cumstuncios quo justiUcnvnm éstn providencia, 
que póde scrsuppri4a. por meio de consignações 
no orçamento munwJpnl. 

A divida, paroce·lhe, acho-se reduzido a 
!.700:000~, c neste sentido envin,1í mosn 11 sç· 
guinte emenda ao art. L" do projecto subsU· 
tutivo (IB): 

• Em vez de 2.800:0001), digo-se i.700:000~ 
supprimindo-se as puluvrns- e tol'luinaçõo dos 
calçamentos das runs da cidudo jú conu•nindos. • 

Niio havendo uwis !JUOill pedisse IIJwla\'1'11, li· 
cou a discussão encerrudu por Mtu e numero 
para votar-se • 

MELIIODAMENTO DE IIEI•'ODMA 

Entrou em 3." discussiio a proposir;iio dn mes· 
ma cumara, u. ü, do l'OITente nnno, deel11rnn,'o 
que está no raso de ser s11ncciouudo n III'D]octo 
da IISSOIIIbló11 jll'oviucial do Hio !lo Jnuelr·o 

·aulorizllndo u conccssi1D do mclltornmento do 
reforma ao i.• sargento Arnaldo Luiz Zlgno. 

O St•, COJ·reia :-Nn 2.' discnssiTo deste 
pi'Oj~cto tive oec11,ii1o tio ponrlr•ror rJUO nfio me 
p11roce quu o li'• soj11 conforme i1 doutrinu tio 
Acto Addicionul. 

Pelo Acto Adrlicionnl ás nssemblóns legisla, 
tivns provincincs só compets legislar sobre· 
os casos c 11 fórma por que poder:. o os prosi • 
denles dns províncias nomear, suspendere ainda 
mesmo .domittir os empregados provinciaes. 
(Art. 10 ~H.) 

Oro o projncto em discussiTo refere-se a um 
coso oHpccial, e nno de rcrormn, mas do me· 
lhorumcnto dn roCoJ•mn de um sn1·gonto do corpo 
policial, o que mnis con tcstnvcl é, -

O neto da nsscmblén legislntivn provincial niio 
está de accôrdo com a sua attl·ibuição que se 
limitn a legislar sobre os casos o o modo da 
reformn. 

A opplicaçTio nos funecionarios provinoines 
compete ao presidente da provinein. 

O Acto Addicional distinguiu perfeitamente o 
que ó Jegislntivo do que rl administrativo. O 
projecto que se discuto uno csti1 de nccõrdo 
com os principias quo acabo de cxpôr o que silo 
os mais gcrnlmcnto aceitos. 

Na 2.~ diseussão trotei descnvolvidamcnto 
da mnteria. Niio careço repetir as observações 
que cntiío fiz. 

Niío tendo sido contestadas ns J•azõcs em que 
me rundei pnra votar contra o proposiçno que 
se di~cute, c que é relalivn o um detcrminndo 
funccionario provincial, insistirei no l'Oeu voto 
si o sonndo entender que a ma teria niio devo 
ser ndíadn. 

Niio se trata de medida gernl, estabelecendo 
os casos e n rórmo por que o presidente da pro· 
vincia podcr:i nomonr, suspendo!', demittir, 
aposentar, rerormar ou jubilar os funcr,ionnrios 
provincines. Tratn·se do uma medidn espe· 
nini favornvcl n um desses runecionarios; e 
nestn pnrle creio rtue falta com potencia á as· 
semblén provincial. 

Niio posso, portnnto, contribuir para que a 
resolução seja npprovndu, 

- O Sr. Uehõn Cnvaleanti entende 
que o nobre senador não Iom muita ruziio na 
oppusi~ão que fuz no projecto, pois que, si S. Ex. 
é de opiniiio que as nssembléas prdvincinos 
podem Jegislnrsobro aposentadOI'ias, hn de tum· 
bem concordar que cllno podem dispensar nn 
lei, como faz n assomblrla goJ•nl. B roi isso o que 
fez a osscmblón provinciol !lo Rio de Janeiro, 
ou untos deu uponus intorprctnçiio ii loi. Elia 
niio oposentou, ontorizou o pJ•osidento da pro· 
vineia 11 aposentar. 

O or11dor l'nz leitura da rcsoluçiío provincial 
o dos considunwües qUQ oll'eruccn sobre o ns· 
snmpto 11 commfssiío dn mesmn nssom!Jién, 11 qunl 
roi onvid11 tmtos dn rosoluçiio sol' roenvindu ti 
sunc('~o pelos dons tor~.os,u concluo sustentando 
o jlrOJccto. 

