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A 
A.cta•• 

Em 8 de Maio. Pag. 63. 
Em 16. Pag. 170. 
Em 17. Pag. 171. 
Em 18. Pag. 173 •. 

A.8'on110 Cebo (0 Sr.) -Discursos ; 
Licença ao professor da academia de beiJas 

artes, Victor Melrelles de Lima. (SeasAo em 
8 de Maio.) Pag. 89. 

Idem, idem. (Sessao em 8.) Pag. 71. 
Desobstrucçao e navegaçao a vapor do Rio 

das Velhas. (Sessfto em 9.) Pags.73a76. 
Privilegio e garantia de juros para a con

strucçao de uma vla-ferrea no rio verde. 
(SeSRftO em 21.) Pag. 21!, . 

B 
Darlio de Mamoré (O Sr.) - Discursos; 

Construcçao de um encouraçado em Londres 
(Sessno em 28.) Pags. 131 a 133. 

c 
Cario• A.a'on110 (ministro da guerra)' (O Sr.) 

- Discursos ; 
PromoçOds no exercito. (Sessao em U de 

Maio;) Pags. 105 e 106. 
Idem, idem. (Sessao em Jl.) Paga. 109 e uo. 
Idem, idem. (Sessão em H.) Paga. UO e UI. 

Carriio (O Sr.)- Discursos : 
DesobstrucçAo e navegaçao a vaJl(Jr do Rio 

das Velbas. (Sessão em 9 de Alai o.) Paga. 
IIi e 93. 

. ( 

" " 

Correia (O Sr.) - Discursos : 
Demlssao do engenheiro fiscal da estrada de 

ferro das AlagOas. (Sessaoem 8 de Halo.) 
Paga, Ma 67. 

Licença ao professor da academia de bellas · 
artes Victor lllelrelles de Lima. (Se~sllo 
em 8.) Pags. 68 e 69. 

Negoclos do Paraná. (Sessao em lO.) Paga. 
93 e 9,, 

IntroducçAo de berva malte nos. prlnclpaes 
mercados dos Estados-Unidos e da Europa. 
(Scssao ~m lO.) Paga. 101 a 103. 

Promoções no exercllo. (Sessao em U.) Pag. 
109. 

Vlolenclas do juiz municipal do Amparo., " 
em s. Paulo. (Sessao em lt.) Pag. 1.'10. 

Annulaçfto de exame de UCI alumno da 'Es.._ 
cola Polytechnlca. (SeasAo emlt.) Paga. 
126 e U6. 

Extlncçao da compunbla de aprendizes mi• 
lltares e reducçno de aprendizes arll· 
lbelros. (SeasAo em li.) Pag. ue. 

Reforma da secretaria do lmperlo. (Sessao 
em li,) Pag. 133. 

Compra na Europa de rewolvers. (Sessão 
em 16.) Pags. 1368 169. 

Pedindo que sejam Impressos no jornal da 
casa duas representações sobre negoclos do 
Parnnil. (Sessno em 19.) Pags. 176 e 176. 

Pedindo que se prolongue a dlscussao sobre 
a crise ministerial. (Sessao em 19.) Pag. 
178. 

DemlssAo do engenheiro fiscal da estrada de 
ferro das AlagOns. (Sess4o em ID.l Paga. ,, 
188 a 194. 

Um empresllmo na provlncla do Rio Grande 
de Sul. (Sess40 em 11.) Pag, 106. · 

Negoclos de Campinas (Sess4o em 11.) Pag. 
zu. 

Nomeaç4o de um engenheiro para a desoP,. .... 
strucçllo do rio Jaguar4o e ndmlnlstraç~o 
da justiça em Uotucatú. (SessAo em ta.) 
Pags. 110 e tf7. . . . > 

,, •l 



~II INDICI'. 

Pede a roUrada do requerimento sobre o 
ongenbolro. (Sos~no om 23.) Pag. 2!9. 

o senado concedo licença no conductOI' de 
~· clnsse da estrada de terro u. Pedi'O 11, · 
José Mllltao de Sant'Anna. (Sessno em 23.) 
Pag. 2!9, 

Credito para a construcçno do um açudo 11a 
provlncla do Ceara, e outras novas des· 
pezas do mlulsterlo· da agricultura. (Ses· 
sao em iS.) Pa~. nt. 

c Jlfegal reconhecimento de membros da ns· 
sembléa Jcgl<latlva de Mato-Grosso. (Ses· 
ano em 20. ) Pags. 138 e 139. 

Falia do tbi'Ono. (Sessno em 30.) Pags. ii8 
,, 1160. 

Craz lllaebndo (O Sr.)- Discursos : 
Desobstrucçao e navegnçno a vapor do rio 

dai! Vclllas. (Sessno em 9 de Maio,) Pa~. 84. 
(Será opportunnmente publicado Integral· 
mente no Annero.) 

Revo"açtlo da d lsposlr,no n. 2 do I i • do art. t3 
da lei n. 1507 de t6 de Setembro de i867. 
tSessao em U.) Pags, 114 a uo. 

Allstnmento de olcllore,; na provlncla da 
Bahla. (Sess4o em fi.) Pngs. l13e U4. 

Privilegio e gnrnntln de juros para a con· 
strucçilo de umn via terrea no rio verde. 
( SessiiO em l! 1. ) Pags. lt17 a :109. 

Idem, idem. (Sessao em :11. J Pags. :Iili e it3. 

D 
Dnnta• (O Sr.) - Discursos : 

· DesobstrucçM e navegnçllo a vapor do rio das 
Velbas. (Sessao em 9 de Maio.) Pags. 76 a 
so. 

Idem, Idem. (Sessno em to.) Pags. 9!l a 97. 
nevogaçtiO d:l dlspnslçAo n. 2 do § t• do 

art. U da lrl n 1307 de ll de Sdtemhro 
de 1867. (Se>Mo em ti.) l'ngs. tiS P 114. 

Idem. idem. (Se>sãoem U )Pags; U6eU7. 
Retirada do mlnlsterlo e orl(anlzaçao do 
novo gabinete, (Sessão em 116.) Pags. 216. 

Declnrncõe• de voto : 
DO SR, CRUZ MACIIADO 

'De ter votado contra o requerimento de adia· 
" menta da discussão solire a licença do lhe· 

· · sour•'lro da directoria geral. do cOITelo 
Joaquim Augusto da Cos-ta Ferreira, !'ag. 
206. 

Diogo Velho 
Desobstrucçno 

das Velhas. 
90 a 9J. 

(O sr.).:.. Discursos : 
e navegnçao a vapor do rio 
(Sessao em 9 de Alalo.) Pags. 

E 
Elel(.'!ií.o da mesa e de varias commlssoes. Pags. 

611 e 63. 
Conclusllo da elelçl!o dae commlssOos. Pag. 

6,, 
I~LBIÇÃO DI< UM SENADOR 

E' proclamndo senador pela provlncla de 
Pernambuco o r.onselbelro Francisco de 
Cnrvnlho Suares Drandao. Pag. 170. 

Elnendn•: 
DO sn. CORIIEIA 

Ao art. ~· da prr.pnslçao sobre promoçü~s no 
exercito. Pag. 110. 

·--------· 
llO Sll, \'lli!Al'O D~: ~IEIJI,IIlOS 

Sobre a exlincçao da companhia de apren
dizes militares e reducção de a~rendlzes 
artilheiros. Pag·. i27 Approvado. l'ag. 1117. 

Emenda• subslltullvas : 

DA COAIII!ISSÃO DF. CONSTITU!r,lo 

Sobre as conclusões do parecei' acerca da 
elolçao de um senador por Pernambuco. 
Pag. ·176. 

F 
Fnlln do tbrono. r•ags. ot e 611. · 
Fernnnde• dll Cunba (O Sr.)- Discur

sos: 
Desobstrucçllo e navegaçfio a vapor do rio 

dns Velhas, (Sessão em iO.) Pags 100 e 
101. (Está integralmente publicado no 
Anne.vo.) 

H 
Henrique d'A.wllo (ministro da agricld· 

tura) (O Sr.)- Discurso.;: 
Demlssno do engenheiro fiscal da esll•nda de 
ferro dns Alngõas. (Sessno om 8 de Maio.) 
Pags. 67 e 68. ; . 

Desobstrucçao e navegaçl!o a vapor do rio 
das Velhas. (Sessao em 9.) Pags. 87 a 90. 

Ne~oclos do Paraná. (Ses~l\o em 10.) Pag. 
DI · 

Demlssno do on;mnbelro fiscal da estrada de 
ferro c1:1s A lagOas. tSessao em 19. J Pags. 
179 a 188. · 

Idem, idem. (Sessao em i9.) Pags, 19' a 
198 . 

Nomc'açno do um engenheil·o para a desob· 
st•·uc·çilo do rio Jagua1•1io, e ndmiulstra· 
çao da justiça em Botucatu. (Sessão em 
23.) Pags. il7 e it8. . . 

credltos para açudes e outras despezas. 
(Sessao em iS.) J.>ags. 233 a 1137, 

J 
.Jo•é DonlfDclo (O Sr.)- Discursos: 

Retirada do mlnleterlo o or~anlznçfio do 
novo gabinete. (Sessfio cm 1!6 de Maio.) 
Pag; 226 . 

• Junqueiro (O Sr.)- Discurso : 
Promoções no corpo do estado-ma lor de I' 

classe, (Sessão em 8 de Maio.) Pags. 71 e 
7t. di Extlncçao das companhias de npren zes 

· . militares o reducçio d• apr .. ndlzcs artl• 
Iheiros. (Sess4o em 9 ) Pag. 7:1. 

Desobsll·ur.çAo e navegaçfin a vapor do rio 
das Velhas. (SossAo em 9.) J>ags. 84 n 87, 

Idem, Idem. (Sr.ssAo em 10.) Pngs.ll7 a 100. 
Promoço••s no cxerr.Ho. (Sessão em tt.) 

Pngs, 106 a tos. 
ReCorma da secrPtnrla do lmperlo. (Sessao 

em I&) J>ags, 130 a 131. 
Para d•lr-se para ordem do dia de 18 VIl• 

rios credites. (SessAo cm 17.) Pags. 170 o 
UI. 
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lN DI OE xm 
A Cl'i.<c ministerial. (3essno em fO,) Pngs. 

176 a 178. 
Demlss~o do engenheiro nscnt 1ia e•trnda de 

rer1·o 1ins AlngOas. (Sessno cm fD.) Pags. 
~llf a SOl., · · 

Rctil'nila do minl.<tel·io c organlzaçno do 
novo gablnell?. (Scssno cm 26.) Pags. ~~~~ 
a :130. 

Rcmllçilo de um jutz de direito nas AtagOas 
· (SHS>IIO em iO.) Pags. 140 e 1\l, 

Falia do throno; (Sessno cm 31.) Pags. 166 
a 270. . 

. duramentu e posse de um senMor peJa 
-.. . provlncla de Pernambuco. Pag. 116. 

L. 
Lat"oJ'ctte (presidente do consellle) (O S1•,)

Discursos; 

; 

Relil'llda do· mlnlsterlo c organização do 
. 1101'1\ gabinete. (Sessno em 16 de Mato.) 

Pag, 126. (l. Ex. nao deu o discu1·so.) 
Falia do tiH·ono. (Sessno em 31.) Paga. ll6l 

n :166, 
Leito Vello- (ministro do lmperio) (O Sr.) 

IJISI:UI'SOS: 

Licença ao professor da academia de hellas 
artes Victor Melrelles de Lima, (Sessao 
em 8 de M i(O,) Pag, 6Q. 

Annulaç:lo do exame de um alurnno da Es· 
cola Pulytechnlca. (Sessno cm U.) Pag, 
126. . 

Refo1·mn da secJ•etarla do lmpcrlo. (Sessão 
cm U.} Pags. n~ a 130. . 

Idem, Idem. (Sessão cm I,,J Pag. f3t. 
Dospezas cnrn o congresso de instrur.ç4o PU· 

publica. (Sessão em ID.) Pngs. 239 e no. 
Licença: 

Ao Jlrofessor da acacllHnla de bcllas artes 
VwloJ• Melrelles· de Lima. Pag. 68 .• 

:N1me• Gooçalve• (()Sr.} - Discursos: 
Licença no professor da academia de bellas 

artes Vldor Meirelles de Lima. (Sessao 
em 8 de maio.) PaR. 70. 

Pro111oçoe.s no exercito. (Sessão em H.) 
Pas. uo. Está publicado lntegralm~nte 
no A1mexo, 

Licença ao cond ucto1• ·de ll' classe da es. 
trada de ferro D. Pedro 11. José ~IIIIUio 
de Sanl'Anna. (Sessão em 23.) Pags. 219 
f) ~~o. . 

o 
Ob•m•vnçõea do Sr. presidente do senado: 

Sobre o não comparecimento do Sr. rnlnls· 
tro da guerra à discussão da proposlçilo re· 
latlva a promoções do exercflo, Pag. lOS. 

Sobre um p1•dldo do Sr. Junqueira para 
dar-se para a ordem do dia 18 varlos 
crrdltos. Pag. 173, 

Sobre.pedldos do Sr. Correia para so pro· 
longal' a dlscussao ilcerl'a da crise rnmls· 
terlnl. Pag. 178. (o senado não r.oncede 
a prolongação). 

Sobro projectos relativos a promoçocs no 
exercito. Pag. 2U. 

,, 

,, 

O Sn. f'llh:sw~Nl'l~ diz que .na neta têm sido 
IIIOnclunados, corno faltando srm causa 
pnrllcillalla, vaI' los S1·s. senadores, que 
tum relllamado contm essa doclnrnçilo. O 
rcglmenlo pn1·~ce aul111'lzar esta •·~clarna
~no, pOI'IJUe no art; 20 diz que, lendo lm· 
prdlmento lr~lllmo, o scuado1· IJUu faltar 
por mais do trl's dias dará parlo no I• se· 
cretarlu, l'ul' conseguiu te, uuJndal'elmen· 
clonar na neta co1110 faltando com causa 
os que faltarem por trr~ dias, ma< ll'aN 
em diante nno llgur·arno d1!ste 1110do na 
neta oil que nilo pnrllclrmrem ao senado 
seu lrn~odlmen\o. Pag. 260. 

p 
Parecet•ca: 

IJA CU~IliiiSSÃO DE NMPIII~ZAS Pftl\'II,BliiADAS 

(Em rrquerimenlo) Sobre concessões de es
tradas do feno, Approvaçao. Pag, fOi . 

ll.\ COJIIM!SSÃO DI~ INS'J'RUCQÃO PUIILIGA 

Sobre o pbarrnaceutlco Raymunllo do Vas· 
conceitos·. Approvnção. l'ag. IOl. 

IJA COJII.\!ISSÃO llE BMPIIEZ.\5 l'RIVILBGI.i.DA5 

Sobre o prolon:mrnrnto da estrada de ferro 
do Rio Ve1•de. Approvaçno. Pag,, 10\, 

D.\ COllM!SSÃO UE PENSOP.S t: OHDENADOS 

Sobre a licença de Joaquim Augusto da 
Cosia 1-'el'retrn, thcs<oureii'O ela dlrecloria 
gcl·nl dos cori'P.ios. Png, 119. 

Jl,\ GOllllii!SSÃO IJN ORI).\III&Nl'O 

Sobre um Cl'edllo no mlnlslerlo da guerra;·. 
Pn~, !19, 

Sobre outro credito ao mesmo rnlnlslerlo. 
Pag; U!O. 

DA CO!l.u!SSÃO JlE I:ONST!TUIC,lÃO 

·Sob1·e a elelçilo de um senador por Pernam-
buco Pags. til a 1:!3. · · 

DA COIIMISS\0 D& INS'I'RUCQÃ~ PUIILICA •· 
. " 

( llm requerimento ) Soimi um r.~'ljrcto re
lativo á hbero'ade de ensino prlmarlo, 
srr.undarlo e superior. Approvaçao. Pag. 
fiG, .. 

DA CO!!IUISSÃO DB EllPIIEZAS PRIVIL!!GIADÂS 

(Em requerimento) Sobre a' pretenr,no de 
Carlos Theodoro de Bnstamante, c outros 
para n lllumlnaçiio publica e pn1·tlcular 
aesta Côrte, App1·ovaçào. l'ag, 13H, 

DA COllMISSÃO m: ORÇAMENTO 

Sobi'C p1·oposta do governo. Pag. 171. 

DA ~!ES!!A COM~!ISSÃO 

Sobre credites, Pag, ·172, 

DA C0!11ol!SSÃO DE &!!PREZAS PD!VIWG!ADAS 

(Em reque1·lrnPnto) Sr.bre o requerimento 
do corouel Paulo !osé'Perclra. Pag. 176. 

DA COMMISSÃO DI~ SAUDtl .PU!I!,!GA 

(Em rcqurrlmento) Sobre o requerimento 
do Dr. Maximiano Marques do Carvalbo, 

"' 

. ., 



XIV lNDIOE 

representando contra as medidas tomadas 
pelo mlnlsterlo do lmpe•·lo, por occaslao 
dn febre nmarolla Pag. l7H. 

DA l\IE!!A 

€ Em requerimento) Sobre lmpresll4o das 
leis. Pag. ül. 

'nA CO:Ulii!S!IÃO DR EII!PREZAS PRIVILBGU.DAS , . . . 
Sobre a estrada de terra projectada entre 

Vnrgern AleRre, na Babla, e Cachoeira das 
Panellas, em Minas. Pag.IU. 

• DA COl\IMISSÃO DE MARINIIA E GUERRA 

( Em requerimento) Sobre o tenente lono 
Joaquim de Andrade Neves. Pag. tlt, 
Approvado. 

Projecto•: 
Sobre a descentrallsação das provlnclas. 

Patr· 73. 
Propo•t.a• da mesa: 

Nomeando para preencher a vaga do guarda 
continuo MarceiUno Correia de Sá, ultima· 
mente fnllecldo, o addldo Alrredo Dias 
Leito. Pag. tOl. 

Approvaçao em t• dlscussno. Pag. 170. 
. Idem em i' e ultima dlscuss4o. l'ag. too. 

PROIECTO de resposta il falia do throno. 
Pag. ~ai. 

A.pp1·ovaçao. Pag; 17&. 
Propo•lçõe• da camara dos deputados: 

Sobre cred ilos, Pags. 3 a 57. 

R 
Redaeçõe•: 

Da llcen~a ao professor da accademla de 
bellns Artes, VIctor Melrelles de Lima. 

Emendas do senado li proposição n. 7~, de 
l879, da camara dos deputados. ( Promo
çlies.) Pags. 11111 e 1116. 

Ribeiro da Luz (O Sr.)- Discursos: 
Demlssno do engenheiro fiscal da estrada 

do lerm das A lagOas. (Sessão em tO.) 
Pags.. IU9' a \!01. 

Prlvllt'glo e garantia de juros para a con· 
strucção· de uma via let·rea no rio Verde •. 
(Sessào em III.) Pags. llll a illl. 

ftequerlmeato•a · 
DO SR, CORR ElA 

,Sobre a demissão do engenheiro fiscal da 
estrada de reno das AtagOas. Pag. 67. 

DO 3R, IU!IQUEIRA 

Pedindo o adiamento da dlscussno do 
parecer sobre promoções no corpo do 
Estado maior de i• classe até quo o senado 
delibere ácerca do projecto que está om 
3' dlscussao. e que trata lambem de 
matcrla identlca. Approvado. Pag. 72. 

DO SI\, CORREIA 

Sobre negocias· do Paraná. l'ag. Oó. Appro
vado. l'ag. 01. 

DO Sll. AI'FONSO CELSO 

Para se ouvir o governo por lnlormedio do 
mlnlsterlo da agricultura sobre a convo-

nlencla e exequibilidade da desobstrucoao 
e navegação a vapor do· rio das Velbas, 
attontns suas diWculdades tecbnlcas e as 
circumstnnclas do !besouro nar.lonal. Pag, 
too, Approvaçao. Pag. too. 

DO SR, CORREIA 

Para que se adie até depois da votaçno 
sobre o projecto de lei do or~amento a 
dlscuss.to da proposlçAo da camara dos 
deputados n. 1178 de ·l8701 autorizando o 
~overno a despeudor ate li quantia de 
i!l:OOOII com a rntroducçllo dn herva mate 
nos prl'nclpaes mercados dos Estados Uni· 
dos ~ da Europa. Pag. 103. Approvaçno. 
Paga. IO&e lOH, 

no SR, DANT AS 

Para se pedir ao governo o projecto do 
regulamento, classiOcando as minas, 
assim como o parecer do conselho 'de 
Estado pleno, que para esse Om rol çon· 
vocado. Pag. u•. 

DO SR, SILVEIRA DA lllOTTA 

Para o adiamento do projecto sobre a revoga· 
çAo da dlsposi~ao n. i do ll' do art, 13 
da lei n. 1007 de ii de Setembro de 1867 • 
Pag, 118. 

DO SR, CORREU 

Sobre violencla~ do juiz municipal do Am
paro em S. Paulo. Pag. uo. 

DO :IIESYO SEXHOR 

Sobre a annullaçAo de exame de um alumno 
da Escola l'olytechnlca. Pag. t:l6. Appro· 
vaçno Pag. 1:16. 

DO lllESYO SE!IHOR 

Sobre compra de armamento na Europa. 
Approvaçao. Pag. 169. 

DO MESMO SENHOR 

Sobre um em presUmo na provi nela do Rio 
Grande do Sul. Pag. :1611. Addlado. 

DO SR, SILVEIRA DA:IIOTTA 

Pedindo o adiamento da dlscussno sobre a 11· 
cença do tbesourelro da dlrectm·la geral 
dos correios loaqulm Augusto da Costa 
Ferreira. Pag. 100, ApprovaçAo. 

DO SR, CRUZ MACHADO 

Para qu~, Ocando adiada a dtscuss~o do 
projecto e da conclusão do parecer da 
com missão de em prezas privilegiadas para 

. que seja rejeitado, se peça ao governo ln
!orma~Oes com estudo, de qual das estradas 
devo ser preterida para alcançar a parte 
navegavel do lllo Gr·nnde. Pag, ~011. 

DO SR. DIDEIRO DA LUZ 

Para que Oque adiado o projecto sobre ga· 
ranlla de juros para a construc~no de.uma 
via terrca no rio verde. Pag. iii. 

DO 511, CORREIA 

Sobro negocias de Campinas. Pag. lll4. Ap• 
provaçao. 
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lNDlCE XV 

Nomcnçno de um engenheiro para a dos• 
obstrucçno do rio Jnguarno c administra· 
çno da ·justtcn en1 Botucahl. (Sessno em 
13.) Pags, 110 e 117. 

DO liiEMIO SENHOR 

Para que, pelo mlnlsterlo da justiça, se 
peça no ROverno a seguinte lntorrnaçao: 
si ba· parentesco, e qual, entre o 1° e o I' 
supptente do juiz municipal de Botucatú, 
na provlnola de S. Paulo. 

E lambem que, pAto mlnlsterlo da agrlcul• 
turn, se pr.ÇI! esta outra lnformaçao: si o 
engenbe1ro Honorto Blcalho pediu escusa 
da lncumbencla, que tbe JOra dada pelas 
lnstrucçoes de 18 ile Janeiro ultimo, de 
Jlscallznr as obras de desobstrucçAo do rio 
Jaguarao

1 
contratadas com José Joaquim 

de carva ho Bastos. . 
DO liiESMO SENHOR 

llO SR, LEÃO VIILLOSO 

Para que, por lntormeiJio do minlslerlo do 
lrnporlo, se peça ao aoverno Informação 
sobre as quantias despendidas e autoriza· 
das por donativos ao Estado, com o con
gresso da lnstrucçAo publica. Pag. 140. 
Approvado. . .. 

DO SR, JUNOUI:IIIA 

Sobre a remoçao de um Jul' de dlreltoi nrt 
AlagOas. Pag. ii!U. . . 

s 
.. raiva (O Sr,) -Discurses: 

Retirada do mlnlsterlo e organlzaçao ao novo 
llkblnrte. (SMao em 16 de lfalo.J Pags 
:11~ e H6. 

ae•do Imperial daaberlura da31 se98lo da 
ta• lcglslatul'a da a~sembhla geral. Pag, ru. . . 

Para se adiar a dlscussao do projÍ!Cto relativo 
á licença do conductor de I' classe da . 
estrada de !erro ll. Pedro II, José .Milmo · 
de SanrAnna. Pag. 1119. Approvaçao. 

DO MESMO SENHOR 

Pàra que . pelo mlnlsterlo da fazenda se 
peçam ao governo as seguintes Informa· 
çoes: t•, sr foi aberto, na !besouraria de 
fazenda dn provi nela. do Coará, o credito 
de 400:01J0biiOO para a construcçAo de um 
açud~; i', si toram expedidas ordens ao 
tlíesouro nacional ~ara novas despezas 
com a Inspectoria ila lllumlnaçao desta 

: aeuese. pw•epároterl ... : 
t.• Em J7 de Abril. Pag. t. 
1.• Em 3ll. Paga. t e 3. 
S.• Em f de )!alo. Pags, 3 a 117. 

cidade. Pag. ii4. · 

DO SR, BARÃo) DE !I!Al\IORÉ 

Sobre a construcçno de um encouraçado em 
Londres. Pag. !33 •. 

no SR, HENRIQUE D'AVILA 

Para que sejam pedidas ao governo, pela 
pasta da agricultura, as seguintes ln!or· 
maçoes: · 

t.• Qual o saldo existente na verba- Obras 
publicas - attendldas as designações feitas 
pelo poder legislativo dentro do corrente 
exerclclo, 

1.' Qual o saldo que se nota na mesma 
ve1•ba no orçamento de !883 • 188\, depois 
de attendtdas todas as deslgnaçoes do 
poder tegtslattvo na verba do actual exer· 
ciclo, que Unham de passar para aquillle 
exerctclo. s. • SI r.om a organlzaçao dada ao serviço da 
Jnspecção da lllumlnnçao publica ultima· 
mente, foi excedida a verba respectiva. 

<i. o S 1 por qualquer tórma consta na secre· 
tarla da agricultura ter sido leito por 
aquelle mlnlsterto, ou por sua Iniciativa, 
um em presUmo ao banco da provi nela de 
s. Pedro do Sul, ou pelo menos que tosse 
projectado ess~ emprestlmo. Pag. 5137. 

DO SR. CORREIA 

Para que, pelo mlnlsterlo do lmperlo, se 
peça ao governo a seguinte ln!orrnaçao: 
com ~ue numero do membros daassembléa 
legislativa da provlncln de Mato Groa•o se 
celebrou ses84o em o I' do corrente, e 
toram. reconbecldos os pode1·es de quatro 
novos membros. Pag. ia9, Approvado. 

allvelra Martin• (0 Sr.)- Discursos:· 
Retirada do mlnlsterto e organlzaçllodo novo 

gabinete. ISess~o em !6 de Alató.J Pag, 
130.) (S. EX.•n4o deu o discurso.) · 

allvelra da Jllotta (O Sr.)- Dls.cursos; 
Licença. ao pro!o•sser da academia de bellas 

artes VIctor .Melrelles de LlmiL. (Sess&oelli 
8 de Maio. l Pags. 70 e 71. 

Desobstrucçao e na vegaçao a vapor do rio 
das Velhas. (Sess4o em ·9.) Paga, 80 a 8&. 

1\evogaçao da disposição n. :1 do 1 1' do 
art. 13 da lei n. !6~7 de 16 de ·Setembro 
de 1867. 1'SP-ssllo em li.) Pag. U7. 

Nova clllss!Ocaçao para .as !besourarias de 
fazenda e alfandegas das provlncias. (Ses
s!o em U.J Pngs. U7 e US. 

Convocacao extraordlnarla da assem bléa rro· 
vlnclaf da Bahla. (Sessao em UI.) PaK· 13. 

Reforma da Secretaria do lmperlo, (Sessljo 
em 14.) Paga. U7 e. us. . · ,. 

Licença ao tbesourelro da dlrecforla geral 
dos correlosloaqulm Augusto da costa Fer· 
relra, (Sessao em 111.) Pag. !106. 

Privilegio e garantia de juros para a eon,· 
strucçao de uma v ln terrea no rio Verde, 
(Se8114o em ii.) Paga, 109 e JIO. 

Falia do tbronu. (Se~sllo em 30.) J'ags. iU 
a t\8. 

aortelo de deputaçoes: 
Da que tem de Ir respeitosamente pedir a 

Sua Magestade o Imprrador n destgnaçllo 
do dia e bora para cclebraçao da mlssn do 
Esplrlto Snnto nn Cnpella Imperial, e do 
dia, hora e lognr pnrn a sessao IJnPilrlal,. 
da abertura da 3' sessão da !8' legislatura 
da assemblila geral. Pag. t. 

v 
'VIeira do Rllva (O Sr.) Discursos: 

Eleição de um senndor por Jlornambuco. 
(SessAo on1 16 de Maio). Pags. !69 c !70. 
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Vlrlotu de !Uodelro• (O SJ',) - Discuros; 
Desubsll·ucçao o Jtavoga~no a vapor do rio 

dns VelllliK· (Sessão om 11 d•• Maio.) l'ag, 
8~. (S. l'x. m\o th•u o tllseursu.) 

Extlucçno da companhia de llill'en,Jizes mlii· 
tares o redui•Mo rl~ npl'l'lldizes a!'tllbeil•os. 
(Sessno em li.) Pa~s. 126 o 127. 

Vl•conde de 1\luo•ltlbli (O SJ•,) - Dis· 
CUI'SuS: 

·.• ,l'romo~ocs no exc•·ciio. (Sossno em H.) 
(' Pags. 108 e 109, . 

• 

Vl•conde de Pnronnfluú (presltlllniB do 
conselho) (0 Si',)- Discursos: · 

Uceuça ao pi'Ofessor rla academia de bellas 
artes VidOI' Al••irellns d6 Lima. (Sessao 
om 8 ~e Maio, )l'llg, 69. 

Promoções no exercito. (Sesslto em 11.) 
Pags, III a 113. 

Revugaçao da diKitO•IMo n. :1 ~o 11• do art. 
:t3 rta.loi n. 1!107 iJ,, i6 dtl ~e&embro de 
1867,!Sess~o Pm 11.) Png. 118. . · 

.Vlolen" as do juiz muni~:ipal do Amparo, 
· om S, Paulo. (Ses•ão em 1:1.) Pmr. 1110. 

ConvocaçãoextrauJ'dinaria rla assemhléa pro· 
vluclnl da llnhi:L (Sessao em U.) Png. 
U3. (Retirada do rPquerlmento, Pa~. U3.) 

Denussao do engenheiro nscal da estrada de 
feno das A lagOas. (Sessão cm 12.), Pag. 
I.U. .. 

A. crise mlnesterial (Sessão em tO). Pag. 
176. 

Retirada do minlstcrio e organizn~ao do 
nnvo gabinete, (Ses!\llo em 26.1 Pag, 

. tiS. . 
Falia do throno. (SessAo em 31,) Pags, 270 

a :~n. . . . 
Vf)tnçõe•a 

Releiç:W, anm de serem devolvidas á eamara 
aos d~pulalins, rins prop~slções da mesma 
cantara ns 1~8, 120 e I:H ·,1e 188i, •·ela Uvas 
aos estudantes Cir.ero de Vasconeelios 
Ccsar, Joaquim A~riltino Mendonca SlmOes 
e.Aiberto de Barros Franco. Pag; IQi. 

. Aprrnva~ao rios aJ•tigns do pi'O]ecto substi
tutivo olfcrccirlu Jielns commls,õe's re
unidas de marinha e guerra e IEgisla.;ao, 
sobre. promooões no exercito, salvas as 
emendas do ~~·. Cof!'eia ao arl. 4• ~ do 

• Visconde de lluJ•itlba ao paragrapho .unico 
do 111'1, H', que Iam bom lomm ll[lprovadas. 

. Ficaram lli'Ojnrllcnrlas ns mucnrlns anterior-· 
monte olf•••·ccillas pelos Srs, Sinimbtl, Vis· 
conde de l'nJ'anagu;l o Ju••queira. 

Ficou na tórma do rcglrnenlo re~~~~·vada para 
te•· ui lima diswssa11 e votação. Png. 113. 

Aprrovaçno do l'PIJIIeJ•iml•ntQ olo SI', Dan tas, 
pa1·a quo sa remetta· á enmmissno do ln· 
~enda, para intcrp .. r parecer, u projecto 
do <Pnarto quo revoRa a r11Rnoslç4o n• i 
do l i' tio n rt. ~3 da lei n. 1!107 de :16 de 
~ern1Íihro e 1867 o >O r,~ça ao gúvcruo o 
projecto do l'egnlnrnen o classillcando as 
minas; as!lrn con1o o parecrr do conselho 
do eslarlo pleno, rrue para ~sso IIm foi con· 
vocado. 

Aprrovar,~o rio r·equcl'imrnlo do Sr. Silveira 
da Moita. pa1·a quo so arlle a dlscusMo do 
projecto do scnadu qur antOJ•iza a rever as 
lnb~lias nnnex 1s aos rlecrelos ns. 5:14H do l'i 
dn Ai11'il de 1873 r 0272 do :1 de Agosto do 
1876. estabnloccJHio nova classlflcaçao para 
as 1/trsoumrins de la?.enda e alfandegas das 
provi nelas, n. pnfi•mdn auRmentar ou til· 
minuiJ• o num"I'O dos J'espedlvos ompi'C• 
gados, como fit1· mais cPnvonlonto nos ln· 
tcresscs rio SOJ'I'it;o, devendo sol' submot-

lidas as novas tabellas á approvaçao do 
podor ie«islatlvo, sendo o projecto ro
mottldo 1l l'CS;oectiva r.ummissno. 

APPI"nva~no do l"r.quel·imenlo elo ~r. Silveira 
AIMtins, prtlindo ao ~oveJ•no cópia do de· 
CJ·etu OU acto pelo qual O SI', Pl'esldüilte do 
conselho ordenou a suspens~o da Blle• 
cuçno dn lei do orçamento da provincla .do 
Pemambuco, · 

Re~eiçao do J'Pquerlm~nto do Sr. Martinho 
t;ampos, pedindu no governo cópia das 
cartas rtos genoraes Po1·tmho o senado1•Vis· 
conde de P~iolas, em virtude da• guaes 
foi concedida exuuera~ao ao Sr. llr. Godoy 
de Vasconceilo~ do cargo de pre•hlente da 
da proviucla do Rio Grr.nde do Sul. Pag. ua. · 

Dlscussao do rcqueJ·imento do Sr. Correia, 
pedindo ao governo cópia do neto do pra· 
sJdcntc da pi'OI'incia da Parahyha do 
Norte, pelo qual loi susponso o mnndado 
responsabiil:ar o pl·esidellle da cnmara 
municipal. 

O 1r.esmo s.enhor requer verllal;~oente a re· 
tirada do seu •·equerlmonlo,_ 

Consullndo o senado, consentiu nn retirada. 
Png. 123, · · 

Rejeiçao dos p1·oj~closdo senado, au lo•·lzando 
o ministro do imporia a I'Bfurmar a res
pectiva secretaria do e~tado e o gov••rno 
~ara cont1·ntnr o larrtamento do oxe1·cito e 
aa marinha. Pag. t69.. . · 

ApprovaçAo do roqnerimento verbal do Sr. 
Cone ln, pedindo a. rlllirada do KOU reque
rlmen&o •·oinllvo aos documentos que mo· 
tivarnm a demls.<no do cngtmhe&ro Qscal 
da e"trnda de tcr•·o de Maceió a Jmpe
rntrlz, Francisco Jo>ó. Gomes c~ laç;L, 

Approvaçao tal qual passou ern t·• discussno 
ila pr·opusiçao da cnmn~a dos doputados 
n. U8, de 188:1, pi'OI'OS'·IIIdo a licença con• 

. cedida a Victor MeiJ•elles do Lima, pro
!es~or de pintura hlstorica da imperial 
acndr.mia das beiJas art1•s: Pag. 10~. 

Apj1rovaçao em I' e ultima rliscussno da 
proposla da mesa, dn guarda r.ontlnuo 
addltlo Alfredo Dias L ite pa1·a esso lagar, 
vago po•· morte de Marcelino Correia de-
Sll. Png. t.l6. . -

ReJeição em i' discussão, pnra·serom remel
fidas á cama1 a dos deputados, das propo
sições da enmara dos depu lados : 

N. 6, de !8''8, elevando as congrnas dos des
embar~ndores dr. relaçno. melropolrtana, 
vigarlose coadjuctores das li'Cguezias. 

N. 118, de 1866, concedendo varias lavores 
ás compan111ns conlrnlador.ls, •1ue, sounndo 
a lei Pl"ovincial ''" Pernambuco n. 6'9 de 
to do "AiarM de !86~, empr·ehcndr.rt•m a con· 
sll·ucçao rie cantinhos de lrno pelo systema 
tram·l'oad,destlnndos n llgnr os centros po· 
puiosos 1la dita provinr.ia com ns I'Stnções 
dn estJ·,,da de !erro do Recite ao S. Fran
cisco. 

N, I, d'' 18õ\, alterando algumas disposiçOes 
das leis do lli'Ocrsso criminal. 

Re]eiçAo sem dchnte, rara sc1' l'rmeltlda 11 
otitm r:nmnra, da Pl'llposiç40 da mesma 
cnmarn n. !3:1, tle !88i, I'HVo~nJHio os de· 
CI'Cllls que con~edoJ•:rm privilegio ao ci· 
dndao Jo4o Jo,ê Jlagundos rio llr?.rnde e 
Silva, pa1·n mlt·ernl' a arl'a comprelwndida 
pelos rios Caynpó e Marnnh4o o sons 
nmuentcs, na lll'ovlncla de Goyaz. 

RelelçAo, aflln deSCI' J'CIItotlillil á cnmn m dos 
clcpnt.arlos, da proposiçno lia mesma cn
mara, n. 13. do col'l'enlo nnno, permltUndo 
a Hugo Vieirn Leal n malricuia crn qunl· 
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'\liCl' daR racutd~dos do dlt•ollo do lmperlo. 
I ags. t" e 1111. 

Approvnçao e adopção i'RI'R subir à sancçno 
Imperial da pi'Oposta n. I~H da camarn aos 
rlepntados, concedendo slJis mezes de 11· 
cença a Jonquhn Augusto da Costa Fer· 
relra, thesolll·elro da dtreclol'ia geral dos 
col'l'elos. 

nojolçfto dos projectos do senado: letra,.;, C 
- estabetecenü(J o ordenado e a gratlll· 

XVII 

cn"no qno devom haver os conllnuos dos 
ll·ibunae~ do commercio e os officlaes de 
justiça: letra- E- do senado, determl· 
nando que os esorlvnes das relaçoes da 
Dalila, Pei'Oambuco e Maranbno, servh·no 
como escrlptumrlos nas ~OCI'Otarias dos 
mesmos trlhunaes, e vençam o ordenado 
que tõm os 101 oscrlpturarlos dos trlbunaes 
do COIIIIIIOI'Cio: letra- F-c1•e,1ndo dous 
togares de amanuense na secretaria d, 
relação da côrte. Pag. ra. 
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SUMMARIO 

•' D!S 

SESSÕJ:I~, POR ORDEM CHRONOLOGICA 

DE 27 DE ABRIL A 51 DE MAIO DE 1885 

i• SESSAÓ PREPARATORIA 

'· '· 

EM ~7 DE 'AnitiL 
,,. 

Presidencia do Sr. Barrio de Cote,qipe 

Comparecimeiuo de 3 Srs. Senadores. I ' • · • • • 

Participaçiio de se achnrem na côrte e promptos il comparecer mais ~7. • '· · · ·· · · 
Participação de mais m:n Sr. senador de niio pnder comparecer, por alguns dias, ás sessões. 
Sorteio da deputação que tem de saber,o dia, hora e lo~ar para a sessão imperial da aber· 

tura da a• sessão da 18• legislatura da assembléa geral.- Pag .. L ,. 
•' 

11• SESSÃOPREPARATORIA 
. ' ' : ' 

· , , ·. , ;, . JlM .30 DE'AIIRIL 
!. \ ' 

Comparecimento de 19 Srs. senadores. 
Participação de achar.se · prompto rllliis um. 
Carta imperial nomeando senador 'do 'Imperl.o ao Sr. Dr. FranCisco dó Carvalho Soilrés 

Brandão. · · ·· · ·· 1 • • ... " '· 

Aviso do ministerio do imperio rlnndo conta dos factos occorridos na eleição feita no dia 
2 de Setembro na parochia do Snntissimo Coraç1io ·de Jesus do Larangeiras, em Sergipe. 

Acta da apuração geral á que so procedeu em Pernambuco para o preenchimento da vaga 
do fallocido Sr. senar!or BariiO de Pirupama. 

Additamr.nto ao aviso do ministerio do 'imperio sobre os factos occorridos na parochia do 
Santlssimo Coração de Jesus de Larnngeiras. 

Informações prestadus pelo dir,ctor do'novo mntndouro em Santa Cruz, relntivamentet'ts 
ordens em vigor para o córte do :;:odo nes~e l'Stnb.,lecimento. · 

Aviso do ministerio du lmperio sobre a pnlJlicuçfio dos debates. 
Idem, do mlnisterio de estraug~iros, do llcat· inteirado de que, om virtude de.achnr·sc 

uusonte desta côrte o Sr. Condn do Bat•pendy, est!io actunlmente .servindo de presidente !nte· 
ri no do senado o Sr. Bnriio de Alamnnguapo e do 1.• scCI'utario interino o Sr. senador Francisco 
. do Rego Barros Barreto. · , · . · · 
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IV SUMMARIO 

Remessn do 14' volumo dos discursos Jmrlnmentnres llo Sr. Thiers, offe•·ec1do oo senado 
poJo Sr. Dosno. · .•' 

Autogr11pho da resolucilo da assembléa g-orai nutoriznn~..!l o governo a mandar pagar ás 
irmiis solleirns do fullecitlo ~' tenonle da armada Jouo ~·rancisco de Mello Carvalho, o montepio 
por este formado. 

Autographos sanccionndos. 
Communicnçiio do Sr. conselheiro Lourenço Cavalcantl de Albuquerque, de 16 de De· 

zembro ultimo, de que Sua Magt•stude o Imper·atlor houve por bom nomeal·o pnrn exercer 
interinamente o cargo de ministro c socreturio tle estudo dos negocias dn agricultura, com· 

• eroio • obras J?Ublicas. . . . . . .. . . . · 
Aviso do m111istnriu tln agricultura, declaran.do, em resposta no officio do senado de 6 de 

'i)utubro findo, qno o governo impM'inl niío julga udoptnvel a proposiçiio da camarn dos de· 
. 1iutndos autorizando a vontln tlu seis kilometrus do tenas devolutus âe cada Indo da estrada de 
~ · fem•projectndu entro Vnrgem Ale::re, un Bnhin, e Cachoeira de Pnnellns, em Minas Gernes. 

• 

Jlu mesmo ministerio, devt•lventlu sancclonatb o tlecroto dn nssemhlt1n gernl, abrindo 
áquelle ministerio um credito extr·aortlinnrio nllrn tle ser applicndo á reparaçiio dos es· 
tragos causndus na estrada de ferro D. Pedro II pelas chuvas torrenciaes dos mezes de 
Feverei•·u e Março do annu-findu. · ·· · · · · · · 

Do Sr. senador Henrique d'Aviln, de 8 'tle Janeiro ultimo, com'munlcnndo ter naquella 
data. 1ssumido o exerci cio tln carg"o de ministr" o secrotDrio do estatln dos negocias da agri· 
cultôrn, commercio e obras publica~. para o qunl Sua Magestnde o Imperador houve por bem 
nomeai-o. . . . . . 

Do mesmo mlnisterio, romettentlo, em sotisfnçiio á requisição do senado, constante do 
officio de 111 de Agosto rln anno pussado, cóJrias das informu~ões n~ercn tlo projc~to relativo ã 
concessão do privilegio o garantia tle iu•·os a uma ostruda de ferro entre o ponto terminal do 
Rio Verde, e o Rio Parnahyba, prestadas· pelos presidentes tias provinr.ias do Rio de Janeiro e 
Minas G~raes. 

Officios dos presidentes dns ~rovincins do Pia uhy, Cenrú, Riu Grande do Norte, Sergipe, 
AJngôns, Es)Jírito Santo, Bailio, ~anta Catharina, Minas Gerae.•, Goyaz, S. Paulo, 1\io Grande 
do Sul e Para mi, remettendo collecçiíes do leis promulgadas pelas respectivas assombléns le· 
gislativns, relatorius com tJUe receberam e passaram as administrações e falias com que 
abriram as tliLns nssembléns.- Pags. i e 3. 

3• SESSÃO PREPARATORIA 

Doze officios da camnra dos deputado>, de 27 de Outubro, remettendo diversas proposições 
sobre propostas do governo.- Pags; 3 a iS. · · · 

4• SESSÃO PREPARATORIA 

Ell 2 DE IIAIO • • 
Participação que Sua Mngestnde o Imperador digna-se do receber no dia 2, á i hora da 

tarde, no JIDÇO tla citl:~cle, a deputnçiio do sonn;lo que !Cm do ir respeitosamente pedir no mesmo 
Augusto Senhor a designnçãudo dine hora rlu missn do Espirit11 Santo, na capella imperial, c 
do dia, hora e Jogar da ab,•rtura dn nssemhlén geral. 

Do i" secretario da eamarn rlos tloputatlos, eommunicnndo que se nchnm presentes depu· 
bdos om numero sulllcionte para Ler Jogar a obertnra da assemblén g-eral. 

Do mesmo i' secretario, remettentlo varios projectos de lei. - Pngs. i9 u tí9. 

SESSÃO IMPERIAL DA ABERTURA DA 3• SESSÃO DA t8• LEGISLATURA 

EM 3 

Prrsidmcia do Sr. Barão de Cotc,qips 

Nomeação das drputnçõcs. 
Ch~gail:t tle Suas M:tgest:•de~ e Altezas Imporiaes. 
Fnlln do throno. Pa:.:s. 60 e 6L 
Pnrtreipn<;iio de dons Srs. senudoros de niio poderem comparecer IÍ sessiio, por doentes. 
Offil'ios: tlu presidenta da provincia da Purahyba, romettendo tlous oxemplures do rola· 

torio IJIIu apresentou ú assomblén legislatira provincial em sun sessão exLraordmnrin de Hi de 
F~vcreiro findo. 
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SUMMARIO v 

· Dn Dr. Ántonio Alfredo o~ln Gnma e' Mello, dil llí de Abril ultiino, communicanrlo que 
assumiu a presi<lencia du provl~la da [>arnhy!Ju, na qunlida1le de seu t• vice-presidente. · 

Eloi~iio dá mesa e de variak'commis;õos. - Pugs. 6~ e 63. · . 

ACTA -EM ti. -Pag, 63. 

GM 7 

J 

Quatro officios do t• secretaria dn cnmara rios deputados de ~. communican~o.qnll · 
con~to11 ãquelln camara terem sido snnceionndos o~ rlecretos da assemblén geral que orçftm ·,ls.l -.' 
recei.tas e ,llxum.us despezas rio Imporio paru 1882-_ 1883, e n~ resoluç~es ria mosmu nssembléa_ l,;\..,_.c~
relauvas us snctedarlos anonymas, ao estuduntn Jouo .Tnsé V terra Junror, A á consessiio 'de ra-~ : 
vores a Americo do Castro para a constr'UI~I;iio de erliflcios destin;ulns·il habita\~iio de operu~os • 

. nepresentnçiiu 1!0 engcnhoit·o civil Luiz Teixeira Dittoncourt Sobrinho, contra o Jlrojecto 
envwtlo pela c:.m:1r11 dos dopntailo.~, nutorizan1lo o governo a concmler privilegio, até 60 
annos, o gurantin I] o juros ole ti a 6 '/o, nos pdmoiros 20 annns, sobre n capital ~ue Ctlr re· 
conhocidn necessario até an maximo do t0.400:000D, para construcçiio do uma linha ferrea 
que, partindo de Ponso Alto, termine no Douradinho, passando pelas cidades de Ilajubá e 
Pouso Alegre. 

· Conclusão da eleição das com missões.- Pags. 63 e 64. 

Pnrticipnção do um Sr. senador de não to r comparecido ás ultimas sessões, por doente. 
Demissão do engenheiro fiscal da estr· dn de forro dns Alngbas.- Pags. 6& a 68. 
Licençn ao professor da acodem ia dns brll"s nrles, Victor Mcirelle.• de Lima.-Pags. 68 a 7!. 
Promoções do corpo de estado maior de 2• classe.- Pags. 7:1. e 7~. . 

Informações prestadas pelo presidente dn provincia do Pará acerca do imposto a que estão 
sujeitas as mercadurins em transito entre ns provindas do Amazonas, Pará e as republicas 
limitrophes, e bem assim sob r~ a capilaçiio imposta pelas autoridades bolivianas aos conducto· 
res das ditas mercaolorias. 

Officio dn ministerio do imperio de 7, communican1lo que Sua Afagcstade o Imperador 
ficou inteirado dns pessoas que cornpoem r" ·•a desta camara. · 

Do ministerio da guerra, de 8 do 1r .o mez, remouendo, com destino ao.senado, fiO 
exemplare~ d11 proposta que aprrsrntou .d camara dos deputados, fixando as forças de terra 
para o anno financeiro de t881-t88fi. 

Projecto sobre ileseentralishção. 
Extincção das companhias de aprendizes militares e reducçüo de aprendizes artilheiros: 
Desobstruc,ão e navegação a vapor do rio das Velhas.- Pags. 7~ a 93. " 

EM 10 

Offieios do Sr. Pedro Leüo Velloso Filho, de hoje, communicando da parte do seu pai, o 
senador Pedro Leüo Vclloso, que elle nua pódo comparecer hoje á sessüo por incommodo de 
sande, 

Do I• secretario da com ra dos deputados, de 9, communicnndo os nomes das pessoas que 
compoem a mesa daquella camara. . · 

Do ministerio da agricultura, da mesma datn, devolvendo o requorrmento do engenheiro 
Luiz Teixeira de Diltencourt Sobrinho, relntivo 1í construcçiio de uma e~trada do forro entre 
n cidade de Alfenas, na provincia do Minas Gernes, e um pon_to Jittoral da _de S. Paulo, aco.m
panhado das informações prestudas acerca d1o mesma pretençno pelos pre,tdcntes das prnvtn
cias de Minas Geraes e S. Paulo, bem como do protesto que foi apresentado tiquelle ministerio 
por Agostinho Adolpho de Souza Guimllrlies. 

Negocias do Paraná. 
. Desobstrucçiio e navcgnçiio a vapor do rio das Velhas. 
Mntricula de estudantes. · 
Herva malte.- Pags. 93 a 103. 

EM U 

Otiicio' do ministorio da ai(riculturn, do to ola corrente. mez,, r~mcuon~o em acldiln· 
monto no officio de 9, o requerimento orn ·que n engenheiro Lutz Tclxorrn r) e Dtttencourt. So·.-· 
brinho rofutn as iuforrnuçõos prestadas sobro n protonçiio do mesmo ong-enhotro • 

. · 
.... 

) 
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·.VI SUM~!ARIO 

;~ Do ministerio da gu•rrn, de igual datn, reme ttendo um., exemplar dJ relalot•io npresen-
do li cum11ra dos deputados. 'l · 

Do 2• vic.--presidonte tln provincin do Pinu hy, de 1~ de~bril ullimo, communicando que 
'sumiu a atlministrnçlio darJuella província. 

··•·• Pt·oposta da mesa soure u preenchimento da vaga de um guarda-continuo. 
Par••(·.eres. 

'r:.·gll Vu•nçito.de mnterins .encerradas. 
!I Promnr.ues no ex.nrctto. 

~ .R•;vogÜçãu ~o at'!· 23 'tln lei de 2ti de t;>ezembro de 1867. . . 
·1 Nuvu clusstllca~ao pura as thesouranas de fazenda e alfandegas das provmcws.- Pags. 

3 a H9. · 

• EM i:! 

Reprcscntaçiio do rngenheiro civil Lttiz. Teixeira de Bittencourt Sobrinho, protestinido 
•!Ira o protesto qu~ ao tninisteritt da a:::t'it'ultura npres<'ntnu Agostinho Adulpho de Souzn 
it1111rites, rei3Livo ao seu pedido d<l privi legiu e garunlln du jut·os para n constru•·Çtin,uso e 
zo de um•t estt·udu de f,,r,·o entre AI renas, !111 provinciu de Minns Geraes, ·c um ponto no 
~oral da olu S. P;oulo. 

Diln do Dr. ~l:<ximiano Mar~ues d11 Cnrvalhn, representando contra os ar.tos do ministerio 
iutperiu, r••latiVIIIIWnle à t•ptdemm da fe~t·e amarei III • 

. "'... Oi!lcio do presidente <l11 pt·ovinr.ia de Goyaz. de t:l de Abril ultimo, remettendo dons 
~mpl11res du relntorio apresentado á assemblt!a legislativa dnquelln província. 

Par·Hcert 1S, 
Viul•·nl'ias do juiz munic.ipal do Amparo, em S. Paulo. 

·f·'~ Votn0iio de utalt'rias encerradas. · 
· .. Ci!!'!l Su~peusfio da exntmt;iio da lei do ort~am enio ~~~ 11rnvincin de Pernambuco. 

Dr•missit~ dn president~ da província do 1\io Grande do ::;ui. 
Convoe·•cfto extrl~<.<t'dinat·in d11 nssenthléa pruvineiul da B11hiu. 
Suspensão dú pr••sidente dn cnmara mun icipnl da Paruhyba tio Norte. 

· Altstarn.,ntu dll eltittores na provinda da llaltin. 
Demissiio do engenheiro llscal da e,tl'adu de ferro dn provincia das Alagõas.- Pags. 

~a 1~4. · · 

EM {I~ 

• Commun icnção de um Sr. senadot· de ter e,hegndo á côrte. 
ReiiU"r·imonln em p11rc1'er. 
Anuttlln.,5n de e\ame. d., um alumno da Escola Polytet·hnica. · . 
Extinc<ofÍo dn wmpnnhin do aprendizes mililat·es c redueção de aprendizes nrtilheiros. 
Refumia ~~~ seerctar1n do imperiu. · 
Forn~cimonto pura fardameuto do exercito e marinha.- Pags. 1.21~ a 1M. 

Officios de dous Srs. senadot·es, communicnndn um ter chegado do Minas e que s~ apressará 
, • tis Sl's..;õcs dn senado, e outro Hcha1·-se dutnltc. . 
minbt.,ri" de estnmgl!iros, de 14, •·umell•·ndo um exemplar do relatorio apresentado 
biPa gBrnl. 

presnntaçfio tio on~cnheiro Godofretlo Silveira da Moita, contt·a a p1·etonçiio dtl Fran
Eu~enio c Co,Lat·d para n consll'tH:çlio de unt:t eslradn de ft•rro r1uc punindo do Pouso 

·••-•,.na província tio l\litws, ~iga pelas i"•m•:dia~õcs da cidade da Chrtslina. 
•.i<'cto de respo>La :'t falia tlo throno. . 

He•ILII!rimenln em plll't'Ct•r. 
C11t11pra na Europa do revolvot's pat•a o •·xercito.- Pa~s. 13/i a'lü!l. . . 

.. :· R1•jciçito do wojllcl" d11 senado aut"riwndo n udni~Lro do imperio n rtirormor a sccrotarin 
cslailn o o govemn pnra C<~nll'alar o fardatnent" do exercito e da marinha.-l'ag. :lü!l . 

. ·.' Eleiçito Je Utll seuador por P"rnamlnH·o. Vutuç;io. · · 
·. E' pl'uclanwdo snnndur por Pot·namln!cu u eonselheiro Ft·ancisco de Carvalho Soares 

Branditu. 
,.; ~ouwnç~o Uc um gnat'tln-continno Jlal'll n :enado. App1·ov:uln cm 2n c ultima di~cus~ão. 

··•·.', Lu:otH;n no thr.>our••iro da directoria geral dos correios, .loar1uim Augw;to cta Costa For· 
'reirn.-l'ags.IUU e 170. 

,. ' ' I ,·, 
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SUMMAHIO V li 

ACTA I~M i6 
. ' 

Oficio do Sr. senndor Uch~n Cavalcnnti, dnlado de Pernambuco, de 8 do corrente mez, 
comruunicando que, pOI' motivo de' molestia gravo de sua mulher, niio lhe tom sido possível, 
por orn, COIOimrecer· aus trabalhos do senado. · 

.Pareceres.- Pags.l.70 e t7t. 

ACTA E~l !.7 · 

ParecereR.- Pag. i7l.. 
Obser·v~ções da Sr. Junqueira e do Sr. presidente do sénado.- Pags. !.72 e t73. 

: ,_ 

ACTA EM iB 

, Oficias do Sr. son~dor Chicharro, d~ hoje, _!!ommunicando que, .em consequencia de se 
t~rell) aggravndo seus mcomrnodos de sande, nuo póde comparecer a sessiio de hoje e talvez 
a ma1s algumas. 

Do Sr. s1•nndor do Lamnre, de hoje, communirando que, por incommodo de sande, niio 
compRreceu hontrm 1i srss~o, e n~o pi'•de cumparec~r h"jo o talvez amanhã. 

Do Sr. scm•dor Oclaviano, de hoje, communicando que, por incommodo de sande, não 
póde compnrer.er hoje á s~ssiio. . . . . . 

O Sr. 1• secrelario communicou que o Sr. Visconde de Bom Retiro não comparece hoje 
ti ses~ão por imporliurento. . . 

Pareceres.- Pugs. t73 o i7~. 

SESSÃO: EM !9 

Oficio do mimsteriO do imperio, de !.8, dech•rando que, nnquella dnta, e:~: pediu aviso ao 
presid~ntu da província da Bahia. aOm de lransmitlir informações sohre o nume•·o de el.,itores 
que foram ultimamente alistados 110 7• e 8• districto~ daquella (JI'ovincia, conforme u requi
siciio do sen:•do. 

O Sr. secretario r.ommunicou que o Sr. sen~dor Alfonso Celso niio comparecia á sessão 
de hoje, por imp••dimento.- Pag. !.75. 

Rep•·esentat;ões.- P11gs. 175 e 176. . · 
A crise ministerial.- Pags. 175 e !78. 
Demissúo do engenheiro fiscal da estrada de ferro das Alagôas.- Paga. t78 a 20~. 

EM U 

Oficio do Sr. senador Paes de Mendonça, do hoje, comm unicando que tem deixado de 
compare1:er ás sc~sões 110r achar-se doente desde o dia !.9. 

Do Pr. Joiio Fr·anklin de Alencar Lima, do igual dntn, communicando qae seu sogro:-..· 
Sr. senador Tei.~eira ·Junior, ainda hoje, por achar-se enfer·mo, deixa de comparecerá sessiio. 
- Png. 205. ,,, 

Vutações. · 
Licença ao professor da academia de beiJos artes, Victor Meirelles de Liina.- Pags. 205 c 

206. . 
Privilegio r. ganmlia de juros para a construcçiio de uma via ferrea no rio Verde.- Pags. 

· 206 n ~13. 

EM 2~ 

Olllr.ios do ~inisterio do imperio, do l8 do corrente ~ez, remettendo, em re~posta ao 
oiDcio do !Wnado, 1ie Hi do mesmo mez, c(, pia dos papeis relativos ã annullnção do exame de 
um alumuo du o~col, polyteclmica, pelo dirrclor dn mesma escola; o bem ussim da decisiio 
proferida por aqudle minislerlo sobre scmeih .. nte assumpto. 
. Do m~smn mini~terio, de 21 do dito mcz. declt•rando, em resposta ao ollleio do srnado de 

i7 do ret'erido mez, que cummunicou no presiden!o dn província de Pernambuco, pura os 
devidos l'lf•·itos, as decbões desta canonrn s"brc n eloi~iio a q_ue su pro•·edeu ultimamente 
naquellu pruvinciu, .pura preenchimento dn vaga do fnllecido Buruo de Pi rapamo. 

Jurnmento e posse de urn Sr. senndor pela provincia de Pernumbuco.- Pag. ~~~. 
Ne:::o•·ios de Campinas.- Png. ~U. · 
Vota~i'íos, 

' f 
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' 
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SUMMA.RIO·. 

Ell 13 

omcios do minislerio da agricultara, de ·n,.remellend~4res exemplares do regulamenlo 
classillcando as min1s·a que se rerere o officio do senado de n:do.oorrea.te rnez. ·. _· . , .... 

Do pr·esidenle da provi nela do Plauhy, de !10 de Abril. ullimq, ·remellendo :quatro: exem·:. 
piares dos reialorios apresenladoa á. assembltlalegislali.v4! provlncllll~·em·auai.J81~ile•·exlra·· 
ordiriari•• o ordinnrla do an.no passado, pelo vice·preslden&e, Dr. Manoel Ildefonso de Souza 
Lhnane~~~~Õ!~~~~a~~~. ~1~a6e~fg~quim de al~~ld•.e ~·~ro •. : : \- . . • .. _·· .. _ . _·_. ,, . _ 

,·_ fusli~o~~~~h~~u~:iú~'! ~~~~~~~:1~o 8 PtW .. ~ . dasobslrucçii~ do ~lo Jag~J~r~o? ~~~~~~-~ls~,r~~o d~ .. 
· -licença a um'eonduo&or de i• classe da .eslrada de •l'erro·D;.Pedro Jf;-:-:;pap·;·.tiD,_a;.tJO;; 

. .. ' ' ' . ,. -:. . ·:·:.-- .·, ' . :'·?-:;~:-.. ~ . 
. . · . '. 

. 
. 1.,. 

.--·,:.:., .. 
. '·-:. '· 

. ·~ '. .. 

•· .. 

,' ::·· . . .. '1111111: .. , .• ., 

i •· Offioio do Sr· •. senli~Ór VIsconde de· Pelo~~. ·~~lado de ~orlo ·. :~Bre•• -~8 -~ do CO~III~ .... ·_._ . . .. , .·. . · .. 
. i1181; commuoicando que o senmáu 81_1ado de·:saude não lbe pernil&le eotilpa_recerá'n8181iel'do: ·.:.-· •. ·· -
. corrente ·anno. . ' . . ·.. . . . . ·.. . . . . ,. . . . . :: ·. . . · ... ; . :. ·.· :· ... . ·. • ;· .... 

· ' : Repreileni&Çiiil dos empr~dos da ~airada. d~ ferro o. ;Pêdro JI; elponda·!l:qGe J18~1iJai e 
deseJam rel~livam~tnle ·ao.aeu.m __ owe•pro. · . _ · ·: ". __ · ... · ... _ .. : __ ·:: . .:· · · . , ._·_.· ;''< _:_., ,._".· ,·:,, .:_·_ .. ·, 
· ·:JteqoerJmen&oem paNcer.,.,.;_paga; JJO·e!llt-.. . -·· · .... ··:_ : · . ·· .· · · _, .. .-:·_- . .-, .. ,. ·· · 

· . • . CraíJIIO para. a -•·onslruêçio. de um aoude Do Ceara u·ou&ras novas despezas-do mlnlslerlo: 
dâ;i~trlcuiluru.~ Paga; i~t a.· ii~; ·. ·· '·· .. · · .. . · .. · . ·· 
·· .- .. , jlromooiles DO exereiiO.~ Pag, 1,6., · :;· " · . ·:· 

' . . · .... ,:.:· '"::.· .. :.'. 
· ... __ 

Bll 16 
' ..... 

·. ·. • .9mc1os do Sr. conseÍbeiro . Lnrar,elte · Rodrigues Pereil'll;:: 48.-p do eorreá&e: mel.., eom• 
. •IIIDJIIC8ndo que, por decreiO. d&. n. Sua. Ma~:eslrde· o Imperador boave por bem: nomeaJóQ .. . . ra::~~~~te do . conseib~ . de mlnislro~. e mln~slro e seorelarlo de eala~; ~~~.~~~~~· ~ 

. oosr.; ,Franelsco Anlunea· Maclel,.'.de Igual dala, comniUniC~~ndo que;-pór'deereJõ:ddf.,. 
houve ·por·'bem Sua Mageslade o··lmperador nomea~~o:para·o cargo,decmlpJiJirc(e::HOre• , 
lario de es&ado .dos negocios do imperlo •.. · · · .... · · · '•· .. : .: ·.: .. ·, .... -: _: _.- :. ,, .-:· ··/":':c:'.'·:i;'.:j.'··:-.-::·_ . · 

.. 

.......... 

. ' ': ~-

.".-··. 

,.-:•- :, _._, 

. . Do·Sr •. con.selheiro•Aft'oJiRo:Auguslo Moreira Penna, de lgual·_da&a, aommiiDICJIIIdO::que _ · . 
J~aqueiJa dali .assumiU. O, exerci~iO ~O Cll rg(! de· III lnlslro• e• 18arela~IO. de e& lado. d.OB' -negociO&·. da :i : . . . · . . { 
agriculluro, commerc10 e obras_publlcas, p11ra o qu·at boave 'por bem Sua llagea&ade o lmpe.- • ......... ·. ·.,·'1. 
rador nomeai-o, por· decreto de iii do corrente mez. · · . · · · .'·:' 
· Do Sr. conselheiro Anlonio de Almeldn e Oliveira, de Igual data, commanicando que, · .... ' . ,. : : .. ·.··-~'· !_ 

· naqurllu da la, entrou no exerciclo do cargo de.miols&ro e secreturlo de cslado.dos neg~!o~_·d(,< _ . , • 
''IJlOrinha; para. o qual. rol nomeado. por decreto·lle tt. do preaen&e._mea. ·:· ........ ·.. : ...... ,,,.:::,;-:.: :, · , 

1 Do Sr. conselheiro Anlonlo Joaquim Rodrigues Junlor, .de Igual dali; communiealldo qne · ·.- .. : . · .. . 
Cilll Ma~cs!ade <O Ir_nperador _houva:. porbem_ •. por decre_l_ ~.de b __ on_'_ em_,.>IIO_ m_._ e_ ·_-~:~~.·_·._:._·_ '··ll. ~'-ro. -~· • .,___ . . . ~ 

. se~relar~o de estado dos negocros da gnerra.- Pag.- 1111 •.. · .. . . .. . . .. . , ·-·· ... ·• . · · ' ·· · · ·~ · 
·R<llirnda do min lsterio e organiza~o do novo gabinele,;;;. Paga. !iii a 130. ·. ,:.: · · :: .. ·. · 
Um em presUmo nas provi nelas do Rio Cirande do Sul e _crediiO para a c~naíi'UCQI~ ~e UID ·'i 

açude no Cearú.-~Pag. i30. : . . ·. . . . .... --.. . . .. ._ : .. _ , .,, :_, . 
. ' . ' - ' ' .. ',, ,' '.' ., . • ;h, •.• ' •· . 

a.i8 
. ,•. 

. <~---: · .. ; 

Officlos do Sr. senador .Francisco de Carvalho Soares Brandilo.' de 'IIi, cÔmmunloando 
que . naquelln dnla tomou poss~ do cargo de ministro e secrelorio ·de e& lado. dos oegoclos 

· estrpngelros, paro o qual foi nomeado por Suo Mageslode o Imperudor, ·p_ordeorelo de~~~- do , 
dUome~ •. ·' . · ,. ·- ...... . : 

· . . Ou Sr. conselheiro Francisco Prisco do Souza Pal'lliso, de Igual dali, oommunloando qne, . 
por decrelo de ~~ do referido. !Dez, houve por bem Sua Magestade .o Imperador nomeai-«!·]IPr& 
o cargo· de ministro e secrelnr10 de ealado dos negoclos da jusllço. . · · · .·.· .. ·. .· . . . _ · 

JilO minislerlu do jusliçn, de 13 do co_rrenle mez, remeuendo, para serem dlatrlbnldolí' por 
esla cumara, 611 exemvtares do rela10r1o ·apresenl_ado por aquelie mlnlslerlo ·na presente 
seasiio.-Pag. 2at. 

Parecer· ...; flag .. i3t. . · 

• 

CrmstrUC\'iio de um encouraçado em Londres.- Pags, t3l a :133. 
Credilos para açudes e oulras despczns.- Pags, :!33 a ~37 •. 
Volnção. - Png. 238. · 
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Officio do ministerio do imverio, de 28, communicaudo ter Sua Magestaile o Imperador 
ficado inteirado do haver prestado juramento e tomado assento o Sr. conselheiro Francisco 
de Carvalho Soaros llr'IIDdiio, senu!lor pela provinciu de Pernambuco.- Pag. 238. 

Illo~:al reconllocimonto de membros da assemblén legislativa de MaLio Grosso. - Pags. 
j38 o 239, 

Dospezas com o congresso do instrucção publica. - Pa~tS. 239 o 2~0. 
Remoçüo de um ,iuiz de direito nas Alagõas. -Pags. 210 e 2H. 

Parecer.- Pags. ~41 e 2~2. 
Resposta ú falia do throno.- Pags. 2i2 a 260. 

EM 3! 

Observações do Sr. presidente.- Pag. 260. 
Jlalla do throno.- Pags. ~61 a 275. 

ANNEXO 

Dous discnrsns illlor;raes dos Srs. Fornandos da C:unhn e Nunes Gonçalves. 
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SENADO 

1• SESSÃO PREPARATORIA 

E11l 27 DE ABRIL DE 1883 

Pt·.esidcacia do Sr. Bal'tto de Cotegipe 

A'a li horas da manh:t o Sr. p:residenlG v.Ul'in 
a sass!l:o. 

Fez-se a ch:unad:J. o n.charf\m-se pr'sontes tr0s 
Srs. sena.Joros, n saUor: Dariio do CoL0glpG, 
Visconde de Bom R_tit·u o Viscundo deJuguary. 

O SR. VIsCONDE DE Boi\1 RETIRo servindo do 
fo secrcto.riD, parti<'ípou r_ttlO ach:un-se n-:sla 
côrte. e promptof! a compflrN~Or ás r:PssÕt'lS os_ 
Srs. senadol'CS Alfonso Celso, Cruz 1\Tachado, 
Chicharro dp. Gama, Barão da Lnguna, Barão 
de Marooró, Avilu., Do Latt1are, .T:l.guaribc, 
Bal'l'OS Barl'cLo, Tci::i.eit•a Junior, Viriato do Me
deiros, Mejra do Vn.sconcellus, Cal't•Ko, Fet·
nandes da Cunha, Cunha. o Figueiredo, Sll
veira da Motta, Lnfayette, c~stt•o Carr~irn., 
Luiz Carlos, Luiz F~·Iipp~, Correi:t, Da.utas, 
Leito Vello,o:~o, Visconde de Abaet0, Visconde Ué 
1\íuriLiba o Viscond·~ dC Pa.rana.guá; c outro:sim 
qUe o Sr. soria.lor GoQofCommunicou·:-qu-o-estt\ 
proropto a tomar parte nos trabalho~. ________ _ 

EXPÉDIENTE 

O mesmo Sr. I <J scrretario ICu um officiO do 
Sr. Viscondo do Nicth!roy, {le hoje, parl1c1~ 
panda que, por incommodo de s·tude, não põclc 
comparecer por estes dias à3 sessões, o que 
fará logo que o sou est:>da d•} s~ude o p••rmittir. 
- Intoira.J.o. 

• 
• • • 

• 

O Sr... PRESIDENTE dissa guc, achando-se pre
sente n.u.mero suffi.ci:ento do Sra. senadores 
parJ.. ahrir-=se a ussemblda gerallegishtiva, ia 
officw.r-sa ao governo, p:->lo ministerlo do im
pnrio, polindo o dia, hora o legar em qu0 Sua 
1',Ltg,}st3.do o Imper1dor se dignarJ. de receber 
a rl?put~l\-ão que ~em do it• rcspcitosamonte 
pt~du: ao mesmo ~'\ugusto Senhor a desig-nação 
do dm o hora. para a.cdebração t:a rnissa do 
Espit•ito Santo, na capelln. imperial, ,, do dl_aj 
hol'<l e logar pfll'[l. a eeS"-sã.::. imp0rial da abertur:J. 
Ja 3::.. se~são da 18"" legishlura d:'l. assombléa 
geral; e he!u assim que ia offieiar-se á- ('im:lra 
dos Sra. deputado.:;, c lillmunicando igualmente 
f]UC ha. num('rv sufficiento do 81's. senadores 
para funcc:ono.l'. 

Em seguida ÍV\'am sorteados para. :1 dita dc
]_"Jtltação os Sra. Jaguaribe, Barro, Barreto 
Castro Carreira, Vhconde de Mul'i tibn .Aifons~ 
C~loo, Corrúa a Luiz Carlos. 

1 

O Sn. PnEBIDENTE convidou cs Sra. senadores 
para sn reunirem no db 30 do corrente mcz 
ús mesmas hortts, ou amanhã, si houver commu2 
nicéi.ç.:'to de r1uo Sua Magestado o Imperador 
receberâ. a deputação neste dia. 

Lcvantou-BJ a sesst1) ás 11 1/2 hot•a.'> da 
manhã. 

• 
• 

• • 

• 
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2• SESSÃO PREPARATORIA 

EM 30 DE ABD.lL D.E 1883 

Presidcncia do 81·. Barão de Çotegipe 

A's H lwras da manb.J: fez~~-Ju a chama la e 
acharam-!'),~ pr.·snnt•-.-s 19 Srs. senalor.;.s, a 
sab8r: Barão Je Cotuglpe, Cruz Maeharlo, Barão 
de Mamanguape, Barão Je Mamoró, Carrão, 
Barão d:t Laguna, Barros Barr.,to, de Lamare, 
Castro Carreira, Viscon !c ,lo Bum R:J~:.ro, Luiz 
Carlos, Dant:J.s, Oclaviuuo, II·~uriqul3 J'Avila, 
Lafaydle, L·_·ão Volloso, Luiz Felipp''• Vis
conLle J.c Muritiba c Viscoule U.e Jaguary. 

0 SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 

Leu-se a acta da s~s':!~O anterior, e, n[o ha
vendo qu~'m sobre dla iizessoJ observações, 
deu-se por approva la. 

O Sn.. 1° SECRETARIO Jou conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios: 

Do Sr. senalor Jeronymo José Teixeira Ju
nior, de 29 do corrDnte m'-'z, communicau,[o 
que SP. acha promrto pttr<l comparec-Jr ás 
scssõ:=>s .- lntoira,lo. 

Do Sr. Dr. Francisco d<) Carvalho Soares 
Brantlão, enviando para o fim COllVl'lli<~U~G a 
carta impr_•ria.l pda tlual fui nomcatlo senador 
do Imp~'rio pela provinda d1~ Pl·rnambuco.
A' commis"lli:O do constituição Mm urgoncia. 

Do ministerio do imperio, de 6 d<J Novembro 
ultimo, remottendo, ,_,m respo~la ao officio do 
senado, de 29 de Setembro ultimo, o officlo do 
presidente da provincia de Sergipe, ao qual 
acompanha cópia da rGpresentação que lhe di· 
rigiram va.rios eleitores .la parochia do Santis
simo Coração d·) Jet<~us de Larangriras, sobre 
factos occorridos na eleição a.lli feit::t no dia 2 
de Setembro .findo.-A quem f,·z a requisição, 
devolvendo depois á mesa. 

Do mesmo ministario, de 13 do dito mez dp 
Novembro. remettondo a acta da a.puraç.Iro ge
ra.l da eleição~:~. que se proce!ileu na provinctfl. 
de Pornambuco, para o preenchimento da vaga 
do fallecido senador Bu.rão do Pira.pama, e a 
lista triplice, resulLanb da dita apuraç.to.
A' commiss[o de constituição, para dar Q_arecer 
com urgencia. 

Do mesmo ministerlo, de Z7 do referido mez, 
remettendo, em additamento ao o:fficio de 6 do 
dito maz, o officio Jo presidente da provincia 
de Serg-ipe, em que se prestam informações 
Mbre os factos occorridos na eleiç[o a que se 
proceden na parochia do Santissimo Coraçllio 
de Jesus de Larangeiras.-A quem fez a requi
siç!o, devolvendo depois á mesa. 

Do mesmo mi.n.isterio, de fi rle Düzembro ul
timo, remettendo, em satisfação áO officio do 
senado, de 26 de Setembro ultimo, cópia das 
informações prostadas pelo director do novo ma-. 
tadouro cm Santa Cruz, 1•elati v amonte ás or
dens em vigor para o córte do gado nesse esta
belecimento, acompanhadas de cópia do officio 

o 

o 

o 

Ua Illrua, camara municipal1le 21 de Novembro 
pro-s.:imo passado.- O mesmo destino. 

Do mesmo mini.sterio, de 3 de Fevereiro do 
corrente anuo, communicando para os fins con
veni~ntes, que, tendo consultado RO ministedo 
da fazenda, á cuja diapnsiçlto ó posta em toJ.os 
os- exercicios a quantia destinada á puhliC'açâ:o 
dos LlGbJ.tos Lla. camara dos senadores, si podia 
correr, por ~'asa quanLia, a de'>~)eza com a dia~ 
Lribuição de leis que devn sar feita à mesma c a~ 
mara, visto y:ue, t'~ndo sido reduzida pelo poder 
legislativo a 1:200$ a consignação de 10;000:1;, 
para. tul fim, votada na verba - Secretaria de 
estado-, não tinha aquellc ministcrio fundos 
sufficientes para occorrer a taes despezas. -
A' mesa. 

Du mini~:~Lerio de eatranõeiros, dl3 U, do Fe
vereiro do corrente anno, communi<'ando fil·ar 
inteirado tle que, em vi.rtnde de achn.r-se au~ 
sente desta côrte, o Sr. Cond.-, de Ra,_'pend.f, 
estão actualmente servindo Je pl'esidente inte · 
rino do senad0 o Sr. Barão de 1\'Iamanguape e 
de to secreturio interino o Sr. senaJor Fran
cisco do Rego Barros BJ.rreto.-Intoirado. 

Do mesmo ministerio, de 12 do corronte lllez, 
remettendo, em additament.o lOto o.fficio de 26 de 
Julho prox:imo passado, o 14" volume dos dis
curBos parb.mentares do Sr. Thicrs, olferecido 
ao senado pela Sra. Doane. -Ao archivo e 
agradeça-se. 

Do minisLerio da marinha, de 6 de Novemklro 
ultimo, devolvendo sanccionado um dos auto
graphos da resolução da assembléa gerul auto
rizando o governo a mandar pagar ás irmãs 
solteiras do ÍcJ.ll'.}Cido 2° tononte da. armada 
João Fraucisco do Mello Carvalho, o montcpio 
por este furmado.- Ao n.rchivo o autographo, 
communicando·se á outra camara. _ 

Do ministerio da ·guerra; -de 15 de Fevereiro 
ultimo, communicando achar-se inteirado de 
haver assumiJo interinamente a presidencia do 
senado durante o impedimento do Barão de 
Cotegip<3 o 2° secretario Barão de Ma.rutJ.n
gu::tpe e bem assim de achar-se servindo tam .. 
bem into~rinamonte o cargo de :1° secretario o 
Sr. senador Francisco do Rogo Barros Barr<Jto. 
-Inteirado, 

Dn ministerio da agricultura,,1e 28 de Outubro 
ultimo, devolvendo s<tnccionados os autographos 
das resoluções da assembléa geral, autorizando 
o gov~rno a conceder um anuo de licf'nça a 
José Agostinho BarbosJ., e garantia do juros 
á companhia estrada de ferro .Mogyaua. -Ao 
archivo os auto~rapho:~, communicando-se Á 
outra camara. 

Dn Sr. conselheiro Lourenço~ Cavalcanti de 
Albuquerque, de 16 de Dezembro ultimo, com
municando que Sua 1\hgestade o· Imperador 
houve por bem nomeai-o para exercer interi
namente o cargo do ministro e eecratario de 
estado dos negocias da agricultura, com.mercio 
e obras publicas.- Inteirado. 

Do ministerio da agricultura, de 21 de De~ 
zembro ultimo, declarando, em resposta ao offi
cio do senado de 6 de Outubro findo, que o go .. 
verno imperial não julg& adoptavel a proposi
ção da camara dos deputados autorizando a 
venda de seis kilometros rle terras d8volutas 
de cada lado_ da estrada de ferro projectada en-
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tre Vargem Alegro na provincia. da Bahia e 
Cachoeira de Pancllaa ll't de Minas Get·aes.
A quem fez a requisição, devo! vendo depois 
á mesa. 

Do mesmo ministerio, de 23 do dito mcz, 
devoh'endo sanccionado o decr0Lo da assemLl~a 
geral, abrindo :l.quelle rninisterio nm ~redito 
e:x:traordinario afim do o:er applic,do á repn.ra~ 
çlo dos estra.gos causalos à estrada d" fel'l'o 
D. f',·Jro H rwbs chuvas torrenciaos dos mc
zes a .. _, Fevereiro,. Março do anno findo.- Ao 
archiyo o autographo; eommunica.nJ.o-se :l. ou
tra camara. 

Dt) Sr. senador I1enri1u•• d'Avila, d 1 8 JfJ 
Jan,.lro ultimo_, communicando L·-~r na·J.Uclb 
da la a'')umido o exercido r lo cargo a,~ ministro 
e secretario de estado dos negocias da agricul
tura, commerci0 e oLras pul.Jliea.-~, l'ara o lJ. ual 
Sua l\hgestadc o Imperador houvo por bum no~ 
meal~o.- Inteirado. 

Do ministerio da agrlcullura, -l'J 13 du F,,ve
reiro ultimo, dochu·ando qur· se achava intei
rado ,Je lmvcr sido, dut•ante o impodim,·nto do 
Sr. Barão de CoLegipo, occupnda interinamen~o 
a pr0sidencüt do semvfo p1•Jo Sr. Barão de M:\
manguap •, :'!ervindo de 1o :,wcretario int ·l'ino o 
Sr. senador Francisco do R_ go Barros Barreto A 

-Inteirado. 
Do m ·smo ministe1·io, dH ô d" Março ultimo, 

remett,·ndo, om s:H;sfaçãu á r•?.qui:;'ção doso
nndo eomtante do of!ic'o de 1·1 d'J Agoslo Jo 
anno passado, cópia~ das informações àcerca 
do proj:·cto ri_>lativv á cone ·s...,ão !lo privilegio e 
garantiu dn jnro<; a uma f'stra·.in de ferro entre o 
ponto terminal do RioVordl3, c o rio Parnahyba, 
prnst •da"l pelos presirlente~ <las p'~'ovind::t.s do 
Rio de J:1neiro e 11in::ts tJeraes.-A quem fez 
a rf'quislçrio, dev ·h-end·_) (!epoi~ à mesa. 

Offieios dos presidentes das proyinf'ias do 
Piauhy, Coar.1, Rio GrJ.nde do Norto, Sergipe, 
Alag•Jas, Er::.piri~.o Srmto, Bahia, Santa Catha
rina, 1\Hnas GerMa, Goyaz, S. Paulo, Rio Gran
de do Sul 0 Par.1nâ, remetlendo colloccões 
de leis promulgada~ pelas resp•~C"Livas u.ssem
blêas legislativas, relaLorios com que r~ceberam 
e passnam as administrações e falias com que 
abriram as ditas ass·_•mUléa~>.-Ao archivo. 

O Sn.. PnEi:;IDENTE convida o~ Srs. senadores 
para se reuuiren:i amanhã is mesmas horas. 

Levantou-ao a sesslio is 11 i/2 horas da 
manhã. 

3• 3ESSÃO PREPARATOR!A 

EM i DE MAIO DE 1883 

Prcstdcn.cia do Sr. Ba/'ttO de Cotegipc 

A' s ii h0ra.s da manhã fez-ae a chamada e 
&charam-se presentes 1.5 Srs. sena-dores, a 
saber: Barão do Cotegipe, Cruz )..!achado, Barão 
de !\:Ia.m-oré, CarrliO, Lafayotle, Visconde de 
Bom j1etiro, Luiz Carlos, Visconde de ALaeté, 
Junquoira, Barros B-1rreto, Visconde do Muri
tiba, Correia., Visconde da Jaguary, Castro 
Carreira e Luiz FclipiH:J. 

• 
• 

O Sr. presidente al1ritt a sessão; leu-se ã. 
acta d3. ses~ão antecedenle, e, não hayendo q11em 
sobre ella fizesse observações, dou-se por ap· 
provada. 

0 SR, 1° SECRETARIO deu contll do seguinte 

EXPEDIENTE 

12 officios do tõ secretario da camara dos de~ 
pnts.dns, do 27 de Outubro ultiJIJO, rem,~ttendo 
as seguintes 

P1'oposições 

Emenda, approvnda peb. camara dos depnta
dos, :i proposta do governo, que augmenta de 
314:181$030 o crelito concodido p·~lo decreto 
n. 3022 de 12 de 1\ovL·ruLi'u de 1St!O, Rara as 
oln·as de ülllancipação das colonias do EsLado: 

Acrescent.e-ae no lagar competente : 
A assemblêa geral de c rela : 
Arl. 1. 0 (CornO na proposta.) 
Art. 2. o (Como na proposta.) 
Art. 3. 0 (Como na pt•opo.sta.) 

Paço d3. camara dos depntados eru 27 do Ou
tubro de 188'2.-J. R. de Lirna D-aat'trJ .-Jotto 
da Maua Jfaçhado.-Leopoldo _':ugusto de 
Jiello Cunha. 

Augustos e dignissimos senhor.:s represen
tant•_ s úa nação. 

O decreto n. 3022, de 12 de Novembro Ue 
1880, aUriu ao ministerio a meu cargo um cre
d: tv ex.traordinario lo 1. 352:843:U70 para ser 
applicad0, nos e:x::•~rcicio8 de i880 - 1881 e 
18di- 1882, aos trabalhos necessarios à eman
cipação das coloniua do Estado, situadas nas 
províncias do Espidto Santo, Paraná, ~anta Ca
tharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Realizado em part'!· estu plano p,_,la emanci
pação das colonias Angelina, Azambuja, Blu
monau, ltajahy e Principe D. Pedro, na pro· 
vinci.a de ::;anta Catha1·itu1, c Assunguy, na 
provincia do Paraná, n:lo foi uem será possiYel 
ullimar, ate o fim Lle Junho próximo, quando 
termina o prazo marcado pelo sobreJ;to decreto, 
os trabalhos iudispensaveis para que posf'lam 
ser entregues ao regimen commum, om con
dições sati.sfactorias, os estabel._,cimentos colo
niaos que ainda se acham sob a adm.nistraçã:o 
do Est.a lo. 

Só tendo começado nos ultimos mezes de 
1880 - 1881 a e:xecuçào do :,~.Iludido plano, e, por 
outt'o laJo, não tendo corrido f!woravo:;is ases .. 
taçõe.s para as obras em andamento, O neces
sario vos digneis de conceder que possam ser 
empregado.:;; no exercício de !882 - 1883 os 
saldos que ontão existirem do mencionado cre
dito, bem como o que ora venho ped.ir-vos e é 
justificado pela seguinte oxposição: 

C'OLONIAS SITUADA~ NA PROVINCI.!. DO ESPmiTO 
SA.NTO 

Tendo silo emancipa-do o nucleo do Castello, 
fundado nesta pr~vincia em 1880, quando foi 

• 

• • 

• 

• 
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mister colbcar immigrantes que se achavam 
em viagem para o Braúl, ao ser suspensa a 
oxecuçtto do decreto n. 3784, de i9 de Janeiro 
de 1867, r0sb. entregar ao rcgimcm commum. 
a colonia. de Santa. Leopoldina, funJ:.~.da em 
1857 c hoje formatla pPlos nudcos do Purto do 
Cachocii·o, primitivo perimalro d·'l. -colonia do 
Timbuhy, annexado Gm 1874, o de Santa Cruz 
a.nne:x:ado om 1877. 

O nuclco do Castcllo não havia RiJo contem
plado na di.'ltribuição do credito p(ldido p:u·n a 
emancipação das colonias. Tratando~so, porém, 
de um cstabelecimenlo bem situado e dotado 
de outras condições de prosperidad~~, e reco
nhecida a convoniencia de ultimar o alarga
mento da est1•ada. q ll~ o liga .1 viação geral da 
antiga colonia do Rio Novp, foi autorizada para 
cstn. obra a despeza dé 10:032$, pot" conta dns 
saldos r1ue devo deixar o credito diBLribuido :is 
provin<'Ül.s do Paraná o S:1.nb Cathat•ina. 

Parn. as obras da colonia de Santa Leopol
dina, fui consignado o credito de 152:874$425 
cm qno primitivament,~ for-;un orçadas. ' 

Prop•1z, entr,:t:.mto, o director Luiz Ca\'111-
cantl Je Campos i\lcllo um projecto qne, ten
dendo a melhorar as condições dosfavoravGis 
do:; nudoos do Timbuhy o S::mta Ct•uz, torna
riam necos~ario um accrescimo de d'Jspeza até 
o valor do 314:550.f810, só levando cm conL8. os 
melhor-amentos que reputa urgentes. 

Este projecto nã:o foi aceito, nem me pn:rece 
aceitavel, p•1l'·]Ue os nucloos do Titnbuhy e 
Santa Cruz, aquello quMi completamente aban
donado, o este mal situt.~.do, pouco poderiam 
melhoNU' com as obras projectadas. A este 
respeito offi~roço-vo~ a inforrntlçã:o constante do 
o:fficio da in~pr>ctorin. geral du.s torras e coloni
sação de 17 de Janeiro uHimo_, ·c aguardo vos 
digneis de deliberar, se,gundo em vossa sabedo
ria julgardes convir nos inter.:sses do estabele
cimento de Santa Leopoldina. 

II 

COLONTAS SITUADAS NA PROVHiCIA DO I'ARAN.\. 

Vão adianLados os trabalhos preparatorios da 
emaneipaç!ío da.s colonias situad:.ts nesta pro
vincia, tendo já sido entregue a do .Assunguy 
ao regimen commum. Deixou-se, todavia, do 
construir por dcfieicncia do cre li to a ostrJda 
que d:we ligar a séde deste estabelecimento á 
cidade de Antonina c, So?ndo ncccs.saria a mesma 
estradn para facilit:~r a oxporG'lção dos produ
ctos dn coloni:l c assim completar o seu systema 
de viaç5o ext•.:rua, \·onho pedir-vos para este 
fim o credito dc 60:000$000. 

Sitaada a 800 metroa acima do nivol do mar, 
tem um peT'imP.tro c~lculado om. 1.413. 920 me
tros quadrados, a colou ia do Assunguy dispt:lo de 
ftJrtil teaitorio banhado por varios rios. A falta 
do viação regular ha sido a causa principa~ do 
atrazo dosto esb.l.belt:cimento que. entretanto, 
pódG constituir~se com o tempQ um grande nu~ 
eleo de população. A estrada que o deve ligar 
ao porto de Autouina contribuirá, certamente, 
para o~ te fim. 

• 

• • • 

III 

COI.O!>.'IAS SITUADAS NA PROV!NCIA DE SANTA 
CATHARINA 

Acham-se emancipado.'! todos os estabeleci
ment 1S colonin.es desta provincia, e roais cedo o 
teriam sido si õs trabalhos prepara.t.orios não 
houvossem sido difficultaJos por enchonles dos 
rios Itajahy-a.ssú e Itajahy-mirim. 

Estas enchentes dctermin[l.rarn despez::~.s de 
caracter oxtrJ.ordinario, a que foi mister oe
correr por conb do credito concedido para a 
em~ncipa.;:.ão das colonias, _sendo. quo cm tempo 
ped111 o governo, cm proposta a1nda pendente 
de vossa. deliberação, a consigno.çlio necessaria 
á rcparaç.ão dos estragos. 

Sendo tacsdespezas estimadas cm 205:492$333, 
foi deduzida ~St<t quantia do crodilo concedido 
pJ.ra a emanc1pação, que terá de sei" indemni~ 
zado por estorno, logo que a resolução pendente 
hoU\'er sido conve1•tiJa em lei. 

Effectuada esta indemniz9.ção, o credho dis~ 
tribuiJo á provincia do1 Sanb. Catharina para a 
emancipaç.ão das suas colonias, no valor da 
648:178$168, podcl"á. deixar poqueno tJaldo, cuja 
liquidação ainda n1Io se aCha terminada. 

IV 

COLONIAS SITUADAS NA PROVINCI.-1.. DE S. PEDRO DO 
RIO GR!NDE DO SUL 

A em~ncip~ção das colonias desta provineia 
ha silo rct::u·d:lla pelas razões que constam do 
offil'io da inspo~torla geral- das t -rra~ e- coloni
saç:lo, de 24 de Janeiro dest'J anno, e cm vir· 
tude Je torem sido deficientes os orçamentos 
que serviram de base a distributção do~ cr0ditos, 
careC'em de supprimento os destinados ás colo
nias Condo d'Eu, D. Izabel e Carias. 

O acima citado officio contóm a este resp•=áto 
t•Jdas as des••javeis informações eompl.,tada'-l 
prlo di' 30de Março ultimo. 

Est•·a tr~'s csta.lHdccimentos, contàndo grande 
numero de imroígrantos ~~ olfr>re<'endo eondiçõ·~S 
de proapr>t"idade na fnrtilirlade do seu solo, não 
pod•·riam srm inconvenirnte S"'r entrPgurs ao 
rcgimen commum com a imperfeita viação do 
que Or.'l. dispoem. 

A' vista do exposto venho, do orJnm d'< Sua 
Mage~tade: o Impl"tado-r o na fórma da lei, su
jeitar~vos ã. -seguinte 

• 

PROPOSTA 

Art. 1.0 E' :1ugmentado do 314:184$630 o 
credito concr.dido pelo dPerr:to n. 3022 de 12 
de Novembro de 1880, para as obras nec~ssaria!'J 
á emancipação das colou ias do EstaU.o. 

Art. 2.0 As~aim o crl'dito agora. decretad1> 
como o s11l0 do anb·rior podorão ser empr::-
gados no actual e no proximo futuro os:ercicio. 

ArL 3.o São revogadas as disposit;'ões em 
contrario. 

Pa.lacio do Rio dA Janeiro cm 24 de Abril de 
i882.-1lf. Alves de 1ii-·att}o. 

• • 
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DEMOXSTR..\.ÇÃO DO l!:STAD·1 DO CREDITO CONCEDIDO PAnA A E).XANCIPAQÃO DAC:: COLONIAS DO ESTADO E 
DO QUF:: AINDA SE FAZ NEOESSA.RIO I' .ARA. O MESI.\IO FIM 

Credito do decreto n. 30:?2 Uo 12 de l\ovembt•o 
do 1880 .............................••. 

D~·::.pe;;O. autori:&ada (] efft.Jctw~da em parte 

Espirita Santo 

Nucieo do Castollo ........•••.••••••.•••••••• 
Santa Leopoldina ....•.••••••••••.•••••••••••• 

Paraná 

Nucleos do zo distr-icto ...................... . 
Assunguy ......••••••..•....•.. ····~······· 

SanLo. Catharina 

Angelina. ......•..••••...••..•••••••.• ··•••·· 
Azambuja.. . . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• ~ .._ ••. 
BlunH:lnau ..•••.•....•...••.. •• • • • • • •. • · • • • • · 
Itajaby e PJ.·incipe D. Pe.lro ................... .. 

S. Pedro do Sul 

Ca:r:ias •.••••.•••••••••••.••••••• ; .............. . 
5ilvcira. }.lartins .......•..•••...•••..•...••• 
Conde d'Eu o D. lsab !I.., .................. .. 

Dcspez.:t. offl!ctuada. na côrto com ajud::ts do 
custo, etc ....... ~····················~~-·~ 

Sald·) sllj"ilo á !iquhllção ..•••..••• , ...••••••• 

Não arJ consid·•ram as d..;spnzaq l"ffPctltadas 
em Santo. Ca.thari.n'1 com a rcprwação dos damnos 
causaàos p('las inundações, visto turem de s~r 
ind,..,mnizadas as mesmas despezas pelo credito 
p·"ndcnt ~da camar.:~. dos Sra. deputado:J. 

Despeza po;· ejfec:uar 

16:052$000 
152:874$425 

.1ü:ÓOQ~OOO 
!12:40~932 

. 66:355!'930 
120:817 950 
327:762 388 
133 :241:)900 

106:524$000 
81:260$575 
81:065$600 

Conatl'ucção da ostr.1df1 quCl deve ligar a sé18 
da colonia do Asaunguy !lO porto d0 Auto~ 
nina...................... . • •• . . . . . • • • • 60:000;0000 

Viação du. colonia Ca:I.iaa......... ....... •• .. . .. · 35:476$000 

Viaç:ro 1"\Xt~rna o interna das colonias Conde d'Eu 
e D. lsabul, r.Jctifico.çã'J d'J lol0s coloniaes, 
etc., segundo o orçamrnto do engenheiro 
José Alvares de Ará.ujo o Souza........... 216:834$400 

Eventnacs .................................... . 5:000$000 

Credito noccssario, deduzido o saldo acima dc-
mon::;tro.do ........••......•......... ~ ••.. 

168 : 920$425 

253 :402$932 

648:178$!68 

2(\8:850$175 

. iO: OD0$000 

!. 352:483$170 

----- 1.349:357$700 
3:125$770 

·317:3!0$400 

3!4:184$63Q 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 24 de Abril d•J 1882.-M. Alves de Araujo . 
• 
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• 
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DOCUMENTOS A QUJJ: SE REFERE A PROPOSTA 

N. 1 

lnspD.ctoria get•al das terJ'as o colonisaç!ío.-
Rio da Janeiv, 17 de Janeiro J'! 1882. _ 

111m. o Exm. Sr.- Com o presentr~ officio 
apresso-mn em passar às mãos do V. Ex.. o 
incluso projecto definiLivo d•} rmancipação da 
colonia. Santc~ LeupÕl Hna, na provincia do Es-
pirito Santo, apresentado pelo seu director, 
engenheiro Luiz Cu.valcanti de Campos Mello, 
que veiu à córt·· lratat• cx.clllaivament~ deste 
assumpto, t•egrcssando no dia 14 pfl.ra. a ref'e
rida colonia on.:le vai aguardar as ordens que 
a respoito se dlgne V. Ex, •.le dar. 

Antes de C'ntrs.r na apreciação do projecto, 
permitb-me V. Ex. fazet• cm rapidos traços o 
historico deste cstalJelucimonto colonial, em 
ref .... rencia sOmente ao sorviço de emancipação. 

Quando est3. inspectm·ia snbmelteu ao juizo do 
governo imperial a. d··monsl!•a.çã:o do credito 
para execução do plano 1le ema.ncipaç1to das co
lonbs do Estado Ct'ntemplou, como tleyia, a de 
Santa Lo<~poldino. com a verba do 152:874$125, 
importallf'Ül. do orçamento que acompanhou o 
officiu n. 41 1le 20 de ALril do 1880, envia·lo 
pPlo engenheiro A-ristides Arminio Guaratl:i, 
que então dil'igia essa colonia. 

Devendo o serviço da emancipação ser pra
ticade dur-~nt(l o exerçicio do 1880-1881, con
tava~se para occorrer as tlespeza.s com o pes
soal e consonação com mais a quantia. de 
64:800$, proyenicnte J.a verba prLra esse esta~ 
belccim ·ntu, qu·' existia no credito para o refe
rido exercicio, o qnl'\ 0lovava a importaneia. 
total u ·-~esprmder n. 2(7:714$425. 

Proscntemonto parte deat t quantia acha~se 
gasta o a impor~::tnci::~. que r.~st:Jo não rermitte, 
por ,Jeficionte, como tor:i V. Ex.. occas1ão do co~ 
nhecer, que se executem os melho_ru,mentos 
inrlisp1ms •veis para que possa. entrar a colonia 
do Santa Leopoldina no regimcn comrnum ás 
outras povoações do Imp''t•io. 

Dou:il motivos conco1•roram para que falhass·~ 
completo.mente o calculo desta inspectoria, e de 
não ser postn em execução o plano d•J emanci
pação no periodo para o qual f1>i prepat'[l.rlo, 
e prin<·ipalmront~ o de não serem verdadeiras M. 
informao:;õe" e cxo.cto o orçamento aprnsPntado 
pelo en~ão di1·ector, engonhoiro Guaram\.. 

Actualmente, urgindo incluir no mõVimento 
geral de emancipn.çtto rata colonia, enten.Ieu-se 
a inspr>('toria com o seu director, quo offereceu 
o incluso projecto, Jo qual pnço a V. Ex. pet'>
missão para tratar dctallw.dament ·• 

Propõe~se o engenheiro Campos Mello a 
emancipar a colonia de S:lnta Leopoldin~, no 
prazo d0 seis mczes, a contar de Fevereiro pro
ximo, e observando rigorosamente o projocto 
que apresentou, d0sptô\nrlendo a quantia de 
314:550$810, abstracçito feita de todas as des
pezas realizadas ató fim de Janeiro corrente. 

No desen'\"olvimentu de seu prejecto accentúa 
bem o engenhoit•o Campoa Mcllo as difficulda
des g.ue ex:ist1~m, p-rincipalmente nos nucleos 
de T1mbuhy e de Santa Cruz, e decb.ra que 

• 

• 
I 

com essa dcspeza poderá remediar sómente as 
neccssidadcli maia urgentes, porém não fazer 
trtt.balho completo e perfeito. 