O Sa·. Cm•••cin :-Foi oxnctnmonto por 
niío c"ucorrluJ' com 11 doult•lun invoc11dn poln 
commis~il" dn11ssemble11 lo~islutiv11 du lli'OVIncln 
d" ltio de Jnuelro, pur11quo rosso l'eouvi11do no 
pt·esidento o Jli'Ojecto a que olle hovin recusudo 
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snncçiio, que cu mo oppuz á passagem desta 
resoluçiio, 

O senado conhece, pela leitura que desse pn· 
rocor ncabn do fnzol' o nobre scnudor por P~r· 
nnmbuco, quaos os molivos que determinaram 
o voto du assemblón legislativa dn provincin do 
Rio do Jnneiro. 

Acredito que a verdadeira doutrina constitu· 
cionnl foi n sustentndn pelo presidente, o quul 
reconhece a com potencia da nssomblén proviu· 
cinl para regular a reforma dos officines o pra· 
çus do corpo poiicinl, mas niio para applicar a 
lei aos casos occurrcntes. 

A assembltiu entendeu que, assim como p6de 
· legislnr·em gernl sobro os casos o modo da re· 

forma dos omclaos o praças do corpo policial, 
póde igunlmonte legislar sobre casos ospcoines, 
e até sobre mcthoramonto da reforma do dotor· 
minado officiul ou prnçu. 

Si nno houvesse no Acto Addieional dispo· 
siçiio quo eontruriasse essa oplniiío, poder-se- ia 
disputar a favor dn competcncin du nssembléa 
provincial para legislar do modo por que o fez. 

O Sn. UcnôA CAVALCANTI :-Qual é essa dis· 
posição que contraria~ 

O Sn. ConnmA :- Pelo que respeita IÍ no moa· 
çiio, demissfio,susponsiio, reforma, otc,,dos fune· 
eionnrios provineines, ha expressa disposiçiio 
no Acto Addicionnl limitando a eompetencia das 
ossombiéns provincinos nos casos e !I fórmn 
por que os presidentes poderiio renliznr essas 
nomonçõe~, demissões, reformas, etc. 

Discriminou o Acto Addidonal a parte legis· 
lntiva dnqnelln que é de natureza ndministrntivn; 
o de certo que upplícor a lei no caso que oecorre 
não é o ofilcio legislativo. 

O Sn. UcnôA CAVAr.cANTI :-Ahi niio hn nppli· 
cnção da lei, ha dispensa nu lei. 

O Sn. ConnEIA:- E' questüo de npplicaçiio e 
em caso OSJloeini ... 

O Sn. UcnôA C.\VALCANTI!- Dispensou na 
lei. 

O Sn. ConnEIA:-... concedendo um beneficio 
do nnturetn pessoa I. 

O Sn. UcnôA CAVALC.lNTJ:- E~tiÍ no seu di· 
reilo. 

O Sn. ConnmA :- E' neste ponto que di· 
virjo. 

O Sn. UcnôA C,w;,.LChNTt:- Qual é a dispo· 
siçiio de lei que se oppilo a isso ? 

o Sn. ConnErA:- E' aquolln que ontre~n no 
presidente da lli'OVinr.in n attribuiçiio de npplícnr 
n lei, que a nssemblón provincial tiver feito 
ro~ulaudo de modo gornl a nomonçiio, demissiio, 
sus]Jonsiio, aposentadoria e reforma dos empre
gndos Jlrovineiues. 

O Sn. UcuôA CAVALCANTI :-Isso fez. o pre· 
sidonto, e n nssemblún refo1•mou a lo1 nossn 
parte. 

o Sn. ConnEIA: - A a>semblén, si vell\ n re· 
conhecer ineomplotn n iol que votou, o que 
tinlln a faZOI' eru decretnr outra estaboieccndo 
os novas regrns quo j algnsso necessnrins, nppll· 
caveis niio sómento no snrgonto~de que se trata, 

porém a todGs os runccionnrios que se achassem 
nas mesmas cireumstnneias. · 
, 0 S.n~ UCI!ÔA CAVALCANTI:- ~fas qual é a. 

d!spos!çao do lei que do termino que a assombléa 
provincial só posso logislor para casos geraos? 

O Sn. ConnEiA :-E' o nrt, iO, § U do Acto 
Addicíonnl. . 

ú Sn. UcnôA C,\VALCANTI : - Niio diz isso. 
O Sn. ConnEIA : - Diz esta disposição do 

Acto Addieionul que !I nssembléa compete legis· 
lar... . 

O Sn. UcnilA C.lVALCANTI : -E' o que a as· 
semDién foz, logisloll. 