N:r hypothese de aceitar V. Ex. integral
meu tv o incluo;;o projecto, é indispensavel obter 
o credito supplem~ntat• do 284:325$709 ao que 
foi concedido ]'E~la l1'i n. 3022, de 12 de No
vembro de 1880, porque, como se vê dos.;a lei, 
fui distribuida para trabalhos de emancipação 
da colonia Santa Leoroldina a importancia. de 
152:874$-125 : ora, como se prova com o te1e
gt·amm~, que junto por cópia, do in::~pecLot· da 
thesoural'ia de fazenla da provincia do Espirita 
San tu, no exerci cio de !880 .1881, já gastou-se 
dessa quantia 36:565$82-1 e no excrcicio que 
corre telll o director despendido o. somma de 
80:083$500, correspondente aos mezes d~ Ju
lho, Agosto, SotcmUro, Outubro, Novembro, De
zembJ·o o Janeiro, tlespe?.a ossa quo ha de for
çosamente ser paga pelo cretlito eRpecial de 
emancipação, visto o orçamento ordtnario do 
prnsentü cxercicio não consignar quantia algu
ma p.'l.rfl. essa colou ia. Reo;ta, pois, do <'rcdi~o 
especial de emancipação a som ma do 30:22.S$101 
que tC\m t.le acr augmenlaUa de mais :?84:325$709, 
creiito aupplement:\r nccessario p::~r.'t se d1spor 
da quantia de 314:550$810, q11o se irá despen
der com a execução do projecto de 11W.! me 
occupo, que deve ser posto em pratica unica
mente pelo sr~u autot•, salvo caso de força 
maior, o cabendo-lhe toda {!. responsabilidade 
pelo mau exito, oxcept0 si provar ·que foi isto 
deviJo a circumstanciaa imp"'ri03a.s que nlo 
pôie prevenir. 

Cnmprindo-me r>mitLir juizo sobre as yanta
genA da adopção do projncto, tenho por d·wcr 
indagar si o estado da col11Uia Santa Lc:opol
dina é Ue tal fOrma pnmctLoolor que obrigue o 
Est.a.Jo a fazor maio; esle sacl'ificio pOr'unia:rio. 

Dos rclaLorios exiatentes nesta inspectorin. o 
mesmo do proj.1cto do engenheiro Campos M(lllo 
se deprehende que a colonia Santa Leopoldina 
resume-se no seu nucleo denomin:J.do do Ca
choeit•o. 

Com effeito ê elle b;;.slante popu1o~o ; labo
riosos e p-rosperos se acham seus habilantes 
que c:xportam annualmente cerca do dou;;; mi
lhões e trezentos mil kilogrammas de cJf~. 

A viação desse nucleo está quasi completa, 
bem. como a escripturação e rectificação dos 
lotes. 

Para sua prornpLa e regular emancipação, 
como se vê do incluso projecto, resta despender 
a quanti3. de cerca ,ie 15:000$, inclusive o 
pessoal. 

O nucleo de Timbuhy, porem, se acha qua.si 
todo [tlJandonado, tendo seus haLitant ·s inva• 
dido outt-o:> tert'enos. 

A despcza, pois, de 57:69-!$43-i, aó para obras, 
orçad.'l. pelo engenheiro Campos 1\'IPllo, não é 
para se dobr esse nucleo colonial com melhora
mentos que lhe faltum, mais sim para de novo 
estabel0cer-se seus: immigrantes em outra loca
lidade, porqu<1 abandonaram o logar em que 
foram primitivamente esbbeloci,los, o que póde 
ser considerado um segundo favor a esses iro
migrantes, porém nunca uma obrigação do 
plano de emancipaçlío • 

• 

' 
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O engenheiro Campo'> Mcllo não occulta o 
estado df.lsse nuclco o deixa a.tó bem patente 
que os esforços a empregar para o. sua orga
nização, talvez não sejam bem succeliJos. 

O nucleet d 1 Santa Cruz neccs::;ita., só para 
obras, da quantia J.e 98~930$412 ; está colloca
do em lagar pouco salubr8 e 8 Ue esperar que 
os seus poucos h:tbitantea abandonem seu~ lot-..:s, 
logo quCI haj11. o governo retirad~J os salarios 
que lhos dá em obras de utilidade ,Publica. 
~Além disto, granJ.o numero de lotes são re
clamatlos pelo engenheiro Guaram~., como lh·~ 
pertencendo, e é nuceasario, como medida pro
liminar a q u:Ü•fuer solução, decidir semelhante 
qu0stão, para o '1ll@ di) v :.rá a ~·r o actllal directot· 
revostiJo Jo cargo Jo juiz commissai"io. 

Tal ó em resumo o estudo da colonia Santa 
LMpol li na com a qual, par:l se o'Lte.r ain la 
trabalho imperf.·ito, so deverâ despcmder a 
quanti< de 314:550$810. _ 

Na hypoth_·se, porém, do não aloptar V. Ex. 
o incluso projl"eto, r.·sLara r~vestir o director 
do cn.rgo Jc J aiz comm\~sar:o para decidir a 
qunst:"io dos lo~es, r:'ebma los pPio engenh••iro 
Guarani, eroduzir tola;. as dc""pl'zas quf") actual
mente sn faz,,,.J porque, como mostr .. :Ji, só resta 
par:t essa colonia, docr;•dito esp"cial ,[f' eman
ciração, a quantia do 30:225$101, visto ter-se 
de pn.ga-J." as despezas fciL;.l.s do Julho a Doz,~m
bro JB i88i e Janeiro de !882, na importancia 
do 86:083$500. 

AprovPito a opportunidndo para solicitar ,Je 
V. Ex:. as nc-ccssarlas providr>ncias no sentido 
de serem essa'~ despezas pagas com a mrsma 
urgon(•ia, por1_uanto, Rngun lo mo declarou o 
engonh·•iro Campos Mello, cs-;o atrazo dn sois 
mr<zes t\~m ex.aHa lo d1' tal modo o animo Jos 
colono.os q n0 clle receia a tolo o momento 
acena.:; dosagralavois e prcjuliciaos á boa 
marcha do serviço. 

Finalisando, cumpro o d(\vrr de d 'clarar a 
V. Ex. qu•J aguarJo solução a nspeito do in
cluso projecto, tomauJ.o ain !a uma vrz a liber
dade J.e poudr:'rar que despm.Jen•lo-.se mensal
mente n"~:~se estabele~imenLo colonial a quantia 
de !2:000$, cm breV(l estará e3gotado o pequPno 
crc::lilo que r·~sta para sua f'ffitmcipação .. 

Deus guarJe a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. con
selhOiro Jo,;ó Antonio Saraiva, rresi.tent<:> do 
conselho dr~ ministros, ULinistro e secretario de 
estado dos n.egocios da agricultura, commercio 
e obras publicas.-M anoelM aria de t'Jar·valho, 
inspector geral inturi.no. 

N. 2 

Inspectoria geral das terras e colonisaçã:o.
Rio do Janeiro, 24 tle Janeiro de 1882. 

Illm~ e E:x.m. Sr.- No officio n. 505 de 30 
de Novémbro ú.o anuo finlo, tlirigiJo ao digno 
antaCli.$$Or de V. Ex:., fez est.a inspectoria o 
resumo do rdatorio apresentado relo coronel 
Conrado Jacob de Niemeynr que fo1 á provincia 
do Rio Grand.;, do Sul inspeccionar as colonias 
do Eshdo, e solicit;ou, depois de funtla.mentar 
convenientemente, a neceasaria autorizaç!'l 
para ::;o dfJ~~Rnder na colonia Caxias a quantia 
de 111:750~00 e na Silveira Martins a de 

• • 

00:000-$ com a f'l:ecução dos trabalhos de eman. 
cipação, conforme os ultimos orçamento~ apre
s:·lltctdos p•·los directores. 

Quanto, porém, a._ eolonias Caule d'Eu c 
D. Izabd ap ·nas <l· clarou qu0 :-;·>riam conside
r<J.JM logo ~ufi chogass~m alguns escbreci
mr»tus, prd1dos ao eugl~nh,:iro Galdin J Alves 
Monteiro e r--:íerent _.s ;l consLl'uuyão da esLrtda 
d·~. S. João do l\Iontunegro. 

Nenhuma informação uproveitavPl t .. ndo Js.lo 
este engenhe:r.:~ e por lU H :'ieja d.-~ urgr:·nte ne~ 
ces~ida :e tomat"-i:ll-'l qualquer solnç,.lo sulH•e ess~s 
estabel••cimeuto~ coloniat>s, apre..;so-me em 
occupar-mo Jdl·~s. dr>l'lobrigauJo a~sim o meu 
:mt ee~sor do comvromisso que se havia im
posto. 

As colonLLs Conde U'Eu o D. Iza.bcl furatn 
contC"mplala~ nu credito esr•-·cial de emancipa
ção com a quantia ,;e 8!:005$600, somma que 
subia a !90:831$600 ~om a a.Jdiçã.o do 115:766$, 
VP.rba do crelib orlinari.o para o exerdcio de 
18t!O-i881, pr•rioJo em quo s ~ deviam realizar 
os trab:.tlhos de emancipação. 

Actualment J refere o engenheiro director 
José Alves dG Araujo e Souza, em seu offieio 
n. 56 Je 1G de DezemLro ultimo, qu11 só resta a 
quanlia do:;. 33:549,B, evidentolllente insufficien~ 
te pa1·a se concluiremos trabalhos indisvcnS"a
veis â emancipaçil:o d.-~ases r>stab•!bcimentos. 

AtLL'ibue, em seu officio n. 80, de 23 de 
Dezembro pas:sado, essa falta tb exactiJão no8 
orçalllunLus apresentados pot" seus antel!eS!ior,•s, 
e que s 'I'Viram pn.ra a organização do credito 
de emancipação, a serem clles pouco conhece
dores, não obstante profiss!onaes, do ramo de 
engenharia civil a que pertence a constt"ucçito 
das estradas de rodag-em. 

Julga de indeclinavel necessidade os serviços 
do que Pm seguida tratarei, aLtento o pro8pero • 
estado das suas colonias e p11nsa rxue sem exe· 
cu tal-os não se deverá tirai-as do regimen co
lonial. 

Ante:?. de entrai" na justificaçâ:o do orçamento 
que offot·eceu o engenheiro Ar.wjo e Souza, 
permitta-me V. Ex., quo cor.robore a a:ua 
opinião a resp"'ito da necr:s~ida te quo ha de se 
dotarem as colonias: ConU.e d'Eu e D. lzabel 
com os melhor<Lmentos de \1ue so trata, P declare 
a V. Ex. que o augmento de despezas encontt"a 
compensaçl!:o no est'ldo promet tedor •lesses esta~ 
belocimontos, confirmado recentemente pelo 
delr:ga-lo que o governo onviou á província do 
Rio Grande do Sul, no relatorio que remett)u a 
esta inspectoria ao t'wminar á sua comm:ssã:o. 

Fundamenta o engenheiro Araujo o Souza 
com as seguint()s consiJerações, aceitas inte
gralmente por esta. inspectoria, o orçamento que 
offereceu: 

A estrada de rodagem de D. Izabel a S. João 
de Montenegro, principal via do communica
çOO das colonias para seu mercado consumidor, 
e a mais importante obra á emancipação regu
lar e fructifera destes nucleos, não deve ter o 
traçado inJicado pelo coronel Conrado, que se 
resume em ligai-a á estrada velha e d•:>.ma.ndar 
a localidade denominada «. Christovão ., com um 
desenvolvimentu de 26 kilometros a 790 metros, 
que ascende a 31 kilometros desde que sejam 

• 
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estuJa.los os desvios necessarios ontt·e os lagares 
chamados«. Campestre» e «Henrique». 

Conslruido~ estü3 31 kilometros :ronco se tem 
conseg-uido, contLnúo. o engenheiro Araujo c 
Souza, no senLido do dotar esLa.s coloni.-Ye com 
uma estrado. de rodagem, que offereça tran-;ito 

1 
seguro o permanente, porque da. localid(Jc 
< ChL•istovão" atá S. João a estrada cxiatents-, 
Jlara ser ~rroveitada, carece de m"lhoramcntos 
dispendiosiSRimos, e, no caso de não serem cf
fectua.clos, não pórle presta-r-se a ser via de tL'ans
porb3 aos productos co1oniacs. 

Além d:sso a estra.da atravessaria. uma zona 
doshalJhaJ::t, som ser util a div0.rsas linhus do 
colcnos a.ll,mães quo c::s::istmn naq nellas para~ 
gcus, s~ndo avultD.do o custo kilometrico pela 
natureza acctdont:J.dissíma do terreno. Prc!fCl·c, 
pois, o traço pclalinha ~ ~onfto »,porque rcu_no 
todas as vantagens e:ugn·ets e não tom os 1n~ 
eonvenicnt ·r; acima npontados. 

Terá a ostr<.1.dn. seis metro.; 1lo leito util o 
custará 126:000$, sahindo o kilometrv a ·!:500$, 
incluiJos os trabalhos prr-paratorios, movimen~ 
to de terras, obras de arte, jorno.os do trabalha~ 
dores preci.<ws para as turma~ de. engonhCliros 
incumlJido'> da exploraç~o, locaç}.!o c nivela
manto~ da linha. 

s~rão esse:; tr:.J.ba.lhog conclui.dos no pr.1zo dCl 
oit) mez;g, da data om que tiyorBm começo. 

Na G>tt·a.Ja Henrique d'Aoilrt, que une as 
duas colonial'! Conde d'Eu o D. Izabel, tem-s"J 
a construir qnatt·o kilometros e 750 metro". 
com os quno~ se 1loveró. despen:ler a quanÜ~t d-3 
17:000$. A e.:>tru.d;.l. •la linho. Palmeiro, com dez 
kilomott·os a construir, precisa de 20:000$000. 

Para 3.. via«ão interna das duas colonias, que 
ab~olutarnentJ fallanilo não nxisV', pois é hor~ 
roroso yiajar p0l0B trilhos que dto rommunica.
ção entro Do só·le o os lot·::.s, ó necesf!aria a im
portancia de 50~000$, o í~so mc;tno porq_u~>, con 4 

tará o director com a boll. yontade dos colonos. 
Fin·~lmenLr:-, para rectlficaç~to do~ lote'> a d:) 

26,000$000. 
Impurt.1., pois, o orç'.'tmrmto rlo eng.~nhelro 

Ar.1ujo e Souz::t no. 'lnantia de 239:000$, que, 
p:1.rn. cheg:u á Je 2o7:CJ00$, apr~~ontada por 
elle, é pr-cho :::;er augmentadade 18:90()$, proM 
vavelm3nte para eventna~~. 

Declinanda esta inspectoria rla r(_•sponsabiM 
liUrdn de se~· doficicmte o cre li to concelido á 
emancipnçã.o 1las duas refudJas colonias p1ra 
os dir~ctores, por serem os qun fnrnoceram ele
mento., in~'xaclos como ,iá tl~nho levaào ao co
nhoGimcnto do V. Ex. ,é ontr,)tanto de pa.r1•cer, 
á vista dos juslos moti•tos nllegados peln actual 
director, que soja elle aut010:zado a cx·'cutnr o 
proj('cto q1te offeroc0u e con,tante Ue seu otlklo 
n. 56 •lc iG Jo Novembro do anuo findo, c~no 
vai junt.o p0r cópia, podendo dcsp1-'ndc>r ate n. 
quauti:~ de 257:900$, inclu<tive o saldo de 
71:063$600 de credito já concedido. E, por altu 
convenicnc ·a do serviço, se d•wer:i prevenir a 
esse engenheiro qurJ exclusivam~nto a eU e cum
pro cY:?<"-~ta.ro projecto, cabeULl?-~he to.\an. r~s~ 

· ponsaUtl~dade, desd•1_ que nos l11mto8 ~o cro hto 
que p •dtll, não terminar, COroO flLIUGJOU, todos 
os trabalhüs. 

• 

• 
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N,) intuito 1le não r0tadar o movimento de 
emancipa.ção d:ts c>olonias Conde d'Eu e D. Iza
bel, seria d.) vantagem quo fos~e pcrmittido a 
esta inspectoria. dar ao J.ir0ctor d·_,llas scíencia 
p"!lo tclegrapho d:1. adopção do projecto o aut.o
risal-o, desde já, a atacar com intensidade toUos 
os serviços. 

Resta-me, agora, expor a V. Ex. quai o meio 
que rt>puto mulbor para. attender ao excesso de 
despeza que se tem do fazer com esses dous cs
t!l.Uclecimentos, p1ra sua regular emaucip:tção. 

As colonias Jo SanL::t Catharina c do Paraná, 
não absorvem toU.o o credilo para ella.> distl'i
huidu; havet•á. um saldo. Ma::;, não estando 
ainda nessas provindas terroinatio~ os tt•aUalhos 
e podendo acontecer quo circumstancias impe
rio.~a.':l e imprevistas obriguem a maiores des
pezas do que as calcula.das, s0ria temet·idade 
garantir que com o ~alJo de-;sas duas proYin
ciaii se occorreria ao e:Icesso de dcsp·?za na do 
Rio Gran lo do Sul. Mais ffi'} fortaleço nesse 
juizo ri vista da inund.{ção havida, ha dias. nas 
colonias Blumenau e Ilv.jahy, que levei ao co
nhecimen.to 1le V. E:x.., c que deve ter causado 
estrJ.gos nessu,s coloniu.s, desapparecendo assim 
ou diminuindo mnito o ~>aldo com os rep[l.ros que< 
nelbs têm de ser feilos. 

M,:dirl.a maia cautelos:1 e prudente, será. cer
tamente P'' I ir um crr~dito supplemenbl' ao que 
foi concedido para, em:tncipação da'~ colonias 
do Esbtlo, para :.~.s despezas com as colonias 
Uoncle d'Eu o D. Izabel, n::t importancia de 
186:831$100, porque da qu11ntia de 257:900$, 
pe tida pelo dir._;dof', sa d?re abáter :t de 
71:0658600, saldo ttúe aio !a exisle do crc>dito 
vota lo -para emancipação dessc>s esta.beleci
mcmtos . 

Assim f!l'Ocr>d·~ndo, não se. fiC!l.r.d. no. dcf!en~ 
deneia de causas que não é d1.do eyit<l.i" e es
ta-remos hu.bilitados com os n0cessarios r.Jcursos 
para finalizar sem interrupção o plano de cman
cipaçiio. 

Ante,; de ultima1·, devo cxp1icar o motivo pelo 
qual apresento, do creditu conc·"dido para eman
cilnção , o saldo d J 71 :OG5$600, ao passo que o 
actual dir,~ctor conta sóo::.onte coma. qu::~ntw. de 
33,549$000, 

Este empr0gado ignora sPm duvi-la que, crn 
offi~io liri<.ddo a esta inspectoria pelo inspector 
da the30UL"ai'in. d 1 filz.-:nd 1 da pt•ovin~ia do Rio 
GNmde do Sul, cmnmunicou-me e~se func,·io~ 
nario no exercicio d.::oo 1880-1881 parfl. a verbl!l. 
-Terras puhlieas e colonisação- a despeza de 
94:437$64-J, feita poP conta do cre-dito ordi
m.rio, deu execução á ord•:ru transmittid~< pelo 
ministet'io a cn.r·go di} V. Ex., 1le 2 ele Julho, 
qu; mandou alliviar o credito extrao~dtn~rio e 
fazer as despeza; por conta do ordLU<}rlO, :fi
cJ.nrlo o.ssim intacto o crodib para emancipação. 
PMLauto, sendo fb 8l :005~600 o credit•J intacto 
para •-t.s eolonias Conde d'Eu e D. habd e ti~ 
rn.ndo a. qna.ntia de 10:000$, despoza feita de
pois da communicação a g.uc acabo Jl) referir
mo, rosta. o s:tldo do 71:060J.:~G00, e não como diz 
o d:reclor, sómcnto o de 33:5:!Çl$OOO. 

Exposto o quR ha sobro as colonias Conde 

• • 
_j 
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d'Eu e D. Iza.bel, aguarda esta inspectoria a 
, solução fJ.U':! V. E:x. se digne do dar. 

·Deus guarde a V. Ex..-Illm. o E:xm. Sr. con
selheiro Ma.noel Alves de Araujo, ministro· e 
secretario di} estado :los negocies da agricultura, 
com.mercio e obras publi(•.as.- .Jiat~oel .zlf ar·ú::t 
de Carvalho, inspector- interino. 

N. 3 

. lnspeceoria geral das ter1·as e Colonisaçi!o.
Rio de Jáueiro, 30 de Março de 1882. 

111m. e Exm... Sr.- Em execução á odem de 
·V. Ex., contid:1 no aviso de28 do corrente, di
rigido a esta iUSI:JOCt.oria, a:pr,~sso-me a: prestar 
todos os c"!elarccimentos necessáriOs a resp"ito 
do periodo de t~mpo em qu.-' julgo fi('at' ter
minados todos o~ trabalhos para emancipação 
das eolonias do Estado. E como estcj~t intlm:J.
mf'nt, ligado ao prazo para conclusão das obras 
a quantia. a despend·"'r com ellas, aproveitarei 
o ens0j0 para mostrar a V. Ex. o estado do cr~ 
dito concc~di lo par:J. roa.lização dr•ss'>- pi-mo, 
visto se krc·m modific:do as conàiçõ,,s ~'>m qun 
se achnv!.l. dle, qttando a 6 do F<·V•·r~iro, em 
officio a V. Ex.., trat-·i dotalhl1Jam-mte dosse 
a.ssumpto. 

O croditu concedido para emancipaçNo da" 
colonins do E-.;bdo é p:tra s(lr d"spnndido nos 

. exercicios de 1880-1881 e 1881-1882. Como 
V. Ex. salJf', só nos rostam colonias a. eman~ 
cipar nas provindas do EspiriLo Santo, Pa
r.à.ná_ e Rio Gra.n te do Sul, por já t,_,rcru en
trado no r.~gimen commum as quatro da pro
víncia de Santa Ca~harina e a de Assunguy, na 
do Paraná. 

Segundo as informaçõe-s prestadas pelos re
spectivos diror.tor·-·s, s~r!Eo ti:ra<Jas da tuL1<la do 
Estado u. Lú o fim do exerricio as r0st~p.t•Js do 
Paraná, a Silveira Martins r Caxia_<! na pro
vinda do Rio Grande do Sul, c a de Santa L'3o
poldina no Espirita Santo, ca<>o não s0ja acPito 
o prnj,.,rto qun f'nVif'i a V. Ex:. eru offido d·~ 17 
do Janeiro ultimo, e, C')nformt1 o-:.tá d,-,V·rmi
nado, só Sf:l d .. sp0nda com éllas a quantia distri
buida no crr'dito. 

As colou ias Conde d'Eu o D. Tzabd não s•~rão 
emancipad·ts sen'ã:o muito d0pois de Junhu, 
salvo si não for('m ex.ccutados os ro.-.lhora
mcnt.o.'> do que carecem, para o qu,.,, como mos
tt>arei a V. Ex. • se necessita augmenLa.r a 
verba quo lhr'S coube, act.o que impli~~a o pP.
dido ao pa:rlamentu de um credito supple
mentar. 

Ha, pois, como se deprehende do exposto, 
toda a probabilidade de cmaneiparf'm-se asco
loniaa do Estado no prazo determinado, si não 
se desp•~nder mais quantia alguma da qur> foi 
concedldn., o qur. rue par Pcn nã:o s0r acf':rtado, 
prindpalment0 eru ref{~r•}ncia ás colonias Conde 
d'Eu c D. Izabel. 

tem aeonte~ido, e consid•1rando-se que nenhum 
ineonvr'niente resultará. de se pro rogar o prazo1 

antes os trabalhos finacs st:rão mai~ cuida
dosam<:>uLe r'' aliZ-!l.do~; o mesmo porque os ser
viços de emancip:'l.~O C'otnflça::ram não no prin
dpio do c:X/'rcido de 1880-1881, porém já 
nos seus ultimos mczas, penso que e medida 
mui acE-rtada obter que se possa despender a 
fJ.Uantia do crr·dit.o d0 emancipação no exorcicio 
de 1882- !883. 

Havendo ruo occup<:do do prazo, pf'ÇO a V .Ex. 
permissão para tratar r.:-.sumidarnent.J do (-'stado 
do credito na pr ·s•'nte daLa, visto, como. disse, 
ter .':lotfrido alleração a exposição que o'ff'roci a 
V. Ex. cm mou offi1.·io de 16 de Fr.;vereiro pas
sado. 

Con-;idernrei primeiramente a provinda do
Santa Catharina, onde já ns colonias so acham 
em1..ncipadas. Com a exocução dos trabalh.os nas 
colonias Angelina, Azambuja, Blumenau, Ita-
jahy e Pri!lcipe !J. Pedro~ nã_o Sr3 exced,Ju .a 
w1portancw. comngnad<l. no crcdLLot ão c JUtrano 
Lei'Oluos um pe11ueno saldo, que não póde aer 
ainda perfcitam,mte fixado, porque alguns 
chefes de commissão estão prestando conta~ o 
QUtros vão fa.zer os ultimas pagamentos. 

Na provincia Jo Paraná podemos tarobem 
contar com saldo, i vista das informações pre
stadas uHimamento i mas doi:xou-so de construir, 
por- deficiencin. d:l verbat a estrada ént.re a sêJe 
da colonia e a cidade do Antoniua . 

Na do Espirita Santo aut.orlt.ou-ae o director 
da coloni-:t de Santa Leopoldina a despender a 
quanti.-.. de 152:874$425.,_ quo é a vcrh1., o de-ter
minou-se ao ex.-dir~ctor do nucleo do Castello 
que gas~asse a do> 16:052$, por conta dos saldos 
de Santa Cathariuo. e do Paraná., na. conclusão 
do alargamento d::t estrada que liga esse nucleo 
â. viação geral da ex-colonia do Rio Novo. 

Cumpr~"'--ml3 ponderar qui) o director da colo
nia de Santa Leüpoldina, tendo como certo ser 
deficiente a quantia de 152:874$425 para roa,.. 
lizar todos os melhoram(lntos indisponsaveia, 
afim de r;er· ella convenientemente emancipada, 
apresentou um orçamento (tue sujeitei á appro
vação da V. Ex. com officio d~ 17 de Janeiro. 
Posteriormcnto, porém, ordenou V. Ex:. que 
esse director se consoiTasse drmtro do Cl·edito 
concedido, e para isso exvedi as precisas ordena. 
Podendo acontecer que V. Ex. pretenda arloptar 
o projecto, offerecido pelo director da colonia. 
de Santa. Leopoldina, terá. de podir ao parla
mento o credito suppl.,mentar de 314:550$810, 
como se và da demonstt>ação junta.. 

Resta--me tratar da provinda do Rio Grande 
do Sul. 

O creJito pfl.ra. esse serviço consi'gnou : 
P<tra a colonia. Silvr<ira Martins, a quantia de 

81:260$575, que srrã sufficiente pRra a roali
za.ção de seus trabalhos i pa.r;1. a de Caxias, a da 
1ll6:52i$, gue é deficiente, pois, segundo a;; ul-

Mes:uo, porém, nP-ssa hypothr~se, dependrmdo timas requisições do seu direo;:tor, pr11cis'\râ ser 
o acto úe emancipaç!1:0 de estarem tet>mina:Ios augml}p.tala com a impnrtancia. dB 40.000$; 
todos os m Jhuramentos m'lteriaes, ~u~ est.ão, . para as colonias Conde d'Eu e D. Izab -1, a de 
como é geralmente sabido, subordmados as 187:005$600, que é muito pequena para se exo
condições muito espr>.cia0s, sobresahindo a (le cu tarem as obras planejadi\8, sendo ainda no
ser a estaçã:o Javoravel, o quo infelizment; não cessaria a som ma de 216:834$100. 

v. r. 2 

• 

• • • • 

• 

• 
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10 ANNAES DO SENADO 

Conclue-se, portanto, do que fica exposto, 
que: 

f.o As colonias de Santa Catharina e do Pa
raná serão emancipadas com os melhoramento;; 
necess:trios, menos na eoloni::.. do Assunguy a 
estl."ada de qUe tl•atei, havendo UIU saldo de 
31,000$000 ; 

2.o Para se emanciparem as colou ias de Santa 
Leopoldina, no E<;pirito Santo, Caxias, Conde 
d'Eu e D. Izabel, na provincia do Rio Grll.nde 
do Sul, com todas as obras indispensaveis à sua 
prosperidade, c dar--se á do Assunguy, no Pa
raná, a referida estrada, hav2rá necessidade do 
p"dido do um cndito supplementar ao que foi 
concedido. 

Este credlt) supplementar vai desenvolvido 
na demonstração anno:xa, t3ndo entrado em 
calculo na sua organizaç_ão com o saldo do 
33,245$108. . 

Autos de terminar estJ ponto, pcrmitta~me 
V. E:s:. declarar, ainda uma voz, que a esta 
inspectoria n'N.o cabe responsabilidade alguma 
quanto ao facto de ser deficiente o cradito para 
algumas colonias, já porquí\ foram os orça
mentos que serviram de base ao projecto de 
emancipaçlEo organizados pelos directorGs, já 
porquA embaraços naturaes e circumstancias 
Imperiosas ac~uaram d~ modo a se reta.rdar a 
e::r.ecuçlo das obras, occasionanlo despezas ex
traordinaria.s e não previstas. 

Além dosses pod,,rosos motivos que justi
ficam cab~lmcmte a insu:fficíencia. do credito, 
ac~resce gue CJ:!l serviço tão comJ?licado e dif
:ficd não e poss1vel haver a exactidão mathe
matica que nem mesmo em trabalhos simples o 
por muito tempo moditadoa se encontra. E tanto 
é vcrdaJ.e quo o illustrado Dr. Alfredo Chaves, 
pet'foito conhecedor desta imporbnt<J cape· 
cialidade, exprimiu-se do seguint'J modo em sen 
relatorio : 

• 

• 

« Ponderei, entroLanto, t{U·l semolhan~<J cal
" culo não devia. ser considerado do exactidão 
" rigoro:n, a. qual ex.igiriá, além de custosas ex
« plorações, exame minucioso dos estabeleci
« mentos para conhecer ao certo todas as suas 
« necessidades, o que sem duvida cus~aria tempo 
« e despeza; e que neste caso me pareceria de 
« bom conselho augmentar o referido credito até 
« 1.500:000$, prestando contas ao pod·~r le
« gislativo da.s quantias que fossem dJ:;pendi,1as 
« com o serviço, > 

Finalmente, resta-me tratar do credito pelido 
p:tra. os reparos dos estragos causa "!os pelas 
inundações ma colonias Blumenau, It.ajahy e 
Principe D. Pedro, em San~a Catharina, afim 
de evitar confusões no jogo dos dous creditas. 

Qnando se estava.m executando os trabalhos 
de emancipação e em diversas épocas, os trans
bordamentos dos rios Itajahy-:.tssú e Itajahy
mirim occasionaram sérios estragos, principal
m1nte na viação des.'ms colonias. Houve, pois, 
nscessLdada de reparal~os e com toda a urgen
cia. DJspendeu~se com -esse serviço a quantia 
que se podiu ultimamente ao parlam"nto e com 
a qual se indemnizará o credito de emancipação, 
porque com dinheiro deste se effactuaram adian
tadamente O.! pagamentos dos trabalhos da
quella pt•ocedencia. Corrospondendo a dospeza 
o:tac~amente com o credito que se pediu, e claro 
que não ba saldo algum. 

São estas a.<:~ considerac;ões que devia oüere
cer a V. E:x. pS.ra que se digne de resolver o 
assnmpto com a necessaria antecedencia e corno 
melhol' enten.Jer, afim de mandar cessar ou 
continuar nas colonias, cuja credito foi defi
ciente, os respectivos tr:abalhos. 

Deus guarde a V. Ex:.-lllm. e Ex:m. Sr. cou
s::-lhciro Manoel Alves d1 Araujo, ministro e 
secretario do estado dos negocias da agricul
tura, commercio e obra.s publicas. -·JI anod 
Jliai'Ía de CariNtlh.o, inspector geral intel'ino. 

• 
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i.2 ·A1lliAES DO SENADO 

EmenJa approvada pela camara dos de
putados. á proposta do governo que abre ao mi~ 
nisLel'io da marinha um credito ex~1·aordinario 
para pagamento daJ divUa de exereiclos fuidos, 
relativa aos ex.oreicio.s de 1870 a 1881 ; 

Acrescente-se no lagar competent~ : 
A assembléa geral decreta: 
Ârt. 1. 0 (Como na propost>a.) 
Ar~. 2.o (Como na proposta.) 
Art. S. o (Como na proposta.) 
Paço da camara dos depubt.!lOfl: em 27 de Outu~ 

bro de 1882.-J-o.sé Rod~·igues de Lhna Duarte. 
-Jotlo da .Jiatta ~vachado~-Leopoldo Au
gusto de Mello Cunha. 

Augnatos e dignissrmos S:ra. representantes 
da naç1to. 

Em vista do que preceit.úa o arL. 18 da lei 
n. 3018 de5 J.e Novembro de 1880, não póde -o 
governo satisfazer o pagamento das divida,§ de 
excrcicioa findos, constantes das duas inclusas 

• 

relaçtsas, por nlro terem as respecth·a.s verbaa 
deixado saldos nos exercicios a que pertencem 
as dPspeza~. 

Venho, portanto, de ordem de Sua Mageslad.f,. 
o Imperador, snbmetter á vossa approva.ção a 
seguinte 

Proposta 

Art. f.o E' .aberto ao rninisterio da marinha 
um creditu extraordinario de g: 635$.;182, para 
pa~amento de dividas de exercicios findos, re
la.ttvas aos exereicios de !870 a 1881. 

Ar L 2. 0 Para attendel"' ás despezas de que 
trata o artigo antecedente fica o ministerio da 
fazRnda autorizado a fazer as necessarias OI?B
ra.çtses de credho, na falta ds sobras na rece1ta 
de e.x.erclcio de 1881 a !882. 

Art. 3.o Rovogam~sa as disposiçtses em Con
trario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Agosto 
de 1882.- J~ F • .Meir.a ds Va$Concetlo$. 

·' 
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SESSÃO EM 1 DE MAIO 15 

A assembléa geral resolve : 
Art. f.o Fica. relevado de. pr11scrip\'~o em 

que incorreu o ex-,.lmoxarife do arsenal de 
gu-3rra. da cõrt'J, Firmino Jorgo d:l. Rocha., afim 
do que possa roceber os vencimento'> que 
por lei lhe competem. a contal' de 15 de Setem
bro de :185'J a 27 de Junho de 1866, sendo auto
rizado o ministerio da. fi:lzenda-a_ íaze.r o paga
mento dess·}s vencimentos pch verba-Exer
cicios findos. 

Art. 2." Rcvo.;am~se as disposiç-ões em con
trario. 

Paço da camara dos depn tados c,m 27 de Ou
tubro de 1B82.-J. R. de Lima Dtt"arte,...;_ João 
da ~Iatta. :Jfachaào.-LeopoZdo .Augusto de 
Mello O'!.'nha. 

A' commi.ssão de fazenda. 
A assemblêa geral resolve : 
Art. L~> O governo porierá autoi"izar a crea

çlo de uma caixa do aposentadorias e p~nsles 
entro os omp-regadoH de nomeação da estrada de 
ferro D. Pedro II. 

ArL 2.() A gGstão e n.dmini!õl~t",lÇãO da caixa 
é confiada a um::t commiss:l') de tres membros a 
saber : 

Do director da e'ltrada, de um membro do noR 
meaçlto do governo c outro eleito pelos contri
buintcia da mesma caha. 

Art. 3.() O ft;~.ndo dà caixa compor-so-á : 
I. Dos descontos feitos nos ordenados dos 

emprog&dos. 
II. Das subvenções da estrada. 
III. Das c1ntribuições voluntarias dos· cm

pregados, dentro dos limites que fot·em marca
do3 no regulamento. 
· IV. Dag: doaçõ 'Se legados que forem feitos 
com essa destino. . 
. Art. 4.() Os empregados a que se refero o 
a.rL i() sujeitar-se-f!o : 

I. A um desconto dG 5 o{o das quantias que 
perceberem dos cofres da estrada a titulo de 

· ordenado ou gratificação. 
II. De~:~contl) d'J 10 °/o, por uma só vez, do 

mesmo ordenado ou gratificação no caso de pri
meira norooaçito, reintegração no emprego, ou 
augmento d~ ordenado a gratificação. Nosta 
hypothese o desconto recahirá soment.:~ sobre a 
quantia accrescida. 

Art. 5. 0 A contribuiçlro d::t estro/la será fi. 
:xada annualmente p~lo governo, tendo em vista 
o rendimento liquido da m<:>sma estrada no anno 
anterior. Em .caso algum, porém, excederá de 
1/2 °/o da dita. renda. 

Art. 6. 0 Será. aberta a cada um do15 ompre
~ados, de que trata a pr•:sente lei, uma con.ta 
mdividual na caU:a de pensões e ordenados. 

As subvenções da estrada serão repartidas 
entre os emprr-g:1.dos na proporç~o dos orde
nados que rece ~orem • 

§ f.o A importancia dos descontos e sub
venções será cntroguo à caixa no fim de cada 
trimestre, G levada ã conta de cada um dos em:-' 
pregados n'J fim do anno. 

• o 

§ 2.o N3. cenLa individLtal dos empregados 
Mrão cscripturadas rHscriminadatnf'nto,-com os 
r"specti\Tos J•rros, as quantias prov~ni"nt· s dos 
di-'!Scontos e subven~:Õe'>. O resultado desta conta 
será. lan·~ado annualment• na cadr~t·netat qu-1 
para. ('SSB fim Lerá CJ.da um dos ompregados. 

§ 3.o Quando o !'mpr,'gado so!Trer suspPnsão 
ou reducção d:•. seus vcncimr>nt~st cm cons<"
qucncia rle medida disciplinar, a sub\Tençüo da 
estrad::1 será disp nsa ia ou roduzidat na mesma 
proporr:ão. 

Art. 7. 0 O empregado demiLtido q•Jo fôr rn
int>;grado transferil"á 6. c:dxa a apolice on titulo 
de renda, qnrl ho:t'''='r rr•eebido na liquidat,'ãO 
d~ sna conta, que s:>r~lhc-á reaberta para nella 
serem r>script11r:tdos os di'Scontos de ordenados 
e subvenções. na fórma da presente lei. 

Art. 8. 0 Quer as sommas eseripturadM na 
caixa cm nome do emprega lo, qncr o;; tibtlo_s 
qne f.Jrem ~'Dtr,)gue-. a e~ta U3. liqnidaçrro de 
su.a, conta, não podem ser ced~dos ou penho
rados, na vida do empregado ou d(} sua Yillva. 

A-rt. 9. o Os fLtndos entrado'!! pfl.l'it a caixa 
serão immediatamente eatpr.~gados r>m apolices 
da divida publica, emprestimos M Estu.do, e 
qnaosqner outros Litltlos, ou acções: de campa~ 
nhias qnG tenham garantia do Estado, de con
Í'Jrdüdad ~ com o par•cer da a-lministral)àO da 
caixa. A venda dos valorlls P"rt<"ncent"~ a. ('sta 
s3rá rP-alizada á medida de suas necessida lcs, 
precnd 'ndo approva<;ã'l do governo. 

Art. 10. A caixa Ievarà á conta. do cad:t um 
cmprGgado os juro:; de ô ofo sobre :iS quantias 
inscriptas, a !'Ontar Ua data t.b. inscripo;ão. 

No fim do anno. os jutos serão c:apitalizado~. 
Art. ii. A cai:I.a t·~d. um fundo do reserva, 

qne será composto : 

• 

I. Da importamia do1 de:;contos o!l"ocL~a1ol!l 
durante licenças, ausencias, ou medidas disciR 
plin:1r•s. 

l!. Do V-llor das coutas inlividua('S, que in
correr.:Jm et11 cadncidade no todo, ou em parte. 

III. D:.1. differença de j 1tro.1 que se possa obter 
pelo emprego dos capita"S á taxa sup0rior 
de Ô 0/o• 

IV. Da reversão de títulos e rendas que se 
realizarem em favor dD. caixa, nos tel'mos d<t 
pr0.s~nte lei. 

V. Das doações e quaesquer snbvenr;.í'Ses es
peciaes que para ess'3 fim forem votadas. 

Art, 12. As quantias de.scontadilS dos orla
nados, com os. compet'3nt-~s j u1•os capitalizado-'!, 
aalvo a'l que forem adjlldlcadaJ ao fundo do r~
serva nos C1SO'> previ:-~ tos nesta lei, fica dto per
tencendo definitivamente ao eJ;npregado que 
houver completado quatro annos de_ axc_rcicio 
do emprego. 

O empregado qua por demiss~o. ou qualque:."" 
outro motivv deixar o serviço depoiR de quatro 
annos, recebera por si, ou sClus successores, 
nos termos desta lei, o saldo constant,~ dos des
contos feitos no:;; seul:i ordem.dos. Aq,telle9 

porém, que não houvel' compktado esse tempo 
de serviço nada recebera, e o saldo de sua conta. 
revertera ao fundo de ro.sorva da caixa. 

Art. !3. O empregado qus complet:ü• 10 
annos d~ serviço fica com direito ao total das 
subvenções da estradJ. e competentes juros es.-

o 

./ 
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criptiLrados na sua eonf.a. S.i se retirar volun
tariamente do serviço ant0s de 20 annos !,lo sub
venç1o c jutos passarão a fazei." pãrte do fttndo 
de resel.'va da. c_aixa. 

§ 1. 0 Todv o empr,gado_ qu~ perder o direito 
á conLu. Uasulmmçilo por demissito, ouq1taiquer 
outro motivo, o readquir•) no caso de ser rein
tegrado no emprego. 

§ 2.o Aquell0 que fôr demittido por se haver 
apodorad 1, ou usado indevidamente d-) objectos, 
dmh0iro ou eU'eitoa de cuja guarda esL•ja en
carregado, qner P'lrtençam ao Estudo, a c;!Sta
lnlecimentos publi('Os, ou a particu.lares, ou 
für eonvonci lo d:J malvors-1ção, p::!rd<~ o diroüo 
à con~a do subvenções, ainda me-;mo que tenha 
pago o u.lcanc') ou resarcido o prejuizo cau
sado. 

No caao. do ha.vor j:i Itqu;dado a conta. do 
empt·egado comprehendido e tu alg~m:.t dr:stas 
hypoth··ses, os titulas Jo renda que lhe hoLtvo
rem .;;ido entregurls revertol'ãO .ao funJ:u dl3 
reserva dn. cail:a, na p:1.rL'.l relu. ti v a ás suLvon
ções. dadas pela estrada. 

§ 3. 0 PerJe igualment J o dir._·iLo á conta de 
subvenção, qualquer qUo3 seja o tempO de 
serviç_o : 

I. O omprogaJo JorniUido por causa de inli
gnidade motivada por condemnação 4 pena 
afllictiva ou inftlllanto; 

II. O que fôr convencido de haver se domit~ 
tido Jo cm prego por prom':lssa de paga, ou es~ 
P'"'rança do qualquer favor pecuniario. 

Art. 14. Depuis- de 20 annos de serviço o 
empregado que quiz.~r li({Uidar sua conta Jr.:vera 
requerer ao governo, qun t•emetterá o requeri
mento ú cai:s.a quando o julgar atteulivcl. A 
deci-1ão do requerimento deve ser prof.·rida 
donLro de dou~ mczcs e comrnunica._da ao empre~ 
gatlo, que della, poderá recorrer para o conse
lho d) estaUo. 

§ f.a Firmado o direito do requerente a li qui~ 
daç!Lo de sua conta i:iCrá feita peh eaixa e ap~ 
provnda pelo governo. Desta dt!Cislto haverá 
igualmClnte recurso para o conselho dll estado. 
O.s juros serão contaJos ate o dia da effeetiv:a 
liquidação. 

§ 2.1l O pedido de liquidação da conta indivi
dual deve ser a presentado dentro de cinco annos 
a c ma t:;~r do dia em que o em p-regado deixar o 
empro.go. 

No caso_ de .fallecimento do interessado, 
seus lwrJoiros ou succes.soras devem apre
senbr o requcrim~nto thmtro de cinco. an~ 
nos~ a contar do Jia. do fallccim_ento do empre
gado. 

Decorridos cin~o annos, sem reclamação dos 
interessados, o tola! da conta revorte.rá,_em pro

, veito do fundo de reaerva. da caixa. 
§ 3. o O saldo res_ult.ante ~ liquidação da 

conta se1•á omprc>gado pola c·; ixa em apoiices 
da divida. publica, titulO,;; ou acçl)es garantidas 
pt;tlo Estado, iuscriptos em nome do emprogado, 
.a. que-m· .ficam per-t•mcendo, com as._ limit.a~õe~ 
G$tabelecidas nesta lei. 

Si o interossad .. o. o. pref...'rir, o saldo será 
convertido em um3. renda vitalícia , guar
dando-se para o calculo desta as normas 
aceitas pelo montepio geral do~ servidores. do 
Estado. 

• 
• 

_-_..: 

§ 4. o Neste ultimo caso, si o empregado fUr 
casado, a rend.a, sc;rá cal~ulada de modo a ga
rantir a re~·ersão em.. favor da mulh.or, 'dallO o 
caso da. sobrevivenci.t dost4~ de met...Ldo do valor 
da renda. . 

§ 5.o Na ins~ripção da apalice ou titttlo de 
ronda, se reservará. á. mulhe1• do empregado o 
total do usofrueto de. ta.<Js tiLulos, no caso de 
sobrevivru- n. mulher e não ficar herdeiroa Ue~ 
cen lentes do empregado. 

Fican·lo herJei.ros nesta.':! condições, serã"O 
oL~erv.t:t..:l.ai as prescripç-ã'e~ da legisla~·ão rela
liva á successão. 

Art. 15. Si o empregado fallecer ('m acti
vidade de serviço, qual~uer que seja o to.m.
po qu~ hmha de e~e.rcLcio, e d,üxa.r viuva 
e filhos, sua conta será convertida em apo
li ~es ou titulas de renda, cujo usofrucb vi
talieio porlenc,~rá i viuva, e a proprie:lade aos 
filhos. 

Si não .ficarem .filhosi a proprif"l lade dos 
titulas pertencerá. a.a fundo de reserva da 
cai:u.. 

Si o empregado não deixar viuva. n:>m filhos, 
c tiv""r ascendentes viros, o usofructo dos Litulm~ 
do ronda. pertuucer.i. a. e~Le~:~ e a. p!"Ollrie latle ao 
funJo de reserva. 

Si não ficarem herdeiros nesta~ condições, 
Lodo o proJucto d:t conta pNleneer.á á. rêserva 
da cal:x:a. 

Art. 16. O Jireito ao tolal d.l conta é 
garantido ao empregado, 'lualL!UCl' que _seja o 
seu t•~J.upo de cxercicio, quando se impossi~ 
bilit.a1· parn. continuar a s••rvir, quer OXilOndo 
sua vida para salvar alguem, quer em conse
quencia de acto de dedica\~ào ao serviço publico, 
quer ~a luta ou confli..clo no e.x:e.r..:icio de suas 
íuncçoes. 

Do mesmo favor gozarà o empregado qu 'l por 
algum accidcmLe grave, exclus1•tamento ímpu
tavel ao exercido de suas fun ~ções, ficar impos
siLililado de continuar no emprego. 

§ 1. o No caso de não ser sufficiente o 
capital proveni(lnte da liquida·,·ão da conta 
para comp-ra de titulas de rcnd:.~.. que produzam 
quantia igual á mel:1de do ordenado quG per
ceber o empregado, a caixa pagará a este, 
durante a :-;ua vida, o á sua yiuv::1, a düferenç.'l 
precisa para completar a dita por~·ão de orde
nado. 

§ 2. ° Cessa, porém, essa ob:rigaçito da caixa,. 
si n. quantb resultante da li'juiJaçio fOr suffi.
cicnte para compra do titu os que produzam 
1' 200$000. 

§ 3~11 Si o empregado perder- a vida antes da 
liquidação de sua conta., por algum dos factos 
provistos no cmbcedente? os fav.ore-1 que a lei 
lhe garante serão concedidos 4 sua viuvv., e 
na falte~ desla aos filhos, atO que cheguem á 
maiorida,le. 

Art. 17. Os favores des.h lei s.lto extensivos 
ás vi uvas do'i emprogados que obtiverem sen~ 
t0nça de divorcio . 

Art. 18. De cinco em cinco annos o governo 
poder/!., sob proposta da aJministraçlo da. caixa 
e ouvido o conselho de estado, autorizar um ra
tsio que serâ levado á. cont.a. das subvençtre& 
dos emprega los, pt·oporcional aos venck~ntos 
de cada um, deduzindo do fundo de reserva da 

• 
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('.o;ú::ta, quan lo este houver attiugiJo a um quan· 
tHJil qun produza renda sufficienle pára fazer 
face aos encargos a quo ó de.,tina,la por 0sta 
lei. 

O rateio ~ó ap1•ovoitará aos empreg.vlos qne 
tiverem, p· Iu m•·no:,c, tres annos rie exorcicio. 

Art. 10. O governo poded. autol'izar asso
ciaçõus de-soceorros mutuos entre o; emproga
dos de salario dl estt·ada para a pr·estação de 
au:>::ilios em cas:;~ de J.oença, ou em tiU • fiquem 
tomporariam ·nto inutilia:.t.dos pa~a o serviço. 

O capital ·la &ocied,J.d,J pod .. mi ser forma lo 
com o prodnl'to de descoutus nos salarioa dos 
ass•;ciado.:i, das In<.Illas impost:•s a estua e sub
venção da ' stt•a, !a. 

A sub~·ençã:o não podnri excr:d,•r do i 0 / 0 da 
importancin. rlos sahrios pagos anrtuallllnnte 
aos a;;sociados. 

Art. 20. O goverllo marcará. no regula.
mentu •.JWJ expedir pat•a execução 1le'>ta lei a 
taxa J.,l j11ros., taUoa de morlalida lo pil.ra· cfi.l
culo das tarifas, e ;niniu~um das renlas que a 
caixa hou·vor dv pagar aos empregados que 
)•refel'it·em r~~ccber em ronda tetnporaria o pro
dueto de ~n ts re~pectiY•lS contas. 

Art. 21. Revugaiu-se as disposições e!ll con· 
trv.rio. 

Paço da camara doa d•..!putados, 27 de Outu
bro de 18S2.-J. R. de Lt11Ut Dua,·tL·.- JoãFJ 
da .Uattu. .. liucfta,.lu.-Leopotdo Augusto de 
JI etlo Cunha. 

A' eommi11ão de f..t.zeuda: 

A a.sscmblci·t geral resolve: 

Art. i.° Fica. o governo au~oriza.do a garan
tir juroa do ô 0 /o solJr•e um capital nã.o exce
dento de 6.000;000~, á e!llpreza que se propo
zer a coustruir o prolongam•Jnto da e;;Lra.la de 
f •l'l'O Natal á Nova Cruz, P·"lo vali e do J un
diahy e villa do Macahyba á cidale di) Prin
cipe. 

Art. 2. 0 R~ vogam-se as disposições om con
trario. 

Paço Ja cam:1ra dos deputados em 27 de Ou
tubro de 1R'32. -J. R. de Lima Duaf"te.
Jorro da Jiattrr, Jfachado.-Leopotdo Angusto 
dç MeUo Cun-ha. 