O Sn. ConnEIA : - • .. sobre os casos e a fór· 
ma por que poderiio os presidentes nomear, .. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO:- Pois na faculdade 
geral está ineluidn a especial. 

O Sn. ConnEIA: -Este é justamente o ponto 
de divcrgencin. . 

.Si uma nssemblén leglslntlvn póde votar uma 
lei como esta que oecupn a attençilo do seno do, 
en tiio pó de legislar sobro todos os casos em que 
se tt:nto .esp~cialmente da aposentadoria, reforma 
ou J ub1iaçuo deste ou daquelle funeoionario 
provincial. · 

O Sn. UcnõA ChVALCANTI : -Para mim não 
ha duvida. . 

O Sn. ConnEIA :-E' o que contesto, não só 
p~rq~e isso importa a confusão de tuncções le· 
glsiaiJvos com ranecões administrativas, como 
porque o que o nrt. fO § U do Acto Addieional 
JDeumbe ao presidente de provincia não póde 
a nssemblén provincial chamar a si, 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-.Pó de, em relação 80S 
empregados provineiaes, assim como o poder 
Jeglslutivo.geral em relnçiio aos geraes, e todos 
os dias estamos legislando autorizando o governo 
a aposentar. 

O Sn. ConnErA :-Respondi na discussão n 
este argumento apresentado no parecer do com• 
missilo. 

Acrescoatnrci : o que fica sendo nesse caso a 
nttribuiçiio conferida no presidente do provineia 
no nrt. fO § H do Acto Addiclonnl' Ahi lhe é 
eom1uettido o npplieur nos casos oecurrentes a 
l~i que a ass~mbléa Jlrovincial decreta sobre 
ncmençiio, suspensiio, oemissiio, reforma, apo· 
scntudorin ou jubilação. Mas, logo · que esta 
nttribuição posse para a assembléa provincial, 
como pro tendem os nobres senadores, o que Oca 
sendo a disposiçiio .do Acto Addicionnl na parte 
em que eslatue nceren dn competeneia do pro· 
sidento da província? 

Amplia-se a da nssemblón e annulla·se a do 
presidente, quando umn e outra têm assento na 
mesma disposiçiio do Acto Addiclonnll 

Com n interpretnçüo quo a essa disposição do 
Acto Addieionnl duo os nobres senadores, a ln· 
refn que o legislador reformista entregou ao 
presíden to da provincin dosappnroce, pnssu para 
u nssemblóu provincial, sempre que esta queira 
chamnl·a a si. 

0 Sn. UCUÔA CAVALCANTI:-0 presidente mes• 
mo foi quem aposentou o em~regado; a assem· 
blón não fez mais do que melhorar o ordenado; 
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não lirottnttribuiçiío nenhuma do podor ex· 
ccutil•o. 

O Sn. ConHEJA:- O prosidcnlo linha appli· 
cndo a !ui ao cnso, c n nssombléa ontondou CJUC 
dovin Jogislnt• ospocinlmcnto sobro osso caso do 
modo fnvornvol no ftmccionario. 

0 Sn. UCIIÔA CAVALCANTI:-B podin fnzol·ü. 
O Sn. ConnretA:-0 quo olla podin fnzcr orn 

regular a matorin do modo npplicnvel n todos 
os cosas semolhnntcs; excedo n sua compctoncin 
legislando pnra casos individtwos. 

Si n nssomblén pólio constitucionalmonto assim 
procodeJ', a qttc llcn roduzida a nttJ'ilmicão 
rJUC o Acto Addicional canforo no prcsitlcÍllo 
da provincin nosta pnrto? E' annullndn. 

O Sn. UCIIÜA CAYALCANTI:- Niio tlcn nnnul· 
lndn nem nnlliilcndn cm cousn alguma. 

O Sn. ConnEIA : -Só vnled cmquanto assim 
aprouver ú nsscmblén. Si desgostar· lho a np· 
plicaçiío da lei anterior ao caso occurrentc, vota 
uma lei cspocinl coutra o acto legal do prosi· 
deúte. · 

0 Sn. UcuÜA CAVALCANTJ:-Não lcm nada com 
ns funcçücs do executivo. 

O Sn. Connnr.\:-Estú isto no nrt. 10 §H 
do Acto A!ldicionnl? O qtto flcnm vnlcntlo as pn· 
lnvrns desto pnrngTnpho fJUc se referem ii com· 
potencia do presidenta tlu Jlrovincia? 

Só vnlcrfio enHJtlllnlo n nssem!Jién qnizcr rc· 
conhecol·u. Si o .t'unccionnrio, aposontmlo Jlelo 
presi!lonto na fúrmn da lei. Livor as hous grn:•ns 
da assemblón, esta votnril umn lei fiiVOI:c. 
condo-o, mclhor:mdo a sun UJlOscnladnrin ; o os 
nobres sonnuoros dizem quo oslit cm seu direito 1 

N:io ó isto o CJUO oncontJ'Omos no ,\elo Addi· 
cionnl. 

Quando a nssomblén se conformnt• com o neto 
legMl do presidenta, o doix11ri: JtaS~lii'; do con
trario nfio. 

O presidente podort't no~tnr sancçfio :LO projecto 
quo olla votnr modillcnndo nqtwllo neto; mns n 
ossomhlóa o reonvinl'li por dons tOI'COS dos votos, 
o poderá nHmd:LJ-o publicai' coJÍJO loi, si as 
cousas chagarem atú ahi. 

A meu VOI', niío so respoit:L nssim n doutJ•in:r 
constitucional; mas proccdor-so· ha reg-ular· 
mente si Jl:LSsnr u proposiçiio rJUO so discuto. 

l'aroce-mo pois quo o son:Ldo, si nfio julgm· 
que a JH'Oposiçiio devo ser. rojeil:!d", proccderli 
COnl a COStlllllndn Jli'UdO!!Cifi, Oll\'IIHIO SOIJJ'O CJ!n 
o parecer dns commissücs reunidos do usscm!Jléns 
provincincs o do constituiçiio. 

~·rntnndo-so do uma qucstüo do compctcneia, 
niio solfl·o modillcn\•fio poJo fucto do ctnr-so no 
lli'Ojcclo do lei o curncler do simples nntoJ•izucão, 

Niio duvido ~no soja impcJ•J'eiln" Jogishição 
provinciul doUto do Jnnoiro ncorc:r du roformn 
do . olllciues o Jll'nçn~ do corpo policiul; lllfiS o 
me1o quo 11 nssomlllen tem JlUI'n molhor· attondoJ' 
no serviço Jll'ovincinl ó o do I'Otnt• nal'lls mo· 
diclns nconsolhndns poln c~nidndu, upplicnvcis 
om totlos os casos scnwlhnntos. 

'l'J·utnndo-sc, om uma dns scssüos pussndns, do 
rcsolur;iío ~onwllwnto n ostu, n honrudo sonndor 
pelo llio tlo Junciro, o Sr. Viscontlo do llom 
1\ctiro, uprosontou um t•oquerimonto do ndin· 

monto, puru sorcm ouvidos .ns commissõcs do 
asscm!Jléns provincinos o tlo constituição. 

Pm·uco-mo quo devemos procodor ngorn do 
mesmo modo. 

O Sn. Umuh CA\'Ar.C,\NTI :-Não lenho du· 
vida om ncoitnr o ndinmento. 

O Sn. ConnEIA :-Acoitando n nohro com· 
missão o ndinmcnto, vou sujoitnr o requeri· 
menta :'t dolihcrnção do sanado. 

floi lido, apoiado o posto cm discusstio o se· 
guinte 

Requcmncnto 

• Ucquoiro quo n Jll'oposiçtio soja sujeito no 
oxnmo das commissües reunidas do nsscmblóns 
lll'OVincines c constituiçüo.-M. F. Corl'eia. • 

O Sr•. Vl!i!conde de Bom Reth•o: 
-Sr. JH'esidonte, nu o cspernvu tomar pnrtc 
nesla t1iscus~fio; sou, tloróm, n isto I ovado, cm 
primeiro Jognr, pelo muito respeito CJUO tributo 
üs luzes tlo mon nobre o migo o Sr. senndor 
pela provincin do P:rmnú, cuja nutoridndo, nos· 
tas maler·ins principnlmcnto, ninguom mais do 
quo rcconhoco c nprccin. 

Assim r1ue, divergindo qmmlo no modo do 
oncnJ'nt' o JH'ojccto o do entender o Acto Addi· 
cionnl no pai·to que lho é concornonlc, julguei 
que niro dcviH votnt• cm sentido contrario, sem 
:mto3 cxpcndcr as razões cm CJUO me fundo. 

l'oJ' outro Indo, pretendendo approvnr o Hdin· 
monto nll J'ÓI'Illfi jlrOlJOSt/1 peJo !UOSillO iiJUStl'O 
SüllllliOJ', Jlni'CCCU·mO nccrtlldO nfio J'nzci•O, sem 
dccluruJ' CJUO nssim procerlo-pol~ desejo do quo 
ussumplns da ordem deste, quo IDlJlOI'tnm, cm 
ultimo rosullndo, n inlerpret:rção do disposições 
constitut:iuJHLes, so J'O~olvnm sempre depois de 
maduro oxa1uo; ~ niío [lar que ponha do no· 
nhnma soJ•tc om duvidll a compotoncin da ns· 
somblún Jegislnlivn da Jll'ovincia do Uio de Jn· 
no iro no cus o vorlenlc. 