A asaemblOa geral resolve : 
Art. f.o F.ica o govt~rno autorizadJ a dar 

a garantia de juros de 13 °/0 sobre o capital ne
cesaario para a construcção da eatr.J.dJ. de ferro 
de Mamangun.pe, na provi.nc~a ,(a Pu.rahyba do 
Norte, a Araç:1gy, na do Rio Grande do Norte, 
concedida. pi} lo d'~creLu n. 7902 de .5 de Fevo
reiro de 1881, devendo, por6HI, ~ dib estrada 
tcrmin::tr na villa do Cuitl:, n~ pro\•incia dJ. Pa.
rnhyb:.t. 

Ar L 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario, 

Paço da camara dos dermta.dos em 27 de Ou
Lubro de 1882. -J. R. de L ·ma Duartt:.
João da JlattaJlachado.-Leopoldo ,tuyusto 
de J! ello C unha. 

v. L 3 
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A as<>emblóa geral resolve • 
Art. Lo O gove1•no é autorizado a. dar uma 

subveu.ção de 10:000.~ por kilomotru à enrpreza. 
tJue se encarregar da construcção de uma e:l
lrada de ferro de um metro t!e bitul<~. partindo 
de Santa !Ido.: na Jo Alcobaça no Pará e termi
nand,J r>m Santo An~tsLacio, acima das princi
paes ca(·hoeira-; do Tocantins. 

Art. 2. u A' mesilla em preza ó concedido o' 
prolonc,·amonto da cstra b sem subvenção ató 
a Boa-Vist~:~, em Goyaz, ou ató o ponlo em qu') 
eonn:nha. estabelecer a ua,•egação a vapor nos 
rios Tocantins e Araguaya. 

A escolha entre a navegação e a ostra h Je 
ferro aeri.\ feita d·3 accórdo com o governo. 

Art. 3. 0 A ompr<·za Lerú privllegio par:1 a 
e'ltrada de ferro por ôD annos. 

Art. 4. 0 Desdo 'lue a renh liquida da em
preza fór superior a 6 °/o o excesso ser.i dividido 
, .. m dtms partes, das qua,-,s uma pertencerá á 
ompr,-·7.1. e a outra ao governo ató que seja. 
paga a subvenção kilometrica. 

Art. 5.o A empreza nlio .t·'rá pi•i,·il~oio .:a 
nav1g..tção de quall_{uer pctrte dos r•io'l. 

.\.rL õ.o Depois de 10 annos o governo po
J,>rá l!ffi qual·1uei- tempo eu campal' a estrJ.:la, }Ht-

gand-) a •mpt·'za um capital corr•:spon I •nte á 
renJa li·luida méJÜt do ultimo quinqu~'nnio. 

Art. 7. 0 Revoga!ll-S·3 as disposições em con
trario. 

Paço da camar>a doa dep1.1tarlos em 27 de Ou
tubt•o ._Ie 1882.-J. R. d-'! Linw Dua"r"tc.-Joao 
d(z Jiatta Jiachado.-Leopoldo Augu;;;to d;; 
~li dto Cunha. 

A aasemblôa geral r-.;solve : 
Art. Lo E' concedida ao engenh··iro Alvaro 

Hodovalho Marcowles .tos Reis ou á colllpanhia 
l_{LlG o mesmo or;-anizar, a construcção de uma 
e,;trada de forro, que partindo da estação do 
Cr.u?.eiro, na de D. Podro li, \'C--llha ter ao porto 
tla cidade de Angra dos Reis, na pro\·incb do 
Rio de .hnún. 

Art. z.o A' estrada gozará do privilegio por 
90 anno~. cm uma zona de 25 kilometros para 
cada lado do seu eixo, mas não poderá. impedir 
a conslrucção de qualquer outn que atravesse 
on procure o mesmo por lo de Ang-r:l dos Reis, 
con~l:i.nto que parta. do ponto differente, situado 
fÓl'a da zona prn-•ilegiada, e nilo tire cargas da 
mesma zona. 

Art. 3.o A estr:tda podeeá receber Ifassa
geiros e cargas na estação .Jo Cruzeiro, d:.t li~ 
nha ferroa D. P..:JI'<J II, mas ficarão privados 
dos favot•es que decot•rem das tarifas tiifforen~ 
ciaes, cargas e pass:l.geiros que a preferirem 
naquella esta.,·ão. 

Art. 4. 0 Enlendet•-so-á. caduca esta couce.;)
são, si dnntro de quatro annos não forem exe
cutados o~ t1·aUalh'JS e concluidos no fim do sete 
annos. 

Art. 5.o Ficam ro,·ogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara. dos depntados em 27 Je Ou
tubt•o de 18~2. - J. R. de Lima Duarte.
João da JI altu Jiacha.do.- Leopoldo At.tgusto 
de J!elto Cunha. 

• 
• 
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A ass8mUlêa.. ger:>l rosoho: 

Art. i.o Fie<~, o gc;>voruo <~UL r·za•kl a eoo
celr:!' privilog ú, atr~ QO ann •• s, C•Lm gar.•ntia 
do .Jur•JS elo 5 at~ Ô ··fo ao ~·nno pdos prime ros 
20 .~nno'>, ao cap tal que fór l"·'('onh-•eidi! no
C""!~:>sario, ,[·•poi; dos ·:-;tu us pródnm •nto f·itos 
e submeLlilo-; /t apprnvn.ção tO gov rno, -fl.t0 u 
mo.xim_o e 10.4'10_(JQQ~ para a con =truc;·ão rl • 
uma 1,mha f rr n d·l um mel r•) d(l bitub., qn ·• 
pnrtrr<J. do Po1t~O AlLo ou ,e outro ponto d:t L'S

tra ta do ferro do R •J Verde, que fOr r 'l'orrhecido 
mail:~_ conv:·nient ·. seguiu w p Ias imme liaçõ"s 
da Chri->t;n~t pass>Lra p l:ls cita les de Hajul1á 
c .e Pouso Al·.•gre c vá terminar no DÓura
dinho. 

Art. 2.0 Que a conce3são seja f··ita aos pr"•ci
t<.LJocl engenh it·o~ civis João llenrir1ue C;stat·.l 
o Fr ·nciscu Eug ~nio .G Azc~-d·) ou à companhia 
ou cm preza por P ll • organ1za .a, 011 q uoril me
lhores v ntugens offoli'C•~m·, sen to-lh ,,_, da la a 

·prof r-..nci~ ~'m co.~dições iguacs. 
Aro. 3. 0 OE> conce•l'lion:•ri·s se obr'gam a 

constrH·r o ramal de Pou-o Al ·gro aoE> Po..;os 
dus Calda~ sem [Jat·ant a de Jur·os. 

Art. 4." Aos ~~onc ssionar oS será opprwtu
namcnt.o drt a~ prerero.,c a no prol ,ng-am·•nLo 
da huha ató ú ·cid:.tde de Alf•lnas m, l ante 
uc~órdo com o governo e sob as u•~'lutas c)n~ 
d çOcs o gar·antia de jur s os~ab<:'lcc:dfls p:lra a 
ltnha pr nciprJ,l. 

Art. 5." O governo ter:\. o dir.,it·• de ref>gato 
da 1 nha ferr_pa c do r01.mal, d •po·a d~ 10 .tnnos 
a conto. r do d ~ H i nauguraçiio: 

§ Lo D;nlro dos 20 u.anvs da gat·n.nL:a, pn.
gaulo em titulo.; d:.1 d vi .a pnbliea e Jo me.~.uo 
juro •la garanti.a, ou cm d nhcil'O ~o capi.ta.l 
empregaria. 

§ 2. 0 D p<lis dos 20 anno:;;, pagando um ca
pital c_orrrspondant') ~ tnó•lla da ronda lit1U.dfl. 
do ul~1tnO 11u nquenn10 cal.Juhdo a juro 1o-ual 
da garantia. o 

§ 3. 0 g- a ernpr0Zil dG'listir da garantb. da 
jurfla, o rcsgat·' se fu.r.-i. em qual1uot• tempo 
confornv~ a cla,usula antoc" lent ·. 

Art. G.o FICam rovog:das as .tispos"çõo"l cm 
contrLtr o. 

Paç.l <.la earnn.r:t do!'! <lep'It:l.lO'I rm 0 dr• Ou
tubt•u l·~ 18~2.-.J. R.deD:ma Dua't"'e-Joã.J 
da .1[1/tf(~ .li achadJ,-:- Leopoldo Augusto d_• 
:Mello Cunhd-:-

A' rornmi3,ãO~tlo em prezas privilegiadas. 

A as~e.ublêa gcr--ª'J rrnolvn : 

Art. 1.° Fi('a aprrovadn~ para -r0g·•r o mont"'.
pio do.; op ·r a ri .. 'I do arsenal do marinha tla 
eôrt~·, o reg<~ lamento o-rganizado p h dir.•etoria 
da União O_r-'rarb, constuüe d,, 58 a-rHgos, 
com às s·g unt"s aheraçõ~s: 
No~§§ i o, :2.o o 3°, do art. 4·•, em V"Z (le 40$, 

60~ o ~U$, diga-> e: - 1J3, 2{3 • 3{3 do jornal. 
O urt. 5•) sC'ja s-Jb ;tittti :o pPlo §5° do a.rt. 154 

do r•gnb.me!lto q11G baixo·t com o dJerf't•J 
n. 5522, J.e 2 d ·Maio d i .<,74 

O art. í 0 sej~ assim -re tizido: _:.. A viuva, 
filhos m'~nor s on roâi do llperJ.riO qno f tll ·c ,r 
com 15 a 20 anno~ d•' trn.balho L"rá dir,"ito de 
reversão de um twçoo 1lo rnont0pio, que elh~ re~ 
ceberia com 20 o.nnos, si na ela~se em que fal-

• 
• 

loc r j:í. tÍ\'er mais .-te 11m anno-;"" si nãO'~ tiVer 
Sl'l'à regulad.J p la elt:-~So a11t· ee !ente. 
. Ao § i 0 do mo~mu arLlgo, diga-se:- Quu 
taU ···er antes Je 15 nnnos d · s n·vi.ço. 