Concordo, Sr. Jli'Osidento, com o honrado sc
nnllor om CJUO as assemblcus provincincs devem 
llrovirlcnoiur sobro n nposonln\•ITo- ou reforma 
dos l'unccionurios cstipondiudos pelos col'rós dus 
provincins, osta!Jelecontl0 as reg-rus gcrnos, ou 
antes t•ognlando os casos o n fórmn por que os 
rrrcsidentes poderão nposcntul·os,otl rol'or•mnl·os, 
como Hllt•ilmit•~o . imJllicitnnwnto comprchen· 
tlidn nn do legistnr sobro a nomr1nçiio, susponsfio 
o ticmiss1ío tio tues omprognrlos ; mas mmcn 
UJlOSontnntlo, on rol'ormnndo JIOI' proprin inicia· 
tiva c lei cspociul rJtllllqucr ompJ•ogntio, porque 
desse modo mvndirinm nllJ'ilmiçDos administra· 
tivns rluo lhes uiío Jllll'tonccrn. Si, portanto, n 
ussomb éu provincial tio !tio do Jnncii·o tivosso 
logislndo dizendo posilivHmento- •Fica npo· 
sontntlo ou llcn rol'ot·mntlo osto ou uquollo om· 
Jll't•gndo' -o~oJt acto sorin com todo ofundn· 
mcuto considorr,rlo, JlOI' nlim no menos, como 
incurial ou nnlcs inconstitncionnl. 

Atú nhl folgo do nchaJ'·IllO intoirnmonto do 
nceôt•tlo com u noJJro sonmlor, o nessa hypo· 
thoso 11u nfío'dnrin meu voto li proposi11iío da 
cnmnm dos i:irs. tlopntndos. (Apoiados.) • 

Nuo é Isto, porém, o que vemos no projecto. A 
ossom!Jién provincial jú foz uma loi, rogulnndo 
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ns nposcntn\·1íos on rcfor•nws rios cmprrgndos 
dn pr•ovinciu, o dos nlllciacs do corpo polil'inl. 
Aó pr·osidonto compete oxccutnl·n, npplicundo·n 
nos cnso.s nclln· courpr·olwrH!i<los. o snr·gonto, 
sobro quem vorsn n qncslfin, .iri foi rcfor·murl'o ; 

.. mas n nsscmblr!n ou llOI'<JUC jnlgnssc que n lei 
nfio foi bem intorpi'CI:ula, como pensu o nobr·o 
membro dn commissíio, qrw ho pouco fui! ou, on 
nttenrlonno IÍ circnmsluncins cspcciacs fiiVOI'OI'eis 
no rcfoJ•mndo, que n eonvcncer·nrn tl11 jnstir·n rio 
melhornmonto dn J'Ofnr·nw, dc!iiJCI'Oil nuiÓriznJ' 
n prcsirloncin purn r•ll'ccllwl o; n n'sim procc· 
dendo, penso, qtw níio cxccden os limites do 
SUIJ :rutor·idndc legislotivn, o 11ntcs foz o qno lho 
cori·1potiu. 

Niio ~c trlilo, note bem o scnntlo, do tlccJ'rtOJ' 
por. ilwdo cittcgnrico concossfio do rcfOI'mu nu 
de molhOrom'ento delln o individuo designado, 
mos sim do umn dispenso no lei ... 

Os Sns. LEÃO VELLOSO E Ucltll.\ CAVALCANTI :
Apoiado, 

O Sn. VisCoNDE oE llolr fiE'I'IIlO: - ... e o 
dispensa rm lei ~ô pcicle ser dndn por• r;ucm tem 
o poder de legislur; ora, si :rs nsscnrbléos pro· 
'vinciaes ttlm esse pndCJ' em tnrlos os c:,sos 1111111· 
cionndos no Acto Addicion:rl, níio sn llws JlÓde 
contestm• o di1·eitn de rlispe!Jsnr nns lois, que 
fizerem, do. mesmo modo que o tom a nssemblén 
gero!, e do qual tom cstn const:rnternonteusndo, 
nua hovendo talvez nem nma srí Sl'Ssíio legisla' 
tivn, em que niio se tenhnm promulg-ado leis jú 