O§ 2° do tn smo urtigo, s·1pprfma-"e. 
O arl. 10, ~ulHolit 1a-se 1wlo Sl~g-ninte :- O 

~~~ o we,w.r t ra direi_lo 6. rerersão, SPja qual 
tor a carr 'lt'a q ;e segtur. 

. 0 § z, o me::>rno ar ti {tl, 'lüj:l ao;sim r ·U.igi h: 
--:- O tillto mew;r só pé~-ob •r::i. o cap "hl atnol'
tiZ:l~u 1 son..; JUl"O"-, l'!t ei!IJ"ar para qualquer 
otfi~tna los ar~enaes. 

Ao. § 3, do mesmo artigo, acr-esce-nte-se : -
Ott Bl Otü ottlra earrPira ou l'<;Lulo p1·ova.r aJ:ian~ 
tam •nto. 

Ao§ 211 do art. 16, diga-~e :-N:ío tendo um<~. 
occnpll.c;ão --ddiu id:-~.. -

O art. 22_ s"ja s•_tbstit•_lido pelo >:eguintc: -
O tht!so tre1ro do montepio serd. a th s.mraria 
de muinha. 
~o art. 23,_ a~rP~C~"nt8·'1":- Paragmpho 

nm o. A prrm 1ra ad111inistra~ão coutin 1ar:i 
ll•l ano" segnint•', si tiv•·r nt"UO'l d') IIIPtade 
•Lo urn anqo. · 

O art. 53, supprim~-se. 

Ar L 2. 0 Revogam·se aS iispo-.iç-ê'hs em con
tJ•ario. 

P;J.~~o da en.mar.·~ Jos ·tep·1t.:vlo'> om 27 J.•· O·t
tlll>r<> d · 18~2.-J. R. d ·Lima Dua"'t'~--J ão 
da Jia ta Jiachado.- Leopoldo Auguslo de 
Meltu Cunha. ' 

A assemblóa g •ral res)lve: 
ArL 1.o Fica eontado, na antignidade do 

posto ao tenent•J de esLado-maior de 2a cl ~~se 
.lo..;,':. Juayuim lle Andr:tde Neves, o tempo d ·
corndo, de -1 -e S tetu 1ru de i8í4 a 10 dJ 
Junho d<J 1R76, em qtte esttiiO ac;;p;'regadcJ á 
arma de cavalla.da antes de ser transferido par.:1 
o eot.tdo-maior de2a class~. 

A_rL 2.0 Revogam-sA as di~pos-ÇÕ"'f:l em con
trarto. 

Paço da ~amara dos deputados em 27 de Ou
tul.ll·o de 1882.-J. R. r/eL·ma.. Du.r,te.-Joil·J 
da J[attrr. .1Ia~harlo.-L<-opol(to A.uyusto de 
Mello Cunha. 

A' commiss!io de marinha o guerra. 

A asserubléa geral r•'!sol 1 c : 
Art. 1.0 E' p 'rmiltl•lo a H 1g·o Vi i1·a Lnal a 

matl'icub ···m (illJ.I,Iu'·r das (ac tllades d · di
reito do lm.wrio, iisp"'nsando~se-lh·· os ·~xames 
de pr••par.1.torios 

A;t. 2. 0 R·~vo,:;·arri-so as disposições em con
trarw. 

Paço daeamara dos d·,rutaJo,. Pro 27 d·' O·t
tubro Je 188~.-J. R. de Limtt Duarte.-Jol'to· 
rfa Jiatt(t Jiachado.-Leopuldo A~'-ouSt~de 
N ello Cunha. · 

A' commissào dP in-:;trucção p:1blica. 

0 SR. PRESIDENTE COl'lVi h. 0.'3 Srs. S"U3dOres 
para se rounirom amanhã D.s m"smas horas. 

L·~vant•Ju-se a S•:·ssão ás ii 1{2 horas da 
rnanh:i . 

• • 
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SESSÃO EM 2 DE MAIO 

4• SESSÃO PREP ARATüRIA 

Er.l 2 DE JHAIO DE i88.3 

Pr~·sidencia do Sr. Barrto de CotegilJO 

A's 11 horas dcl. manhã f z-se a chamctda o 
acharam~s':! pr,;..,entes 25 -srs. sçnadore:3, a sa
ber : Bal'l'iJ de Cotogipe-, Cruz Madw.do, B.n·ão 
de 1\'larnan~uape, Ba1•ão de Jl,Iamord, Jagu 1ribe, 
Junqueira~ C tri-:tbno Olloni, A1t'on'o Cllso, 
de Lawat•c, Paula Pessoa, V rhto t]e Mndo't•os, 
Ct~.~t.l·o Ca1•reira, Cunha Figueiredo, Visconde' de 
Boln R tiro, Lu z Cat·lo.:;, B:t.rros Barre lo, L't
fayette, lJanhs, Visconde ie .fag-uary, D ogo 
Velho, V1e;ra da S.lva, Diuiz, Correia, Luiz 
FelipprJ A Visconde .lo Muritibu, 

0 SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 

Leu-se a acL:J. da anbwe,lonto e, nãu haven
do q•t ·m r-;obro ella fizo,;se obsel'vações, deu-se 
p 1r Appt·ovad:t. 

0 Srt. tu SECfiETARIO d•~U COll~l~ <lo Bf'g'llint·.:-

EXPEDIGNT8 

Officios : 
Do mini"1tcrio do imperio, d 1 fú d) corren~e 

mez, communicando q11e Sua. 1\Iagestado o lül
porador digna 4 s3 rec(ner, hoje, á 1 hora da 
tat·Je, no paç.o da cidade, n de(ll}t:u;ão do seuadn 
qno tem d'_\ ir respeitosil.mcnte peflir r~o mesmo 
.i\.nguat.o Scnhot• a <.hsignrtção do dia c hot•a da 
miss'-\. Jo Espirüo S3.nto, na capella imperial, e 
do dia, hora e lagar da abertura da assemblóa 
geral.-lnL<iralo. 

Dv J" sGcrclario da cam~ra dos do puLados, do 
igual data, communicando que se n.cham pre
sentes deputados em numero sufficiouto para 
tor lo.~·ar a abJrtut•a d:1 ttssembl0n. geraL-In
teirado. 

Do mesmo 1° sccretll.rio, d'" Z7 de Oulubro ul
timo, rerneLteudo os seguinte.<J. 

• 
• • 

PJ·ojec'os de Z...i 

EmcnJa appro·v·ada p~"la camarn. dos dop'tta
dos á pr0p'>:o~t t do gov•:rno que nuto1'iza o mi
nid0rio do~ negociva do imperio n. m:lndar 
pagar as divi .as do oxerc:cio.~ findos na im
portancia de 23:274$3.,28; 

Aeresc'5nte-se no logar compe-t0nto: 
A Hssembléa. geral decrotn. : 
An. i.o (Coro·J na propos~a.) 
Art. 2.o (Como na pt"oposta..) 
Pa,:o da camal'o, ilo; dep-ltados o'm 27 d,l Ou

tuhro te 1882.-J. R. de Lima Duar'e.-Joao 
da Jfaltrt Jiachadu.- LtJo_polclo .:-l,agt~sto de 
.Vello CtHtha. 

Augustos c dig·nissimos Srs. rep-resentantes 
du na.ção. 

Preceituando o art. 18 da lei r:.. 3018 do 5 
de Novembro ele 1880 que o paga.rn0nto de di
vi· las d'J es.,:rcicios fin tos será fyito sórnente 
<lerüro dos credito; \atados nas diffet·entf•s 
ver 1:n~ das lús de orçam nlo dos res,:.ectivof.l 
oxcr~iciof;l, não pôde o govcrvo autorizar o das 
tlividas de-sa natur.•za, na importancia de 
23:274$328, meau.onn.das na reln.ção j1mta, não 
obstanb:J c:üstir saldo suffi<'iente no credito des
tinado parn Lal fim, visto que a;> verbas 1los 
ex.o cicio'3 a que ellns pertencem. não deixaram 
sohl'as. 

Para occorrcr, pois, ao pag 1mento d:lS refew 
ritlaa di \'idas, torna-se necossaria, nos termos 
do cit;ldo art. 1~ da 1 i n. 3018 d' 5 de Nov--'m
hro de 1880, a autol'ização pr.~via de podr;r lo
gisl:J.Livo. 

V·•nho, portanto, em nome de Sua f\Ltgeslade 
o ImpArador, apr·esentar-vos a seguinte 

Pt·oposta 

Art. 1.• Fica o miniaterio dos negocioa do im
perio autori:lado a mandar pagar aa di vi ln.~ de 
exP.reiPios (indos, na imporl[l.nC'in do 23:274$328, 
mencionada~ na r;:-lação aunes.a. 

Art. 2.o Revogam-s-3 as disposit;ões em con-
trario. · 

Paço, 17 do Outubro a.:;. 1882..~-<hl;~ L$ 
Velloso. 

• 
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20 ANNAES DO SENADO 

RELAÇÃO D.~S DfYID.-\.S DE EXERCIC.'IOS FIND03 CUJOS PAG-.UlENT03, NJS TER!\!· JS DO ATtT. f8 DA LEI 
;:.j, 3018 DE 5 DE NoJVE::\.IBRO DE 188), DEPENDEM DE CONCESSÂV UE FUNDJS PElO .PODER 

LEGISiai..TIV01 VISTO NÃO TEREM AS RESP.CCTIVA':l YE,RBAS DEIXADO dOBRAS, 

Credores 

Dr. PcJro Ribeiro de Araujo .... 

Importan
cia Observações 

Gô.z$580 Gratifi~ação addiclonal por continuar no ma
gisterio por mais de 25 annos, na qualidade 
de lente da faculdade ·.lo m0dicina. da Babia, 
relativa ao per iodo decor1·ido de 10 de De
zembro de 1879 a 30 de Junho dJ 1881, 
eYercicios de 1879-1880 e !880-1881. 

Dr. Itosendo Aprigio Pereira Gui-
400$000 Idem idem de 1 de Julho de 1880 a 30 de Ju,tho 

de 1881, cxereicio do 1880-1881. (Paea 
pa.gnmet1to de gratificação correspondente 
ao e..s:crcicio de 1870-1880 ainda. não foram 
eonc.::didos os fundos pedidos ao poder legi~
lativo.) 

marãe> ...•..•... • •. •. · • • • · • • 

Dr. Jos5 Alves de Ivleilo ......•.• 

Dl'. Francisco Xavier Pacheco ••. 

Hygi:10 Gonçalves Silveira Rollin. 

Cam.ua municipal da eidatle de 
Campns, •..•• ···~~····*•·• ·· 

Camat·a municipal da villa do 
I"·uassti .•.......•••••• ~ .•.. 

R!o
0 

de J~máro Gas Compatly, 
limitcrl .•..•...•....• ••.••.• 

Comp'\n,,·._ nar~~onal de U::J.'\"ega-
çã.o o. vaP"" ................. . 

B. L. GL.ier .. ··-··· 

Rio de Ja .... ,..0 Gr~s , 
limikd •.• • , , . , •. . ')Jany, 

2:~4$480 Grati:fic..tção pela accmnulação das funcções de 
prer1.rador e da reg-encia da cadeira de phy~ 
sica o chimica ot•g-ani•:a da dita f~:~.cuidu.de no 
e.x·~r0icio de 1873-187-1. 

530$000 Id1'm 1~or serviços prestados de 15 de Abril a. ô 
de Junho de iSSO, e:s:ercidv de 1879-1880, 
no lazareto do porto de S. Francisco, pro
vincia d<J Santa Catharina, por oceafilião da. 
epirlemia d:1. f~Ut·e amarellJ. que alli mani· 
í'e,'!Luu-se. 

530$000 Idem pelo eur.:ttivo (h indigentes em Caja+oi
raa. provincia do Rio Grande do Nor~e, t.;J.ll 

1879, e:s:ercicio de i87i-1879. 

i6:727$442 Desvt·za feita com o tratamento 1le indigentes 
accommetüdos de variob. nos cxercicios do 
1878-187\l • 1879-1880. 

818$820 Idem idem no exercicio de 1879-1880. 

1:i97$400 Gaz consumido no impet•ial observ~Lor:o Ue i 
rl>l Outubro Jo 1879 a 30 de Junho de 1880, 
exerc.icio de 1879-1880. 

450$:JOO'Passagen~ d<.l.das a i.tnnligrantes no exercicio 
j de 1879-1880. 

371$430 Idem idem no cxercicio de 1880-1881. 
i 

852$000! Idem a lent~s. c alum?-os da escola P?lyLechniC'a 

I 

em OXf'rClCIOs pratlcos no cxerc1C10 de 1880 
-1881. ' 

()50.)900 Livros fol'necitlos par.:~. a bibliutheca da escoh 
j polytcchnica cm 1880. 

136$27t3' Gtl.:.: con=:ntmL!o nJ o lificio da 
I I tado! no '1~ tri!l1cstre de 
' 1881. 
~------1 

cJ.mal'a dos depu---
1~80 e 1° e 2•) de 

-. 23:274$328' 
====~~·c.·''-O'ç==,,.--·=-·"\"""' . ; 

~~==~========= 

Te.rceira. diractorit __ d,::. a~ct•etart 
lS32,- o ,lirMtór, Dr. J. J. de Oal.~i.dJ d.03. Udrj.:·C.iü::! ~o i.npal'lC em ao ds Setembr.:;J d~ 

'aosta cte .t.UtJr.leir:;s e A$buqaerque • 

• 
• • • 



) 

. I 

• 
SESSÃO EM 2 DE MAIO 

Emenda approvo.da pflla camara dos dopu- 1 Em vi,.ta, poróm, da citada 
tados á propol'.ta <lo governo que- abro ao mi- di;;po.úç!to torna-se nece3-
nisLe!·io dos negocias 4~ marinha o erBdito sario o cr .. llito de ........ . 
e1traordiuado de 538:820$287 .para ns ru- assim distl•ibuido: 
bricas - Arsenaes e obras- do exercicio do 
1881-1882. § 12. Ars•maes ............ . 

AcresccnbJ-se no logar competente: § 20. Obras ............ ·~---
§ 25. Munições navaes .... . 

A a~sembléa gGral decreta : § 28. FreLs, etc ......... . 
Art. {.o (Como na proposta.) 
Ar~. 2. 0 (Como na proposta.) 
Art. 3.o:. (Additivo.) Revogam-se as dh;po- § 29. Eventu;tes .......... . 

siçõos em co"ntrario. · 
Paço da cama.ra dos dermtados em 27 de Ou

tuUro de i882.- J. R. de Lima Dtwrte.
Jotto da ilf atta JI achado.-Leopoldo Augusto 

Para cobrir o de fie ·t prove~ 
nionte da verba- Obr,1s -já 
o governo recorreu ::t esta au
gusta camara, co1n n. p1·oposta 
qne apresentou em 2S de Fe
vereiro proximo passado, cuja 

de Jf eH o Cunha. 

Augustos e diguissimos senhores re!Jresen
tant·~s Ua nação. 

quantia de 300:000$ pre<'.isa 
ser eli)V<Jda á que acimn 139 

d•·monstra necee~aria ....•.• 
Ros~a, portanto, providen~ 

As despeza:;~ eJ'octuadas, e até 
hoje conhecidas na con~ 
tadoria da marinha, pelas 
Jitrerentes rutn·icas do or
çamento diJ iSSi-1~82 So-
IJem a................... 9.061:579$622 

As despezas provn.veis at.J o 
firo. do e:x.erclcio sul;irã.o 

ciar sobre os qu ~ provêm 
das outras rubricas, c o' ex
ces-:o necessario a - Obt·as -
153:943$810, o qne tudo se 
elovaú. SJmma .te 868:57'7$0'36, 
conforme ~e acha sufficie:nte~ 
mente discriminad•J nas cinco 

ainda o. ••••••• , ••••••••• 
O qu0 apre:;v;ntará o total de 
Comparadas eatas despezas 

com o crodito concedido 
11ara as diífer.JnLe;;~ rubricas 
pelo art. 5o da lei ([(l. 3017 
do 5 de Novembro ele iSSO. 

R<3~ulta um d.;(icit do .....•. 
Seria esta a somma que o 

governo viria solicitar-vos 
para atteudér á.s despezas 
por Í1l.zer ató o fim do exer-
cido, si porv~ntura não 
estivesse inhibido, pelo art. _ 
25 <h lei n. 2792 de 20 de 
Outubro do 1877, de trans-
ferir, pn.ra as verbas des.-
falcadtts, M sobras que 
aproscntam as soguintes 
rubricas : 

§ i. o Conselho ~upremo •... 
§ U. n ln t0lltlencia .......•.. 
§ 7 ,o Auditorio. ........... . 
§ 8. ° Corpo da armada ••.•. 
§ i?· C'?rpo de impe.riaos ma-

rinh·-,u·os ...••••..•.••... 
§ ii. Companhia de invali~ 

dos .•...•.•••.•.•••••••• 
§ 13. Capitanias dos rortos. 
§ 15. Navios desarmados, .. 
§ 16. Hospitaes ........... . 
§ 17. Pha.róe~ ............. . 
§ 18. Escola d"'mariuha .•.. 
§ 19. Reformados ....•.•••• 
§ 22. Etapa.s ..••.•...•..•• • 
§ 24. MuniÇões de boca .... 
§ 26. Mi:ltcrial do construc-

çlto na.val ...........•.••• 
S 27. Combustivel. •••... , •• 

Sdwma •••••• • • •• , ••• 

• • 

i. 720:7 !4$202 
!0.782:293$824 

10.216:539$726 
565:754$098 

3:50~83 
7:030 10 

300 463 
5:300$282 

dl'monstt'ilções junt::.s. 
Pelo qu .. \ diz re~peito á

verbLl -Arsenaes- seri3. me
nor o deficit si na quantia or
çadD não se tivos!:>em feito as: 
seguintes deducções: 15 °/o 
para as vagas e faltas que se 
des:-:;em :p.o quadro dos opo
rarios, e 52:123$075 que o 
parlamento redtTzin ainda 
contnndo com a progressiva 
diminniç.\to no pefi>~oa.l das 
companhias de aprendizes ar
Lifices e de aprendizes mili
tares. 

A nocessidade, poróm, de 
prerm~hf!l"em-se os quadros do 
pessoal artistico no f\.raeml 
da côrte e no da Bahia, para 
attend·:r ás const.rucçõe::; das 
canhoneiras Trar:p: o Gua
rany neste, e do cruzador 

g6:231$5Si Alm:l.a.t1-ie Bar;·oso e canho
neL·a p,·ímeiro de .Jfarço 

4:114$565 naqudle; os serviços extraor-
21:S2!$9!34 dinarios para accelerar a con-

3: iôB$119 clusão d,-,stes dous naVios, e 
21:~76 atteuder ainda Nos reparoS de 
4S:~~~~15 outl'o.,;; finalmL'Ilto, o l)aga-
6:647:;;974 roento 1lr> gratificaçõ--s con('G-
10:44~442 diJas pelo re.;pectivo regula-
i ~4.S 020 mento 11os operarias que con~ 

219:267 939 tam mais de -zo annos de 
serviç>o, determinaram o ex-

82:258$611 ~ ce-sao sobre a-quant_,_·~vot.a.da. 
85:879$890 QuRnto ao do§ 25- Mu-

"'""- ~ niçõeo!J nnval;ll - result t da 
~:802$Q38 acqt:ti•iç:lo, em maitn' hcala, 

• 
• 

21 

i.163:557$0S6 

384:876$477 
453:943$810 
174:567$501 
65:567$803 

1. 078:955$681 
84:601.$355 

!.163:557$036 

453:943$810 

/-



• 
22 ANNAES DO SP.N.ADG 

de artigos inrlispensavei.;; ao 
appat•ellw.ru '~nto dos no <aos 
navios, por pr.~ç.(ls mais C'le
Vlldos em consoquenc:a da 
baixa do cambio i vis~o serem 
taos a.rtigos, na sua rrua.-i t-o
talid>ltle, de proce !encia e3-
trangeira. 

Para a do § 28 - Fretes, 
etc.- concorren, alám da e:ti
guidado du. sotnm'l. votadJ., a 
mesma cirC'lmstancia das dlf
f-·renç-a.s dr) cambio, qn0 so
brecat•regll.m as remessas de 
fundos para as J.espezas no 
estrangeiro. 

A do § 29 - Eyentuaes -
origina-se do movimento sem
prL3 constante, exigido pelas 
cor;veniencias do serviço, da 
officiacs da arma la e clas-;es 
annexas, de uns para antros 
lagares, fazenlo avult:.tr a 
despeza com pas.;ag ·ns e aj u
das d<J custo d terminadas em 
leis ; dos gastos de reprel:len
tar;ã:o das guarnições de trets 
navios em paizes estrangei
ros, sendo um em viagem de 
in~tt•Hcção e dous no Rio da 
Prata ; e •!a ida e esta lia na 
Europa de varios officlaes, 
afim de a.pplicarem-se ao es
tudo de· divetsas especi.ali-

Uades, dcspezas estas tambem 
pre\'!S:la.s em 1 ·i. 

Pat•t~. :l.tt n l·~r, pois, a es~e 
rlefic:t, venho, de ordem do 
Sua .MagestaJe o ImpeJ>ador, 
suhme.tl•!.r á vossa app,'Ovaç-ão 
as duas propostas juntas, de 
um credtto extraorJinario e 
outro supplnmeRtlW, na im-
portancia total de.......... 863:557$036 

p,,ço do Rio de J:meiro em 30 de Agosto du 
1882.-J. F. Jicil'a de Vasconcellos. 

A·oposta 

Art. f.a E' aberto u.·• ministe1·io dus nego~ios 
da marinha, para atteuder á.s de:;peza>~ do exer
ciPio de 1S8!-18d2, o' credtto e::s:traord n•rio 
de 538:820$287, distribuido peli:l.S >-eguintes 
verbas : 
§ 1. o A rsenaes ..•..••••••.•... 
§ z.o Obras .••. ·---..--~-"~ ....... 

384: 876$177 
!52:Yi3$8!0 

Ar L. 2.0 Para occorrer á. despeza de; c r( taU.a 
n0 artigo antecc·dent··, fica o ministro e secre
t!trio de e!> ta lo dus n •gocids da fazen ,a auto
rizado a fa.zer as op.,raçõ s Je credito q11e j<Jl
gar conven entes, si pon·entuJ>a não fvreo~1 
sqfficient'-"S as obras que se V>Jrifi.c<:~.:nm nas 
outras r.1bricas da despeza \'otaJa pela lei 
n. 3017 de 5 do Novembro de 1880. 

Paço do Rio de Janoiro em :30 d!) Ago'!to de 
1882.-J. F . ..:li eira de VasconceUos. 

EXERCIC!O DE 1881-1882 

MINISTERIO DA MARINHA 

Demonstraçdo do estado da verba- Arsenaes 

Credito 

Lei n. 30!7 de 5 de Nove!llbt•o de 1880.... ...... .. .. . . .. .. .... .. .. ... .. .. • 2.300:000${)00 

Despeza 

Pelo thesouro nacional, .!;egun
do os processos remettirlos até _ 
i5 de Julho corrente : _ 

Fardamento para as C·1mpanhias 
de aprendizes artLfices •••• o 

Luze~ e utensis para o arsenal. 
Pagamento de taxa a campa .. 

nhia City Im.provements e 
concertos .••..•• o.* •••••• , • 

lmprea'-'õos e encadernações ..• 
Expediente .•......•.•••.•..• 
As )eio da casa e de~p?zas miu-

das .•.•.••••• o •••••••••••• 

AdJiciona~se : 

2:057$50! 
15:808$283 

2:163$128 
1:0135$940 

90$000 

624$600 

A de.spe7.a feitu Jireeta.me_nte 
pl'llo tho~:~ouro com o pessoal 
da administração .•.•.••••• _. !23:580$000-

Idem que ae calcula como pro-
vavel a~é ao cncerramen~o do 
exercicio ...... : ... ,....... !4:027$001 

• 

21:80,$447 

!37:607$901 !59:4!7$348 

• 
• • 

"'- _: 
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SESSÃO EM 2 D-E MAIO 

Po.:b. p 1 gadoria da ro:1.rinha aLé 
a me•m:l. d<1-la: 

Jornaes aos opArarios de m1chi-
nas ........................ _671:587$801 

Idem dos opera.rios do constrtiC- -
çjo n"val ............ _.,_, 9!8 5'\5$600 

Mt•m da direclorifl d~ a!'tiHt!trÜ i t \): R07$1l50 
Ide tu da secção hyi1·anlica.... 27:520$1..00 
Vencim~nto do pos~0al da com-

pfl.nhia deaprendize'~V."lÍfi<.:>es 7:~56$456 
Ido u de um escrevenle de offi-

cin::t .. ··~-~--····· .••.. 
ld •m dJ um ajudante da dir6-

ctori:l.Je construcçõ·'s riava-•s 
Idem do esc· •vente do patrão-

mór •••. -~--~--~--·-·--·· .• 
Idum do pASS'1al dos Jif!ueS, sé\ r-

r ~ria e ferraria a vapor ...•. 
Idem. dos patrões e tomadores. 
Idem d(}S Uu,lll.Jeiro:;; .......... . 
Idem d'J copimandanto, machi-

ni:.;tas, mestres, et.c., da ga
leJL:J. imperial.., •......•.•• 

Id ·m d-·s gn:ú·d s da policia ... 
Idem d 18 officiaes de f.J.:t.é!lda e 

fiei~ do depno;ito ....•....•• 
ldettl do altu xarif' c m 'stre 

d ~ tr•!m naval. .......• -•••• 
Idem do inspector do Lada.riJ 

(consignaç1I ) . . . . . . • ..• 
Idem J.u direct•H' de ma.chinas 

do dito (i lem) .......•...•.. 
Ilorn d" dil'ector do <'Onstruc

ção na\'al d·J dito (irl0rn) .... 
Jde•n do director de machinas 

do Pari, . . . . . . • _ ..•..••• 
lJem do inspocWr do arsenal 

da Bahifl.. , • , ...••..•.....•• 
Idem do director de ma(' h i nas 

da Ballia .......•••••.•••.• 
Idem do aj11dante d J inspector 

d<J arsenal de Pernambuco .• 
Fardam •nlo (fútiu) ....•.•.•• 
Luz·s e ut.ensis .•.•••• --···-·· 
Instriimento~ de muair--a e eon-

certos. ········-~····~···· 
Ex: 1,odienlo ..•. , •..••.•••.•. 
La~·agcro do ronpa dos aprendi-

zo."l arti.fiees . , ••••••••.•.. 
Despez:u rohtdas li. cargo do 

porteiro , ...••••••••.••••• 

Addiciona-se : 
A dospeza prov.1vel aLê ao fim 

670$16'7 

1:245$000 

150$000 

56:212.$241 
5a 9111$649 

1:4G0$000 

7:797$752 
14:07~ij;OOO 

9:743$533 

2:040$339 

80$000 

1:788$171 

600$000 

1:725$nl 

5''$000 

627$777 

450$000 
1:278psu 
4: 81l5.'J292 

765$000 
6:600$~65 

554$826 

160$000 

do e.x.ercicio. , ............ ~ .•••..••.•.••. 

Pelas prnvincias, a saber: 

Bah'01.t ató 1biode 1882: 

Ven('imentos ilo 11essoal d:1. ad
minístra.ção •...•.••......• 

Jorna·:s dus opdrarios de mrtchi-
nas •.••••.. ··········~·-·-

ld •ui d ,s oprorarios de constl•uc-
ção navtl. •..••.•.••••.•• 

Id-.;m dos patrões e romadores. 

• • 

34:563$460 

. .51: 586$284 

107:4%$583 
13:472$350 

• 
• 

1.898:212$543 

5:000$000 !.903.212$543 
2. 062:623$891 2. 300:000$000 

23 
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Vencimento do po.ssoa.l da. com
panhia de a.prondizes arHfices 

Idem do posaoal da lancha. ao 
S8rviço do arsenal. ..•..... __ 

Idem dos guardas de policia ... 
Idem dos bombeiros .....•.... 
Idem dos galés ............ ,. 
Lavagem de roupa d:t compa-

nhia d(~ aprendizes artifices. 
Luze.':! e u~ensis ............. . 
Exp(!dienta .• , .••.•.•.•.•.•.• 

Addieiona....se : 

A despeza pr!{vavel até ao fim 

-7:363$131 

4:200$393 
3:554$000 

410$000 
372$000 

273$89D 
5:477$235 
1:030$877 

do oxercicio .••.••••.•.•....•.••..•..••.• 

Pernambueo- ató .Maio Ue 1882: 
Vencimenoo cto pesBoal da arlmi-

nistração ..........•.••. -~ .. 
Jorn:J.es dos operarias de ma-

chinas ......•.••...••...•• 
Idom dos opBrai"ios de constr-ue-

ção navaL ...........••••. 
Idem dos ptürões e remc1.dores. 
Vencimcnt.o Uo pessoal da com

ranhiv. de nprendizes ar-ti~ 
ficas .•..•.•••...•.•.•••••• 

Fardamento para os {l_prAndizes 
Lavagem d·t roupa dos apren-

dizes ar~ificãs .. , ............. . 
Luzes e utensis .••••.•••••.•• 
ExperUente ..•..•••••••••. ·~--
Impressões e encadernações •.. 

Addiciona. ... sa: 

A dospeza provavel alé o fim do 

iO:i1!J$S04 

13:109$000 

15:290$õ50 
5:612$800 

10:070$750 
744$500 

258:E40 
1 :797'$770 

360$404 
598$400 

exercicio ............................... . 

Pará- atá Fevereiro do 1882: 
Vencimento do pessoal da admi-

nistruçlío ••••.•.....••...• _ .. 

Jornaes dos operarios de ma-
chinas .......•.....•••. , ... 

Itlem dos operarios de construc-
ção naval .........• _., ••.•• 

!dum dos operarios do apparo
lho, inclusive servente~ ..... 

Id··m dos p(Ltrões e remadores •. 
Vencimento do pessoal da com

panhia de apr·endizes arti-
ficea. ...•.••••••.•••.••..•• 

Idem dos guardas de pf)licia ..• 
Idi.)Ul dos bombeiros ...•. , ••... 
Fardamento para a companhia 

de aprendizes artifiees ...•.. 
Lavagem da roupa dos apJ"en-

dizes ..•....••.•..•••••••. 
Luzes e ulensis ......••• · ••..• 
E::s:pediente .•••.••.••.••.••.• 
Impressões e e:acadernacões ••• 

13:231$664. 

18:684$516 

26: 541l$1l72 

4:071$Z00 
3:843$933 

1:700"83 
1:540 -!8 
' 87 500 

871)$700 

120$ô80 
1:231$.658 

597$702 
722$500 

222:740$808 

50:123$466 

57:\J58$598 

15:659$766 

73:3!1$774 

• 
• 

272:864$274 

13:618$364 

• • 

\ 
' 

! 
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SESSÃO EM 2 DE MAIO 

.Addiciona-se: 

A de1p za provavel atO o fim do 
exercicio .•.....•.••...••.••.••..•.•.•.• 

Mato Grosso (Ladario) aLó Maio: 

VencimBnto do pessoal da admi-
nistração .....•........•.•. 

Jornaes dos opcra·rioR d') ma-
chinas .....••.••...•....•. 

Idem dos operario;J d(l construc-
ção naval ..•...•. , ..••.... 

Idem dos servanLcs ..•.••••••• 
Idem dos patrões e remadores .• 
Venc~~ento dos guardas de 

pohc1a ...•••••.••.•••.•••• 
Luzes e nten~is. , .••••....... 
Expediente ..•.••..•.•••••... 

Addiciona-ee: 

A dospeza prov:.wel até o fim do 

11,767$978 

25,358$293 

31,228$700 
3,408$500 
6,587$880 

z,52Jgoo 
742 754 
434. 70 

ex.ercicio .•••••••••••.•.•••••••.• r •••••• 

Rio Grande do Sul- E-..bbele
cimento do !L:.\ qui a~Ó Maio: 

Vencimento do official de fa-
zenda •......•••.• ~··~····· 

lde1u d•> fiel .•.•..••.••.•••••• 
Jornaes dos operat"io~ e l';er-

ventea .•••••. , ....••••••••• 

Addiciona.-se ~ 

A desp"'Z:l p1"ovavol ató o fim do 

5,842$263 
8~8$340 

17,304$071 

e::s:.ercicio. , • , ••.•. • ..•.••.•.•• , •• o •••••••• 

Delegacia do thesouro em 
Londres· até Maio: 

VenciroenO do ajurlante J.o di-
rector de artilharia......... 3:000$000 

Adiant 1mento fl.e vencimentos 
a sei:3 operal'ios contratados 
p_ara o arsenal da côrte. . . . . i' 066$667 

Addiciona-se: 

A despeza p1'ovavel atê o fim do 
e::s:.ercicio .••.•...•.•.•. o ••••••• , •••••••• 

Corveta Parnahyba- na com
misslo de torpedos : 

J ornaes a operarias •....•..•.•.•.•...•.•.. 

64,365$532 

. 82' 050$473 

23,675$000 

24,044$674 

6,ooo~ooo 

4,066$667 

600$000 

31$000 

2.687,257$671 

Despeza a annular. o., • • • • • o •••• o •••••••••• o •••••••••••• 

• 25 

137' 677$326 

105,725$(75 

so,oll$674 

4,6613$667 

2,381$104 2.684,87~~477 

Defic.'t no ftm do ex.ercicio .•... 384,876.;477 

Primeira S"CÇ~O da contadoria da marinha em 31 de Julho de 1882.- O contado1", F. J. 
Fet•nandes.-0 chefe de secção, Ef'nesto AHgusto Fe;~r-eira. 

V. I. 4 
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Nota das dc~pe4as que acc,·esceram depo:s da a;1reuntação do t1'abalho para o pedido de 
credito de 300:000/JOOO pa,·a a 'VC1'ba c Ob,·as :t no exerci cio de 1881· 1882. 

Concerto,; dll que precisam os- armaze.a.s de materfaos e quartel àos apr-nohzes 
artifices do arsenal de Pernambuco .......................••....•....•.. - {,3!5$787 

87,992,.~29 
w,ooo:tuoo 
25,000$000 
2Q,000$000 

Com o levantamento do phrwol das Hoei!aa .................... ~ ................ . 
Com o serviço urgente e indispensavel da remoção da o.scola tle marinha, ..... . 
Com os repnros Jos edificios •la córt·J ....•..•••••••.•••.......•.....•••••. ; •• 
Com o l'wan~amonlo <lo pharol de Sant'Anna, no Maranhão •..•......••..••.. 
Com n substituição de estaeaJM que cercam os terrenos da capitania do porto do 

R:o Grande do Sul .........•.••••••••.••••.•• ~ ........................ . 2,000$000 

539$360 

428$1180 
!,23~988 

Com um tanque para o res"r~·.dorio rl'agua e eetacadar:~ de trilhos em Sa.mbaqui, 
pro,•incia de Santa Catharina, , .... -............. --.. •.•• ~ •.•••••••••••.•..• 

Repal'os do eJificio em que funcciona a capitania do porto da provincia do 
Parau:l ............................................................... . 

Idem idem da. da Parahyba. ....••••...••••••.•..•.•••.•....•••••••••.••...• 
Para as al~ur<J.ções feita-:> no pha.rol de San~'Anna na p~ovincia do Maranhão e 

orgamzação <!o.:; respectiVos plano~ pela delegacia •.... , ......••......• 5,426$666 

!53,943$810 

Primeira secção da contaloria da marinha, 7 Ue Junho dt~ 1882. 

O contador, F. J. Ft:rreira.- O chefe de secção, Err~,,::;-:o .iugusto Ferrei'ra. 

Emenda approvada p•la. cam:tra dos depu la-~ peri"ebG a; ditas vanhgen~, para as qua.~s, qno 
dosá ropf)sta d<~ governo que abr-, ao Jüinit<te- unpor~·mem 3:!3:000$, fot sóm'Jllte con~1gnado 
rio do; negocias da guerra. um cre-dit,J aupplo- o cre~lt.j ~o 230:00q$! S2-nd.~ •;~.ne ~~~: ullmw de
mont;:~.r Je 321:000$ para occori'er ás _despetas I eennw fu1 a su:t medm d? u93:4.3.:.~312. 
das rubricas- Cor1:o d _, saud·J e hospltaes- e E, finalmente, n~ rubr1ca- DtVIJI'Sas desp·"-
outra.s do exercicio de 1881-1882. zas e eventuaes- t or ter-.se elev.!do :J. despez3. 

Accr.~scenlo-se no Jogar competente: 
A assembléa ger.:1l decreta : 
Artigo unico. (Como na t'roposla). 
Paço rla camara dos dep1'lt 1<los em Z7 do Ou

tub1·o de 1AB2.- J. li. dr: Li,Jw DHat·te.-Joilo 
da ~Vatta Jfacl1ado.- Leopoldo A.ugusto- de 
.J.lle!lo Cunha . 

Augttsto;,~ a Uignisaimos senhores represou
t:ltlles da nação.-T•.1ndo si .o insuffi.cienle o 
credito do 2.238:703$)00, votado pel0art. Qo da 
lei n. 3017 de 5 d1 Novembro de 1880, p.<.ra as 
d•'S[Pzas do ministerio du. guerra nas rubricas 
-Corpo de aaud, e hospitaes-Praça de prer.
e-Divet'l:llS (lesp8zas e B\•entuaes-do exercicio 
findo de 188!-188:!, porquanto, da indus[l, de~ 
monstração, organizada no. ropart · ção fiscal (lo 
me1mo minisLtJrio, vGrífica-so qu·' lae,; despezas, 
pagas c por p:t~·ar ató ao oncerramentu do dilo 
e:x:orcicio, elevam-se a 2.550:703$500, torJJa-se 
pN·cisa a abertura de um ct•.:dito suplJlementar 
de 321:000$, sondo 48:000$ par•a a primeira 
dar:~ mt.'Ilcionadas rubric 1.s, 03:000$ para a se~ 
gunda o 180:000$ pl.lra a ultima. 

O excesso da despeza prov••iu: 
Na rubrica-Corpo de sau-Jo e hospit.aos

de haver sido nccesl:lario fazer acqnisição de me
dicamentos par.'l. os hospibes (~ enf<~rmal'ias mi· 
litare~ na imporLanela de 127:000$, tendo sido 
apenas conc".di lo o credito de 79:000$. quando 
a. dospeza do ultimo decennio, regulou em cad.1. 
exercicio. tormo wódio, 134:76:l$6G6. 

Na rubrica - Praças Je. pret - por ter-se 
realiz::1.do maior d<Jspeza por conta doiJ pt·cmios 
e graLifiC"ações de yoluntarios e engajados, visto 
qUe actualmen~t: quasi tod~t a fo~ça de linha 

• 

co'n o transporte de trup~~; e comadorias :le em
bar.11t,~, p1ra. a qnal apenas for·nm de<!retadoa 
2d0: OOU$, reguL:t11do, entretanto, semelhante 
dilSP·'"~7.a nos nltilliO'i d'n exereicios em 
416.551$044, termo méüo. 

Assim, pois, de ordem de Sua Magestade o 
Im!'eraJor, ~ na confu:•midade do ar L .1,o da hli 
n. 589 de ·0 de SetembJ•o de 18;)0, \·enho apro-
S•llltar-vus a ~:~eguintc · 

Proposta 

Artigo unico. E' aberto ao governo, p :lo 
ministerio da guerra, nrn credito ~:~upplnmeubr 
da quantia d) 321:000$, nfiru de occor!•er &.s 
despeza'l das rubri as - Corpo de saude e hoa
pitae4, - Praças de pret-o diver.;as despezas 
e eventua111t1, -- du exercicio de 1881-1882, 
sendo 48:000$ para~ primei1a, 93:000$ para a 
segunda o 180:000$ para a ultima ; l'8VOga
das as di-;posições em contrario. 

Palacio do Rio do Janeiro em 4 de OuluLro 
de 1882.- Ca,·tos A!fon:;o de Assis Figuei
f'edo. 

Rt:!partição fiscal annexa a secretaria de os
Lado dos negocias da gUerra em 29 de Agosto 
de J882. 

lllm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de apre
sentar a V. Ex. a inclu~a. diJmonstNção does
taü.o do CJ'e!lito, \'utado pnlo art. 6° da lei 
n. 3017 do. 5 de Novembro de 1880 para as ru
Ll'icas 7a-Corpo rle saude e h·Jspitt-~.ea, ifa -
Pt,~ças d,J pret, o 23"'- Divers~ts d•lspe:ms e 
0ventuaes, uertencent.-.. s ao exercicio findo do 
1881- 1882, pela qual V. Ex. s·:J dignará rc ... 
conhecer ~ue as mesmas aprcst.Jntam um deflcit 

• • 
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do 321:000$; sendo 4.8:{')00$ nu, 1wimeira, 93:000$ 
na segunda e 180:000$ na terceira. 

Provém o excesso de despnza realizado na 
rubrica-Corpo de saude e hospüaes-uf_~ haver 
sido necessal'io fazer~Re acquisição de mcdica
menLos para os hosPHaes: e onfermat·ias milita
res nn. importancia de 127:000$, LJ.Uando apenas 
fo.i concedido o cr.::.dito de 79:000$, nfi<) obstante 
ser conhecida a de ... peza do ultimo dccennio 
que regulou em cada cxercicio, termo médio, 
134:763$656. 

O deficit do§ 11-Pra~as de pret- tambem 
se ju~tifica com a maior despem offectuada por 
conLa dos pr<'ln!Íos e gratificaçõoB de volunta
rios r engaja i.os, visto que actualmente quasi 
toda a forçu. de linha pnrcebe as di tas vantagens 
e que, importando ellas em 323:000$, foi só
mente consigualo o creditiJ d) 230:000$, não 
obatanle s&b0r-sequ~ no ultimo docennio foi a 
sua môdia de 393:43:2$312. 

Na rnbrica-Diversas de.sp~<>o:::ts e eventuaes
houve um deficit da :180:000$, devido ao ex
cesso na Jnspez-a com o transporte d•\ tropas e 
comedorias de ombarqu·_\ que, tondo sido de 
380:000$, ap--.na~ foram decrl'tados 200:000$; 
conhecendo-se (1ue sem•Jhante desprza rogulou 
nos ultiwos dez o:x:ercicios 41ô:551$94-1, termo 
m6dio. 

Cumpre-me igualmente declaL•ar ~~ V. Ex. 
quo a. prO[lOSt:l do governo ::~presentarlaao pnder 
legislativo para o e:x.ercicio corrente de 1882-
1883, já discutida pelú senado o actuallnento na 
camara dos Sra. duputados, f.1i augmenlada 
com a dita. ~ruantia de 321:000$, corresponrl~"~nte 
aos de(lcits verificados, no e:s:ercicio findo de 
1881 - 1882, nas alludidas rubricas ; reconhe-
cendo-se, portanto, que sr:m augmentar-so o 
crodilo das tres rubricas que tivel'am deficits 
não se poderá,4iquidar à sua desp,-,za. 

Deus guarde 'a V. Ex.- O director, F';ancisco 
Augusto de Líma e SilJJa. 

i881 - i882 

MINISTERIO D.t GUERRA. 

DtJiiWniltrúçtio dos de(lcits nas rub1·icas do 
ot·çamento abaixo decla,-adas, justificada 
co1n- as inclusas tabellas. 

I 

I·Cr!ldit,J.-Lei Dcspeza paga 
11. 3U17 d·1 o a p:qp.t• 

1

5 oi!l :oluVIMl· attÍ u Om tlu 
t.r•o do t~O cHrcicil• 

UFFIC1T8 

-------1-----1---
7. Cu r· 1• •) do 

saudc o ho&• , 
Jll!õ\o~... ••• 800.6H$140 81~:64i.,S3401 tS:OJfl.(l::lOO 

11, Pr.1yas do 

23
• \;i~~rSJ.~ do·s· I O':'S:I);jflb~:iO 1.1a Oi'i!J~250 93.000,Süd0 

jl<.lZfí~ o OYCII·I 
tu.1,~, ,,,,.. 360 OOJ.WOO 51,0 000b000i tRO.OlJO;OUI\ 

1

1 2."23~; ~-o' '.Dg;) ;-.w~-7rn;Jihll3:;1 :·Jll00'400 

Segun.J.L fSOC{,'ãO da r'e.--ar-ti.ão fise;;;.l a._. m.n'a· 
\-_.r~o d::i gue:r'"~.'a ,_,1n. 1 dr: Junho d·~ 1882.- O 
.:Jbefó, Jose ...-i/bano F, ad•Jso. 

• 
• • 

188i- i882 

M!N!STERIO DA GUER!lA 

§ 7. ° CORPO DE SAUDE E HOSPITAES 

D.:monstmçrZo da despc.:.a até o fim do ex.-r
cicio 

Ct•rd.to vot:tdo.-
Lei n. 3017 de 
5 de NovemlJro 
do 1880 •...•.• 800:644$340 

Di!':ltribuição 
ás tho.·so:.rarias 
de faz~:moi;, •.... 360: 5B4$200 

Idem á del,··5acia 
do thosout·) na-
c.ional _em Lon-
dres •.•......•• 30:378$773 
Despoza p.1.ga.: 

P~lo LhcsouN na-
cional at~ ht>je. 115:914$260 

P c la pa.g:~Joria 
Jas trop~1 l ató 
1\iaio •..•..•••• 103:306$501 
De~peza a pagar: 

Na cÕl"te atci J fim 
do oxcrcic ·o .•. 

Na-; provincias-
reclu.tHa~õe-~ d:ts 

69:327$382 

t hesou t•ariaa de 
fazenda ...•... 79: i33$221 848:644$3í0 

-----
Deficit .••• 48:000$000 

Observação 

O deficit J•rovém du ter-se votaJo para compl'a 
!e medicam,.ntos 79:000$, qua.ndo <:leva-se a. 

despAza 127:000~000. 
Justifica-ao o excesso com a de'!peza feita no 

ultimo docennio, termo médio, de 134:763$656. 
Segunda ::>ec~·ão da reparti~ão fiacal rlo mi

nistorio da guerra em 30 du J..'bio de t882.-
0 ehefo, José Albano Fragoso. 

iSBi-1882 

MINISTERIO DA GUERRA 

§ fi. PRAÇAS DE Pnn:r 

J).:monstrartto da despc:::a atd o fim ·do 
.:xercicio 

Cre•lito yot:J. 1•1. 
-Loi n. 3017 
de 5 de No4 

yembro de 
iSSO ...••... 

Di;:;tri:mi~ão ás 
the.;ourar i as 
'lP f:uend3..,. 

D"-SPA7. t p1--'':1. 

pela p;u..rarlu
ria das- tl'V,P:\:'> 

á:á. Abril. , .• 

L 078 : 059$.250 

!74:85!$01S 
• 

/' 
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Dospeza a ptt~ 
gar: 

Na córte ató o 
fim do oxcrod-
cio.. . . . . . . . . 52.!5,15$600 

Nas provindas 
-reclama~ 
ções das the · 
SOLZrarias do 
fozend;.. . . . . 248:276$446 

Defcz't .. ,., ..•.••.••. , 

· Oõsei'Vaç<fo 

I. i 71 : 059$250 

93:000$000 

O d:,;{lc.il. provém do ter-se votado para o pa
gamento das gratificações e premi os d) volun
tarios e ongajn.rios 230:000$, quando :1 despC~za 
ele v a-so a 323:000$000. . 

Justifi.ea-se o excGsso com a d~speza foitâ no 
ultimo quinquennio-tormo médio de ......•••. 
393:43!/)312. 

Segunda secção da repartição iiseal do minis
terio Ja guerra em 30 do Maio de 1882.- O 
chefe, J osd Albano Fragoso. 

1881·1882 

MINISTER!O DA GUERRA 

§ 23,DIVERSA.S DESPEZA.S E EYENTUAES 

Dcmonstraçao da despe~a até o fim, do 
exe;cicio 

Gr~dito \'Ol:J.do.-Lei 
n. 3017 do 5 do 

Obsett:'açéto 

O d~Jjldt j1l'OVÓm do t•·r~se vot:l.do pal'a o 
transporte de tropas 200:000$;, quanrlo ades
PI'Za eleva-s'3 a 380:ooosooo: 

Ju~tifica-se o excesso com a. despeza qoe se 
fez no ultimo quinquennio, termo médio, 
416:551$914. 

Segunda secção da repartição fiscal da guer!'a 
cm 30 de M lio de 1882.- O chefe, Jose Al
bano Fragas o. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Demonstraçao da despeza por conta das ver
bas abaixfl declaradas, feita no _decr:nnio 
de 1869 a 1879 

E.xoreicios 

1859-1870 .... 
1870-!871 ...• 
1871-1872 .•.• 
18U-1873 ... . 
1873-1874 ... . 
1874-11l75 ...• 
1875-18i6 ... . 
1876-1877 ... . 
1877-1878 ... . 
1878-1870 ... . 

Periodos 

Gratifieat:õas o pre· Tt•ansporto do lrO• 
mios tio volU11ta- pas o comcdurias 
l'IOS o engaja Jos do emlH<rquo 

TERiHOS !i.IEDIOS ~ 

Gratificações Transporte 
e premios do tropas, etc. 

Novembro do 1880 ............ :J60:000$000 No I' quinquon-
Distribuição ás thc-

sourarin.s de fa-
zenda .......••.• 
Despoza paga. : 

Pelo thcaouro naeiow 
na! ato hojo ...... 177:948$256 

Pela pagadoria das 
tropa .. té Abril.. 57:96~$!09 
De~:~peza a pagar: 

No ihesouro nacio
nal até o fim do 
exercício ........ 152:486$374 

Na pagadoria da s 
tropas, idem •..•• 18:796$500 

Nas proYincias. -
H.ccl.&ma.çeles das 
Lho~ourarias de fa .. 
zenda ..•.•••.... 5õ:723$56l 

---M0:000$000 

DtfiOit ••••• ., ••. , •• , .• 180:000$000 

nio .....•..... 
No 2° dito •• , .... 
No decenuio ••.•. 

OlJser .. aação 

P.tra melhor avaliar-se a despeza annual em. 
circumstancias ordinarias, devc-ae unicaruento 
apreciar a que se fez nos erreicios de 1874 a 
:1879 (cinco annos posteriores á guerra. do Pa .. 
ra.guay), posto qUe tola a despeza an~erior, 
1869 a. 1874, devo aer con8iderada extraordinaR 
ria, e, portanto, não serve para compara~ão. 

Assim, ac<1ita a dGspeza do ultimo quinquen
nio, termo médio, foi de : 

Com gratiiicaç(jes e premias. t. 
Com transpÕrte de tropa':!, etc •. 

393:432$312 
4!6:551$944 

Segunda soc~ão da reparticão fis,~al do minis· 
teril.) da guerra em ~da Maio de !BS2.- O 
ehafs, losd A~ano Fri:{/oro . 

• • • 

'-· 
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MINISTERIO DA GUERRA 

OEIIIONSTRAÇÃO DA. DESPEZA COM MEDICAMENTOS 
NO DECE::>fNIO DE 1870 A 1880 

Ea.·e~·cicios 

1870-1871. ... ' 
1871-1872 .... . 
1872-1873 .... . 
1873·-1874 .... . 
1~74-1875 ..•.. 
1875-1876 ..... 
1876-1877 ..••. 
1877-1878 ..•.• 
1878-1879 .... . 
1879-1830 .... . 

Somma ••• 

Termo mcidio ..•. 

Quantia::; 

98: 244.;484 
107:399$278 
145:845$825 
141:796>249 
158:248$167 
177:572$512 
149:874.~473 
138:653$625 
112:72:1$560 
114:277$c92 

-------
1.317:636$565 

Segunda secção da repartição fisc1ll do minis
torio da guerra em 30 de Maio de 18;:)2.- O 
chefe, ;Jose Albano Fragoso. 

' Emenda o.pprovarla pela Cflmara rlos depntR
dos á proposta to governo que abre ao minís
terio Jos n"gocios dl agricultura~ commercio e 
o bras public IS urn credito supplementar de 
199.457$HJO à rubrica-Terras publicas e colo
nisação do exerci cio ,te 1881-1882. 

Accre.acento-so no lagar competent0 : 
A assombléa geral decreta : 
Art. Lo (Cumo na propo.'ILa). 

Art. 2.o (Como na proposta). 

Paço do. camara dos depu~iidos em 27 de. Ou
tubro do 188:2.-J. R. da Li:ma Duarte.- Joao 
da Matta Machado.- L)opoldo .tiugusto de 
3IeUo Cuaha. · 

Augu"!~s e dignüJsimos senhores represen
tantes da nação. 

A lei n. 3017 de 5 de Novembro rle 1880, 
art. 7°, n. 17, consignou a quantia le20i:OOO$ 
para tJdaa as despezas da rubrica--Terras pu
bli~a.s e colonizaçt'l:o-no exercicio de 1881-1882 
sendo Lambem uiJ(;rtO ao governo~ pelo d'3creto 
legishtivo n. 3022 do 12 do mesmo mez e anno, 
um credito ex.traordinarlo de 1.35:2:483$470 
afim d3.ser cmnregado~ durante os ex ·rcicios de 
1880-1881 e 1831-ir:sBZ, nos trd-balhos nece.a-. 
s:~rios á. cmancipaçlto das colonias do Esta lo. 

Apezar da eConomia com que ha. s:do ernpre .. 
gado. ó insufficiente o primell'o dos .sobrcditos 
cro .. l toi'J 1Jara occorrer á.s despezas proprias do 
serviço a que ó destinado. 

Fixado em 1.300:000$ no exercicio de 1880 
-1881, não foi o 1•efer;do credito reduzido no 
actu:.-tl exeN:cioa 201:000$. senão por contar o 
gov1·rno com a em mcipa.ç!:o das eolon :as Jentro 
de prazo brev"', ficando bem manifo•stado este 
pensamento nas .o;eguintes palavr ~s com ~tua na 
ta.bella justificativa do credito pedido para o 
a::r:ercioio de 1881-18'82 foi oxplicatla a d1fi"e.. 

• 

r onça, entre a consignação orçada pa.ra este 
exorc1cio e a decretada no de 1880-1831. 

« Su:;primiu~se a despOZ'l com o serviço da 
colonizaçlto, visto que neste ex.ereicio (i881 
1882) devem estar emanei parlas toda.s as colo
nias.»-

Os faeto'(não corresponderam a esta prA
~·isão, tendo Fii-lo inlispensavel manter o regi
m~n colonial de vario':! eatal.Jelecim."'lntos por 
maiq t'mpo do que era li.rito esperar, de ma
neiro. qut'l o actual e:rercicio toca a :;eu termo 
sGm que haja si !o pos<~ivel ultimar a oUra da 
cmancipaç.\t'1 da o; colonias, entregan lo~as ao 
r • .,gim'1n commum ás demais povoações do 
"Imperio. . 

Duas causas concorreram para ea~e r""~sul
ta lo: fa., as inunJações que tão eonsUeraveis 
damnos trouxe1·am as colonias de Itaja11y, Prin
cips D. Pe Iro G Blumenatl., da provinda de 
Santa Calharina, RÓ ultimament·J emancipadas, 
quan lo rar.ão havia pnra Af;pGrar quA- o podes
S)m ser muito ant'3S; 2o, a necess;.dale de 
reetiticaçõ's d<'~lotes colonia..,s e a 11ertura d" 
vere las, caminhos o. 0at ·ada<; em proporção 
maior do qu-3 aquelb q uo era dado p!"Aver. 

Prolongalo por esta"l'razõ3:<J 'a reginvm colo
nial, a t!Gspeza or 1inaria não po·leria cing·r-se 
á qu1 foi orçada sobr,3 o fltndam"nto Ú<3 se 
adutrAm emancipada.q em 1881 a 1882 todas as 
coloniaq do E,.tado. 

Occorreu aintla quq, calculada a sobre.llta 
despGza na previsão de ce-::sarem, de accórdo 
com o aviso, d~ 7 de Abril de 1880, toJos os 
s~rviços dq colonização G med:çã"o de tGrras, foi 
mais tard'3 a in-.peetoria geral da~ t"lrra.s e co
enização nos termos dos avisos de 22 de Abril 
o 2i r!e. Maio de 1881, autorizada a contratar o 
serviço de rece-pção e ho1peJagem de immi
grantes, e a conceler-Ihes transporte gratuito 
atê aos Iozares que cscolhe"s~m para sua col
locaçito. Foi tambem autoriza·ia a m<>srn.a 
inspectoria para fazet• m"'dir os lot·~s coloniae• 
nece.ssari.os á. collocação de immigrantes. 

Proveiu destas causas~o e:s:c.es~o de ..•••.•• 
WJ 457$190 sobre a despeza .fixada ; excesso 
jemonstra,lo na tabella annexa. 

Venho, pois, de ordem de Sua Mag'lsta le o 
Imperador, o nm ob3diencia á. lei, apresentai• .. 
vog a seguinte. 

Proposta 

Ar~. 1. o E' àh1l'to ao m.inisterio dos negocias 
da agricultura, coro.ro.ercio e obras publicas um 
cred:Lo supplementar de 199:457$190 á verba 
-Terra':! publicas e colonisação-do exercicio 
de 1881-1882~ fazendo par~e a vrcsente lei da 
do orçamento do mesmo e::s::erciclO. 

· Art. 2. 0 84o revogadas as disposiçtses êm 
cuntrario. 

Palacio do R lo de J"aneira em f2 · d9 Abril 
de 188Z. '- N. Ai••• ~" Arn,.ja. 

• 
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EXERC!CIO DE 1881-1882 

LEI N. 3017 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1880, A.RT. 7o N'• f7 

Terras publicas e colo»isa~:c!o 

Credito .••..•..••.•••.•..•.••.••.•..•.•..••••••••••••••.••••.•••• 

De!peut autol"'ié:ada e effectuarJa em parte 

Inspoctoria geral daB torras e coloni;'~a.cão: ver.ci~ 
manto do l essoal, incl:.tsive auxiliares_, calculado 
atU ao fim do ex~rcicio .. _ ......•• , -~ .- .• , , •.•. ,., 

Vencim~"~nto do pes~oal de mrJViment) da inspeC'ioria 
gc.ral das terras e coloníaaçil"o, de Julho de 1881 a 
Janeiro de 1882 ....•• _. --~· •. ._ •• ,_.,_, .....,.,._. .•••.... 

Vencimento de engenheirol'!l_e agrimensores ...... . 
Ajudai!! de custo ao.:~ meamo[i ....•..••..... H~ ••• 

Subvenção ó. sociedade g.olonisadora da 1849 em 
HaroiJurgo, nos termos de seu contrato, pela in~ 
trodncção de iroroigrantes, de Julho d~ 1881 a 
Março de 1882 ........ ~ .................... . 

Pagamento a Antonio José d;-t Costa Braga pela 
hospedagem üe imntigrantea, nos termos do con-
trato ........................................ . 

Pagamento ti. companhias de navegação a vapor e 
estradas de fet>ro, por passagens ..•..... "· ••..• 

Credito dilüt•ibuido ás provincias .....•.......••.. 
Credito à. delegacia do tbesouro em Lonr1res, pnl'3. 

occorrer ao pagamento de differBnçã de passa-
gens ........ _ .•.••••• ·- •. -~·· •• ·-·-· .•.. ·-· ~ .... . 

Sellos fornecidos pela directoria geral dos correios., 
Aluguel do edificio em que funcciona a inspectoria 

f!::~odd! t!BS;~ -~ ~~~~~i_s_a_ç~~:. ~~ -J~:~~-~~ _1~~-1- ~ 
Objectos para. o oxpndionte da insp(lc!nria. geral dal!l 

terras e colouia.a.c.ito_, de Julho a. De_zembro de 188! 
Ao inspector gera.! das ter_ras e coloniução para. 

despczas miudas do corrente exrorcicio, d 1.s quaes 
prestar à- contas opport unarnent ~ ...............•. 

Oito balis_u.s fo_:rnoc:idas cm Setembro do .1881 para 
o l!!lerviço de. inspe:ctori..-. g~ral das terr.~s e colo-
nisaç!to .............•.........•.•..•....••••. 

Alimentação e 3.g3.salho a immigrantes no hotr_•l .-te 
Roma. ....•• ~ ••••••••• _ ••• _ ••. ·-··· ...•. ~--. •• ~ .•• ~ ••• 

IJ._,sp.-.·~tt ainda nec~'ssar·irt atd o (lrn do exerc :c:o 

Hospr>da.gem, erobarq uo e d€11!H1mba.rque d·\ i mm i~ 
grantes ........••. ~ •.•..•.........••.....••.• 

Transporte de immigrantes da côrte _para. as prp.. 
vincias ......... .- •••...•••.......•.......•..• _. 

Mediçfio d,) _lot~s de terras p.as c-olonbs 110 Estado. 
no H.io Grand .I d,_o Sul._ ..• , ................... . 

Execução do contrato celebrado c0m Ft·:.tncisen Fer
reira do} Moraea, pa.rl intru.lucç.ão de immi-
grantes •.............•.. ·~ ......•.•...•••. r .. 

Vencimento do pes oalde movimento da in~p=ctQr~a 
Bttrzr:l · dt.t!l terras I COlani.l•çio .. , 1 1 • , '· 1 • , o , , • o o • 

• 

!>2.:501)$000 

3:654$990 
8:96!$490 

598$000 

72:487$500 

27:024$950 

22:369$1l50 
29:020$000 

32:000$000 
64$800 

3:750$000 

484$810 

5:000$000 

32$000 

256$000 258:207$100 

18:000$000 

~(\:000$000 

45:500$000 

25:Qü0$00Q 

"1:000$000 

• 

201:000$000 

-......_ _f 
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Pa.ra occorrar ás desp"Za'< com a commissão enc$.r_~ 
regada de discriminar as terras publica~ das de 
dominio particular, nos munil.:'ipk·s do Cachoeiro 
de ltapemirim, BAnevente, Guarapary e Vi:lnJia, 

21l: 000$000 n:.t provincia do Espiri~·J Santo .............. .,. •• 

Aluguel do predio om qne funccionã a inspectoria 
ge-ral das Lerras e colonisação, de Abril a Jun4o. 

ObjQcto<.~ de e::s:pediente da in:-~pectol'b geral <las 

terras e colouisação, de Janeiro a Junho J.o 1882 500$000 
Z:OQll$000 142:250$000 400:457$190 Evenluaes .•.......••••.••••.•••••••. , ....• .: .. 

--~.-

Credito necessario., ........•• ~ •.••••. ~ •• 19\!:457$190 

Palacio rlo Rio de Janeiro em 12 d-º..Abril d~ 1882.-M. Alves âe A-,·auJo, 

.~bisos a que se refere a prOrosta" 

Mi nisterio dos negocias da agricultura, 
commercio e obl.'as pnblicas.-Rio de Janeiro, 7 
de ALril de 1880. 

DePlarou o mr·u digno ant•:cessor a V. S., em 
aviso n. 51, de 23 de Dú.z·::mbro do anno pá<;
sa.Jo, quo a susp~nsão provisoria do decreto 
n. 3784, de 19 do Jan,;iro Je 1807, não se oppn
nha â continuação dos favor<)a prest:dos aos 
ip1migrantes poroccasiio do seu dãsemb;;~.rqud e 
t.l':.l.llspor1n par.l as provin .... hs. 

Modificara es-.e aviso pelo de n. 5, de 21 
de Janeiro do corrz-nte anno, dirigido aos 
consules do lmperio, no sentido· do não assu
mir o governo nenhum compromisso com ro
laçito r1.0 desembarque, sustento e collocação dos 
colqnos, podem su'lcitar-s·~ dnvidus quanto à 
norma d-1 proc0der que o governo tenciona se~ 
gu:ir nos serviços qw~ cne·~nd•<m com a immi
gração. 

Eis o que a ORte respeito Leuho a declarar a 
V. S.: 

Logo q uo melhorarem as condições finan
ceir.la do E~:~tado, Je tal sort>.~ que n. progr,-<sa;lo 
das rendas publicas e a c0~sàção do deficit o r~ 
ça.mentario s:jam factos normae:;, o governo 
imperial prosêguirá, o mais hrgnm'3nt,:l que 
lhe fôr por.:sivel, n::t o-xtremaçã:o das tsrr;l!'! do 
dominio pnUiico, das do p~wticnlnr,0 na medi~ 
ção, divisão o discriminação das devolutas, afim 
d•) <lS distrib1úr em condições fa.voraveis ao-; 
immígrantcs. 

Para este fim o governo apresentara ao poder 
legislativo, logo que jnlgu0 oppoi"tuno~ um 
pi"ojecto de r·'~Jrma •la !Ri n. 601, de 18 de Se~ 
tembro de 1850, reforma cujo fim princip:1l con
sistirá não só em ampliar as actuaes concessõe,; 
gratuikta, como facilitar, medjant"~ fóro modico 
ou paa-amontos a prnr.o, a acquisiçã.o de terra$ 
dnvoluLa~, t1uer pQr immigrantas, quer por na
cionaes, quer igualmente JIOI" empr~zas do 
viação, como auxilio menos oneroo:;o do que as 
garantia~ de juro. 

Além disso, a construcção de estl'adas econo
micas, o melhoramento dos rio'~ naveg:wois, que 
cortem ou banhem tel.'.r<J.S devolutas, e a acqui.~ 
siçlo da uma. certa zona de tarronos desoccupa~ 

• 

dos, aob!'etudo á margem das e.e.tradas de ferrq 
que se construem, pa-ra o fim de ser0m cedidas 
aos immigrantes, são medidas quo terão em cada 
anno o dPsanvolvim,_:;nto compativel com os re
cu-rsos que especialmente foran~ solicitados do 
pod"l.' legislatiVo. 

Como auxilio directo, e sempre nas forças do 
orçatnento, o governo proporcionará. hos.peda
gHm, por um prazo não_ excedento de 15 dias1 
tt(!B immigrantes f]_Ue se apresentarem com at-: 
testaçõe ~ diJs nossos consules, e bem asstm 
transp -.rte até aos lagares por ellr~IJ flS~olhitios 
pnl'a sna. collocação. 

Fóra disso nenhqm outro favor ~erá çonceéfido1 
mflntendo~se assim o decr.:::t'J n, 7550 de '20 de 
Dezembro de 1879, que su~pendeu provü10ria ... 
mente u de n. 3784 de 19 a., Janeiro de 1867, e 
aholiudo~-:e to !o e qualquei" systoma de immi~ 
gração oflieial ou subveneionaJa, salvo o que: 
UÜH8I" re~peito aos cont.ratus ainda subsistentes. 

Est:tf'! são as medi.das que o governo pretende 
Pl'Omover e a.dopt;-Ir. l'1m vistl, r)orót:Q, d.l~ 
circumstancias financ0iras do imperlo e p:rin~ 
eipalmente das forças do orçamento vigePte, 
cuja verba destinada ao serviço d~J,s tern!J e, 
colonização o-;t:i, aliás por motivos imperiosoã-1 

~~on--:iderav•'lmente oxcedida, pil:o póde p go.;. 
verno realizai-as de-·de já, e assim, não obstan~ 
le 'iuae,.,qu(Jr inconven'ientcs qúe não impor
Letn.quebra de compromissos, corre-lhe o de
ver de orJenar fl. cessaçã• in:unediata de todo(:' 
os serviços de colou- zaç.lto e medi9ã.o de terras1 
até <{ue o pod"~r legislativo vot~ o necessl'!-rjo 
cr<'dieo para sna continuação. 

I~to posto, tenho por muito l'!-3COq:tmop.!l~4o ã 
V. S. que, concluída a remess~ de immigr;l:p_
tes para a., colonias do Estado, e tornandO~se 
por isso dispcnsavel a rp.<:'-4ição e Qemarci.J.Ção fie 
terras nJ.s dita~ colonias, fa<;a auspondm· todq 
o serviço attinonte a ta~ fim, di,.pensando o pe~ 
soal incumbidõ de o BX•)Cutar, com excepçãq e 
em stricb. escala, do que fM indispenSavel 
p~tra os trab:tlhos p:rapa:ratorios da emancip1.~ 
çào daquellas colomas. Além das despezas qua 
tinham este fitn directo o exclusivo, ficam só~ 
mente autorizadas, nos estabeleci mentoR per~ 
trmcentes ao Estado 1 as qn(~ se refei"em ás na-. 
cessidadea de culto, ensino primaria e ~;~:ande 
dos colonos. 

De conformidade com o presente aviso, ex
peça V. S., com urgcmcia, as necessarias or .. 

• 

• 
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dens e proponha as que dependerem deste 
ministeri.-,, ao qual romettet•ti. o calculo, posii
velmento exac:o, doo; creditas que o governo 
telll de sohcitar Jo po lor legislativo p~ra o fim 
de pl'over aos s •rviç.os de immigração, não só 
ate ao fim do corrente exercício, como no de 
:lBSi-:1;o~~.S2, tendo V. S. em cnnsideração qu"'t 
doze meze.; depois de votados os ref.wiJos cre
ditas, devoro estJ.r emancipa:! tS todas as c.olo
nias Jo Estatlo. 

Deus guarde a. V. S.- JVanogl Bual"que 
de Macedo. -Sr:. inspecto!.' geral das terras e 
colonizaç!io. 

II 

Ministerio dos ne~ocios: da agricu.hur.t, com
merc-!o e obl'as publicas.- Rio de Janeil·o, 22 
de Abril lo 188!. 

A re~;oluçii.o, con"tante do aviso de 7 da Abl'il 
do ann., findo, pro.1m:io o resultado que este 
mini.&ter"o de.ir>java; estancou~o e::t._cessi~o .l_is
pendio que o Estado f~zia com o serdço da co
lonisa;M ' evitou o enorme_ deficit annual
mcnte ab'lrto no resp"!!ctivo ·orçamento. Ao 
contrario do que sG pq_deria suppor, a. immi
gração desenvolvo-se, não obsbnt J a ceg.o:;aç.ão 
dos auxilias directos, ate á 1uella d Lta pL·es
tadr:Js aos que buscavam este paiz. 

Agora, que a si tuaçlto financeira vae melho
rando, convém dar começo de ex·'C!lção á. se
gunda pa-rt•3 do cit:J. lo aviso o completar as 
providencias qu'l o gov1rno imperial julga. 
devet• arloptar para o fim de anim tr ahda ma s 
a immigraçã:o e •pont:lnM; pAio quf'l recomm~n
do a V. S. t1 assim respondo ao S'Hl officio de 
{2 de Janeil'o ultimo, q1w na propoü.a do orça~ 
m~nto da re,Jartição a seu cargo, que houver I e 
apresentai.' a este ministerio, para o ex:ercicio 
de 18:32-1883, considere os seguint1s ser-
viços: -

Lo _Crfldito espr,cial necC'ss_ario á construcção 
de um edificio ãdequtdo á'recepçito de immi
grant •s, em condiçõe<;~ d~ com portal' um mo· 
virnento Ue 50.000 inli\•iduos no decurso de 
um anno. 

Tendo ma.ndado organizar o plano del'ae e ii~ 
ficio, que devera ser constl'uido em logar apro
priado, opportunamente remetterei a V. S. o 
resoec~ivo orçam')nto. _ _ ... 

Z.o Quantia necossaria a hoqpoda.gem pOr oito 
dias, no ma:ximo, de 41),0JO imniigrantes, de
vendo tfll' em vista gu~ o serviço se fará por 
contr t:1, ainda qu1 ja. estejfl. cJn;otruida. a boM
podaria do Estalo. 

3.0 Qu1.ntia de~tinada. ao transport~ de 30.000 
imm:grantes desta côrte para as províncias e 
locahda,.ies do estabelecimento dos mesmos im~ 
migrantes. 

No calculo rela.ti\•o a este serviço de·,er--se~á 
consid •rar que 10.000 immigl'antes ficarão n-a 
côrte e eu as cercauia1, e em partl terlo trnn{
porte gràtuit') nos vapnres das companhi:1~ 
subvenc:ona las, conforme será prescripto nas 
novações dos resp0ctivos contratos. 

4.o Quantia ner•essar•úi. á. aC·1tÚJição de ter
renos à margem das eat•·adas d:) ferro, de ro
dagem e das vias navega. vais, 

• 

Esta verba d·:verV. ser cal ~ulada segundo a • 
avaliaçõ:•s já. f;itas pelo banco do Bra.zil, 0 pu·a 
t•!tt'lllOS s·emJhante~ comprohenderá nn ex~r~ 
cicio d; 1882-1883 sóm0nt·) algumas das vias 
Je communicaçào construidas, projecta hs ou 
~m construcção nas provinl'ias de S. P.Jdro (lo 
Rio Grande do Sul, Santi. Catha.rina, Paraná, 
S. Paulo, 1\Iinas-Gerae.q, Rio de Janeiro e Es~ 
pi rito Santo. No referido ex.er-cicio será. desti~ 
nada á acguiRição de 217.800.000 metros:qua~ 
dr;:1.dos (c1U'30 leguas qu 1t.lra.ias). 

5.o Qaantia nee,-..ssaria não só á continuação 
do serviço de medição e demarcação de terras. 
devolutas e á constt•ucçã.o dos caminhos colo
niaes que dôm aceesso ás terras m01didas 13 de~ 
mar0adas, como â manutenção da insp·~ctoria. 
geral d'lS terras e colonisl'l.ção, quel" esta con
sorve a organização ac~ual, qu<:'r constitua, nos 
termos dJ projecto apmsentalo rec~ntement11 á 
assemblcia geral, urna simples reparüç:'to de 
t~rra"'. • 

Fór"' de t ~es au:tiiios e da vend t de terr;l.S a 
longo prazo, nada mais <"OU~eJerá o g0'-'6l'UO 
imperial, o menos aillda celeUrarã novos con
tratos subsi li:::dos, pareceu Lo que com os ci
tados aux:ilios, e á Yiata dos facto-; já a~·eri
gua los, s C! pCde esp 'rar a soluçã.o defiuiti V.l do 
problema da immigraça:o. 

Completan lo, deste moJo, o pht.no quo formu
lou ern mataria de colonisação, e quo, pA.ra 
maior esLabilidJ.de, plane~ e se;o._i :a e:s::ecuçã(', 
1erá (\Onsagra 1o em loi, o govorno imprwial 
manifesta a· int·)Hção qn"' tern d'1 -;ó provocar a 
itnrnigração para o Br•azil do colono 'lu e, a 10m 
.Ia seu tl'a Jalho, po~suir r~eursos suffici.-mta-:~ 
para. com o~ indica los auxilio:=:;, SLtpprir M suo.s 
prim;ir.l'l n~ce.:>silaJcs. 

D3U'> guarle a. V. S.- .Jlanoel Bua1·que 
J_; .lface,lo.- Sr. inspector geral Jas t~rl'as e 
colonização. 

Ministerio (hs n::.gocios da agricultura, 
commercio e obr1s publicas.- Rto de Janeiro, 
21 de M•io do !881. 

Dep1nl<Jndo de ultel'ior approvação a<> m~dl
da-. cuja propoiitaest3 minis~1rio r•commendou 
a. V. S., om aviso de 22 do lllGZ fiulo; resolvo 
autor~z3.1-o a elw.mar conc•1rr:mtes que se en
carreguem provic:;oriarn·mto da racepção o ho~
ledag-em Je iumügrantcs, mediante as se 

guintes claa~ulas: 

1.• 

O contratante obr.gar-se-á. a ter um edi:ficio 
para hospedaria de iro-migrantes prox.imo do 
littoral ou em local ace1~u pelo governo. 

2.• 

Os forn,..,cimentos :'lerão feito:; no maximo, 
de conf,Jrmidad 1 com as ta.bellas que reguh
vam n11 ex ti neta. ho<:pGdaria do Eslado. 

3 • 

O contrat:lnte e9-t ilJelecei•à um ã'erv:ço me
dico o mwistrará todos O'> me licamentos in
di<>peni:lavei'> para aqúell0s casos em que ~s 

• • 
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molAsti:u, por não ·florem grave'l, não exijam:e 
recolhimento do;:~ enfel'ffi•j:~ ao hospital da mi
sericorJ:a. 

••• 
A U··sp•'Zl'l do ol•1:-~emb:1rqUc\ o l'.) .. \IUb:tr-jU'' J.os 

immlgrant,)s, dos navios para _ hosp-:daria c 
do~ta p:ll'a :lfllli•lles, corrn•á por conta do con
Lratanh', qlt') ]•ara r_•:-;te fim disporâ do mate
ria,! flutuantt I!UO ÍÕl' necessario. 

5.• 

A hosp~·taria, om cuja di<>ciplina vig·mnâ 
o l'~"·gttbrnnnt,o da oxtincla ho~p·,daria do Es· 
taro, fl~u sujt•ita á in-;pocçii:o dLtria, ordena ln 
por V. S., a quem compr·t0, á. visb. da:.:; rR
quisiçõB~ dos consul.:g e <Bdarocim:ntos d0 
quo dispuzer, or.lenat• a admissão do.; immi
grantes. 

Não póder,\ o contratv, q no or:1 lhl) !'•'Com
mondo, oxt·<:•der o termo do futul'o oxorcic:o o 
começ'1rá a vigorar de i do Julho proxinw; 
será, todavia, renovaria n:1s me-~mas conJições, 
no excrci(':o segqinte, si aS~im conviar~,ao go
verno. 

Deus Guarle a V. S.- Jia»oel Buarque 
de Jl rr.ccdo.- Sr. inspe.ctor geral da~ t'JL'r<ts e 
colonização. 

E monJa approvn la pr·h camar:t dos Jepu
bdos á 1-lropos{.Jl. do goyerno qur> n,bro ao mi
niateri" rla :1gricultura crodito-l supplem•m
tHr.·í:! á \'erba -Exercicios findo.~- do exer
cicio d<) 1881-1882. 

Accrescen~l3~so no logar competent·:-: 

A as~;,-:mlJléa geral decreta:. 
Art. f.o (Como na proposta.) 

V. I 5 

• 

Art. 2, 0 (Como na. proposta.) 

Pa,·o da camara rlo3 dcp11Ldos em 27 d,, Ou~ 
~uhro de l882.-J. R. de Lima Duart~.-Joao 
da JI at.'(t .11 achado.- Leopoldo Augusto de 
l[ ello (' Hnha. 

Augustos e dignilt.oJimos senhores rapresen
t rntes du. nação. 

A lei. n. 3018, de 5 de Novembro de 1880, 
art. 18, pre1('revo que o pagam·Jnto a credorGs 
de exercicios findo; serã. feito sómente dentro 
-!os creditas votado~ nas differentes verl.ns das 
lr'is de or,;a,nentodos e-xercicio~ a que porten~ 
cem as despezas. 

As verbas, pelas quaes dov· riAm S'!I' pagas 
as dividas abaixo relacionadl!-s, nâ:o d·'1b::aram 
::o:1ldos, nã., ten.Jo podido p0r esta razão ser 
Ptf.~duado o pag!tmcnto das mesmas dividas. 

Achando-se reconhecido, ontretv.nto, o direi· 
to dos crorlore.;, venho, d) or.tem de Sua Ma.
gestade o Imperador', e na fórma da hi~ sujei
ta.r-·vos a. sc·gulnto 

rroporda 

Art. i . 0 E' aberto it. vcrba-Exarciciüf!l findos 
-do orç::t.mento do actual cxorcicio, um cre
dito supplotuenL:Lr de LL'eaento.s e cincoenta. 
conto.':! quatrocentos e trinta e um mil oitocen
tos setr~nta e quatro réis (350:431$874), afim 
dG serapplicQ.dO ao pagamento das dividas men
cion[tdas na relação annc:x.a n. 1, e bem assim 
o de oitocentos e qu'lr ·nL;.~. G quati'O libro,s sLer
liwl~ •• on:r.e shillin~s o qnatra pcnres .. , ...•.. 
(.t 8-!4-11-4), afim de ser applieado M pag.J.
rnenlo das divida~ compr.~hendidas na relaçã:o, 
tamlY~m anu13xa :=:ob n. 2. 

Art. 2,\1 Ficam revogadas a.'S di,.poai<;õés em 
contr .trio. 

I Palaclu doRiodeJan<iro em-l2ae AbrilJe 
1882.-M. Alves de Araujo. 

o 



N. l.- RELAÇ.:\0 DAS DIVIDAS DE EXERC!C!OS FINDOS, A' QUAL Sill REFERE A PROPOSTA DESTA DATA 

CREDORES PRO VINCI AS ESPECIFICAÇÃO DA DESPEZ.A. 

Terras publicas e colonisação 
Judicio de Mirando! ....•.•........•.•••........•.••. Rio Grande do Sul ...••.•• , ... Indemnizaç§:o arbitrada pGlos damnos que soffrcu com a occu· 

pação do seu lote por GOO colonos que ahi furam agasalhados 
o com o inccndio da .sua ca.sa durante a occupação .....••• 

Guilherme Kriger Junior ..•••....• , ..... , . , .••••••.. Santa CaLharina_ .••.• , .••••••. Despezas com colonos ..........•••.••••••••••••••••.•••.•• 
João Bomfante Demaria ...•....•.....••..••..•.•....• Sant.a Ca~harina ..•....•••.••. Adiantamentos a colonos das coloniaa ltajahy e Principe 

D. Pedro .................................................. . 
Diversos colonos ........•.. ; ..•.••...•....••••....•. Paraná. ....•..•.•.•..•....•.. Vencimentos ..... ~"'' •......••••••.••...••••.•.•....••..•• 
Ferro-via S. Paulo c Rio de Janeiro ................... S. Paulo.; .••.•.....•.•••... Passagens concodicla.!:l em seus carros ..................... . 

~o~e~~i~ ~~~~~~e~·~d~0~{~·a·r~i::::::::::: ~:::::: :::::: ~:~!~á ·. ·::::::: :.:::::::::::: g~;~[~c:~~~ ~~~ ;;c~~ee~ 6
• ~-!t~- ~o·i· :~~~:: ~ ~ ~ ::::::::::::::: 

Frederico Bernardo Kussel e Gustavo Richter ......... Paraná ...................... ~rencimentos como au:::álial'OS da colonia Nova Italia .......• 
Diversos colonos da eolonia Nova ltalia .....•.......••• Paraná ......•••............ Serviço de aLortura de caminhos viciuaes ................. . 
Pedro Clair, Henrique Moyor, Ernesto Chanan e Villiam 

Guaile . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . • . . . . . • . . . Paraná .......•.•. , ....•••... Diarius_ com trabalhadores da est1'..1.da da colonia de Assunguy 
a cidade de Antõnina ....................... ~ .......... . 

Joseph Radmann (pa~tor pr-otestõlnte) ....... ,, ........ Paranâ ................... H. VencimonLos de Ju~ d'.J 1879 a Junho do 1882 pelos serviços 
prestados no colo ma do Assunguy .....•... : ............ .. 

Joaquim P. S. Vasconcellos e outros .......... :· ....... Espirita S:mto •••.......•.... Despezas com colonos ................ -................... . 
Manoel Francisco Pombo ........ ~ •... , .............. Paraná ...• , ........•.. .' .... Serviços p:-eo;;tn.Jos na colonia Maria Luiza durante a adminis-

tt·ação do engenheiro Olympio R. Antunes .............. . 

~~~;s.}~~o~i~~-n-~0 .. ~~~. ~~~~~~~::::: :·:.'.'.':.::: ~: :::: ~:~~~~: :::::: .': :.· .'.'.'.' .': ::·.::: j~::: ~~=:·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:~·::. ·. ·. ·:. ·:::::::::::::.··:.~:.'.'.'.'.'.'.'.'.".' .".': 
Vigario Josó Jacintho LinhaL"es ....................... Paraná .• ,, ................. Serviço de enturra..rugnto de colonos na colonia Nova Italia ... . 
~edro Ayres de Oliveira Passos .. , .•..... , ............ Paraná. ...................... Fornecimentutle cavalgadurasaernprogrtdosd:.t sobroditacolonia 
Ire no da Costa Pinto ......... ~, ..................... Paraná ..................... Fornecimento d~ utensílio:) para a mraml:l. colonia ..•• ,, ..... . 
Huch & Comp ... , .. H •• , ••••••• , •••••••• , •••••••• , • Rio Grande do Sul. ..........• Indemnização d ~ Hi_lotes de terra!õ, a 800$ cada um, perten-

centes á associação colonisadora. Teutonia que, nos termos 

C arreio gera~ 

Bazilio José T. Franco e outros .. , .......... , .•.... 

i.?e3:r~~~i!ê~ ~;u~~sodR~od!J~;;e·i~~:::::::::::::: ~: 
Norton Megaw & Comp .......................... . 
Eduarlo de Paula Miranda ....................... . 
José Ferreira de Souza .......................... . 
Cypriano Gonçalves da Silva o outros ............. . 
Francisco Cort•êa de Olhreira ....•...•.....••..•••• 

Companhia do Navegaçlío do Pacifico •...•...•...•.. 
01Jms publicas 

Alexandre Romualdo .......•.... -· .• , .•.....•.••• 
Ferro-via. de S. Paulo o Rio de Janeiro ..... , ..•. 
Leonel Joaquim de A..lmeida Fundito & Comp .••... 

Est;·ada de ferro D. PtJd1·o II 
Norris & do Couto .............................. ~ 
Rio de Janeiro Gas Company limited .............. ~ 

Garantia de juro às estradas de ferro 
Companhia Brazileira de Navogaça:o por vapor ...... 
Ferro-\·ia de Campos a Carangola .......•....••..•. 

I 

Ferr-o-tia de Paulo Alfonso 
Ma::ximi ano Nothma.nn ... , .••....• • · · · • • · • · · . · · · • • 

_n·Jversoa eredoros .••••.......•••.• • . · ·. ~-· • · • • · · · · 

Hypolito Velloso Pederneiras .................... . 

~~:J~~~-~~~8-~:~. ~~ _1~:~. :~~~~- -i~c4o~~-~r~~~~.:. ~o-1~~~~ 
Bahia ........... , ........... Set"Yiçoa prestado;~ como agentes do correio ............... . 
Pará. ...••..•.....•......•.•. Porcentagem pela venda de sellos •••.•...•.••...•.. , •.•...• 
S. Paulo ......•.•••••...•..• Pa.s::;agens em seus carros .........•••.....•• , ••..•..•.••.. 
1-Iunicipio Neutro .........•.. Transporte de malaS .................................... . 
Sergipe ...• , .............. ,. GraLificação como agente do correio, .................. , .... , 
Ceara •..... , ...•.•••.......• Idem, iJem ...•.•. .,.. ..•.•..•...•. ···~··············· ...••• 
Rio Grande do Sul. ..... -.....• Idem, idern ............................................ . 
Rio Grande do Sul. •.. , ..... -~ Idem lJ.UO deixou de -recober como ostafet:J. do correio de S. Leo-

pollo desdo 23de11aio :!30 J.e Junho de 1879 ........... . 
Municipio Neutro ............ Diiferença dc6$ para: 10$ por kilogramma de cartas transpor-

tadas de Setembro de 1879 a Junho de 1880 ...•.. , .•.•... 
Rio Grande do Sul., ......... Medicamentos fornecidos ................................ . 
S. Paulo .....•..•.••........ Passagens concediclas em seus carros .....•...•.•..•...••••. 
Municipio Neutro ............ Ferias de trabalhador.:a, .......•.....•.•... , ............ , 

~i~~i~~~~~ ~=~~~~:: :::::::::: ~~~~~'i~e:t~i~~tr~~~-t~~::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Municiph Neutro •.••........ Passagens eoncediàas em. seus vapores ....•....•...•...... ~ 
Municipio Neutro .... , ...... , Juros d·~vidos sobre _ _o capital ga.rautiJo e na fórrua d::~. lei 

n. 2450 de 24 d<fSetemLro de 1873, afiançado, e eorrespon~ 
dentes ao 1° semestre J.e 1881, sendo cinco sextas partns 
pela. fiança do Estado á garantia da provineia do Rio de Ja
neiro o sexta parte pela garantia do Estado .••.••.. , ..•... 

Municipio Neutro ..••. , ...... Importancia de fornecimentos feitos á ferro .. via do Paulo 
· Affonso, em -yirtulle dos avisos de 25 de Abril e 23 de Agosro 

de 1879, ult1mamento Hy_uidada. por arbitramento .•....... 
Municipio Neutro •• , •. ,.,,, .. Forx:ecirn.en~o feito em 31 de Dezembro de 1878 (carrocinhas de 

mao, encauotam10~to e transporte) .....•...••.••.....•.•. 
Alagôas ...•.•.. , ..•.......•• Diversas dr:spezas 1~uidadas e por pagar segundo o officio 

do engonheir~ c~~f0 J.e 9 de :Maio de 1881. ....... ~, •...• 
Alagôas •..•..•. , .•••........ lmportancia dev1daporobras de arte effoctuadas de Abril a 

Junho de 1881. .~ .•..•••....••.•..•. , ......•..•••..... 
Fabrica de ferro de S. ]oito de Ipanema 

Ferro-via S. Paulo e Rio de Janeiro................ S. Paulo ...••••...... • ...••• Transporte de trillios .................. • ..•••••••...••..• 
Antonio Gabrielli .. , .............................. Municip10 Noutro., .......... Importancia de _trilhos ...................... , ........... . 

f:tovJ~~:0c~:r~famfea~~~~:se . . ~~~:~~~ç-~~. :~~ .. ~C::~~ Goyaz· .... , .. , ••...• , ••••••. Importancia desco~tadas ..•••.....•.••••••.• , •..••....... 
Telegraphos (}'("'d' 

Ferro-via da Bahia ao Joazeiro .••••.•••.... , ••. , .• Bahia .. , •.....••.•..•..•.... Passagens con ldas em seus carros ......•••. , .••. ,,, •..• , 
Esgoto da. cidade 

Rio de Janeiro City Improvements Company ••..•.. Municipio Neutro .••......... Taxa de predios serúdos pela companhia .••....•.••....••• 
Eventuaes . 

Western and Brazilian Teiegraph Company .. ,, ... Pernambuco ....••.••...••... Transm.1ssão de te1egrammas ..•...•.••.••..• · ........... . 
Amesma •..••... ~ .•....••.•.•.••..•••••..•••.••. Pernambuco ...••..•...•...•. Idem, 1dem ......•....•...•..•••....•.•.••.•••....•••••... 

Credito especial . - - ~ . _ 
Dr. Demetrio Manoel da Silva.,, .• , ............... Gahia ..• ,, .............. , .•. Serv,I.ços prestados! ferro-:vm da Bah1a a. S. Francisco ... .. 

A mesma ......... H .......................... , •• Municipio NeutL·o .••.•...•... Id~:on~d~~;~: ·.:::~::: ::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::: 

E:X:ERCICIOS 

1876-1877 
18'17-78 1879-80 

1878-1879 
1878-1879 
!878-1879 

1878-79 1879-80 
1878-1879 
1879-1880 
1879-1880 

1879-1880 

1879-1880 
1879-1880 

1879-1880 
!879-1880 
1879-1880 
1879-1880 
1879-1880 
1879-!880 

1879-1880 

1875-76 1878-79 
1876-77 1878-79 
1877-78 1878-79 
!877-78 1878-79 

1878-!879 
1878-!879 
1878-1879 

1878-1879 

1879-1880 
1878-1879 
1879-!880 
1879-1880 

1877-1878 
!878-1879 

1880-1881 

!880-1881 

1879-1880 

1879-1880 

1879-1880 

1880-1881 

1878-1879 
1878-1879 

1878-1879 

1872-73 1875-76 

1878-1879 

1876-1877 
1879-1880 

1877-78 1878-79 

1~78-1879 
1879-1880 

Companhia. Brazileira de Navegação por vapor .••. IMunicipio Neutro •........••• Passagens e fretes~~~~ sorv1ço das ferro-vms de Sobral, Paulo 

Cr~to neaessario ........ : ............... .. ..... , ............... 
Palacio do Rio deÇaneiro em 12 de Abril de 1882.-M. Alvez de Araujo. 

IMPORTANCIA 

i :000$000 
2:468$598 

I :637~000 
1:656~841 

~2$500 
I :320$000 

118roo 
283 419 
740$750 

57$400 

90~000 
14:667 !56 

2:13~85 
969 00 

!:6UB$000 
78$250 
195~00 
66 200 

12:800$000 

1:37~043 
23 900 
90$200 

3:254$590 
9.$678 

66$787 
i :324$582 

12$003 

3:517$f320 
181$000 
59~30 

2:716 120 

!20$00? 
761$186 

850$000 

72:099$325 

125:0B8$675 

1:449$500 

10:780$260 

36:503$324 

12:778$270 
8: !01$515 

7:889$889 

4:832$040 

3:339$506 

156$420 
!!5$300 

i :358$064 

7:342~15 
501 !3 -----

350:431$873 

N. ~-- RELAÇÃO DAS DIVIDAS PAGA.VE!S EM OURO, OU NO SEU EQUIVALENTE llJ,JPAPEL MOEDA E ÁS QUAES SE REFERE A PROPOSTA DESTA DATA 
" ~ 

EllPEC'liiCAÇÃO DA. DESPEZA 
. 

CREDORES RESIDENCIA. E:S:ERCICJOS IMPORTANCIA EM .C -Ferro-uia d~ raulo Affonso 

English Bank ofRio de Janeiro, limitcd ...•.. Muni.cipio Neutro ............ Importancia d1~ 10 °/o qu~a foi. de~conta·la, na fôrma do contra~o, 
da. conta tJ.UB apresento'Q 30 de Junho de 1880, pelo fornecillJento 
de 4locomotivas, vindãS··lo navio Stephen Brenntt, e d''stinadas 
:i f•:.rro-via de Paulo__AJnso, devendo a mesma impor>tancia ser 
paga pelo cambio que r~ular n:l vespern do dia do pagamento .. 1879-1880 733-6-7 

O mesmo .•.......•........•.••...•.••••..• ···························· Differença a que tem ~lo untre o ca.mbio de 22 ij4 pelo (j ual 
recebeu a conta a que ~ma ao allude e o. tlo 21 7/8 que rogulou 
no dia do pagamento, vendo a mesma dlfi'OrL·nç;I s'er paga pola 
cotação que vigorar_mpspera da solução da divida .•....... ~. 1879-1880 lli-4-9 -------

844-11-4 

.&J!NA.IS DO Sl':l\'ADO l'A4, 3,f.. 

J 
Palamo do R1o de Janelro em 12 de Abril de 1882.-M. Alves de Arat~jo • 

_g 
~--------------
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AESSÃO EM 2 DE MAfO 35 

Emcnla approvado. pela camo.ra dos depnta
do3 á propos:ta do governo qu-3 abr.J ao mini"
terio da :~.gricultura~ commcrcio c obra:õ:~ p11-
blicas um cr.adito lntppl"mentar {lai-a occorrer 
a deficieneia das verl>as-Gara.ntl:J. do juros
ás es_tradaa de fet•t·o c outrus. 

Accrescentc-se no logar ''ompetonto: 
A assembló:l geral dc-..:reta : 
Art. 1. 0 (Como na proposta). 
Art. 2. 0 (Como na proposta). 
Paço da camara dos dep11 lados cm Z7 de Ou

tubro de -1882.-J. R. de Lima D1wr·te.-J ... ao 
da Matta Jiachado.-Lcnpoldo Aug~~-sto de 
!ti ello Cunha. 

PitOPOSTA 

Augustos o dignissimos senhores reprcsen
tant0s da na~ão. 

A liquidação do c:xercicio de 1880 - 1831 na 
partn attinonte ac ministerio dos negocias da 
agricultura, commcrcio e obras p11blicas, em
quanto pn.tenteia a o!:istencia de saldos Glm 
varias verbas, mostt•a que 13m outras a ilespeza 
effoctuada oxccdeu dos credito~ fixados pela 
lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879. 

Acham-se. neste ult.imo cnso as yorbas desti
nadas ao serviço das rubricas- Garantia do 
juros ás estradas do ferro -e- Telegraphos
];em como o Ct"edito osreebl consignado pela 
tabella.- C -ao_ pagam~nto da garantia e 
fiançt do jurüB sobre o capital das cornp:mhias 
organizatlas no. fórm~ d1 lei n. 2450 Je 24 de 
Setembro dr. 1873, pal'a a comtrucção de foJ'ro
vias nas proyincbs. 

O excesso da dt•speza solH•e os crelit.or:~ cor
respondente; foi o seguinte : 

!'ilo.TUR!llo\ DA 
DBSVJ:ZA 

cnEOI'l'O DE$P~l'i"DtlJO I '""" 
-------r-------r------1------
Garantia d!! ju

ros o. o~tra-
das do ferro. L i73:33M5'Jl !, 20k33ú$0:iô 30:91B$465 

Garantiao 
ll:l.nça deju· 
rosa ferre· 
vias rrovin· . 
ti.lc~. (Lei 
ll. 2l-tiO !lo 
2-1- do Se· 
tomhrLldo 
1873) ....... 1.60J:úJ0á:OOO 9.3H:On,;tí!l 7!H:0~2t-~79 

Tclographo.,, i.2J:l:~:OJ(JUO i.408:9HHG~f>, 21J6:7!14.S6~6 
-----.--1-----
lt.O:l!í: 57i,f.>91 ti.OGi:3I7 6181 J L 031 :7~5($5!JO 

As duas pricl-~ir~s vtfrb:l.s po l<Niam ler sido 
suppri-:ias por meio de credito supplementa.r, 
na fórma da L tLell_o, _D, annoxa <\ supracüada 
lei n. 2U40, de 31 de Outubro de 1879. Depen
dia, p(w8rn, de liquidaçiio definttiva o exacto 
conhecimento da despoza~ motiva, la por garan ~ia 
e fiança d·· juros, e nll:o podenrlo a. mesma deg.. 
prlza, pngnvel prola. delogaci.\ do th060uro cm 
Londrcs1 ser det<•rruinarla c9ru rigorosa_ fro
cistto~ senão com a demora. indispcnsa.ve DO 
ou.me elas cqntas do reco !ta a_ dospeza das run• 

• • 

p1·czn.s conceas:onarías, dd::s:o1.1 este ministerio 
<i e usar d 1. faculdade (lU C cm vossa ausencia. 
lhe competia. 

lgurtl faculdade não foi dada ao governo 
quanto a ver Lo.._ Tdegraphos. Entretanto, di
gnar-,·os-eis de attendcr qne a 1lcspeza deste 
sr;rviço é variavcl por sua natureza, depen
dendo .Ja maior extensão d:ts linhas ab3rtas ao 
Lt•.dug·o o qne, sob pena do agmentar a renda 
dos Lelegraphos, ó muit3.s :vezes impoFJsivcl im
pedir o tlos"3nvolvimento do seu custeio, fix:m
do-lhu limites que absolutam:1nle não r>ejam 
excedidos. 

• 
Na fôrma d:1. lei, pois, o de ot•dCill de Sua 

Magestt~~le o lmperarlor, venho apres~ntar-vos 
a seguiu ta 

P.·opostn. 

Art. Lo Para liquidação do exercicio do 1880 
-1881 é aberto ao roinisterio dos n!3gcdoa- da 
agricultlll'a., comme>cio c obras publicas um 
credi~·) do mil o ll"inLa o um contos set:Jc . .:ntos ·~ 
qnarónta e cinco mil quinh~ntos o n_oventa róí-::; 
(-1.031 :745$5'JO), qnc será distl'ibuido do ~e
guint.~ modo, ás verbas abaixo de..;igna la"t d tlei 
n. 2040, tle 31 de Outubro de 1879: 
Garantia de juroa a Gstradas de 

fo,•ro ...... - .•.• ~-· .... -·-.. 30:g98$455 
Garan~ia o fianç'1. de juros a 

companhias organizD.das na 
fórrua da lei n. 2450~ rle 2·1 de 
Setembro (le 18i3 .. ;. , ..• ·~ i04~042$Í71J 

Telcgra phos. . . . • • • • . . . . • • • • . .20.\i:-704$0.10 
Ar L 2.° Fic;tm revogadas .1s dispCle.iç'Õ"~s f'!m 

C'Ontr:::trio. 
Palacio do H. Lo fle J;:meiro em 1'2 de Abril Je 

1882.-.::lf. Alvo·.)" de .AraHjo. 

GARANTlA DE JUR0S SO!Hl.E O CAPITAL EMPRE
GADO N.I.S FERllO-V!M3 DO RECIFE .\0 s, FR.I.;.,
CISCO E DA nAHrA AO JOAZElRO. 

Exe,·cicio de 1880-1881 

(Lei n. 2910
1 

tle 3i tle Outubt•o J.; 1870, art. 7n, 
n. 12.) 

Ceetlito conce
<lido pelo su~ 
prll.Citado arL. 
rle bi , parn 
garantia de 
juros de 5 o/o 
sobre o capi
tal d1 .r .... 
1.087.000 om
pregadon~t 
ferro-via do 
Reei fi_, ao S. 
Ft• 1 ncisco, o o 
do ~ 2. 050. 000 
emprega lo na 
ferro~ v ia d a 

C i'Cditn 

• 



36 A.NNAES DO SENADO 

Bahia ao Jna
zeil'O, inclu
siv·; o!e4p~'zas 
d o fi.:;cali!$8.
ção com as 
J.uas mr·ncio
nad.ta ferl'o
vias Q a de 
Santos a Jun-
diahy ....... . 

De -,pe)';a. c tf e -
etuadaem 
r .. ontln~s, se
gundo ol!l !J:Jr. 
lancet s d u. 
d1'legacia do 
thesuuro, a 
Raber: \i com
pít.nhia du. fer
ro-via do Rr~
c i f e a o S. 

D~spe,;,a 

Francisco . . . 350: gS0$70c1 
A' companhia 

da rerro-vit 
da Bahia ao 
Joazeiro..... 800:000$000 

Despendido no 
Imperio com 
vencimentos 
dos engenlwi~ 
ros fisca~s e 
toeus n.judan
te:>, ajudas de 
custo, trans
portes, ex pc-
U.iente, etc. . . 53!349$352 

1.173:331$591 

---- j .204:330$050 

ExL'esso Ue despoza solJre o era-
diLo .. .. . .. .. .. .. ... • • .. .. 30:998$465 

PaluC"io do .Rio do Janeiro um 12 de AUt'il de 
1882.- .\[. Alve.>' de A:raujo. 

II 

GAR.\NTIA E l•'IJ..NÇ.A. DE JUROS BOUR.I!l O CAPITAL 
DAS CO:O.lP.iNHI.!.S ORG.iNU.ADAS NA I<"ÔRMA DA 
RESOLUÇ:\.0 LEGI~LATIVA N. 2450 DE 24 DE 
!IETi!:MBRO DE 1873 PARA .\ COK!lt'lUJCÇIÃO DE 
FER.Ro~YIAS PROVINCIAES 

Exercicio de 1880-1881 

~Lei n. 2040 do 31 d'! Ou~uUro d~ 18i9, 

TaiJoUa C) 

Cre !ilo especial 
fb:ado pela so
!Jrcdita tab0lb 

Cred;to 

• 

l.d00:000$000 

Desp 1z,1 ~~ 1r e
c tuadt.l. em 
Londres • se
gundo os La
lancetes d a 
delegacia. do 
thesourv , a 
sa.ber: 

Ferro-via do Pa-
raná ...••... 

DiL.t cen~ral da 
Bahia , ..•..• 

Di t_~, do Recife 
no Limo·~ir,), 

Dita do Natal a 
Nova Crúz .... 

Dilt~. Condo rl'Eu 
Di L v. l\1 i: ,as and 

Riu .....••.•• 
Dita D. Thereu 

Chr:stina. .. , . 
Dita Hio Grande 

a Bt~,.;é ...... 
Dita ·le Ba.gé a 

C.ll'(:Jquy (pu
blic:.tção de 
edHtl.l) ...•... 

Commiaaão aos 
ag-ente~:~finan-
eo:>iros ...... . 

DeSJ:>•JndiUo no 
Im perio com 
vectcimen tos 
dos engenhei
ros fiscaes e 
sJus ajud.an
tos, ajudas de 
c1u>to, trans
port._·s, e:rpo
dir_•nto, etc .. 

Excesso da dl!s
rrr·za sobre o 
crc:dito ..... . 

Despe,;,,_ 

402:833$370 

.448:78~$334 

256:393$630 

343:892$!49 
iL9:U88$185 

!22:337$518 

49:280$000 

88:161$222 

!:027$630 

4:779$518 

477:468$923 

---- 2.394:042$179 -----

-------
Palacio J.o Rio de Jê:neiro em 12 de Abril de 

1882.-JI. A.tves de Araujo. 

III 

TELJ:GRAPHOS 

Exercicio de 1880-1881 

(Lf)i rt. :!9.J.O, d·" 31 Je Outu!.n•o d·_\ 1879, art. 7o, 
n. 16) 

Cr,,di W conoe
dido pelo s.1~ 
praciLdo al'

.. tlgo· d•.o l~i. . ··., 

• • 



De.-.pc,r.a eifu-
c tua da na::s ~a
bellas q uc. ~a
guem, a sa
ber: 

Vencimento~ dos 
empregados .. 

Conservação dos 
di~trictos .... 

CusLeio das e~-
tações ...... . 

Coustrucçõ:.:s .•. 
Hepartiçõcs de 

liulms ...... . 
Acquiaição de 

material na 
Europa ..... . 

--------- ------ ·------------ -------------- -~ . 
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519 :24íl$502 

0!1:259$474 

.225 '897$,!65 
31:377$918 

10:308$364 

130:704$923 
- i. 408 '94J$646 

• • 

Excesso da de$
pez~t sobro o 
credito ..... . 206:701$646 

Palacio do Riv de Jan1üro em 12 do Abril da 
i882.--JI. Alves dt: .. traHjo. 

TELEGRAPHOS 

Recapit~-tlaç{!o dos quaJ;·os ácmonstmtivos 
da despesa effectuada no _e:cercicio de 
1880-1881 

A. Vencimentos dos cmpre-
. gados .........•....•.. 

B . Conservação dos disL.ril! tos 
C. Custeio das e<>tações .... . 
D. Construcções .......... . 
E. Reparações de linhas., .. 
F. Acquisiç.ão de material na 

Europa ... , .. , .•.•..•.. _ 

519:246$502 
611:250$474 
~807$465 
Ai:377$lli8 

- 10:398$361 

60:764$923 

Somma .... ·~.. .. . . 1.468:944$646 
Conforme.-F. L. de Gusmao Lobo . 

• 
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SESSÃO EM 2 DE MAIU 

Emendas approva:las pela cQmara los depu~ 
tados á. proposta do governo quJ abrs a.o minis· 
tsrio da agricultura, commcrcio B obras publicas 
um credito de 400:00U$000, para fazer repre.,.. 
sentar o Brazil na projoctn.da exposiç'ão de 
Berlim. 

AccresMnLe-se no lagar competente : 
A as!!embléa gerai decrct~ · 
Art. Lo (Substitutivo) E' aberto ao illllllS· 

tel'iO da agricultura, commercio e obras publicas 
um cred to do.200:000$()00 para o qunl servir~ 
se-a da:s sobras tbs diversas verbas Je S8U 

orçamento; e, nn. falta recorrel'á a opei"açlo de 
cradito, afim d·> fazet· r~pres~ntar o Brazil na 
projoctad;;t. expo:;ição de Berlim. 

Art. 2.o (SubslHutivo} Ficam revogadas as 
disposições em contt•ario. 

Paço da camaradas dopntados rm 27 de Ou
tubro d·3188Z.-J. R. de Lima Duarte.-João 
da Matta Machadu • ....:.LeflJloldQ .._4.ttgusto de 
2\lello Ctmha.. 

P.mendas approvadas pol:l. cnmara dos dnpn
taJ.os á proposta. do governo q,ue aU:·o ao minis
terio dos nogocios da. marmha. um credito 
sup;,Iementar de 324:730$740 para as rubricas 
dos§§ 25,28 o29 Jo orçamento da marinha no 
e~>rcicio do 1881-1882. 

Aecre:;;cento-813 no lagar comp8Lente : 
A assemblóa. geral decreta: 
Art. 1.o (Como na proposta.) 
ArL 2. 0 (Comonaprop.,8ta.) 
ArL 3.o (Addltivo) Revogam-se ns disposi

ções om contrario. 

Paço Ja c:nmara dos deputados em 27 d1 Ou
tubro do i882.-J. R. de Lima Dua1:1e.- Jotto 
da M u.tta Machado.- Leopoldo Attgusto dç 
M ello Cunha. 

Augustos e dignia-:;imos r;enhoros r,~presen
tames da naç-ã:o. 
As despezas effec ~uadas. e atO 

boje conhecidas na cont:.t
doriJ. da marinha, pelas 
diffoJrentes rubricM do or-
çamento de 1tl81-18&2 so-
bem a ..•..•.••..• a ••••• 

As despezas J.ll'Ovaveis até o 
fim do exercicio subiram 
ainda. a ....•..•••.•...•. ; 

O que apresentará o total d•) 
Comparadas çstas UespezarJ 

coro. o crodi to concedido 
para as differenbs t•ubricas 
pelo art, 5o da lei n. 3. 017, 
de 5 de Nov mbro d' 1880. 

Result~ um deficit rlo .•••••• 
Seria esta a somma I)_UO o go

verno verta. soltcitar--vos 
para ~ttendor ás rlespezas 
por fazer ató o fim do exer-
cício, si Eorventurõ\ não 
estivesse mhibido, pAl<l 
art. 25 da ld n. 2.792 do 26 
de t.Jutubro di! 1877, de 
tr<1nsferir, para as verbas 

• • 

9.061:579$022 

1. 720:714$202 
10.782:293$824 

10.210:539$726 
565:754$098 

desfalcadas, as sobras que 
apresentam as seguintes 
rubricas : 

§ Lo Conselho supremo ..••. 
§ 6. 0 lntBndencia ......... . 
§ 7.o Auditoria ........... . 
§ 8 .o Cor 1,o d t arma ia ... ,._ 
§ 10. Corpo de imperiaes 

marinheiros ............ . 
§ 11. Compmhi.a da inva-

lidas, , • , ........•••••.•• 
§ 13. Capitania de portos.,. 
§ 15. Navios desarmados .. . 
§ 10. Hospitaes ........... . 
§ 17. Pharóes ............ . 
§ 28. Escola Je marinha •..• 
§ 19. R:focmados ......... . 
§ 22. Etapas ....... a .... .. 

§ 24. Munições de b0ca .. .. 
§ 26. Material de conatru.c-

ção naval ......••..••.... 
§ 27. Combustivel. ........ . 

Somma ...•...... , .....•. 
Em vista., porém, da citada 

disposiçlto, torna-se necms-
sario o credito ~e ........ lo 

Assim distribuido : 
§ i2. Arsenaes ............. -
§ 20. Obras •••••••••••• • •• 
§ 25. Munições navaes ....• 
§ 28. Fretes, etc ......•..•• 

§ 29. Eventuaes .... a ....... 

Para cobrir o deficit prove
niente da verba -Obras- já. 
o governo recorreu a esta 
n.ugust!.\. camara, com a pro
po~ta que apre-;entuu em 2S 
do Fever.:;iro pro'll:imo pa<;sado, 
cuja quantia de 300:000$ pt•e
cis.'l. s~r eleva la á que acima 
se d'~monstra. n()cessaria ... , 

Resta, portanto, rrovLden
ciar sobra os que provêm 
da~ outras rubricas, e o e:x~ 
cesso necessario a -OLra:~~-
153.913$810, o que tudo se 
devo ásommado 863:577~036, 
conforme se acha sufficiente
ment~ Jiscriroina.Jo nas cinco 
demon" tra ções juntas. 

Pelo quo diz l'Ospeito á. 
verba -Arsenaes- seria me
nor o deficit si m .. quantia 
orçada não se tive~sem feito 
as seguinte~;~ d('ducçõ(~s: 15 °/n 
par.'l. ae: vagas e faltas que: se 
.. essem no quadro dos operp,
rios, e 52:123$075 que- o 
parlam·~nto reluziu, ainda 
contando com a progress1va. 
diminuiçtto no pessoal das 
companhias de apren.{ize;:: ar
tificcs e aprendizes militares. 

39 

3:508$383 
7:C30$510 

300$163 
5:300$28.2 

~ll:231$581 

4:414S5B5 
21:821b064 

3:166$119 
21:820$076 
48:414$1!5 
6:647$974 

10:440$442 
1 :4~2$020 

219:267$G39 

62:26R$611 
85:679$890 

597:802$938 

1.163:557$036 

384:876$477 
453:943~'l10 
174:567 50! 
65:567 803 

1.078,955$">81 
84:601$355 

1. !63:557$036 

453:943$81 o 
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A necessidade, porém, de 
prel'nChr3rem~s·• Qll quadros 
do pe~soalarli~ti cu no arsenõl.l 
da córtc e no da Bahiá., pat"a 
attender ãs eon'>trucções das 
ca.ulwneiras Traripe e Gua
rany neste, e Jo crusador Al~ 
mirante Barroso o ca.a.bo
neira Prima.iro de Março 
naquellc; os scrviçoe ex.traor
dinarios para accelcrar a con
clusão destea doua navios, o 
attend•;r ainda ao.~ reparos de 
ootros ; finalmente, o paga
mento de gratifica~ões con
cedidas pt.'lo respectivo regu
lamento aos opet•arios qne 
contam mais de 20 annos de 
serviço, •leterminaram o ex
cesso sobre a quantia votada. 

Quanlo ao do § 25 -Muni
çõos navaes- result'-l da a.e
quisiçfto em maior escalJ., de 
artigos indispens:.weiK ao ap
parelbarnento dos nos%s na
vios, por preços mais elevados 
em consequencia da baixa do 
cambio; vi-,to :;arem tues ar
tigo.;, na sua qqaai totalidade, 
de procedcncia estrangoira .. 

Para a do§ 28-Fret· s, etu. 
-concorreu, além da exigui
dade da somm.o. votada, ames
ma ci.rcumstatHÜa das difliJ
renças do cambio, que 8obro
carregam as remessas d e 
fundos para as despezas no 
estrangeiro. 

A do § 29 - Eventuaes -
origina-ao do moYii:nento aem
pre constante, exigiilo pela.s 
convenümcias do serviço, de 
officiaes da armada ,. classes 
annexas, do nns p:tra outros 
lagares, fazendo avultar a 

despeza eom passagens e aju
das de custo determinadas em 
~·>is; dos gastos de representa
Çãll dn.:o guarniçõAs de tt-os 
z;,nvios •_'m paizes estrangeiras, 
s0ndo um em viagem de in
Rtrucção o dous no Rio da 
Prata; e da ida e estadia na 
Europ::t de varios officiaes, 
afim de applicar·em-roe a0 es
tudo dlil diwrsas especialida
de,;;, despezas estas tarubem 
previst'ls em lei. 

Para attender, pois, a esse 
deficit, venho, de Ol'dc·m de 
Sua Magestade o Impera lor, 
submett•.:!r :i vossa approvação 
as dua.s propostas juntas, da 
um credilo extraordinario o 
outro supp1ementar, Iia im~ 
portancia total de.. . . . . . . . . . 863:557$036 

Paço do Rio de Janeiro em 30 do Agosto de 
1882,-J. F .. .l{ eira de Vasconcellos. 

PROPOSTA 

Art. 1.~> E' aberto ao mini~>terio dos negocias 
da marinha, para attender ãs despezas do exer
cicio do !881-!882, o credito supplementar 
Je 324:736$749, distribul.lo pelas S·"!guintes 
verbas: 
§ 25. MuniÇÕ'!s navaos .... ~ •.. 
§ 28. Fretes, etc ........•. ~ ••. 
§ 29. Eventuae,; .. · .... -.••••... 

174,567$501 
65!567$893 
8-1,601$355 

Art. 2. 0 Para occorrer á despeza de<"retadou a 
artigo antecedente fica o ministro e sec-retario 
de estado dos negocias ela fazeuda autorizatlo a 
fazer as operações de credito que julgar con~ 
v<'.lnientus, si por ventura não for~rn sufiicientcs 
as sobras que so verificarf'lm nas outras rubricas 
da despezo. votada pela lei n. 30!7 de 5 de No
vembro de !880. 

Palacio do Rlo de Janeiro em 30 de Agosto 
de 1882.-J4 F. ~Jleil·a de VasconccUos. 

TABELLAS 
EXERCIC!O DE 1881-1882 

MINISTERIO DA M.!RrNHA 

Dcmonstraçllo do estado da ucr·ba - ilfuniçQes navaes 

CREDITO 

Lei n. 3017 de 5 do Novembro de 1880.......... .. .... · ·• ·.. · · • · •. • · .... 

DEISPEZA 

Pelo thesou;·o nacional segundo os pi'O • 

cessos pr~mettidos ate à resente data, 
a 1aber :. 

Azeite para luzes e machinas .•••••..••. • •• , .• 
Alcatrão ................... - .......... , · ....... · 
Ancoras com cepo de fe1•ro ...••••.••...••••.• 
Algodão de Minas ..••.•••••••••••.••..••.••• 
Agulhas com l.Jitaculas ...... , •• , •.. ~ .••••• , .• 

. .......... . 

. ....... -.. . . .......... . 
. .......... . 

2(1,!2~80 
4,76~~~5 
2'074J;05 
2,5!6::;007 
1,180$000 

• • 

380,000$000 
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Areia .•.•.. , . . • . • • • • •• . . • . • • • • . . . . • . • • . • • . . • • •.......... 
Ampulhetas.............................. .. . .......... . 
Brim de velas................................. -· .......... . 
Borrncha em p~nno e lençol. .. • ........•. , . . . . •....••...• 
Bandeiras div,.,rsas. . • . . . . • • • • • • • . • • • . • • • . • . • • ••••..•.... 
Broxas ss . , . . . . . • • . . . • . • • . . . • . • • • . . . . • • • • • • . ••••.••...• 
BalJes e barris ff.. . . . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . • .•........• 
Bater ~as LochancCJ. • • • • . • . . . • • • • • . • . • • . . . • • . • • •••••.••••• 
Barro taba tinga .......•.•....•....• , • , • . . . . . . ••....•.... 
Balança o; S<; ••••••••••••••••••••••• : ••••••• ~- •••••••••••• 

Barometro .....• :. . . .• . • . . . . . . . • • • . • • . • • . . • . • ...... ·-~ ~ ··~· 
Caixões para farJamenLo •............•..•..• ~ .... -.- ........ . 
Cart•os americanos..... . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . • . ......••••. 
CavalleLes de ferro.......................... • .......... -· 
Chumbo em lençol ...•.... •. ..... •. • . • . . .• . • .. . • .•..•••.••. 
Corràa.s de sola. . . • • • . • . . . . . . . . • . . . • • . . • • • • • . • ..•.•••...• 
Cabo de linho alcatro::td). ...••. .............. . .......... . 
Colla da Bahiu. .................... , • . . .......... • •••..•.•. -
Cortin:1s ss •...••...•. ; .•..•. ·-··· .•• _..... . . . . .• • • • ......•.••. 
Chronometros .....•..•••....•..•.••• r• •• ···~ •••••••••••• 

Ca.dinhos ss .................................. -···· ..•• ····~ 
Croques ........•...•••••••..•....•••... ·-~-· ••...•••••.• 
Cadeados as ... , . , ..•...... , ..•...•••.•. -~·- ••.....•••.• 
Est.opa •• , •. , .. , •.....•..••.•••••••• , . . . • • • • • • .......... .. 
Espirito do vinho............................ . .••.•...... 
Escovas ss ............................ -.-...... . ••••..•.•.. 
Falha:~ do Fla.ndro; ............•..•... ··-··· •• . .•••••.• ···~ 
Fiodecvela eulgodão ................ ~······· ···~········ 
Fogõ..:·a a.moricanos,..................... ... • • . •••..••...• 
For jus ss .....•..................•••• -.... •• . •..•....... 
Ferrageng s':l • . . . . . . • • • • • . . . . . . • • • . • • • . • • • • • . ..•••• - ••.• 
Graxa.. . . . . . . . . . . . • •• • . . • . . • . . . . . . • . • . . . • ... • •.. , ..... ·- ~ 
Gaxet~s ............................... -~ •• ___,.._.._._ ....••.•••.• 
Golas do sola para os monitot·es. . . . . . . . . . . . . . . • .....•••... 
Inja~t.ores de bronzo......... •. ..... ....•.••• ··········-·-· 
Indic:tdorcs Ri c h.trd . . . . • . . . • • • . . . . • • • • . • • • • • • .•..•• ~ ••• -
Keros~ne... .• ••. . . . .• . . . . •• • .••.. .... •.• . .• • .•.••....•• 
L'.wta.·nns de pa.Lent·J e l:.uapeõ··s ...... ,....... • ...•.••.... 
Linha de b~t.rca. , .... , . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • . •• ·-· •• -- •.. 
Lona ........................................ ······~······ _ 
1\:Joinhos f!:ll'!L Caft3,.,,,,,,,, •, • •••.,,,,,,. ,, , , , • , , , . , . ro. 

1facacos de f<3rro. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • • ••••••••••• 
Macha1os, ........• -.--..- •....•.••••.•.•••• ·-·. • • . • •••..•••••• 
Octtlos de alcao.ce ••....•••.••.....• ; •..••...• -- ............ . 
Palha. pari!. mobilirt.,.......................... . ••••.•.•••• 
Qua.rtolas tf ............................... ~~-· _ ····~······· 
&moa de faia, .................••. ·········-· ·····~····~~· 
Sal)il:O.,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,r,,,,,,,,.,,,,,_ .. ••••••••·••• 

Sao.cos d·~ condueç!Eo.. . . • • . • . . . • • • . • • . . . • • • ... • ...•••• r ••• 
Sebo cm v~la<> . . • . • • ........................ ~. • • -~-~ •••••• 
Sapaflhos de metal ................... ~ ••. ~~-- --------------· .. . 
Tubos Ue lona .......• -.- •.•..•.•.... -: .•. · .•.• ~ • ___ •••..••••.•. 
Ditos do borraeha ......•......•.•..•.•..•. ·-·. • ..••• • •••. · 
Tijolos de fogo ............................. _._ •• • • ·. · • • • ·-·· • 
Tint:.ts e oleo de linhaça., , • • • • . • . . . • • • • . • • . . • . - ••. ·- •• ·-· ~ •• 
Vidro::; Si3 ••••••••••••••••••••••••••••••• -~- -· • ~-· •• • • •• • • • 
Varios outros artigos de ffiunições na.vaes como 

agulhas rle lons. e brim, stuarinas, li-xa, almo-
tolias; louça e talhet•es pan bordo. piassa\·a e 
divarsoaconcertos de instrumentos de nautiea. . ..•....••.• 

Pda pagador."a da mat·inha até 15 de Julho 
de 1882 ; a 1abe1· : 

Acquisiçlto feita por intermedio do agente com
prador, de relogios, Mixas de guerra! oculos 
de alc::tnca, fogareiros, ferragens, medidas 

V. I 6 

• • 

4301000 
!O 000 

8:972 !54 
!G:H0$070 
9:7'J ~QO 
1:597 880 
1:50 757 

!96 000 
2:421 11 

106 000 
3 000 
400~000 
108$000 
458$750 
357$120 

33:601$425 
69:152$023 

900 00 
i: , ·zoo 

760 000 ,,38 . 80 
875 000 
618$200 

i3:86:J$J55 
2:06~!f144 

4704!>200 
2:130$000 
3:.201$000 

637$000 
i:i70$00G 
6:122$387 
7:370$200 
~:481!00 
6:G48 200 
1:260 oo 

410$UUO 
818!80. 3:77 .oo 

3:88 750 
!2:81 424 
1:540$000 

220$000 
280$000 

61' 000 . 2 60 
24 00 

5:935 :J\!0 
L954$120 
1:5G4$GOO 
3:313$520 

195;!;000 
1:477$0i]0 

210$000 
7:535$3!2 

39:223$325 
4:238$942 

38:9l4$J22 
362:769$293 
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. 
para genoros, uLonsilios, alm0fad:~.s, tapetes, 
oleados, moveis, la.mpeões, lantel'lla.s, Lrem de 
mesa. c de cozinha, oncaix.otamentos, ea.rretoa, 
etc.. . . . . . . • . . . . . • • . . . • • . • . . . . . • . . • . . • • • • . . . •.•.••.... .1. 

Addiciona-se : 

A desp."ZfL a fazer-se ~tó ao encerramento do 
exercicio •....... ~ ..•....•••...•....•..••.. 

Pela dal~·gacia do thesow·o ent Lond,.es ate 1Uaio 
de 1882; a saber : 

Custo e remessa de lona e brim .•.. , •••... E-~-· 
Idem de um Namsphorio de Maynac, •.•.•.•.•.. 
Idem de phosphoros amorphoro ..•...•.•••.•.••• 
Idem de uma lampada eledJ'ica. e accesaorios ..•• 

Addiciona-so : 

O resto do credito di.stl'ibtlido •. , ••...•..•...••• 

Rio da Pr·ata atd Abril de i882J; a saber : 

Alcatifas ......•.•.. ~ •.•....•.. o ••••••• , ••••• 

Cadr_, ados .• , . o , •••••••••• , •••••••••••• ,- ••• o •• 

CortJuas ss ••••••.• o ••••••••••••••••••••• ~· •• 

Governaduras do metal. ..... o •••••••••••••••• 

Folhas de cobre .............•.. o •••••••••••• 

Ferragens sg •.••• o • o o •••••••••••••••••• o •••• o 

Lampeões ••...•. o. o •• o ••• o ••••••••••••••••• 

1\forrão ...••• o ••••••••••••••••••• o ••••• -~~ •• 

1\Iissagraa e porca') de bronze ................. .. 
Pannos de mosa •..••.••...•.. o .............. . 

Vidrvs p~tra oculos de alca,nce ..•.••••.•••••••.. 
Concertos em diversos instrumentos nauticos ...• 

Pelo Alto Uruguay atd Jlaio de 1882; a saber: 

Acquiaiç~ de moveis : 
Louça e talheres ..............•.......•...•.• 
Alcatrão ..........•..•• o •••• o •••••• o • o • o •••• 

Aço novo .....•.•....... o •••••• o •••••••• o ••• 

Barris de galê ... o • •• o ••••••••••• o o •••••••••• 

Boia~ de f·~rro •••...•••.••••••••••••••••••• o. 

Broch::~.s as ................ o o ••• o .............. . 

Baldes ff ..••••••.•..•••..••.••.••••• o ........ . 

Bandejas :tr .••••• o •••••••• , ••••••••••••• o, •• o • 

Caçarolas de ferro. o •••••••••••• o ••••••••••••• 

Cabos Je linho ..••.••••••.••.•• , ............ .. 
Correntes de ferro ........................... . 
Canecos de pau ..•.•••• o ••••••• o. o ••••• o .... . 

Damasco de li. o •••••••• o .................... ,. 

Espirito de vinho .•••.•.•....•• o •••••• o ........ -

Estopu. .....•...•..•...•.• o ••••••• •'o ..... o ... . 

Fio de algodão .....•..••..•••...• , •••. o ...... . 

Ferragens ss ..•••..•.•••.. o •••••••••••••••••• 

Ferro em vergalhão .......................... . 
Graxa .......... o •• o •••• o ••••••••••••••• ~-~~o 
Jarr.:l.s de madeira .........•.....•............ 
Lona •..••.•..••. , ••..•.•.•••. o., ••••••••••• o 

Linha de barca .............................. . 
Moitões ............................... o ••••••• 

Rebites de ferro •..... o ••••••• o •••••••••• o ••• 

23:587$:134 
149V40 
209$112 

2:288$4H 

••••••••••• o 

............. 

............ 

21 : 093$5íli 

1:500$000 
2ll: 593$521 

• 

26:234$630 

1G:37D$= 
---~- 4il:6!3$857 

226$847 
12\l$000 

~7~$oog 
81 cOO 

!95 1GO 
41 o 
80 000 

114 600 000 
10 000 

9 00 

• 

1:999$487 



SESSÃO EM 2 DE MAIO 

Remos de faia .••••.•......•••• ,.,., ••••.•.•. 
Sa hão ...• , ••.•••••••.••. , ••••••••.• , , •....• 
Solas brut:,l,S •••••••••••••••••••••••••• , .- ••••• 
Talletes ...••••••..•.•.•.•.•• ~ .••••••••.•••.• 
Tubos de vidro .•...•.••.••• , .•..••...•••• ·-· .• 
Torcidas francezaa •...•.... , •••.•••••.••.•..• 
Tint:LS ss ..••••••• , ••...••••••••••••••.••••• 
Verniz coalt<tl' .............................. . 
Vassouras ....•.......•... ·············~····~· 

Addicionu.-se : 
A de'~pe?:a a [~J,zer ... so atd M fim do exercieio ••.•. 

Pela divislto de Mato Gi·osso e Laàaj·io 
at~ J[ airJ de 1882; a saber: 

Alcatrão .................................... ·-· 
Azeite par::~. mac.hina .... ,, ....• , ..•••.•.•... 
Balança met.l•ic:a ••..••.•.•••••••• ~ .• ~·· ~· ~· ~. 
Bandeiras ••••..••.••.•• , ••.•••••..••••••... 
Brochas ss .••.•..••.••...•..•••••••.••••••.• 
Brins novo .•........... , ...••.•••.•.•• •o o• •• 

Bacias de ferro. o •• •o o•o ••••••••••••••••••••• 

CaLo novo ...•.•...••..••••.•.•.. w •••••••.••• 

Cimento ...•...•. , •••••••••• o. o •••••••••••• 

Espiritl) de vinh9, ........................ .. 
Estopa .•.....•..•..•.•......•.•. .' .••.....•. 
Fio de algodão ..•.....••. o •••••••••••••••••• 

File to .•.•..•..• ; .................... o ••••••• 

Forragens Sl!l •••• o ••••• , ••••••• o •••••••••• ·

Folha:> úe Flandres .... o ••••••••••••• o ••••• -~ 
Graxa .........•.....•.•.....•..•...•. o ••••• 

ChurnLo em lençol ......•......•.• , ........ . 
Linha de barca ••...••••••• o •• o •••••••••••• o 

Lixa ...•..•.••..•..••.•.•..••.•••• o •••••••• 

Lona •....••.......• o •••••••••••••••••••• o •• 

Lanternas de patonte ........ _ .... o .......... . 

Piassava ...... o •• , •••••••••• ~·· .. ········~~·· 
Rebites .................................... . 
Remos de faia .••...•.•......••..•••...•••... 
Stearinas ... , .....••..••.. , • ,o, •••••••••• o •• 
Sabão .•.....••...•.•.•• , o •••••••••••••••••• 

Tintas PP• •...•....•.••••.•••.••.•...•.••... 
Tijolos ing l~z es ...••.....•..•...•.......• , .• 
TapoLes ........... o o •••••••••••••••••••••• 

Torei das franeezas .••.....••..••• , ....•••... 
Vidros ss ......•..••......•.• 6 •••••••••••••• 

.Addiciona-se a despeza a fa:ler-se até ao 
encerramento do exerci cio .....•...•••• 

Pelas p•·ovincias, segundo os documentos ercis· 
tentes nesta contadoria ate esta data, a 
saber: 

Azeito de luz e para maehina ...•...•.••.. , .•• 
Alca Lrlo •.•• o ••••••• , •••• , •••• o ••••••••••••• 

Arruellas ....•••.•..••••.•.••••• •o .••••••••• 
Brochas as .•••• , •••••••••••••••••••••••••• o. 
BandeirJ.I!S ...•..•• o ••• - ••••••••••••••••••••••• 

Brim de velas .................... o ••••••••••• 

BMdcs de pau .. , .••.•.••••..•..•......•••..• 
Bomba. para e1goto ....••.•••.••••...•.•.•••. 
CaLil de linho alcatroado ..• o ••••• , ••••••••••• 

Correntes de ferro .......................... . 
Cimento. • . • ....... o ....................... , • 

Gaderna.es fi' ••.•• .- .•••.••... , • • . . . . • • • • . . ..••. 
El!ltopa. ••••. • ... , .... , •• o ••••••••• , ••••••••••••• 

• 

~~1$4~g 
2 000 
30 000 

" 00 
19 000 

2:343 920 
86$750 

3$000 

. ....... . 

4:704$750 
1:930$!59 

25~40 
824$851 

1:91000 2:30 503 
12 000 

00 
14:51 55 

23~000 :IJ 000 
i! 200 

I :389 486 

10:006$895 

1 :tJB2$000 

10:322$509 

1:800$000 

43 

ii: 7713$895 

12:122$509 



44 ANNAES DO SENADO 

Espiá to Jo Vinho ......•...••..••••.......•. 
Filete •........•................••• , .••••.•. 
l~'io do vela ................................. . 
Forragens ss .•.•.•••....••.•......•.•....•.•• 
Dedaee do repuxo .•..•...•.•..•• ··~····· .••. 
Graxa ........................................ . 
Korosene .................................... . 
Lona ........••••••••.••• , .••••• -~- ••••••••• 
Lanterna de patentu .............•••. , ..•.••. 
Linha da L arca .........•........•.••••...•.. 
Louça., talheres, etc •...........••...•.••.•.. 
Pedras de amolar .. , .....•.•••••. , •.•••.....• 
Remos de faia ......•...•.•..••••••.....•.... 
Sebo em velas .•....••.....••......••.••...•. 
Stearinas ....•...••....•..• , ..•...• ~ •.....••. 
Tintas pp .•.••..•.••• o •••• o. o ............... . 

Tijolos inglezes ......•... o •••••••••••••••••• o 

Tapetes e oleados. o. o •••••••••••••••••••••••• 

Torcidas francezas. o •••• , •••••••••• o ••••••••• 

Tubos de borracha .......• o •••••••••••••••••• 

Ditos de vidro ..••• o ••• o •••••• , •••••••••••••• 

"i/ ernizes .•••... , ..... , .• o ••••••••••••••••••• 

Varias outros artigos de munições navaes -
como : sabão, colla, piassava, li:m, agulhas 
de lona e brim, vaasouras, etc ..•..••.. o. o o 

Addi,ciona-se o que se C";l~ula desponJer 
ate ao fim do exerc1C1o, tendo em 
vista a dolilpeza conhecida •. , ....•••. 

Pela corveta Guanabara, guando em. 
TJiagem de instrucça'o com guardas
marinha, a saber: 

Azeite para luzes e machinas .... o ••••• 

Bor1•acha em lençol •••••..•.•..•.•.•. 
Bronze em chapas ........• o .... o ••• o. 

Bomba de iucendio .................. . 
Banieira$ nacionaes,, ..••..•••.... , . 
Barris de galó ..•.....•......•. o ••••• 

Caixa de Lt~.rraeha ... o •••••••• o ••• ·-· •• 

Cabo do linho alcaLroado .••.•.•••..... 
Cornetas par~ signaes •.....• o •••••• o. 

Cadernaes ......•.....•. -.•.. o o ••••••• 

Cartas maritimas ........ o •••••• o •••• 

Eatopa da algod4o ................. .. 
Graxa. o ............................ . 

Gaxetjs, ............................. . 
Ferragens SfS, •••••••• o •••••••••••••• 

Fio de algodão ...•••••..•••••••••.•.• 
Folha.-; do feltt·o •.•.••• ,, •••••••••••.• 
LanLernas dJ patente o Iam peões ....••• 
Na,•alha.s ..•••.•••. , .•.•.•.•.•••••••• 
Oloados .•......••.....•..• o •••••• o o. 

Paus de suriolu. ...... o • , ••••••••••••• 

Sabão •••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

Sola bruta, . , ...•••.•• o •••••••• -••••• 

Relogios •.••••••••.••• o ••••••••••••• o 

Tintas pp., ...•.. o ••••••••••••••••••• 

Vassouras .•..•.•.. o ••••••••••• o ••••• 

Pela .corveta Parnahyba quando es .. 
teve n~ commissao de torpedos, a 
saber: 

Acquisiçti:o de tinkl.s pp .............. . 

54100 230 41 
450 355 

3:05 514 
13$600 

2:3601960 
269 088 

~:~~1 5~~ 
1:67 "70 

257 000 
41 00 

3: !48 735 
33 W4 
570$169 

12:1!7$013 

4361140 259 600 
225 372 

45 000 
1!5 000 
240$800 

3:245$266 

2:210$560 

1:231'000 1oo~ooo 
84 uoo 
14> 000 
2 000 

273 333 
3:21m78 24 o55 

9 600 
3 000 

232$000 
508$300 
59$111 

474$849 

39!200 70 379 
51U üOO 
15 20 

29180 50 00 
2. 07 620 
156 00 
4 00 

2:930i447 
t12.,.Joo 

' 

65:877$500 

28:502$703 

' 

14:100$3U3 

130$000 

569:487$269 

• • 



\ 

SESSÃO El\1 2 lJE lllAIO 

Tt·ansporto .........•.•....••........ 
Despaza. a annullat•. _, ...•.. , . , •.•... ,•. 

Defioi.e no fim do oxot•cicio ........•... 

45 

569:487$259 
i4:919$758 
---- 554:567$501 

174:567$501 

fa. secçtto_ da cont-~Joria da marinha, 31 do Julho ele 1882.-0 contador, F. J. Ferreim.-
0 chefe de secção, Ernesto Augusto Fe1o.reira. 

IlXERC!C!O DE i88i-i882 

MINISTERIO DA MARINHA 

Demonstraçt%o do estado da verba « Fretes, tratamento ele pi'aças, enterros, ditfereroças !l c_ 
cambio e commJs.~des ele saques-. 

credito-Lei :n. ao;.?' de 5 de Novc.QJ..· 
bro de 1880 

DESPEZA 

Pelo thesauro_nacional segundo os pl'ocessos 
organi~ados pot• esta repartiç4o afd d presente, 
data a saber : 

Com o tratamento de praças no hospicio rle 
Podro !L ............................... . 

- Com o p·1gamento de differentes fl·etes ..•••..•. 

Ad lieiona~se : 
A Jespeza p1·ovavel atóo encerramento do ex.ar

cicio, comp-reheudidas as difl";;Nnças de cambio 
resultantes das remes-:;a.s feita1 para Londres: .. 

Pela pagadoria da maJ•inha ate 15 d,· Julho 
de 1882, a saber : 

Fretes da genaro.s o do embarcações miudas •... 
Enterros de _officiaes .••.•.•••••••••••••.••••• 
Tratamento de praças ...........•..••..•.••• 
Difi'erenças- de cambio e cororoissõCs" -de saques .• 

Addiciona-se : 

A deSpe:la a fazet• até o fim do exercicio ..•.••.• 

Pda dâegaa-·a do thesouro em Londres até 
llf aio d~ 1882, a saber : 

Tratamento da praç,\s •• , ••••.•.•••.•..•....•. 

• 

i :0~0$397 
i2:330$974 

279$280 
i :55!$000 

365$!53 
2:968$290 

i3:42!$37! 

5:i63$723 

500$000 

82:925$9!4 

5:663$723 



46 A.NNA.ES DO SENADO 

PeZo Rio da Prata atê Abril de 1882, a saber : 
Tratamento de praças ...................... . 

Adrlic iona-ae : · 
A dospeza provavel a.Lé o fim do exercicio •••.. 

Pelu Alio U;·uguay atd .. li aio de 1882, a saber: 
Tratamento de praças ......• , ... , ....••••• _ •• 
Frete de volumes ............................. . 

Addiciona-se: 
A despeza provavel até o encerramento do exel'-

cicio •..••••..•••••••.••••••.••••••••••••• 

Pela divisl!o de Mato Grossa e Lada:rio ate 
Maio de 1882, a saber : 

Tratamento do praças .....••.••...•.•••.....• 
Addiciona-se 

A despeza a fa.zeMe até o fim do exercicio; ••.. 

Pelas províncias, segundo os docu-
mentos e:xisteüles .ueatu. contadoria 
até esta dat.a., a attber ~ 

Tra.tamento de praças ............... . 
Enterros ..•.....•• o. o ••• o •••• o •••••• 
Fretes de generoso o o ••• o •• o o o o ••• o o o• 
Fretes de embarcações o o ••••••• , •••••• 

Addiciona-se : 
O que ao calcula despend0r até o fim do 

exereieio, tendo em vista a despeza 
conhecida. .•.... o o ••••••••••••••••• 

Pela corveta Guanabara quando em 
viagem de inatrucçtto com os guar
das-marinha, a saber : 

Tratamento de praç.as .....••. o,., •••• 
Commissl:les de saques. o •••• o ••••••••• 

Despeza a annnllar ••. o•. o •• o ••••••••• 

Deficit no fim do exercicio .......... .. 

7'8!!18 5!0 43! 000 
41 22 

!4:4 00 

58$000 
45$!12 

23: !27$832 

8:774$090 

662$281 
377$825 

2:839$000 

L000$000 

103$112 

100$000 

129$400 

100$000 

31:901#922 

444$106 

125:703$659 
135$766 

203$!12 

229$400 

125:567$893 
65:567$893 

Primeira secç!o da contadoria da marinha em 31. de Julho da 1882.-0 contador., F. J. 
Ferreira.- O chefe da. secçlo, Ernesto Augusto Ferreira. 

EXERC!CIO DE !88!-1882 

MINISTERIO D.A. MARINHA 

Dotnonstraçao do estado da verba- E'IJentuaes 

CREimTO 

Lei n. 3017 de 5 de Novembro de 1880 ••. , .•.•.••....•..••••••....•••• 

DEISPEzA. 

Pelo the.souro nacional, segundo os 
processos 1'emettidos até esta data, a 
saber: 
Far~amento para os a-aiés e santen.
. c1ados da côrte e Bah1a. ~,. ..•...... ~ ~ 

Bandeira remetlida a legaçito do Chile. 
Pas-sagens de ofiicia.es e pra.ças. , , o •• o • 

7fJ7;~38 !60 000 
54:123 Sl7 

• 



SESSÃO EM 2 DR MA.IO 

TC:ll11gramtnas ........ T ~ .-.-~-.--.. ~. ~ •• T FT 

Quarentonas. O O O O O O r~ o-o O ...... TO O O> 0 O O O T T 

Cartas t~lcgraphieafl- para a rcpartiçiro 
dos tel~graphos ..... op •••••••••••• 

Addiciona-se : 

A despeza a fazer-:;e até ao encerra
meu to do oxercicio ......•....•.... ~ 

Pela paga.dol."ia da marinha., até 15 do 
Julho de 1882, a sabe!.": 

Gratificações por difl"e1·entes serviços .. . 
Passagens ele offic.iaes e praças .. ~ .... . 
Ajudas do custo ....•.•.•••...•...•••. 

Nã.o previstaa, a sv.Uer : 
Orga.niza~,"ão do indica alphabetieo das 

lets e regulamentos de m~rinha ..... 
Compra de casas na ilha das Cobras •... 
Compra do privilegio pua o fabrico de 

fôrmas do system.a-Patent Fhl.melonN 
Cu pula •.......•.••••••••• ~· ...... .. 

Compra de exemplares do opusculo in
titulado - A marinha de guerra do 
Brazil na lu~a da indJpend.:lncia ..••. 