, dispensaililiJ ~xomes do pr<'pnrntoJ·ios e irlado 
pnrn matriculo, j:i concedendo Jiconçns com dis· 
·pensu nn lei. · 

E, si o podor lcr:islntivo ~:ernl nssim tem pro· 
ticndo, sem 'jámois se lho conlr!stnJ' o compo· 
tenciu, como rccu'llll·n ngor·n :1s ns:o:em!J/é;~s de 
provinci11, ns qnnes dcntr·o rios limites consli· 
tucionues 11\m a m~smn esphora do ncl'ilo, 11 
mesmo nmplittulc ou liboJ'dnrlerlc pr·occrlcr\ quô 
tom o nssembl(•o gnrnl? (..lpniatlos.) Como tem 
esta feito tnes dispensas no lei? . 

E' sempre, depois de uprociur os circumstnn· 
ciàs rlos coses Of:curr•onte,, dando nutnrizul'iiO no 
g'DVCI'llO pn'l'll lljlp!icni·OS nos fJUO roCOI'rem :Í 
suo justiçn ou >'r sun erpJid11de, e nuncu decre· 
tondo-ns por fóJ•mn olll'igntoJ•in. 

ÜJ'II, ó isto ju>lllllll'!lto o rJno jn·nticou n 11s· 
scm!Jirl11 Jli'Ovinciul do llio d1J.Innciro. 

U~llll do lfii'Dito fjllO lho Cll!Jill, dispensnnflo 
no foi, porum r.o mesmo tonrpo re'J'eitou o 
corrqwlctlt!ÍII ndlllinistl'tlth•n; niio 01'den1111Un Jlüe 
SiiÍVfllll(!lli.O O llli'IJJUI'IIllll.lfl!O d11 l't•fnl'lllll, C Si III 
nnroriznnrlo o fll'r.•sidouto pnnr r·ouliznl·o (apoia· 
rlos), isto ó,.!Jabilitundu-o simplosmonto flll!';r ro· 
]la!'11r o mal. 

Accresco que si, conu•n todos os jl!'incipios, 
fosso prohibirlo ús assom!Jf,'•ns do fli'OYindu dis· 
Jlensnroru·nn fui, quundo ns circnmstunci:'s o 
oxigisscuJ, nos CIJ."Os sobro os quues t•lltts 
podem lt~g-islnl'. nfío haYer·in q LWlll pudo~~c 
OXOI'COI' f!Slll llltJ•iJJUil_'fíll llD Jll'11id/, p~tl'tJilt',COillO 
jt't ti\'c n llOJil'll du diUt\ t~:-~~n ulll'ihuir:ito é im· 
mnuento :\ de Jegisltti'. l\'iitr o pndiu o podei' 
legisluti\~o gt•rtd, jHll'tJlW inqtJr•:-:tiona\'t•lmonto 
ntto d ulln enlllpt•tL•nto JHII'tl ll·gi:o:lnJ' :-:n!ti'O IIO~•;n. 
cios Jll'uvineillo:-:, u HIOIJO:-; ui1111u rt Jll't~~idr•uto d11 
Jll'ovinciu, cuj11 missuo, como tluli!gudo do poder 

V, IV 

oxcr·ntii'O,rí mernmonto oxocutnr o fnzor execu· 
til r ns lois, t:ro~ como for·um prom ulgndns, e niTo 
1om, 1"'111 ,,,.,, possivi!l fJUC tivc'ssc, outorirlode 
p:1r:r nollas dispons!lJ',Seguir·so.·hiu d'nhi que os 
r•mprogndos provincines, cidndilos brnzileir,ós, 
COlHO são o:-; t~rnpt'Cg'IHIOS g'OI'llC~,· lWhllt'-SC·hinnr 
por esse Indo em poioros co,ndiçües que ~stes,: 
não lendo fJllOIII pudesse d1sponsor nn !01 ~m 
sou fnvor, por mnio1· <JUe fosso:, jus.tiço. quiJ. 
llies :"sistisse. OJ'n, isto importnJ'in des!gunldn4~ 
do dil·oilos do tnl montn entre uns o outros, que 
niTo so tleve Jll'osnmir que pudesse ter >ido esso' 
a menta dos nntnros rlo Aclo AdrJicionnl. 