Premio pela. organizaçlto do compendio 
de apparelho e manobra ........... . 

ImprPssão, traducção o brochura da obra 
sobJ.".) torpodo>~ ..••..........•••.••• 

Seguro do patacho .._lf atosinho •.. ••.... 
A companhia telephonicu., pelos con

certoli feüo~J na linha •.............. 
Alojamento e alimento dos naufragas 

do pa~acho Sapho ................. . 
Impre"são do mappa geral da costa do 

lmperio ........................... . 
Gastos de representação e outras des-

pezas .•.•.• , ••••••• -;: •••.••••••••.• 

Pela de-legacia do thesouro em Lon
dres, ató Maio de 1882, a saber ~ 

Gratificações dos officiaes em oommia-
sõas ••.•••..••.••.•••.•••.••.••••. 

P&ssagens e despezas de viagens .....• 
Despeza:., !'.om explicadores .......•.••• 

Addiciona-se : 
A despeza a fazer-se até ao encerra-

mento do e~ercicio ................ . 

Pelo Rio da PraUt, até Abril de f882, 
a saber : 
Passagens de officiaes e praças... . ..• 
Ajudas de custo ......•....•....••••. 
Telegramma.s .....•....••...•..•...•• 

Addiciona-se: 

A despeza a fazl3r .. se ate ao fim do:e:xer-
cicio ...••••...••••••.•..••.••.•••. 

i: !62$820 
~-~7$000 

- .2$800 

7:039$257 
5:643$001 

586$660 

1:2~8 700 
276 00 

00 

58:205$175 

!3:illi$059 

3:600$000 
27:670$500 

!5: 750$000 

500$000 

2:000$000 

4:800$000 
4:000$000 

200$000 

45$988 

5:000$000 

10:915$519 

i3:26B$9U 

1:513$332 

1:525$100 

47 

69:62!$234 

• 

!!8:923$060 

!4:782$256 

2:025$!00 



ANNAES DO SENADO 

Pelo alto Uruguo.y a~ó Maio de 1882, 
a sa.bar: 
Passagens de o.fficiae3 c praças ....•••. 
Aju las do custo ...................... . 

Addiciona.-se : 
A ~lospl"lza a fazer-se ató ao encerra~ 

manto do exercicio •••..••••••.•••.• 

PdM provincias, segundo os docn
m'"n.tos exis~·;mte.<> n"'sta conr.adoria, até 
á presenLe Uata, a saber : 
Grati.ficaçõf's por diffeNlllk'i ~erviços ••• 
Pas~agens do officiaes c praças . .- .....• 
A u·las Je custo •.. "!: ••••••••• , ••••••• 

Não previstas; a saber : 
Compra de um terreno na provinda de 

Santa Calha1•ina, ..•.••••..•••••••• 
Despeza feita com o desembarque de 

Suas Altezas Imperiaes na. prnvincia 
de Pernambuco ..•••...••..•..••..• 

Telegrammas ...... , •..•.....•....••• 
Alugueis de casas .......••••••..•••• 

Adliciona-se : 

o que s2 ca.icUia despend''r até ao fim 
do oxercicío? tendo C'm vist<.L a despeza 
conheci ia .... ~~·· .••.•••.•.•••••. 

Pela cor_!l_e_ta Guanaba!'a qun.ndo em 
viagam de instrucção com guarJas-ma .. 
rinha; a :::ab'3r : 
GratificaÇÕl"S ao comman -lanLo e imme-

diato ..••..••••.••••.•••.••••..••• 
Passagens úe praças .....•••.••••..•• 
Pot·te Je corr.~sp0nlencia .••.•.•..••• 
Telegramma.s .•.....•..•••••••••.••.• 
Gratificação po1' OC'casUto da visita ao 

arsenal de Ca~tdlamare ......••••.• 

Dosp'Zl a annullar ................. . 

DJficit no fim do exercido ........... . 

645$605 
380$000 

2:860$416 
1:797$63! 

460$000 

300$000 

62$500 
3:872$760 
!:505$000 

i :025$605 

300$000 

!0:858$307 

5:705$:303 

!:zo~·ooo 
40! !85 

3'J í4ô 
225$775 

146$307 

1:325$60.\ 

!6:633$612 

2:009$2!3 

225:340$080 
738$725 

----- . 224.:601$355 

81:G01$3'i5 

Prim~ira socç~o r.Ia contadoria da marinh3., 31 do Julho Je 1882.-0 contador, F. J. Fe,·
reil·a.-0 chefe úe secçã:o, Er'nesto A~tgusto FeJreira. 

Em '3ndas approvada pela camara dos dopu
tados á proposta do governo que abre ao mi
nisterio dos negocias da guerra um cre.iito 
supplementar de 192:722$676 pa.1•a O('corr . .,r ao 
pa.gamento das dividas de exercici•JS findos. 

Accrc·sente-se no logar competont'): 
A assembléa geral decreta: 
Artigo unico (como na proposta.) 

Paço da camara dos deputados em 27 dCl 
Outubro de 1882.-J. R. d~ L:m,a Duarte.
Jotto da 1Uatta . .I! achado.- Leopoldo Au
gHsto de .:"!fel! o Cunha. 

Augusto<:: e dignissimos Srs. _ representantes 
da naça:o -Di.,pondo o art. !8 da lei n. 3018 
do 5 do Novembro do 1880 que o pagam~nto a 
cr·xlores de exercicio~ findos será fJito sómeute 
r:! entro dos cre Litos votados nas d fferentes ver
ba:~ das Iei!3 do _Qrçaw.ento _ Jos respectivo!3 exer
cicio~, e aconteccn.Jo qu') as di vilas dessa pro
venrencia já reC'oúhecUas e llquidadas pelo 
minist 'rio da guerra, e qu"', segundo a inclusa 
relação organiz1da na repartição fiscal domes
mo ministerio, importam em 192:722$676, nrio 
podem sor pagas, visto que as verbas a que per
tenci!'!.m à-<:1 dasp"zas. quando correntes, nb:o 
deixaram sal.Jos, torna-se necossaria a abertura 

""·"' ~__,~ 

\ 

'-
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d9 um credito supp1eroentar da. mcnciona.Ja. im~ 
porhncia., afim d ~ realizar-se o pagamento 1!e 
taes dividas. 

Venho, pm·~~nto, d 1 ordem do Sua. Mage>stade 
o Imper:dor, c. na conformi fado do art. 4o da 
lel n. 589 de Q de Setembro d~ 1850, ap-rosen
tar-vos a seguinte 

Pl\OPOSTA ,, 
Artigo unico. E' ~ab 'rto ao govClrno, pelo 

ministerio da. gue_ITa, um creditl) supplementar 
da quantia do 102:722$6i6 pa1•ii: occarr-er ao p'L
gamcnto das dividas de e:s:orcicios findo<: já re
conhecidas e liquidada.; pAln mesmo ministario; 
revogadas as diapo~ir;õos contt"arias. 

Palacio <lo Rio de Jtm'liro, 4 de Outubro I 
de 1882.-Garlos ilffonso de .tssis Fig11ei-reáo. 

v. 1. 7 

Repa:rLição fiscal annexa á Si'Crot ~ria de e:;
ta lo dos negocias da guerra, 10 de Junho do 
1882. 

Illm. o Ex.m. Sr.-Tenho a. honra de apre
sentar a. V. Ex:, ::~. indusa rGlação dos crodor(>._r;; 
de exerci cios findos, pertencentes aO ministerio 
dJ. guerra, qne não podem ser pago.~, visto 
a:o~ vr~rbas a que pertenciam as despezfl>:., quando 
corran tos, não terem a.~ixado saldos, de confur·· 
mid<J.de eom o arL 18 da lei n. 3018 do 5 do 
Novembro de iSSO, afim de que V. Ex. se digne 
pedir ao podw legishtivo o crodiro supplomen
~ar Je 192:722$676 em que iml1ortam a~·i est'l 
dula as dividas liquidadas pot• cst::L repar~i~·ão. 

Do1us guardo a V. Ex.-0 dlrc:ctot•, Fran
cisco .1Hgusto de L:'ma e Silva. 



}." --- -· 

Relação áas imporia ncias pertencentes ao ministerio da guerra ·f[uC não -pedem· ser pagas pela Ycrl.Ja-Exerci< 
correntes, não deixaram saltlos, de confurmidatlc com o art. H! da lei 

NOMES PRO VINCI AS 
OFF!CIOS D \S TIIESOURARIAS 

E AVISOS PROVEN!Ei 

Capitão Francisco do Bo_r}a de Alm~i.~Iã Córte Real .. •·•••· Côrte ........... ~ ........... Requerim3nto ....................................... Diff'erunça de sol 
Major r~ful'm:l.do Cypriallo Josó Pires Fortuna. .. • .• • • •• ~· · IJem ........................ Idem ................................. ~ ........... ,,un• I !em ................ . 
Maj1:r José Francisco da Silva •..••.•..•..••••. • • •. · • ••• • ldern ........................ Idem .......... ~ ......... H ........... u~····~ ...... u. Idem .............. .. 
Antonio JosG de Moraes, soldalo reformado ........... • .•• ldem ........................ Aviso de 7 de Fevereiro de 1882 .............. Soldo .............. .. 
Pedro Forre1ra Coelho, c~pitão honorario ................. Idem ............ ~ .......... Aviso de 10 Je Janeiro de 1882 ..... · ........... Elap::~.s ............. . 
José Pereira da Cunh.t ..••••..•••.••..•••••••.•••••••• • llem ..................... _. Aviso de 10 do FevAreiro Je 1882 ............. Soldo ............... ,. 
Pedro Rreton Ferreira Monf..,rte ............... • ·• ...... • Id·]m .......... AO~~~-"'" Aviso de 23 de Fevereiro de 1882 ............. Pr stução de eng. 
Estra<l.a de ferro S~ Paulo e Rio d~ Janeiro •..•.•.... ··· •. , Idem ........................ A v~so da guerra de 16 Je Sete mUro do 1881. Transporte ....... .. 
AntoniO do Alcanl~ra Fonse:a Gmmarãe_s ............... ~· · I lem ........................ A v_rso da fazonla de 19 de Setembro de 1881 Vive~"e ~ o transpo 
Tenent·}-coronel Ca-rlos Jose du. CoaL;1. Puuentel. .....• ·••• Idl!m ........................ Av1so da gue;rra do g Je Julho de 1881 ..... Gratificação para 
Jesuino José Felippe de Figueiredo ....... · .•..•.•• •··••· [dom ........................ Aviso da guerr.l do 28 de Março dJ 1882 .... Premio Je volun~ 
Joio José de Sant'Ann::J. .•.• -.• ~.•·····-·-~~----~-----~ Ue:m ... r ..... ~--~_._._~ ..... Aviso de27 de .Março de 1882 ................. Vencimentos ...... . 
Companhia nacional dl3 n:::t.V13gação a vapor ....... ·· .•.• Idorn ..... ro ............... u Re11uaimento ......................... ~ ............. Transporte de Lro 
Imperial companhia de na.vegaç~o estrada. de foJrro d(l 

Petropolis.- .. Y> ••••••••••••••••• r-r- ........•...•. -. Id_~m ........................ Idcm ................................. kr~·""••~·-··00 Idem ............... .. 
Sehastl:to de Castro .•....••••.••.••••...•.•••••••••••••. Mtnas ............ u~ ....... IHiici•J n. g de 31 de Janeiro do 1882 ........ Sollo ................ . 
José !\L ria de Si·1ueira CCis:u e outros .......•••. ·~.··.- •• - Id•:'rn ........................ Officio n.-10, de 10 d·~ Fevereiro de 1881 .. Graüficações ..... .. 
Izidoro Pio p,,roll'.'l. ..•.•.....••..••..•••.••••• --~ •. · ·-·-· Ido3m ...... ········ .......... I Iom i:lem .............................................. Dilferença de sohl 
Joio P01.ulo U0 Oliveira Carvalho ................ -~ "---~· · Idem ................. ~ ..... Offieio n. 108, de 2'J Je Dez,Jmbro Je 1881 ... Gratificação de vc 
1\ianolll Ft•ede-rico d: Oliveira Jacq ucs: .....•... ~- .•. · • · •• · Idem ........... ,. ........... Idem idem ......................... -~·-................. I\-!edicamon!o~ pa. 
Antonio Dias dos Sanlo.;; •.•.•....••..••.....•.•••• -. •. • •• • ld·~m .................. ~ ..... Iden1 i 1om ....................................... .- .... Gratific;tção .... ·--· 
1\fano~I de Arn.'tjo Carmo e ou troa: .•..•.•..••..•••••••••• Idem ........................ Id~>ru idem .......................... --.............. Sol.lo ................ . 
O m'1smo ...•••.•...••.•••..•.••. ~····················' Llcm ........................ Idem .................. - ............................... llem ................. . 
1\!oy.:;es dos Sa.nt· s e outros .•••••...•..•••••• • ••••. •• •• • ldenl ...... · ........... ""'" Idem .......................................... ~ ........ Idem ................. . 
Izidoro Pio Pereil'a e outros ......................... ••••· I tem ........................ !dem .......................... u •• -.--.-....................... Idem ................. . 
Companhia de illumi."açito a gaz ...................... · ..• S. Paulo ....... :·~ ......... Requ~rimento ....................................... Gaz consumido no 
Vic:torino d11s Santos Silva ...................... ·····~·· Santa: Catharln:.t ........ Officio n. 43, d'3 18 d:) Ab1·il de 1881. ....... Transportu, etc ... . 
Affonso Conrado do Livramento •.. , .•••.• •••• ... •. •• • ••• · ld·>m, ....................... Ide 1n ...... ~ ... - ..... ~ ..... ur ........................ Enterro Je um oJii 
Pauli no J. A. Horn ..................................... Idem ................ ~ ..... Officio n. 5, de 4 dB J\Iaio de 1881 ............ I\I1J.licamentos ... .. 
Joiio Francisco D11arte de Oliveira ...•.••••••••. ·~ •.•.•• · Idem ........................ Id 'm .......... - ....... r .. ; ..... h ....... ..,~.-.· ......... Dh'er::;as Jespeza~ 
Joaquim Manocl Ribeit'O .•.•..•..•..•.••• ·-· ............. · Idem ........................ Offic',o n. 19, de 12 de Fevereiro de 1881 .... Soldo ................ .. 
Francisco Leopollino 1\fa.chado ..••....•••••.••.•••. · ••• • Idem ..............•. ~ ...... ld~m id·1rn ............................................. Eut·~rro de um oíi 
João Alsino J} Faria e outros ........................... lrlem ........................ Idem n. 81, de g de Julho Jei881. .......... TransportJ de fJ.l'• 
José Saraiva d13 Caldas ............................ •··· • • Idem ............. ! ........... Idem n. 2, do 5 de Janeiro Je 1882 ...... -.... Sold0 ............. h .. . 

Josó d~ S·lva P0rgamilho .. · ·•••• ·••• ••••••· · ·•• ·•· · ·••• S. Pedro do Su .......... ld0m n. H\ de 8 d<J Fevereiru do i88Z ...... Premio de volunla 
Jeronymo Antouio da Silva ••••.•... ·.••••• • • • •• • • • · • · · • ldetu ........................ ld·'m ...... , .................... ~ .. ~~-- ........... ~ ... Fardat!lento ....... .. 
Simã.o Josó de 1\.r:-tgão •.•.••.••••...••••. • • · • •• • • •• • • •• • Idem ......................... Idem n. 7, d•1 17 .lo Janeiro d J 18:::\2 ......... :-iol.o ................. . 
Pio José Rufino e outNs ...••••••..•.••.•• • · .... •• •· • • • · · Idem ........................ Idem n. 63, de 27 de Abril de 1881.. ........ Fardam0nto ....... .. 
Vaieriano José Lop'S o outros •.••.•.•••.••. ··-· ••. ·•· • • · • • Idem ........................ Iden1 .................................................... Aluu·uel tl·~ casa ... 
Policarpo .Alves da Cruz e' ou~t·os •••..••.•. • · · · • · · • • • · • • · • Id.~rn ........................ Idom ............. _ ..................................... Mcdicam(~ntos .... .. 
Leão Pereira de c,~rvalho S1lva .............. •• •• •• •• • · · Idem ........................ Idem ......................... ~ ............. ;; ............ / Soldo ................. . 
Fibronio de Brito .................................... _ •• Idem ....................... Idem n. iS de 9de Fevereiro de 1881. .... FarJaw.ento ........ .. 
Vespas ia no Gonçalves de Al~uquorque •.•.• • · •• ·. • .. · • • · • Idem ................... -.--· Id,3m n. 50, de 23 de 11<1rço de 1881. ....... Gratificat;õO.i ....... .. 
Guil!::t,:rm·' Pereirllo R:_:t.bello e outrus ..••.•• •• ·• ··-·. • • · •• • · Ide:n .... , ....•...... ··~ .. ·• Idem ..................... , ......................... -. ... Idero ................... . 
José Felici::tno e outros .•••..•.•••••..•.• • .. •··.•• • · · • • • IdoJn .............. · ........ Idem ..................... ~ ................ ~ ............. Soldo .................. . 
Angel J Cabrida. ..•.•.•..••.••.••.•. · ••• •. • • · • • ·• • ••• · • · Id·)m ...................... • ld !tu ........ -........................................... Aluguel de casa. .. .. 
Maria do Carmo d11 Carvalho e Silva ••.••. · •••. •••· • · · · • • I,Jem ....................... Idem ...................................... ; ............ Sollo .................. . 
Manoel Ant Hlio da Silv.t ....••.•••.••.•. • • • • • ·. • • • • • • ~ • ld .. ~m ....... , ............... Idem ................................................... D1versa.s despezas .. 
Manoel Cocilio Cardo;;o e outt·os .................. • ~· • .. - • Goyaz ...................... !dom n. 6, de i O de Janeiro d•-'l 1.':!82 .......... Fardamento ........ .. 
l\'Ianool d;~Conr:eiçfto e outros .......•.•.•...• •••••••••.• Ld11Jn ....................... Idem ................................................... Idem .................. .. 
José Gonç ,lvcs Pachnco .....•••.•••.•••. · · •• ••-. • · · • • • • Idem ....................... ld!rn n. 2,4, de 12 de 1\fa.l'ço de i881 ........ GI"atific:to:_,•:lo de exG' 
Pedro Augu=>to d,~ Mond •nça c outro ............ •• ... ••·· Matto Gross:) ............ Idem n. 60, d':l 3 de Agosto dõ i8t31 .......... Elap"ts ................ . 
M>1noel Antonio Gonç-::~.lves ......................... • ·. • .• • Idem ...................... -. I lem ................................................... Gratificação .......... . 
Firmo d•3 Mattos & Comp .••.•.•••••.••.•• · · .•• • .• ·•• ·•• Idem ............. , ......... Idem n. 2, de 25 de Janeiro de 1831. ........ Tt·ansporl•' ........... . 
Companhia União Villa ~1aria ....•.•.....•..••• -•••• ·····Idem ....................... Idem .................................. " .......... -...... Passagens ........... . 
Fra.ncis~o <le P<~.ula Pere1r1. Forles e outros .•..•...••• •••· l.Jem ........................ Idem .............. -..................... ~ ............. · .. Gra.titlcaç<io de com 
Manoel Rodrigu~s de Oliveira Netto e outros .. ·••••••·••• Idem ....................... Idem ..... -............. · ................................. ~ Consignação ...... ,, 
Epiphanio José Gonçalves ••.••..•••. • •••.• • • • • ~ ••• • • · · • · Idem ....................... Idem_. ................ .: .. ~ ......... _. .................... Jornaes y,•ncidos .. .. 
Joa9.uim Vaz de Campos ............................. ·.•. Idem ....................... Otfic~o n. 2, de 25 do Janerro dr} 1881. ...... Alu:..ruel de c&sa .. .. 
Joal) Eatanislau de Pinho •..•..••••••••.••••• ·•. •· •• • · •• Idem ....................... IdrJm .......................................... ~ ...... • Gratificação ......... .. 
João Nepomu,~cno e outros .•.••••••.••••••.••..•• · • · • •• B1hia ...................... Officio n. 106, de i de Agosto de 1881. .... Fardamento ........ .. 
JoOJé NarcEaJ da },!e nozes a outros .......•••••••• ••••··•• Idem .................. ·~·· Idem .................................................... Soldo .................. . 
Davino Lopes de Al'mcida e o_utros ••.••.••••.••••• · • • .• • Idem ....................... Idem ........................... ~ ................... « •• Farda1nento ........ .. 
Anua Francisca. Gon_çalvGs .•.•.••• , •...•.•.•••••••• · •• · · IJem ....................... Idem ................................................... Ente!'r"O de u1n offi•'' 
AlvaN Balthaz~r da Silveira e outros .•..•••. , •••.. •··••• Idem ....................... Oilicio n. 66, de 23 da l\laio de !88!23 ....... i\Iedicamcnloil para. 
Tran·1ui.llino J?orburena o outros ...•.•..• · ........ •••••••• Id,·m ..................... ·· Ideru ........................ ~ ........................... P. r-:mios de vol.unta., 
I\-fant,el Joaqu1m dos Prazeres •••••••••••• • •.• ·. ········Idem ....................... Idem ................................................... TransportCl de tt·~·PJ. 
tJ"ompanhia. Bahüula e outJ•os ••••••••• ~ ••••••• • • • •• • •• •• • Idem ........ · .... • ......... Idem ..................... -............................. ld •m ................... . 
Dita. Ue illun1ina;ão a gaz .........•.••.....•. ·- •••. • •• • Idetn ........ ~ ............. ,T.-lcom -- - -- · 
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Emendas feitas e approvadas pel::t cc1mara. doa 
de;:mtados á. propO!':la do governo que abre ao 
tpmisterio dos negocias da justiça um credito 
~uppl.,.,mentar de t33: 54ô$ü13 para ser appli
ea.do áa despeza.s com as rubricas «Juntas Com
merciacs,. e outras do exercicio de !881-:1882. 
Aecrescente~se no lagar .competente 
A assembl9a. geral decreta : 
Art. to (como na prnposta). 
Art. 2o (como na proposta.). 
Art. 3o (como na proposta). 
Art. 4o (como na proposta). 
Paço da canlara. dos deputados em 27 de Ou

tubro de 1882.-J. R. de Lima Duarte.-João 
da Matta JJlachado.-Lcopolrjto Augu~to d:: 
Mello Cunha. 

:8-ug-ustos ·e dignissimos Srs. representante.e: 
da naç~. 

Os ci"eJitos do. orçamento do ministerio da 
jus~iça, d·•stinados p&lrl. lei n. 3.017, de 5 de 
Novembro J.e iSSO às rubricas-Juntas c.omm.er~ 
ciaas-D8spezas secret:ls da policia-Gasa de 
deteuç!to e aeylo de m~ndigos-Corpo militar Je 
pollcia-Ouarda urbana o ajudas de -custo, no 
. et::e-t..cicio de 1881-~!:SBe, foram insufi'iciente~, 
'.Cct1!1J se vê da _t .• bella junta, para as despezas 
que correram polaa refet•idas verbas, tornaud~ 
se neces.saria a abertura do credito supplemen
lll,J'. 

A verba- Juntas commerll'!ag.s- foi dotada 
com o credito de 81:320$000. 

As despeza_s, po~ém, pagas e po1• pagar, ele
varam-se a 83: 6ô6$8QQ, a_pparecendo o de fie 't 
de 2:346$800, doviJo á e::uguiJade da::o consi
gna.c:nus para o material. 

Assim O que, para n. junta do Par à se faz i_n·e
~ltl o augmento Je 47B$800,segundo a dcmons
tt·ação Ollviada pela thesout•aria de fa:t.enda, em 
dat.t Je 27 de Maio, e para a junta do Mara-
1J)jlão, onde já se haYia esgotado a consignação 
feit.a pelo governo, de accól'do com a taLella ex
plir·atica do orçamento, a IH'esidenda da pro
vinda, por à.Cto de 12 do mez findo, abriu sob 
sua responsabilida le e Lasev.da no decreto 
n. 2.884 de 1 de Fevereiro de 1862, art. 5", 
§ 7o, o credito de üOO$. 

Para a junta Ja cô!"te foram fornecidos p0la 
aasa de correcção, em Fevereiro do corrente 
anuo, dous arma!"ios destinaUos ao archivo da 
rep'trüção, na importancia 1]0 320S, que fui 
paga por conta da quot~ de 1:000$, destinad_t 
para o expedient•• no ex.erciciodo que se t!•at,a, 
mas autorizado o foruecimen~o no unterior, em 
i4 de Maio de 1881. 

Tambera por conta da referido. quota (:o 
1:000$, se paga desde Julho de -1878 o salario 
d~ um servente e de um auxiliar da repar~iç.:to, 
na importancia de 70$ mensaos, att•mla a ll'-'

cesai.lade de maior p ·:;moal na alludidu junta, 
como jã foi reconhecido pelo pod<'e legislativo; 
yotando no orçamento que se discu.to p.'tra o 
corrente exercicio o .creditJ destinado a um 
...servente com r.> salario do_ 480$, annucs c a um 
pratica.ute com a vencimento de 1:200$000. 

Pru•a. :\ ru.hrica.--Despezu.s. secretas Ua .Polida: 
""" citada lái consigon o ofediJ;9 9!' HO:OOil$, 
qtta foi~isfriOnido na proporÇã-o Cofli!Mt() da 

' tabella junta e conforme a necessidade do ser-
viço entre a córte, provincias e exterior. -

Acontece_u, _pordm, que cm algumas provin
cb.s, a b..;m da segurança. publica, tiver.1.m os 
presidentes de augmentar aquella distriLuição 
com a importancia de 9:598$ por meio de cre~ 
ditos !'>uppl~ment: .. --u. ... _;-s:, sob sua responsabilidade, 
~omo lhos facnltct o art. 5o, § 5" do docreto 
n. 2. 884, de i de Fevereiro de 1862. 

Dahi, poróm, o deficit como demonstra a 
referiJa tabdla. 

A vorba-Casa de detonção e ttsylo de IU4Jn~ 
digos-foi d,Jtadá com a quantia _de 74:6.::!0$, 
s"ndo 21:58 '$para vencimento de l'mprogados 
e 53:040$ J:! tra o sustento, vestuario, curativo 
e outros gas~ )S com os dGt·.;ntoa e asylados. 

As despez:1.s, l?~rém, pl'lgas-e_ por· pa,!far, ele~ 
vam~so o 82:385$5-!5, sendo 20:0!3$U05 com o 
pessoal o 6'~:~71$640 (liquido do varias dona~ 
ti vos) com a segunda rubrica, resultando o dy·-
ficit de 7:7C:5$5-i5. - - · 

Convem pc ndorar que a verba-Casa de de
tenção-varüwel por sua natureza, é uma da
quellas para as quaes o governo póde abrir cre
dito auppleu.entar conforme a taLella C, a qnc 
se refere o: rt. 10 da citath lei n. 3.017, do 
1830 . 

Pal'a as de~p8zas dct verba-Corpo miliLar de 
policia-foi (•rçada na proposta do governo a 
quantia de 492:619$400, sendo 358:35S$600 
para o pes•oal activo, 11:164$400 P"'a"' re
formados e 123:096$ para o materiaL 

Na propria tabulla explicati\'a, porém, q110 
sommava na referi,la quantl-a de 492:6Hl$400, 
foi feila, p>~.ra os ea.::os di menor despeza., a 
reducção do fô~ôHl$400, propondo-so ao podlH' 
Jegishtivo a q_ttanti~l. de 476:000$000. 

O poder legudatiY.o fe:.~ alguns córte~ no ma~ 
t~~·~al, na importancli de -15:980$, red11zindo 
assno a qnantra de 10t :1G6$, a constgnaçilo :e1!-r:1. 
estu. rubrica, com t.aas cót'tea feitos no matei•ial 
a somma total da verba que era de 492:619$-100 
uaixou • 476:639$400. 

Desta cifra, poróm, o poder legislativo dcw 
duziu a qnanJia de 16:639$400 para os casos de 
menor despo:r.a e volO'I o c.redüo de 460:000$000. 

Mas como a menor doapcza demonstru.1a na 
labollajnn!.u. imp•1rtasse apenas em 7:645$1!11, 
deu-se o d1'jlc:t de8:994$24U, como se verifica 
da mesnw. tabella. 

As despez::ts da verba- Guard<1 urLtlna-fu~ 
ram orçadrts em 502:655$750, scn.Jo 420::157$ 
para o pessoal e 70:4'J3$750 paro. o materiaL 

As d•·spezas pagas e por pagar impo1·bram 
cm ·174:742.'$010, sendo o pessoal r-m 410:815$9JG 
e o material om 54:020$003. 

As.,im huuve na(1uella rubrica a economia 
de G:34i$044, comparadamente com o orç1-
mento, n n::sta a de 21:572$687, imporf.:mdo 
estas difl'erenças, pa1"a menos, cm 27:913$731. 

Mas como na propost t e na lei se presumia 
menor despezfl qu .. 1 a re::>lmente calculada sobre 
a LotaliJade Jos serviços _comprehr~ndi<lÕs- n::~, 
v~rba, deduziu-se do-~ tau. ~;o.inma Je 52:"!355.~750 . 

A m.:;nor daspoza, poré-m, u~o attia.g:iu a li!Stn. 
. eifN, o d'ahi resultou o ·dejlcit .1e 24:7,12$019. 

A rubric~Ajudás de cuãtv-toi do~:t1ltt. com 
.56:-SDO$. Os_ ragãrllcnt.o~, por&m; -sUt1-iram á 
quantja ~ó 1'35:900$, appM'el'!nndô ri deficit dé 
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80:100$, que provém de ser a. úespcza do cara~ 1133:545$613, que serà applicado ás despezas ;:. 
cter eventual, como a considerou a lei de orça- as seg'Umtes verbas: 
monto m. rcsp~tiva t:.tbella., sendo permitti lo , Juntas commerciaes. H •• ,... 2:346$~ 
ao governo alJnr cred.Jlo supplementat' a esta Doapozrl.s secreta~ da policia.. 9:59·::!$< 
verba. . . . Casa de detenção e asylo de 

1 
I~ porta, pots, o defict& total tu quant1a do mendigos................. 7:765$;, 

33.546$G13. . Corpo milHat· do policia...... 8:994~~ 
E se!lJo nccessano occorrer <is despezas Guarda urh~n:.t ........... ~-· 24:74<):tc 

n.ccrescrdas, venho, de orden:;t de Sua Mageata.le Ajudiis de cust'J.... .... . . . • . 80doõ$c 
o Imperador, c_ cm cumprtmento do ar L 4o, Art. 2. o Para execução do artigo ant'3code• 
§§ 4o e 7", da ler n. 500, de. 9 de Setembro Ue o ministrll c secretario de estado dos negoc 
1850, apresentar-vos a segumte da fazenda é autorizado a re.1Iizar as operaçc 

Proposta 

ArL 1,u Além. d:.ts dcspezas autorizaú·1s pela 
ld n. 3017 de 5 de Novembro de 1880, que deu 
orçamento para. o exorcicio de 1881-1882, ó 
ahcl·to a~ go~·crno, pelo ministerio dos nego~ 
cio! da justiç:.t, o ct•edilu supplementar de 

de crcdllo que forem neressa.rías: 
Art. 3. 0 .à. presente lei f~t·á.pa.rto do orç 

mento do referido exerci cio. 
Art. 4. ° Ficam revogadas as disposi<;õos , 

contrario. 

PuJacio do Rio do Jan·úro em 1 de Agosto 
1882.-J~ão Fcri·eira de Moura. 

TABELL.A. 

Dei.ll.OJ.lStração das ve~~bas- Ju.n'tus COIUDJ.e~·ciaelil, dcs:pezP 
secretas da policia, cu:sa de deten.çii.o easylo de lll.endigo: 
corpo ::nlili-tnr <lo polich"L,. guarda. urbana e ajudas de cust 

Juntas cornmeJ"ciac;; 

Pagamento;; effectuado$ no 
thesouro nacional: 

Pessoal da secretarl:.t. da jttll.ta da 
cõ""'· ...................... . 

Aluguel da casa a. 250$ mensaet:t, 
ató J\farço ...•....•..• ~ ..... 

Doua armat'i<!ls para a guarda. do 
papei i fornecidos pela casa d 3 

correcção .....•............. 
Livros o oncJ.dernações, forneci-

dos pela mesma casa ........ . 
Impressões na typ~graphia na-

ciona-l .......•...• ~ •..••. ~ ... 
L' 111 ::;ervontl! a um auxiliar a 70$ 

monsaos até Março, aquelle a 
30$ e este~ 40$000 •••••••••• 

Objcclos de expediente .. , •...•• 

Cvnsig-nações feitas áa thosoul-a
rías Je fazenda ..........•... 

Dospezas por pagat• : 
Córto 

Aluguel da casa, do,; mezes de 
Abril a Junho ••.•..•.. ~., .•.. 

Salarios do servente e do auxi-
liar ..........•.•.•..••..•.. 

Objectos de expediente ........• 
Impre'SSões na typographia na

cional (Abril o Maio) .•....•.. 
Idem~· idem, om Junho (pl'csu-

"' tnivel) •• ~ ..•..••.••.•.•.•••• ~ 

320$()00 

151$500 

37$000 

630$000 
330$770 

. .......... . 

750$000 

210$000 
411$300 

76$400 

38$200 

Deficit 

81 :030~270 

·' ' En6":.t1erua~es pela ca:)it. de cor~ 
'~''\\--" ) ' '' 31Ji$UOO ' I: 153$~00 ' . roc'>'uo •••••••. , •••.. , • ·• . · ..•• ·• . •-

.. 



Provincias 
Augmento de consignaçã:o p0. 

dido para as juntas: 

Do P<1orá •••.•••••••.••••••••• ~ 
Do 11aranh:Io ....•..•.••••••.•• 
Para o q no pos.sa occorrer das 

ouLr<.1.s provm01as .•.•.••.•..• 

Credito vof.ado pela. lei n, 3017 
de 5 de Nov0 mbro do 1880, 
art. ao, n. 4 ....• ·•••·•·••••· 
Despe:.as secretas da policia 

Despeztt na côrte ....••....• , •.• 
Coni:!ignações ás provincias ...•.. 
Ext()rior.-Dcspez::~. presumível.. 

Creditas abertos nos ter mos 9-o 
§ 5o do art.5<> do decreto n. 2884 
de i de Fevereiro do 1862, J?·"'· 
las presidtmcias Jas provincxas 
do Amazonas, Maranhão, Ala
g6as: , PernamlJuco , Espirita 
Santo, Santa Cath:::~.l'in3o o Rio 
GranJa do Sul. •............• 

Credit.o votado pela cita.d::~. lei, 
art. 3°, n. U .............. , •. 

Casa de detençao e asylo de 
mendigos 

Pessoal: 
Vencimentos do admini.,trador da 

casa de detencão, ajudante n 
escripturario , e um melico, 
pagos diro?.tatuenL~ pelo tho-
souro ..••.....•.••..• ~······ 

Ditos dos guarda~ o mais empro· 
gados da casa de datonção, por 
folhas wensaes .............. . 

Ditos dos carcereiros da cadôa de 
Paqu0lá, p~1.gos ató o iOo lUCZ 
do ex.ercicio ...•..•••.••.••.• 

DiLas do inspector da asylo, paga~ 
rocnt.o Jirectarnente pelo the· 
souro. , ........•..•......... 

Vestuario, sustento o curativo dos 
detontos, comedoria aos gua.t·
das, gaz e outras dosp67.;1.S da 
c::~.sa de detc~nção, o ditas subor
dinadas, pagamento atú Maio, 
inclusive ..... • ..•.•....•..•• 

Idem. iJcm, idem, dos menJjgoH 
asyladof.>, gaz o outrJ.s d,_ spozas 
do custeio do respectivo esta
b!~locimento, ~.~,té Maio, inclu ... 
SlVe, , , , • , • , , , , , , , , , , , , , , , • , 

A deduzi-r : 

Indemnização pelo fornecimeuto 
do comeJorias aos guardas dtJ. 
casa di) deLenç!o, roarinh··iros 
estr mg&ir"os e escravos alli re
colhidoe e no asylo d 1 men
digos,,,,,,,,,,,,, !3:860$gi2 

SESSÃO EM 2 DE MAIO 

<476~300 
900~000 

096$830 

63:800$000 
38:1!40$000 
7:760$000 

.. .......... . 

3:600$000 

!4:973$905 

200$000 

!:200$000 

GO: <i:l:?$080 

19:258$593 

79:09!$273 

1:473$630 

110:000$000 

9:598$000 

. . ~ .. -...... . 

!g:973$905 

__._••. 

2:627$530 

83:666$800 

81:320$000 

119:5913$000 

110.000$000 

53 

2::J46$800 

-- ----:--
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Diversos donativos 21.0 
aoylo.. ...... .. .... 8:656$180 

Producto tle éatopa. 
limpa pelos a.sylados 787$120 

· Contas & pagar do 
mez de Junho : 
Da casa de detençã:o, 
presumivel •.•.••.. 

Do a.sylo ••••••.•..• 
5:493$880 
1:750$781 

7:244$661 
Indemni:zaçtto de co-
medorias.. .. .. . • • • i :260$982 

Vencim~ntoliil do carcereiro da ca.
dêa de Paquetà-Uous mezes a 
20$000 ................... .. 

Cred1to votado pela citada lei 
n. 30!7, de 5 de Novembro de 
i880, art. 3'\ n. 9 .•...•..••• 

Corpo militar de polícia 
Pessoal: 

Vencimentos doa offi.ciaes ••.••.• 
Idem das praças das duas armas 

inclusive as gratificações de 
56 pa.r~e ás praças que reno
varam engajamento e orde-
nanças .••••••••••..• ·: • •.•• 

Idem dos reformados .•.•....... 
Material : 

Tra~menlo de praças enfermas. 
Fardamento ...............•... 
Forragem ..........•.•.....•. 
Alugueis de postos policiaes .... 
Concerto de armamento •.....•. 
Compl'a. de utensilios •.......... 
Concerto de carros de transporte. 
llluminaç1to ...•....••...•..... 
Limp.eza d~ posto o ouh•aa des-

paza3 mtudas ..•••........... 
Esgoto dos quart~is e pof'l;;os ... 
Impres'lões ... ~ ....•••...•.••.• 

Crédito votatlo •.•..•••.•..••. 

ANNAES po SENAPO 

21!:304$212 

5:984$579 

40$000 
--· 

61:163$761 

21!5: 106$300 

....... ' .... 

56:387$001 

6:024$579 

. .......... . 

346:270$001 
12:979$744 

109:744$4H 

....... ' 
Gt~arda u~bana 

Vencimentos do pessoal da guarda. 
urbana pagos, relativo a ii 
mezes do exercido........... 38~:831.$293 

Ditos do mez de Junho por pagar 
(presumivel).... .... .. ... .. • 31:984$663 419:815$955 

Material : 
Alugueis de posto:-; até Maio .... 
ObjectofJ de expediente, comedo

rias a guardas presos, asseio 
dos posto~:~ . e i~luminação dos 
mesmos ato Maw •........... 

Concerto e lavagem de 45 ca-

t.~0p~~~~ 'd~ ~~iç~;::~::: ::: 
• 

14:50($063 

4:091$007 

405$000 
6:100$000 
---~ 

25:007$730 

• 82:385$545 

74:620$000 

. 468:991$249 

400:000$000 

• 

-

7:765$545 

8:994$U9 



SESSÃO EM ~ U lUXO 

Por pagar: 
Alugueis dos postos 

em Junho....... 1:318$333 
O u t r as despezaa 

(illumina.9tto G).. 2:500$000 
Peças de farda-
men~o . . .. . .. . . . 26:010$000 

Credito votaJ.o pela citada lei 
n. 3017, de 5 de Novembro de 
1860, art. 3°, n. 12 •••••.•• ·-

Ajudas de custo 
A chefes de policia .•.......... 
A juizes municipaes e de orpb.ãos 

e substituto~:~ ............... . 
A Ftizos de dit·oi ~o removidos .•• 
A juizes Jo direitO nomeadoa 

desembargadores •.••....•... 

Creditu yotado pela citada lei 
n. 3017 de 5 de Nov~mbro _de 
1880, art. 3o, n. 16 •.••..... 

29:828$33~ 
-.. ----~ 

• • • • • • • • • • o. 

.......... ;". 

. ........... 
• •• .- ••••••• o 

• ••• o • •••••• 

......... ·-·. 

54:g26$063 474:742$0!9 

............ 450:000$000 
24:742$0!9 

2li: 600$000 

54:700$000 
41:500$000 

15:100$000 !36:900$000 
------

• •••••••••• o 56:800$000 
------ 80: !00$000 

------· 
Total de deficit.......... •• ..••.•..•. . • . .•• .. .••• • • . • . . . .• . •• 133:546$6!3 

PalaCio' do Rio de Janoiro cm i da Agosto de 1882.-Jolto Ferreira de Moura. 

Emenda a.p1wovada. prla camara dos depu
taJos a proposla do governo que abre ao mi
nis1.erio da. justiça um credito supplementar 
qa0 será applicado ás despezas com as verbas 
-Justiça de fs instancia-e outras. 

Accresce.nto-se no lagar competento: 
A assembléa geral decreta.: 
Art. fo (como na proposta.) 
Art. 2o (como na proposta.) 
Art. 3o (como na proposta.) 
Art. 4° (como na. proposta.) 
Paço da camara dos deputados em Z7 de Ou

tubro de 1882.-J. R. de Lima Dua1·te.-Jotto 
da Jfatta Machado.-Leopoldo Auguste de 
Mello Ctmha.. 

magistrs.tura de fa. instll.ncia, por vagas, licen~ 
ças e outras causas, e de haver eorrido por esta 
rubriea o pagamento de ordenados aos juizes de 
direito entA:o avulsos. 

A pparoee, pois, nesta verba, como demonstra 
a ta.bella junta, o deficit de 90:874$484. 

P:l.ra a verba-Casa de detenção e asylo de 
mendigos-a. citada lei consignou o credito de 
7 4:620$000. 

Maa as despeza .. ~, apezar do auxilio de varias 
donativos, na importancia. de 13:0!4$104, su~ 
biram á quantia de 84:682$987, provenienfe 
de vestuario, sustento e curativo do crescido 
numero de presos na casa de dek,nção, e de 
mendigos recolhidos no asylo, como se verifica 
da referida tabella resultando o deficit de 
10:062$987. 

Augustos e dignissimos senhores represen~ A rubricn-Corpo militlitar de policia- foi 
ta.nteij da nação. -Os credi tos do orçamento do dota la pela mencionada lei com o credito de 
ministerio da justiça, de<>tinados às rubricas 450~00$000. 
-Ju::tiças do fa. instancia-Casa de detenção c Mas as despezas elevaram-se a 499:934$570, 
asylo de mendigos-Corpo militar de polida- app:lreeendo, portantot o deficit de 40:934$570, 
Gua.rda urbana-Ajudas de custo-Condu~·ção como especialment;.e ~e vê da demonstração 
de presos de justiça-e-Presidio de FBrnando junta. 
de Noronha., no exercício proximo pass~do, lfo~ Para a verba- Guarda urba.riD.-VOtoa a 
ram insuffieientes para ua deepez·ls pagas o por ofon 
pagar pebs referidas VC!rba-:.; tornando~se, por-- mesma lei o credito d11 400: OOO.pvOO. 
tanto, indispcnsavel a abertura de um credito Não obstante, poróm, a mais restricta eco
supplementar como aconteceu, com relação á<: no~ia q~o se obset'VOU, as despe~as attingiram 
alludidas rubricas, no exercido anterior, oro a 461:~1'$~12, sendo 422:892$73~ COI?- o. pes
que vigorou 0 meamo orçamento. _ ! soal, e 38:32~81 com o ma~er.tal I?dtspen-

Pat•a a rubri"Ca-Justiças de ta. instaneia-foi s~vel e fornecido segundo a.a dtspos1ções em 
consignada na lei n. 2040 da 31 de Outu'Lro Ue Vlg'or. 
1879 a quantia de 2.062:131$711. D'ahi resultou o deficit, conforme consta da 

.As.desllezas, porém, subiram a2.753:006$195 tabelh inclusa, de 61:217$412, aliás diminuta 
em cons~9. uenc1a de não attiugirem â cifra de I·ela.LivamentG á. reducção de 132: i05$150 feita 
206:056$(100, como íôra calculado pelo podor pelo podnr legislativo na quantia realmente 
legislativo, os descon~oSJ nos vencimentos da orçada para esta verba. 
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Para a rubrica-Ajudas do custo- o credito 
votado foi de 56:800$. ao passo que a despeza 
elevou-se a 68:400$000. 

O deficit de 1l :600$. que resultou ségundo 
se evidencia da referida demonstracçlto, pr"o
vóm de s·~r a despeza do caractel' p1u•a.m~'nt•~ 
eventual, COlllO consid ~rou a lei do orçamento 
n. 2940 na tabella - D. 

Para a vorba - Conducçfío do presos de jus
tiça -o credito vot.ado foi de 5:000$000. 

Mas tendo as dospezas, que alto de natureza 
variavel, atLingido a cift•a de 10:643$817, 
appa.receu; o deficit de 5:043$817. 

Para a verba-Presidio do Fe1·nando d·~ No
ronha.-o cr0dito votado pPla 1,_\i foi de 200:000$, 
ao passo que as despeza~ subiram a 240:000$, 
resul~ando deficit de 40:000$0UO. 

Importa, pois, o d·!{tcft total na quantia de 
2139:333$270, como so vG da demonstração 
junta. 

E SE.Indo neces.sario occo1Ter á:; despezaa im~ 
prP.scindiveis, que accrcscerarn, venho, de or
dem de Sua Magestade o Imperador e rm cum
primento do art.4° §§4o ego da lei n. 589 de 9 
de Setembro de i850, apresentar.-vos o. sr3guinto 

PJ'opo.'ita 

Arl. {.o Aldm das despez~s autorizadas pela 
lc>i n. 2940 de 3i de Outubro de 1879, qu-.. deu 
orçamento para o oxercicio de i880-i88i, ó 
allerto ao governo pelo m'nisterio do<:~ nego
c os da jnsti~·a, um credito rmpplementar de 
269:333$270, que será applicarlo ás despezas 
com as seguintes verbas : 
Justiças de 111. insbncia......... 90:874$48,1 
CJ.sa do detenção c azylo de men .... 

digas ...•.......•.•••••..••• 
Corpo militar drJ pol' c•ia •....... 
Guarda urbana .•.....•.•.•••••. 
Ajudas d0 custo ........... T. r ••• 

ConJucção do pr·"Sos de jn>;tiça .. 
Prcsi tio do F._wnando do Noronha 

10:062$987 
49 9348570 
61:217$412 
11: 60U$00u 
5:6c!3$Si7 

40:000$000 

Art. 2. 0 Par.t a ex"eução do artigo an~e
cedente o ministro e secretario do estado dos 
negocias da fazenda á autorizado a realizar as 
op0rações de credito que for.~m necessarias. 

Art. 3.0 A presente lei farà parte da do or~ 
çamen~o J.o referido o:xcrcieio de i88Q-i881. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em 
nitraria. 

Palacio do Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 
1882.-Manoel Pinto de Sousa Dantas. 

DEMONSTRAÇÃO DAS VER'BA.S-JUS1'IÇA.S DE {a INSTANCU.-CASA DE DETENÇÃO E ASYLO DE MB::>r
DIGOS-CORPO h'ULIT.~R Dll: POLICU.-GU.-\.RDA URBANA-AJUDAS DE CUSTO-CO:-!DUCÇÃ.O DE PRESOS 
DE JUSTIÇA-E-PRESIDIO DE FERNANDO DE NORONHA. NO :O:XERCICIO DE i880-188i . 

Justiças àe P. instancia 

Thesouro nacional : 

Justiça territorial. •..••••••.•.• 
Casas do? audie.ncias ....•......• 
Collecçõos do. lois. ans juizes de 

direito e municipaes •.....••.. 

Thesourarias de fu.zenda: 

41:900$000 
15:5D~$976 

3:706$000 

Cre litos distribuidos ás provinci~s 2.529:495$167 
Creditas abertos velas presiden-

cias d() provin!'1as nos termos 
do dGcreto n. 2884 de 1 do Fe-
vereiro de 1862..... • . . • • . . . . 25:906$445 

Pedidos de augmento existentes 
na respectiva secretaria Ue 
est•do.................... ... QO:D01$36i 

SupprimenLo de que possR.m ain ia 
carecer al~umas provin1·ias fl 

:pagamentos de ordenados a 
JUizes avulBos .............. . 

CrJditu vot:Ado pela lei n. 2040 de 
31 de Outubro de 1879, a-rt. 3° 
n. 5 ........................ . 

C asa de detençi'to e asyl o de 
mendigos 

Pessoal : 
Venc1montos do carcereiro (ad~ 

ministrador), ajudante, escri
ptura:rio e medico, pagos dire
ctamente pelo thesouro nacional 3:600$000 

Deficit 

61:205$976 

2.606:362$D76 

75:437$243 
----- 2. 753:0013$195 

2.662:131$7119 
9:874.~484 



-
Ditos d? insl?ector. do asylo de 

mendigos, 1dem, 1dt..•m •.••. _,. •. 
Ditos dos guard·1s e mais empre

gados da casa de detenção, por 
folhct.s mensaes ..•.....•••.•• 

Dllos do"' carcereiroa das casa.s de 
detenção sub-urbanas , idem , 
idem .••••••••.••.•..•..•••• 

Ditos do carcereiro da extlncta 
cadêa do Aljuhe, pagos directa
mente pelo th(;lsouro nacional .. 

Material: 

Vestl:l.ario, sustento e curati~·o dos 
detentos, comodorias aos guar
das, gaz e outras despezas da 
casa de detenção, e ditas sub-
urbanas ....•.......••......• 

Idem, iriAm, idem dos mendigos 
a.sylados, gaz e outras dospezas 
do respectivo estabelecimento. 

Uma parelha de hestas pariL o 
sernço da casa de detenção ... 

Taxa!\ companhia City Impro-
veinents •..........• •....... 

Impressões •...••••.•••.••••.•• 

A deduzir: 
IndemnizR.çõea pelo fornecimento 

de comedorias aos guardas da 
casa de detenç.to, marinheiros 
es~rangeiros e eaernvos alli reco~ 
lhidos e no asylo de mendigos 
22:026$5g8. 

Divursos dona.tiV'os ao a.sylo de 

:ur,SSÃO EM 2 DE MAIO 

1:200$000 

240$000 

1:000$000 

77:399$148 

20:820$233 

580$000 

60$000 
44$700 

------
98:904$081 

20:819$668 

mendigos 13:014$164........ .• 35:040$762 63:863$319 

Credito votado pel:-t citada. loi, 
art. 3o n. 9 .•...•••.••..•.....• 

Corpo militar de policia 
Pessoal: 

Vencimento dos offi.ciaes ••.•..•.• 
Dito das praças de pr0t das 

duas armas inclusive a grati· 
ficação das quatt'o ordenâ.nças. 