Son, Sr·. JH'esirlento, decluro com todo o 
fi'IIOffiii'ZII, muito IIJJO!ngislu drr instituição dos 
O'S0111Lféns fli'OXineincs, O, JlOI'tDnto, nrocurorei 
sempr11 rospeilnr us uttrilmir;ões ~2nsiitucip~.o): 
mente delcg:rdas u toes corporncues, e .nuMu' 
doi~:~rei do concorrer com o meu voto· pa\'a 
dur··I!Jos toda nlnrguezn possiv~l rlentro.dus roias 
que lhes forom ti'U\'udos pelo· Acto' Addi· 
cionol. . .. · . . , 

Assim que, jamn!s Jlll?. em dt\vid~ f!Ue,ás ~~,· 
sombléus rle prllvmoJo compete. legJ.~!ur sóqre 
n nposentnriTo, jubiln~ITo, ou rcror:n111' de elll'.~· 

lli'P~ndbs provinci~cs; IJem çon:o d1spepsur nos. 
eis, poJ' ollus fert:~s, quando occorram eh'· 

cnmstuncius justific11tivas du dispenso.. , , 
E vott uintlu muis longo, separando-me da 

opinião do homens notaveis.~iJnmbri~ os·prir~ 
tidos polilicos,_ ~ segmndo o 1119do de PCI)Sar do 
cm incuto pubi!CJStll o finado Vrscond~ de Uru
g-uny, cuja nutoridnde nu materin tenho pór 
incoutostuvol ; porrlue tnn.Jho_m. en~ontlo que, 
cmllor·n as IISsembluas provmcwcs nuo possnm, · 
por· pr·npr·in inir'ialil'n, dcerotor pcremptori'n'' 
m~nto unnr peusilo 11 osto ou :iquollo ind1vidno, 
tr'm com tudo o diJ'cito tio lrgislnr sobre· o'ns· 
sum pto, o do nppl'll\'11~ ns romuner!u;õos· ,lleÇu· 
ninJ'JIJS, que pur SCI'VIÇOS mOI'lllllOnlO jlrOVIU
Ciflt>S, mos oxtrnor·dinorios e rolevunussiirtbs, 
forem ~ouocdidns pelo respectivo presidente; 
como sucr:edo ~ respeito aos serviços prestnilos 
no Eslndo. , . . 

'l'ndo mo levn, po1s, Sr. presidente, n nppro-
1'111' do nccôJ'do com o parecer da illustrodn com
missiio de nsscruiJ!rlus provinci:ros, o projecto 
tln camnr·n dos·SJ'S. dr:putmlos, nllm de r\ue seja 
snnccionadn, e produzu seus elfeitos-n ei pra· 

. vin~inl, que I em sido o!Jject? tio do!Jnto •.. 
I.<to nf1u ol1stunto, voturrJI pelo roqucrJmento 

tlu nol11'e senador· pelo Ptll'lllllÍ, peln rnziio que 
jJi .I ivo 11 hoiii'D rio ox pu!'. 

c,ucluiJ·oi, pedindo a V. Ex. o n meus dignos 
collc~ns, mo relevem n lompo, que lhes tomei, 
oOIII cstns li;;eit•:rs consider·n,1íos- (J]!Itito bem.} 

Ficon oncorrnun n discussão por fnltn' de· nU
moro purn votar'so. 

I'HOROG.IQ.\0 DE l'llAZO 

EntJ'IIIl ern 2." r!iscnsslio, o qunl ficou pelo 
nw:-:mn nwtiro encei'I'II!lll, li Jll'opo:-.i!:fio clumosmn 
e:rllllll'll <JIIO pron'g" pur· 11111i' 10 nnnos o prazo 
1 :u 11 c~·ditlo u Jntto .lo~ó F:qjUIHlL•.s l!o Hozontlo o 
:iill'll 11111'11 t'IICOtlll' IIS ti'IIUlllhos do litVI'llliO OUrO 
1ln~ J'iu.'- C:tyllp1·, n uulro.s. 
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418 ANNAES DO SENADO 

. LICENÇAS 

Seguiram-se succossivam~nte em 3.• discussão, 
a qual ncou pelo mesmo motivo encerrada, as 
proposições da mesma cnmaru, ns. :19, 20, 29 e 
33 do corrente nnno, concedendo licença a Vi· 
cento_ Antonio de Mirnndn, secrotorio da. in· 
specçuo de saud~ do porto do Maranhão, aos dos· 
embargadores Amarico Miiilüo do Freitas Gui· 
mariies e João Paulo Monteiro de Andrndo, e ao 
padre Benicio Thomaz do Bastos, 

LUIPEZA E IRRIGAÇÃO DA. CIDADE 

Continuou em 3.• discussão a Jlroposiçi'iÕ n. 
225 de :1879 ·autorizando o governo a firmar 
1definitivamente o contrato para a irrigação e 
impeza da cidade. 

O Sr. Dia• de Cot•volho:-0 pro· 
ject'n que se acha em discussão, s~gundo penso, 
nüo pude s~r encerrado porquo, lendo o senado 
pedido umas . informações n respeito de con· 
tratos celebrados com Gnry, o governo res· 
pondeu declarando que concordava com as· 
conclusões do parecer olferocido pela commissão 
a quem !oi niTecto esse negocio, com algumas 
modificações. . . 

Essas modificações slio importantes,· e niio 
foram tomadas em considernçiio pela commissão 
que dou o primoil'U parecer. Ora, em toes 
circumstancias, me parece qno o sonudo obrará 
prudentemente enviando essas· informações ú 
commissão, para quo alia :1s tome em consi· 
deraçiio e proponha aquillo fJUe entender con· 
vcniento. Por ·isso vou submetlet· ú consi· 
dernçüo do senado um roquorimonto nosso 
sentido. . 
. Tenho presento a resposta do governo dcela· 
rnndo que concorda, o !orei algumas das modifi· 
caçlíes para. o sonndo võr quanto süo· impor· 
tantos : · 

• L•. Seria preferível, para evitar duvidas, 
que un clnusuln L • os districtos fossem discri· 
minados pelas runs· que os limitam, mcncionon· 
do-se estas como se foz no contrato anterior 
celobz·ado com Julio Richard. 

, • 2.• Convem fJUO o cmproznrio nüo só fic1ue 
obrigado ú introducçiio dos carros mocnnicos 
do sy~ten1n Sohy, .pnrn o serviço do limpozn, 
o dos <tnnos t1•ntu n clausula 2.•, mns aindu 
ú adopçuo de todos os processos npcrfoiçondos, 
CJu.e ~e usare~ cm tui ordem de trn!Julhos, nas 
prmczpacs CUJH\acs da Eur~Jm 1 o os que mnis se 
mvonturcm,' 

As outras considerações siio igualmonto im· 
portantes, e por isso entendo que o projecto 
devo ficar adindo· pnra que a commissiio ln ter· 
ponha o seu parecer sobre as modificações do 
que trata o officio do governo. (Apoiados.) 

O mau requerimento é o soguin te : 
• Hoqueiro que volto ú commissiio n proposi· 

çiio dn camarn dos deputados com as informa· 
çõos p1·estadas pelo governo, cm officio de 16 , 
deste mez, para que n com missão, toma'ndo em 
considcrnçiio as modificações indicadas no con· 
trat9 Gary, proponha no senado o que julgar 
conveniente. . 

• Em 31 de Agosto de iSSO.- Dias do Car· 
val/10, • 

Foi lido,· apoiado e posto em discussão, a 
qual ficóu encerrada. por falta· do numero para 
votar-se. 

LICENÇAS . 

Entraram snccessivamente om 2. • dlscnssiio, 
a qual ficou pelo mesmo motivo encerrada, as 
pro~osiçõcs. da camara dos deputados conce· 
d~ndo licença ao desombnrgndor Antonio Can· 
d1do da Hocbn, no padre Antonio Francisco do· 
Nascimento e ao· juiz de direito Eduardo José 
de Moura. . · · 

Esgotadn a ordem do dia, o Sr: Presidente deu 
para ordem do din i de Setembro: 

L• parto (atá ás 21to1·as da tarde) 

2. • discussão da proposta do poder executivo, 
convertida cm projecto de lei )leia camnrn dos 
deputados, fixando as .despezas ilo ministerio da 
marinha para 1881-1882. . 

Votaçiio das miaerias cuja discussiio ficou 
encerrada. 

E, si houver tempo, 2.• discnssiío das pro· 
posições da comnra dos deputadas : 
. N. 220, <lo :!879, ai? provando Õ privilegio 

concedido n Jo'ó Antonto Mosqueiro, parn in· 
traduzir no Imporia a mnchina do sun invenção 
destinada a beneficiar o café, otc. 

N. ~~.do 1880, relevando ·da prescri~çiio em 
qne íncort·eu D. Cosorin Marin do Nnsc1mento. 

'. 2, a parto (áS 2 /tOI'CIS 011 ántes) 

3. 0 diSCUSSÜO da proposta do JlOilOr execu liVO, 
convel'lidn cm projecto de lei pela camara dos 
deputadas, nxnn<lo ns despezns üo ministerio da 
justiça pnz·a a excrcicio do 1881..:.18~2. 

Levanlott·so. a sossüo ús 2 lj2 horas da tardo, 

FIM DO QUARTO VOLUME 