Dito dos officiMa reformados .... 
Dito de uma pra\.a de pret refor--

mada .... , ...•.••..•..•• ~· 

Material: 
Fu.rdan1ento .......•••..••..... 
Acquisição dG cava.llol'l ........ . 
Arreamento . . ..............•. 
Forragem, curativo e ferragem 

dos animacs ...... : .........• 
Alugueis de casas e outras des-

pezas .....•. ~ ·-· ...••........ 
Illuminação dos quarteia .......• 
Hospital ........••••••.•.•..••• 

Credito votado pela citada lei, 
art. 3o n. ii ................ . 

v. r. 8 

60:82\)$340 

299:262$970 
12:687$744 

292$000 

32:880$000 
5:700$000 

40:956$00(f 

60,561$720 

5,326~72 6:337 09 
5' 100 215 

373:072$054 

126 : 86:1.$516 

57 

84,6132$987 

74:620$000 10:062$987 

499: 934$570 

.J50: OOJ$000 
49:934$570 
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Gtrarda utbana 
P.~ssoo.l: 

Venc:menLos do corp·1 ria guarda 
urbana.................... . . . 418,809$223 

Ditos da t'ompanhia. de pedestres 
• até Nov•:·mbro do 1881>, cm gun 

foi oxtincto •.• , 4,083$508 ·122,892$731 

Material : 

F\wdarn(\.ntu o cal<;ado aos porl.l1~
tt•es, vencidos at,j Novembro <b 
1880 ........................ . 

Dito dilo ás praçns da. g1t:1rda 
ut·bana, alugu Jis do casJ.s o 
outra"' dasr ·Z.1s ..•.•.......•• 

Credito vOLo.d·.l poh1. citada bi, 
art. 3° n. 1'3 .....•...•.•.•.• 

Ajudas de custo 

A ~u:zes mun~eiraes .........•.. 
A JU1Z '"de du·ettu ......•....•• 
A j n 'z,•s do direi lo nomea los 

dcsembargo.doros ..•.....•.... 
A chefu;; de pollcia •..••....••. 

Credito votu lo pela cilala 1ei, 
art. 3o n. !6 ...............•• 

Conducçito de pr.-·sos de }Hsti,,'a 

P-.gamentos eff·ctltados no the-
souro nacional ...•.•••.•...•. 

Cito:s nM Lhesout•aria-> de fazenda 
Doutas penthmtr.~a Je pl"o•~esso ••• 

Crelito votJ.do peh citala lei, 
art. 30 n. 17 .....••.•.•..•••• 

Presid~'o de Fananr.lo de .~.Yo
r nha 

Ct•edito distribuido à th ·suut•aria 
de fazon!a de Perm.mbuco ... 

Consignação de vencimento na 
Lheson-r:tria d:1. ilahi.t ....•..... 

Di lu Je dilo na cürle ........... . 
lmprn:-:sõcs, ass ig na tu l'a do 

Di,,~,,·io O !fi da!. e. collecção do 
leis ......•......... -.......• 

Do,;peza prrr p:1gar, fornr~ci
mentos de J\.hio o Junho, cal
culo pres1tmivcl. ......•...... 

CrcdiVl votodo p··J:t cila1a lei, 
art. 3° n. 18 .............. _ •. 

Total •......... 

97JJ.$008 

37,314$583 38,324$58! 
-----

31,650$000 
13:500$JOO 

[2,200$000 
U:ü:;O$UOO 

------

4,847$300 

22$400 4,870$200 
----- 5,773$<)17 

---·-·-··-

19~,424$000 

320$000 
100$000 

102$001 
---- 200:006$000 

30,004$000 
----

461:2i7$,U2 
4UO:OJO$VUO 
------ G1:217$í!2 

68: 100$000 

50:800$000 
------ 11:610$000 

10:643$817 

5,000$000 

----- 5:643$8!7 

240 '000$000 

200:000$000 4o,ooo~ooo 
------

209,333$270 
----·· 

Pul:v•io Uo Rio d•J Janeiro em 11
.) do Janelt•o de 1882.- Jlf. P. de Sou.;; a Dantas. 



SESSÃO EM 2 DE M.UO 5() 

O Sn. 1" SEcRET.mro communico·t qu~ o·s 
Sra. senadorc~ Jolio Alfredo e C::m-Jan,;ão de Si
nirnblt p:uLiCipD.t'am :v~har~~B promptos para 
compnrocorem aos trabãlhos Uo senado. 

A's 11 hor,ts o 40 tnlnutos do. m:-tnb.i o Sr. 
prci'Jirlcnto convidJU a J--p·.ttaç.'io qn': tem J.e ir 
ao paço pedir rcspoito~amente a SuJ. Mag :s-
tale o lmporarlor a d:•sign1çtto do dia e hot'a. 
da tnis•a do Espit·ito So.ntJ na. c.1.pelh. imp·•rial, 
o do dia, hora e lagar da abertura da asseniUléa 
gorai, a dcsomp ~nhnr s·ta mis'3~o á hora desi
gnadc1. 

O me.':lmO Sr. pr~s.i lent·) BU91'lll lou a ses'31to 
até o r gr.~sao ri_n.,leputa.çiío. 

A' 1 hora e 1/4 da Lu.rJo pro~>rguiu a ses::;ão. 
O SR. JAGUAR mE obtr;n lo a pala\'ra pela or

dem, disse, como orad r Ja d ·putação acitua que 
eé!lo. de~empenhuu sul!. missão •l·~pol."' dô huver 
sido intro luzi Ia com a.s furm did td,•s rio os~ylo 
junto a Sua Magestcldl o llllpera lor, o qu<tl so 
,lignou d' responder quo a mis-,a do Espit•ito 
Santo t,·r:i logar amanhã :is 10 lwras da manhã~ 
na eapelb imperi 11, o a sessão imp"'rbl de aber
tura d_t t•Jt·0eira se3s!to da 18., legislatut·a da 
assembléa gero.!, no mesmo dia, á 1 hora da tarJe 
no paço do senado. 

O Sa. PRESIDENTE clecbrou que a resposta 
Je Sua MagesLaJ,, ô r~cebida com muito espe
cial agrJ.ilo. 

Em seguida o mesmo Sr. J?l'CHidonte convidou 
os Srs. sanadores para se reunirem amrmh.i ao 
meio di::!. no paço do senado, do que i~ dat•-s J co
nhe·~imento á c::unara dos deput ,(los. 

Lev.-.nta-81) a S'Ssão a ilwL'J. e 20 minutos 
du. tardo. 

Jl,·la:-ao dos E.;.;ms. SJ·s. senadoi't'S q~~.! têm 
comparecido d~ sessões J)J'eparatol'ias 

1 Aifunso Col-;o do As.,is Figueiredo. 
2 Autonio Candldo d:.\ Cruz Machado. 

3 Antonio Diniz d) Siqneira. e McUo. 
4 Bc1r Lo do CoLogi po. 
5 Bn•,lo da LagUna. 
O B::tr.to d·J 1\bmord. 
7 Cht·istiano Ben~diclo Oltoni. 
R Diogo Velho Cavalcant: de Albuquerque. 
\J UoLL.ingo; Jose Nogueira Jagu·trib~. 

10 FrZ!.ucisco Octavi;UlO eh Almeid_t Rosa. 
11 Francisco do llego D<.wros D•rreto. 
12 Il,3nrique F. d'Avib.. 
13 João Ernesto Viriato Jo M ·de~ros. 
H Jo~o José de Oliveira. Junqudra. 
15 .Jo:Xo (b. Silu Cardo. 
16 Jo;:;.quim Raymundo Uo Lamare. 
17 Jogfl BentJ ,[a Cunha e Figueit·edo. 
18 L1fayelte Rodrigues Pm·l'ir.1. 
Hl Libcr•ato d.} Castro Carr)ira. 
20 Luiz AntJtÜo Vie'ra da Silvu.. 
21 Luiz Cn.rlos da Fonsccu. 
22 Luiz Fclippc de Sonsa L:>íio. 
23 .1\lanoel Francisco C >rreia. 
24 :\hnoel Pinto do Sousa Dautas. 
25 Pedro Leão Velloso. 
26 Vicent0 Alves do Paula Possóu.. 
27 Visconde de Abaet!]. 
28 Vi.;;cond-1 do Bom ReliL·o. 
20 Visconde J..) Jagum·y. 
30 Viscondo tle Muritil>a. 
31 BarJ.o de Mamanguape. 

Idem dos E~)mos. Srs. S~nudores qu~ com· 
municaram achar-se promp'og pnra rompa
rcc,~~· d S{!SSÚO. 

1 Antonio Pinto Chicharro tla G~rna. 
2 Jeroz1ymo Josó Tcixeil·a Junior. 
3 Joãu Alfredo Corroi:>. de Olivoira. 
4 João Lins Vioit•a C.:tnsans:'io tb Sinimblt. 
5 Jorro Flor.mtino M8ir,1 do Ya'3conc~1lo;. 
G ,Toaqui.m PloL'iano do Go Ioy. 
7 Joo.11uim Jet·onyroo Fcrn:lndcs 1Ia Cunha. 
8 Joa.q11im Ignacio Silvcir::t da Motta. 
9 ViscondB tle Niethoroy. 

10 \'iscou lc do Pat•awl.gu:i. 



SESSÃO IMPERIAL 

DA ABERTURA DA 3" SESSÃO DA lS' LEGISLATURA DA ASSEMBLÉA GERAL 

EM 3 DE MAIO DE 1883 

Presidencit:t. do Sr. Barao de C_qtcgipe 

Ao meio-dia n.chnndo~ae reunidos no paço do 
l!lênado os Srs. deJ?utados e senadores, foram 
nomeadas as l!egumtes deputações: . 

Para receber Sua Magestado o Imperador, 
deputados O<~ Srs.: Lima Duarte, Carneiro da 
Cunha, Taunay, Cruz, Araujo Pinho, Coelho 
Campos, Ildefon::~o de Araujo, Pa<:~ROS de Mir.:mla, 
Tar9.uinio, Cantão, Carneiro da Rocha, Antonio 
de S1queir"1, Vieira de Andrade, Rego Bal"ros, 
Portella, I3a.sson e Zama.. 

Senadores o_s Srs.: Luiz Carlos, Castro Car
reira, L~fayette, Aifl.)nso Cebo, Paul2. Pessoa, 
Barão da Laguna., Jaguaribe, Junqueira, Barros 
Barreto, Diniz e Luiz-Felippe. 

Para receber a Sua. Magestado a. Imperatriz: 
DaputaJos os Srs.: Soares, Affonso Celso Ju

nior, Mac-Dvwel u Frandsco Sodrá. 
Senador<!S os Srs.: Viscond~ do Bom Refiro e 

de L:.tmare. 
Para receber Suas AUozas a Prineeza Im

perial e seu AugusLo Espo:'>o. 
DepuLadus os Srs.: Daria, Barão de Canindé, 

Mafra, o Alves de At·aujo. 
Senadores os Srs.: Dan tas e Barão de Ma

morá. 
A' uma hm·a da tu.rde annunciando-se v. che~ 

gada. du Suas Magestades e Altezasimperia.es, 
sahiram as deputações a re~ebel-oe á port.t do 
odifido, o. entr:mdo SurJ. Magostade o Imperado-r 
no salão, al;li foi recebid1> pelos Srs. presid•'~nte 
e secretJ.rio~, os quae~, reunidos aos membros 
da. rotJpectiva doputaçfío, acompat!.haram o meg.. 
mo Augu;,W Senho1· até no throno. 

Logo que Sua Magestade o Imperador tomou 
ássenLo c mandou assentarem-se os Srs. depu
tados e senadores, leu a seguinte 

FALLA 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
da nação. 

Congratulo-me pl}la rr:mnião da. assemlJléa 
gerallegislati va., certo do _concurso de vossas 
luzos o patrioti~>mo para o deSãnvoldmento de 
nossas imtituições 0 progresso da p-rosperidade 
nacional. 

Continuarü pactficas e amigaveis no.,sas rela~ 
ções com as p"tenciasestrangeiras, e creio que 
assim p~rman~cerão, graça~ á. floliticaTnterna
cional do lrüpc-rio, l'I'Cta e conciliadora. 

E' de lamentar qu-" ainia não me .~aja pi?r
mittido noticiar a desejada par. entr.~ as rr·pu
Lrlica:> do Chili, PerU,, Bo1ivia. 

Ma.nteve-ae inalterada a tranquilliqadc pu
blica, excepto na capital da provinda da Paraná, 
onde logo restaurou-se a orlcm, mediante as 
providenc-ias toma.r1as pela autoridade e o apoio 
da maioria da população~ 

Está quasi ex ti neta a epidemia da variola que 
fla.gellou as províncias ~esta cidade, na qUal 
manifestou-se tambem a febre am:trelhi, qu:e 
f1~lizmcnt·"J já. COill~'ÇOU a declinar. 

A pnpnla(;ão indigente foi eoccorri.la, e to
maram-se me:lidas ptl.l'a. evitar a propàgação do 
mal ; outras, porêm. li[O nec"es:aarias, mas que 
dopL'ndem do p-1der le~islativo, afim d<~ eetabe
lecer• uma efflcaz ~~nistra.ção da. saude pu'"' 
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blica, o realisar os rnolhoramantos de yye ur
gen t·:menLe caretn esta capit •L 

Com os meios que fu.;ult<tstes ao_gov,~rno V-11 
se desenvolv~·n•lo ;J,_vlação ferro.. 

A immigração cspont.~nea pfl.ra os portos do 
Imporia 3-inrla não correspnndo i~ exig·mcias do. 
agricultura ; cst:i, entretanto, encaminhada a 
corrente e tenJe a augmentar. 

Sinto annunciar-tos f(l!t\ a bttlxn. do preço do 
principal genero do pro Jucção na.d_on:J.l o a es
cassez da safra orp. algumas prorlnrias do norte 
têm embaraçado a progrossito d Ul rendas publi
cM ; ó, porém, do esperar quo se rostab,Jl•!ça 
com a cessação das caus::ts passo.gelras quo por
turbam seu regular crcscim.ento. · _ _-_ 

O governo conta com vossa coadjnvaç-'iio para 
poder h:var a oífeiLo r form::ts de tlue precisa <t 
administração publica. 

Confio que auxiliareis a reorganizn.çãõ-da. 
m::Lgistraturn. em c-ondiÇões que -a;sogurem 
a capacidade o indepenrlcncia dos juizes; c a 
reforma <l't administraç:!o das provrncb.s e dos 
mnnicipios, desonvol \'idas as franquezas lo
caes, de modo a não prnjnl.icar o supl'emo intc;. 
rcsse da uniJade e in.togri.lado na1•ionaes. 

Em quasi todas as províncias as r 'Spf"!ctivas 
êl.ssemblC.~a tUm revog:;t.U.o as leis crue inconsti
tucion~lmente haviam_ cro.1do imposto.:;; de im
portação. Ficaram as provinciM por isso em 
mais precaria situaç1tO financeira ; o que_torna
indeclinaYeis a discrinlinação e divisão das ren
da.s e serviços geracs, provindaes e muni
cipaes. 

O governo não tom dQ.scmailo o onsino pu
blico, mas n~cossita. este du pr0f11nd~l reforma, 
d:.~. qnal sem duvida vos occp:pal·ois, compene
trados d8 <Luc n:1o ha RSC~umpto mais digno de 
vos!ÕJa, solicüudo. 

Fazendo jnstiça a rossos ·sentimentos, esp,~ro 
que nO:o vos osqnecoreis da gr!llual extin·~~·ão 
do olemonlo servil, udopt:tndomedidas 'fUC do
terminem sua. _localisaç:!o, assim como outras 
que auxiliem a Tniciati\•a individual de aecôrdo 
com o pensamento do. loi do 2~ de Setembro Je 
1871. 

A justiça o n_s conven~enc~aa publicas acon
selham disposJç?es l?g1s!attv~s quo aUond~m 
6. sort~ dos funcctono.rros J nvahd•1s no serv1ç1 
do Estado, e acautelr-..m o f1ü11l'o tlo suas r,~milias 
com a instiluiçlto do um mont· -pio obriga-
teria. -

Augustos c dignissimos Srs. ropresentanLcs 
ela nação. 

Interpretes da opin-ií!o nacional, confirmareis 
as esperanças que sempre se despertam ao co
meçardes_ V0.3SO''l trabalhos. 

EsLl ab_erln a se~s~o. 
D. PEDRO 11, IMPERADOR CONSTITUCIO
NAL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL 

Tei-mina.Jo este acto, rel.iraram-se Suas :Ma
gcstades e AlLozas Impr•riao~, C'Om o m'lsmo 
coi-emonial com -que foram roc ·bidr-,s o i mme
diu.tamcntc o Sr. prcsid ·nte levantou a S·'S:Ião. 

----~~------------

i:o SESSÃO 

EM 4 DE lllAIO DE 1883 

P;•estdencia do Sr. Bar·lto de Cotej;ipe 

A':;. 11 horas d::~. manhã a"hararn-se p:re5en
tr_•s 30 Srs. armadores, a saber: Barão d•J Cote· 
gip,.., Ct·u,.; MfJ.ch:-.vlo, B:;,rão do 1\Iaman~uape, 
Barão dn Manwré, .Juuqueir.t, Cort•eia, Carrão, 
Uat'l'Os Barre lo, Del:J.mare, Visconde de Ab teté, 
Leão Velloso, \'i.;;conde ele Bom Retiro; Tei
xoir:\ Jnnior, Partia Pr<ssoa, Silveira da Motta, 
Jagu·trib·•, Diniz, Chichorro, V i eira da S~h·a, 
Joiv ..:Ufl•edo, Visconde do Mut•itiUa, Barão da 
Laguna, C.tstro Carr,•ira, Dantas, Lui·~ Fc
lippe, ViriatrJ llo Medeiros, Barão de Maroim, 
Afiünso Coiso e Cunha e Figue.ircJo. 

Deixaram de collipf!.recw com causé\ po.t·tici
pfi.rla os Srs.: Nunes GonçalY·JH, Ottoni, Octa
viano, SinimbLi, Go:loy, Yisconle de Nil'lheroy, 
e W'Ul 0lla os Sr:'!,: Uchóa Cavalcanti, Barão 
d,• Sonza Queiroz, Conde d ~ lla·_·penJy~ Ft•;tneo 
de 8::1., Silveira Lobo, Silveira Martins, Pnes 
de Mendonça, Anlão, Ribcit·u ria Luz, Saraiva, 
José Bonifacio, MarLinho Campos o Viscrmde rl•l 
Pelot~s. 

O Sa. i" SECRETAUTD deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. sena !or Nu_n"a Gonçalve-s, commu

nicanilo que não comparece á MS~f!o, por aChar
se doente .. -ln toü·ado. 

Do presidente da provincia- da P-1rahyba, d·· 
13 de Abril ultimo, romottenrlo; dons exom.
plarod do reb.tur:o que uprr.sentou :i as~omble.:l. 
lo,rislativa provincio.l em sua sessão r·xtt•aordl
n~·if!. de 15 de Fevereiro findo. ---\o arohivo. 

Do Dr. Antonio Alft·oJo da Gama (\J\lt'Uo, de 
15 do Aln·il ultimo, communic.<tn lo que assumiu 
a prosi lenda rla provinda da Pat·ahyha na 
fJUnlid<de rle sen fo vico-presi lente~-Intei
rn. -lo. 

O Sa. CASTRO CARREIRA, pela o r 1om, com
muni('a, que o Sr. senador Fausto de Aguiar, 
\lfJI" incommo lo de sàu le, nã? póde compare~er 
as iM sessões •.lo sena-lo. -Fl.COU o Mna lo m-
teirado. -

Compareceram depoi~ de aberLa a S'}Ssão os 
Srs. Lafayotle, Diogo Velho, Fernandes da 
Cunha, Visconde de Pnranaguá, Vi~con.le •lO 
Jaguat·y) Henrique d'Avila e Ltriz Carlos. 

ORDEM DO DIA 

El,EIÇlÃO DA MESA E DI!l VARIAS COM-:\USSÕE'3 

o SR. PnEsmENTE !lechro•.1 que na fórma do 
regimento, ia proceder-11e á cieiçlto da mosa, 
começando pela elo "PrasiJente. 

Corrid(l o escruünio for.un reeehidas 35 ce~ 
Julas, HPndo uma em br.mco, .~ ·aaliiu __ e.loi~o 
presidRnt,l, o Sr. Barão de. Cotogtpe por ma1orm 
ab~oluta do 3~ votQs. _ · 

Para a eleição de Vico-prosidente, fur:Htt re
cebidas 35 cednlas o l!la!Iiu eleitO o Sr. Conde 
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de l3aepondy, por maio-ria absoluta do 28 votos.j 
Para n. 0leição de f·l secretarip, foram rec0b.i

das 34 c.0dulas e sahiu eleito o Sr. Cruz: Ma
eh alo, por 31 vot•)a, - -

Pàra a oloiçã.o de 2•' secr.;tario, [!Jram reco
bidaa 37 ccdulas e sahill el·)itU o St·. I3arão de 
1\Iar:n~nguape por 3) vóiÕs. - - -- ~ 

P3ora a eleição de 3' o 4° secreta rios foram 
recebidas 33 l'edulas, sondo el.:-.itu~J: 3° -secreta-_ 
rio o Sr. Godoy, por 2.8 votos c 4o o Sr. Luiz 
Felippe por 27 votõs. "" 

O Sa. PRESU)ENTE convidou o St". Lu:z Fe-
lippe pat"a. tomar a'3sento na mesa. ___ _ 

Fican1 .<~upplr.,nt )8os Sra. Barão de 1\Iamorê~ 
com s0h votos, e Bat"ros B.u·t" ~to, com tros. 

Pa sou-se ó. el.eição das comrolssões vcrma
nentes, a qual te v·~ o s :guinte t·esullaJo: 

R:sros'a à falla do th•·ono 

Fr,ram rocebiJa-s 37 coJnl:B e eloit,Js os Srs. 
Correia, por 33 VOtos_; Junqucilta, por 32, e Vieir.1 
da Silva, p~r 30. - -

Constítu'rao c diJ!omac·a 

Foram recebidas 36 cedulas e eleitos os Srs. 
Vieira ,la Silva, por 31 votos;- Jo:1o Alfredo, por 
29,. e Coude de I3al.lpendy, por 27. 

Fa:.·:nda 

Furam l"ecebiias 33 ceduhs, sr>ndo urna em 
branco, e forv.m eleitos os Srs Teixeira J\mior 
e JaguariLo, por 2\J voLos ca.d1.- um e Carrão, 
por 28. · 

Lcg'slar;ti.o 

_Foram recebidas 31 cedulaa e eloitos 01':1 Srs. 
Fernandes da Cunha. o Lafayutlo, por 20 votoli_
caUa Um e Vi:>conJ'3 do Jagual'y, por 28. 

JI ai'inha e gu.erra 

Foram recebidas 30 cedub.s e elútos os 
Sra. Barão da Lagano. por 28 vot.os, Visconle 
do MuritiLa por 27 e Junqueira, por 23. 

Oommercio, ag1·icuitura, índust;·ia e artes 

Foram recebidas 31 cedulas o elnilos O'l Sr;;. 
Pacs Je Mendonça, por 31 V(JLos, Uchóu Cavul
canti por 30 e Martinho Cltmpos por 27. 

Eii1pre:;as priJJiZegiadas e obras publicas 

Foram rec:bidM 30 C() lulas, sendo um~ em 
branco, e fot:am elni tos os Srs. Bart•os B:lrr0to 
por 24 volo8, Diogo Velho por 21 e Cht"i8üano 
OtLoni por 16. 

Dtwendo clag0r-se a commissfío de inRtruc
ção puhlica e ncgocíos ecclesiastico.~ rcconho
ceu-s) ua:o haver malt:~ numoro. 

O Sn. PaE<:~IDENTE deqlarou que não p1'oso
guia·a el1 içã~ da'! commisBões, e deu p:tra orJ.cm 
dodio.5: · 

Contiuuaçlt"o Ja deição d'ls commi!'lsões. 

Levu.ntou-_se a sesstto á i 1/2 hora d:::~. tarde. 

ACTA 

E!\>! 5 DE MAIO DE 1883 

Presidencia do s,·. Barao de Co~egip:>. 

A's 1 i horas da manhã fazen lo-se- a chãfl)ada, 
ach;Jram-s~ p1'etmnt s 1V Srs. senadores, a saber: 
Barão d ~ Cot •gip;), B::trão ~te 1\fam ·ngtmpe, 
Barros B'-lrr.~·to, P,tula Pes-Joa, Ca::~tro Carro<Hra, 
Barão 1la Laguna, Viscon le do Bom Retiro, Ja
guarib~_·, V scond• do Ab tr>.tê, Corr.··ia, Te;x1;ii;·a 
JuniOr, Visconde d·l Muritibal Carr.(io, João Al
fredo, Barão d••, Maroim, \'isconJ.B rle Ja:;uary, 
Vieira Ja Silva, Diniz e Diogo Vcho. 

D ,ixaram de <'Ompa.reeer com cam:~ partici
pada os Srs. Nun<'B Gonçalve,, Fau~to de 
A_g-uiar~ I1-lni"iquo d'.\vila, ,M,•ira '!" Vascon
ceJlo;;, Sinimbú, Go [oy, Leão Vell<,so, Visconle 
11e Ni ·theroy e Vi,;condo de Paranaguá. 

Deixaram de comparecer ·"em causa partici
pada os Sra. Affun..;o C!."lso, Uchô'-l. Cu.~·alcanti, 
Cruz Maehado, Chicharro, Barão de Mamore, 
B.n~ão d: So:.~za Qu~,iroz 1 Christiano .Qttoni, 
Con.Je de Rv'pen ly, Franco d·) Sá, Octaviano; 
Silv·~il·a Lobo, Silvr•ira I\lar-tina, Paes do Men
donça, Viriato de M.•d1:-iros, .Junqueira, Antão, 
Ribdro da Luz, Fern::m les da C.lllha, De La
m:lr', Saraiva, C•_tnha e Fi..ruoil•ed•), Jose Boni
fa.cio, Silveira !a Multa, Laf;~,yett1, Lniz Carlos, 
Luiz Felip'1f\, Dantas, Mat•ti.nh•) Oampoi e Vis
conde J,! Pelobs. 

A's 11 i/2 horas da manhã o Sr. presidP-nte 
dedaroll que não podifl. haver snssão por falta do 
numero de Srs. senadores, e deu pat'a ordem do 
dia 7: 

Continuação da elei~ão Jas commissões. 

2• SESSÃO 

JIM 7 Di:: )U lO DE 1883 

Ptesfdenaia do St·. BarãO de Cotegipe 

A's 11 horas da manhã f,Jz-se a chamada e 
achat'aru-s:3 pr•~sente.'! 31 Srs. sena !ores, a saber: 
Barão de Cotegipe, Cruz Machado, Bttrão de 
l\'Iaroanguape, Luiz Felippe, Vir~·con :e de Bom 
ltetiro, f\lllla Pessoa, Vi;;conde de Abaetó, de 
Laware, Ja;;uaribe, João Alfrodo, Jun11ueira, 
11:trão da Laguna, Silveira da Motr.a, Vt,.,conde 
do .Mur· Liba, Barros· Rarr.'to, Correia, Viriato 
de ~hdeil'o;;;, Carrão, Leão Vello~>o, Castro CaL"~ 
reira, Vieira da Silva, Diniz, 1\f.·dra cle Vas
concello~. Diogo Velho, L 1Üz Carlos, Visconde 
de Paranaguá, José Bonifacio, Dant~~s, Nunes 
Gonçalves, Lafayette o Bar,'to Je Mamoroi. 

Deixaram de comparecer C(}m causa p~rtici
pada os Srs: Fausto de Agu'ar~ Sinimoú, Go
doy e Visconde de Niclh·~ruy. 

Deixaram de comparecer s'3m causa partici~ 
pada os Srs.: Uchóa Cavalcanti, Oilif'hvr;o, 
Barão de Maroim, Barão de Souza. Que:roz, 
Chrisliano Otloni, Con•ie d,) Baepeu Jy, Franco 
de Sá, t;ih•eira Lobo, Silv1-·ira Martms, Paes 
de :Mendonça, Teixeira Junior, Antão, Ribeiro 



A.NN A..ES DO BEN ADO 

da Luz, Saraiva, Martinho Campos o Visconde 
d.e Pelotat~. 

O Sa. PRESIDlllNTR abriu a sessão. 
Ler[lm-se as actas 1le 4 e 5 do corrente c,-não 

havendo quem sobr•) ellas fizesse obs·:rvações, 
deram-se por approva las. 

0 SR. fo SECRETARIO 1lt'IU conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Qttatro officios 1lo 1° secretario J.a camara. dos 
deputa,Jos de 4 do corrente, çomn:ranicando que 
constou _áquella cam.ua t rem sHo sancciona.
dos os rlccr-~tos da assf'mbléa gr:ral que orçam 
a r.~ ceita ~ fixam as tlr:>spezas do impr>rio para 
1882-1883, o as rr>sQ!uçõrs da _mesma ?-SSPIU
b!Ua relativas ~ts s_o~i 1'dalc~ ~nonymas. ao r.atu~ 
dant"l Joio Joso V1e1.ra Junwr, e i conc~ss!tõ de 
favor.~s a Amarico de Castro para a eonStrucção 
d" edi:ficioS dr:-stinaJos á bu.Lital."ão de op0ra
rios. -Intcira,Jo. 

Ropr·-·srontaç-ão ·lo r>ngPnh•~iro <'i vil Luiz Tei~ 
xcira Bitt!Jncottrt Sobrinho, contra o p-rojActo 
envia lo pro la camara 'ios ,]epu la•los, autQrizan-Io 
o governo a concr:>dC'r privil()gio, atê 00 anno8, '' 
garantia de~uroa dB 5 a 6 °[0 , nos prim~iros 20 
annos, sobre o capital 11 UIJ fOr reconheci -lo no
cessaria at~ ao ma:x.imo dn !0.400:000$, -para 
construcção <lo uma linha {l!rr..:a qui', part1n-lo 
dB Pouso AHo, tl.'.rmin" no Douradinho, pas
sando pelas d-ia les d" ltajubá o Pouso Abgre. 
-A' commissã·) dO omprr;za.R ·rrivilegiadas o 
obras publicas. 

Compa.r,"Jceram depois 'lo aberta a s·~S!Ião os 
Srs.: Octaviano, Cunha,. Figuoire lo, H<>nriqua 
d'Avila, Fcrnandf's da Cunhu, Alfonso Çdso e 
Viscon -tR •lo Jaguary. 

ORDEM DO DIA 

CONCLUSÃO DA ELEIÇÃO DAS COMMISSÕEá 

Prosegu.iu a: eleição das commissõea pcrma· 
nentes, a qual teve o seguinte resultudo: I 

Inst1·ucçtto publica e negocias ecclesfastico-s 

Foram recolhidas 3_3 codulas, sendo uma em 
branc.Q, o foram eleitos oa SrB. Correia, por 28 
votos, Silveira lla l\'Iotta o Ribeiro cW. Luz, por 
27 cada um. 

Saude public_a 

Foram v colhi las 34 ccdulas e eleitos os SrS. 
Godoy o Castro Carr_oira, por 31 votos ceda um, 
e Lurz Carlos, por S2. 

R,'dacçt!o das lcls 

Foram rocolhidas 35 ccdulas e eleitoa os Srs. 
Viscond0 dJ Bom Retiro, por _35 votos, Fausto 
de Aguiar c F. Octuviano, por-32 cada um. 

Estat:stica. catechese-e_ ·co7onisarao 

Foram recolhidas 35 celulas e eleitos Oi:l SriJ. 
SinimbU, Cunha e FigQeiredo e Paula Pedsoa, 
por 31 votos cada um. 

AHembléas pro'!)inc:iaes 

Foram recolhidas 33 cedula.s e el.}itos os Srs. 
Josó Bonifacio, por 26 votos, Sihrok<J. Martin{J, 
por 22, o Silveira Lobo, por 22. 

Ot·çamento 

Foram recolhidas 35 cedola.s, sendo u.ma em 
branco, e foram eleitos os Srs. Ribeiro dJ. Luz, 
por 32 Totos; Diogo Velho, por 30; Aflhnso 
Celso, por 29; Antiio e Barão Je Mamoré. por 
28 ca(la um; Silveira Ua Motta, por.27, & Dan tas, 
por 26. 

Pe;uões ê o;-denados 

Fora.m recolhida~ 34 cedulas e eleLtos os Sr11. 
Nunes Gonçalves, vor 3i volos; de Lamare por 
29, n Luiz Felippe prrr 2R. 

Concluida a eldção das commissões~ o Sr. 
vrosid"ntc; disse que os nuis importantes tra
balhos que podem SPr dadc,s parn. a ordem do,[~~ 
1iepenrl,·m úoa pareceres 'las commissef1y:~ ; que 
pedin ás comm1ssões eleitas que tomass·-~m em 
consideração, nà ord~m que lh••a p~recesse mais 
convenien~n, Pases trabalhos, e deu para ordem 
do dia 8 : 

2a. dil)cussão Ja proposição ila camara dos de~ 
put:doo n. 118 d·• 1880, prorogando por dous 
annos a licr:mça conceJid:l pelo governo impe
rial ao prof· ssor d·~ fintnra historica ·da impe
rial acn.demia de be lao:; arte;:;, Victor Meirdi•:<s 
de Lima. 

fa dita do projecto do senado constante do 
parecer QQ' úc 1880, determinando quo no 
actual corpD de Pstado-maior de za. classe con~ 
tinuarão a ser f•'it·ts as promoções para o prfl0n~ 
ehimento nus vagas que se abrirem nus postos, 
de t .. n.-mt•J a coronel, emquanto houver offi.
eiaes do quadro actual. 

Levantou-se a sessão a meia hora da tarJe. 

3• SESSAO 

E:O.I 8 DE MJ.IO DE 1883 

Presidencia do Sr. Barao de Cotegipe 

::>UM:\1.-\RIO.- nv~:niENrEt.- Domissão do onganholro 1isw 
cal •la o~trada Jo forro das Alagóas.- Discurso o r>~
quorimontll du Sr. Corroía.- Oiseurso do Sr. H.d'A1•ila 
{miniotro tlu. agrieultura),- Adiamanto Ua discusaão.
ORDEM DO DIA.- Licau~a ao profo~sor da acadomia 
du bulias a.rtus Vietor Mnirolles de Lima.- Discursos 
U11~ srs. Correia, Laiio Yollaso (ministro do im~orio), 
Alfonso Colso (2), Visconde de Paranagná (prestdoute 
do eonsolho), Nunes Gonçalves o Sílv-oira da MoUJ..
Appr'oVação da emenda da eo Dmhsão.- Prumoçüo;; no 
eorpo de GStado-maiot· do 2' elasso.- Discurso e reque· 
rimontodo adiamento do Sr. Junqueira. 

A 'r3 11 horas da manhã, acharam~se presentes 
3! Srs. sena:iores, a saber: Barão de Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Barão 
de Mamoré, Luiz Fel;ppe, JosG Bonifacio, 
Carrão, Visconde de Bom Retiro, Silveira da 
MoUa, Junqueira, Correia, Paula Pessoa, Diniz, 
Visconde de Abaetú, Barros Bai'l'cto, Viria lo de 
Medeiros, DiogO Velho, Castro Carreira, Tei-
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::r.eira Junior, 1\Ieira de Vasconcellos,Luiz Carlos, 
Barão da Laguna, Viscon lede Muritiba, de L·tN 
mn.re, Jaguaribe, Vieira da Silva, ALfonso Celso, 
Barão de Maroim, Loã:o Velloso, João AlfrC'do e. 
Nunes Gonçalves. 

Deixaram de. comparecr.l-r. com causa. partici
pada 0'3 Srs. Ottoni. Fausto de Aguiar, Sin!mbú, 
Godo;r e Viscon le Nictheroy. 

De1xaram de comparecer l'!em c:tul'la partici
pada os Srs. Uchôa Cavalcanti , Chichorro, 
Conde de BaepenUy, B.trão de Souza Queiro_z, 
Franco d9 Sá., Octavia.vo, Silveira Lobo, Sil
veira M·1rtins, Paes do MenJonça, Antã:o, Ri
beiro da Luz, Fernandes dJ. Cunha, -Saraiva, 
Cunha e Figueircdo,Martinho Campos, Viscon::l.e 
do Jagual'y o Visconde de Pelotas. 
.. O Sa. PRESIDENTE abriu a sessão. 

Leu-se a acb da seaslío anterior, e, ntt.o ha-
vendo quem sobr_e clla :fizessl) obsl)rvaçõel'! , 
deu-so por approv.1da. 

O SR. {o SECRETARIO deu cont1. do seguinto 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. senador Chrisliano Ottoni, de 7 
do corrent'J mcz, communicando qu0 por incom
modo de saude não tem podido c.ompar."'cer ás 
duM Ultimas ses.sõ2s.-lnteirado. 

Dl!IMISSÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DA. ESrR!DJ.. DE 
FERRO DAS ALAGÔAS 

O Sr. Oorrcia :-A minha primeira 
palavra nos ta sessão devia ser a bem Jos inte
resses da. minha provincia1 homenagem rruo por 
muitos titulo . ., lhe devo, tomando cm considera-. 
çlo os acontecimontos lament.tveis qus alli 
ulthnamento se deram. 

Mas estu assY.mpto mer.Jceu figurar no dis
curso da cOJ'Õa, altura a que ntto chegaram os 
fac los IXUl.is momentosos que aqui occorreraro. 
nos primeiros dias de Janeiro de 1880. CaLe, 
pois,a ap-reciaçri:ode taa.-; acontGcimentos quando 
se discutlr a resposta à falb. do throno, do mod•J 
qu-e convier. 

Não posso, entt•etanto, deixar de fazer· uma 
pergunta ao governo, e vem a ser-si já foi 
concedida a exoneração pediria pelo a·~tual pre
sidento da provincia do Paraná, c amo consta do 
telegcttmma publicado no J ornaZ do Com me-r~ 
cio. (Pausa.) 

Os ministros nl!o querem responder. 
0 SR. VrsCONDE DE PARANAGUA.' (Presidente 

do conselho) :-Responderei. 
O SR. ConRmrA:-Bastava uma simples pa

lavra. de V. Ex. p1.ra se sabor si fui ou n~o con
cedida. Nã0 é este o assumpto ospeci:tl do meu 
requerimento. 

0 SR. VISCONDE DE PAR.ANAGUA' (presidente 
do conselho):-Aind~ não foi concedido.. 

O Ra. CeiRB.EIA~-Nio posso louvar a demora 
do governo em resolver sobl'e o pedido de seu 
delegado, quando tantas razões concorrem para 
prompta solução. 

v. r. 9 

O aso;umpto com que vou occupar-mo é o acto 
do nobre ministro da. agricultur3., que sinto não 
se ache prr;~entn, comquanto me escutem tr,_·s 
du aous colla .tas, que darão as info1•mações que 
par•"'C·"'m necessarias. 

Em 8 <te Mt<rço ultimo, o nobre miniatr.) da. 
a.~ricuitul"a remoyou o engenk·iro Francisco 
Jos..; Gom0s Callaça dJ car.;o de engenh0it·o fis~ 
cal da c~,trada de ferco das Alagôa.s, que es:.er
ch dosd1J 1877, parn. o de (·h0re dC:I secçf10 do 
prolongamento da eslm -:a de ferro da Bahia. 

Devia preo;umir~se que a este acto precedeu 
attento exame de todos os documentos relativos 
á questão. 

Entretanto, no db. 2 de Abril, um mez de
pois da renloç.tto, o engenheiro foi demittido do 
cargo de que havia s~do removido,« por tor, diz 
a portari:t, mal desempenhado a missão que lhe 
foi confiada "P, 

A port111'ia não faz referencia. a nenhum acto 
do engenhe;r) prfl.tícado depois d0 3 de Março. 

Havia o nobre ministro el:aminado todos os 
documentos qu3.nrlo expediu a por~rrria de ro
moç!o 1 

Devia tel-o feito. N!:i:o o fez 1 Póde então ser 
justi1bado o acto do um membro do po ler 0XI3-
cutivo, qoe assim se rcl'lcnte de }nconcebivel 
precipit'lçfíO 1 ~ 

São indiapensaveis e:x:pliea~ões, d('sde que 
nito pódn satisfazer· a simples leitura da por
hula de 2 de Abril, publicada na folha offidal 
de 11. 

No dia 3 de Março, o nobre m:nistro julgava 
\mm o procedim-,nto do ongenheiro Culhu;a. 
Modificanrlo o seu juizo, rlevia. P'Iblioar docu
mentos que pudessem justificar o seu novo 
acto. 

N:to o fez, e falta-me base pat•a bem aquila
tar o pro('f'dimPnto contra.lictorio da remoção, 
em um dia, para outro impol'tante c:~rgo, e da 
d~missão um mez depois. 

Até 3 de Março, o juizo do nobre ministro 
ácerca deste engenheiro confoL'mava-se com o 
de S"U anter.e.:>sor, tamb 'ln membro do aclual 
gabinete, delle arreda. !o €m conc;equencia da 
elei~·ão a qur3 se proced·~u no fo districto da 
provincia de Goyaz. 

Abona com c-ffeito ao funccionario de qur.m 
se tt•tüa o aviso que passo a lor (lê) : 

« Ministerio dos negocias da agricultura, 
cornmercio e obras p11blicas.-Rio d·~ Janeiro, 
12 de Setembro de 1882. 

«Inteirado do que Vm. expõ~ no seu relatorio 
conc•wnent·) ao m~z de Julho do cot•rente a.nno, 
annoxo ao oflkio de 9 Je Agosto ultimo, louvo o 
z·~lo com que Vm. tem pugnad.J P''los interesses 
do Estado, confia.dos á sua fi~califm<,'ão, recom
mendando-lhe, entret.J.nto, rJU·~ por em•lu:mto: 
reserve a sua opinião quanto á fixação do capi~ 
tal garantido e dirçito de exame de que trata _o 

aviso de iQ_de Junho proximo passado, até qt1o 
lh11 sejam remettidas instrucções positivas a 
esae respeito; -do quo estou tratando com ur
gencia. 

« Deus ,ll'Uarde a Vm.- A. A. de Padua 
Fleury.- Sr. engenheiro fiscal da AlagôM 
Railway Company Limited.» 
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Em 22 de Setembro uHimo o ministro da 
agriculturD. louvava o zelo do funcclonario cm 
defondor os interesses do Eshdo""confiarlos á 
sua. fiscaiisação. ~-

Em 3 dOJ Março tnl ONl. aindtt. a opinião 'lo mi
nistro successor, o qual, entr.-·tanto, sem novas 
occun-.. encias, em 2 de Abril, deruitt•! o enge
nhoiro fiscal por 1o.v._·r mal dese.mpenhado a 
missão qu·' lhe fó1'.1 confiada ! 

Onde os documentos que possam explica-r 0.!'1ta 
variação d~ juizo cm as;;;um:JtO de tal alcance, 
e tratando-se J.o meml.lros do mesmo ministerio 
quo ainda dirige os n·3gocios do Estado1 Não os 
tenho encontrado. 

O Lllle se acha publicado são os· s;guintes 
attJstado.o J.e prosidentes da provmcia dns Ala
gôast que nê:o podem sor suspeitos á situação 
dominunt ·. 

O primeiro ó ._lo Sr. Dr, Thomaz do Bomfim 
Spindola, d ·pntado prla provincia das Ala
gôas (1:') : 

« Atteí:I~-J qu durant•J o tempo cm q_u0 admi
nistrei 0sta pro>Tincia, C'omo s'm i 0 Ylcc-presi
Jent·~. o Sr. engenheiro Franeisco José Gomes 
Callaça exerceu o co.rgo dr: eng-·nheiro fucal da 
vio.-f,_rroa de Mac•·ió á Imperatriz com honra, 
intellig0ncia, n~si lui~la·lo c z-~1o, dcfmdendo 
s~mpr-.,_. os int•'resses da fa.zt:>nda nacional, 
constituiu lo-se d(~sta art:..: uma verla.deira ga.
rantill. pat•a o the.sourv. 

« Attesto ainJa. que, tetldo-o nom ·a::lo para o 
cargo dn Pngenh'-'il'O-fiscal d•)l3ta mesm~ pro
vincia., á oxig'ncia do s<'rviç-o publico, exer
ceu-o gratuitaLUente, notanUu que na a-lminis
tração do algumas obras, de qn<J fUra ent!arr-;
gado, se houv-~ t.arubem s-~mpre com o maior 
zelo, oconom'a 0 honradez. 

cMaceió, iG Jo Março de 1883.-Dr. Tlwma..:; 
do Bou1(i.1it Spindola. » 

O segundo atl'-':studo ó do lCtual presidentrJ 
da provincia de S. Paulo, ~enador eleito pela 
provinda dr~ Pernaml.Juc_o. 

Eis o que diz o Sr. Soare.<~ Brandão (lê): 
< Attesto c1un o Sr. engenheiro Ft•ancisco 

José Gomr·s Callaça, durante todo o lompo om 
quo preaidi a pl'ovinál. das Alagóas, f'XI'rceu os 
lagares de on:..rcnheiro-tiscal da cxtin--'t~ om
preza da viaAerrea. do Maceió á. lmp0ratr1z e de 
cngenlwiro da provinda, sendo este ultimo 
cargo grCltuitam<"nte. 

« Mereceu-me s"mpr'l es~e funccionario a 
mais co,npl la <·onfiança, serviu com inc:xc~·
divel zelo, rovr·lmdo, alcim doJ seu amor ao cum~ 
primento do dever, a maior dedicação a tudo 
quanto se referia ao pNgres'.lo de sua provinda 
natal: pelo que nito encontrei melhor auxiliar 
~m minha administraçlto. 

c Pa.luci<J do gov, rno da. prnvincia de S. Pau
lo, 30 de M~rço de 1883.- F1·ancisco de C ar~ 
valho Soares Branda:o.-. 

O terceiro attestado õ d-) Sr, vice-prcsidente, 
José Toquato de Araujo Barros (lê) : 

« Att ·::~lo t1ue, duranle o curto p11riodo de 
tempo on1 que a lministrei a pro'Vincia das 
Alagôas, na qualidade do Keu 2° vice-presidente, 
o Sr. ongenhch•o Francisco José Gome• Callaça, 
e::s:-fiscál da via.--farrca de 1\Iaceió â Imperatriz, 

se houve sempr~ com bastante zelo, actividade 
e illustraçl'io no desempenho de seus deveres. 
Além disso affirmo qui) o Sr-. engenheiro Cal
laça n.!to t•"m sido ::;ómente fiel cumpridor de 
seu=:: devet"es no 01:nprego, que, com soliC'itudo, 
exercia des lo 1877 : o Sr. engenheiro Callaça, 
a.lmojan lo sinceramente a prospcridad~~ de sua 
provincia natal, tem, nos miskres do sua nobre 
profissão, se applica lo com louvavel empenho 
pa1•n. o seu !'lngrandecimento, já apresentan lo 
1 !éas aiiantadas, e já realizan-to importantes 
trabalhos, u~~ tuodo a se tornar credor de geral 
estima e gratidão de s~us com provincianos. 

« Engenho Jequ:â, no termo de S. Miguel, 
19 de Março de i883. - José Torquato de 
AJ'm!)O Barros.» 

O quarto altestado é do presidente o Sr. con
selheiro Cincinato Pinto da Silva : 

« AttestJ qu,;. o Sr. engenheiro Francisco 
José Gomes üallaça, rlurante o tempo que admiM 
nistroi a provincia das Alagóas, desempenhou 
com intelligeo.cia, honesti lade, pericia e zelo 
as funl!ções de fiscal da oxtincta ompreza da 
via-ferrea Alagoana ; prestan1o, outrosim, ao 
governo provincial, s"mpre que rara ello ap
pellou, SQrviços importll.nt~s. quer como cida.
dao, quer como profissional. 

« Bahia, 16 de Março de 1883. - C:incinato 
Pinto da Silva.» 

O quinto attesla lo é do vice-prosid-'nte o Sr. 
Dt•. Canditlo Augusto Pereira Franco, um ma
gistra•lo : 

«Attr:lsto que o supplh·ante soube ser um em
preg[L-'lo·roconhecidamcnto honesto e probidoso, 
nunca deixou do revelal'Mse_ leal á minha admi
nistração nesta província; notei que o dever 
sempre lhe foi guia nos actos que praticou 
como engenheiro fiscal da estrada de ferro de 
l\Iacoió á Imperatriz. O que juro, sendo pre
ciso, 

<Maceíó, 15 <le Março da 1883 .-Candido 
Augusto p,'rei1'a Franco. » 

O sexto attu~;;tado ó do presidente, o Sr. Dr. 
Jose Eustayuio Ferreira Jacobina (lê): 

<.<Attosto que o supplicante procedeu com 
todo zolo, illustração " probidadfJ na qualidade 
d1J engenh,·iro fi~:~ctl da estrada de forro de 
Maceió :1 Imperaü•jz P. d11 navegaçlio das la ... 
góas, e mais cncarrsga-io de uns estudos no 
rio Jacara.cica, f:e houve de modo louvavel e 
pre~tou seus s:rviços gratuitamente ; qrte se 
mostrara interessado pelo engrandecimento d•3 
su< provincia; que dava r·xemplos de optimo 
pai d<) famili1t e de d0dicado filho. E' o que 
me eabo dizer e jurar, si noc,:ssario fór. 

« Rncif,,, 23 de Março de 1883.- Josd 
Eustaquio Feoreira J acobina.. » 

O setimo attestado ó do vice-prcsidente, o 
Sr. Eutbi{1uio Carla~ da C. Gama (lê): 

« Att·~st.o que o supplieant(l, durante o tempo 
de minh:t. administr.'lção, sempre prncedeu como 
engenheiro fiscal da via-ferrea de_ Maceió a 
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villa da lmp"mt-riz, com zGlo, int·:lligenc ia e 
muita probidade. 

« Pilar, 17 de Março de 1883.-Etttldquio 
C(lrlos da C. Gaota. ~ 

O p ·nullimo ó do ex-:presidento o Sr. Bo.rão 
do Guaju.rá, actual pres1dento da provincia do 
Coorá (l€); 

;«. Attesl:.o que, dul'anta o t<Jmpo em que ad
nunistrci a pl'Ovincin. das Alagàas, não livrl 
conhecimonlo do faHus commcUidu.s pelo r:~up~ 
plicante, quer como engf\nheiro fiscal da via
ferrea de Macció à Imperatriz, quer como 
homem particular. 

« Fortahna, 28 de Março de 1883.- Do
mingos Antonio Raiol. :. 

A' leitura do ultimo dos atlesLados devom 
preceder algum:1s observações. 

Trata-se do actual presidente da provinda, 
que d1JVO conhecer os f"clos relaLivos á estrada 
de f~;~rro das Alagôas, tanto, pelo menos, como 
o nobre ministro do. agricultura, e que não 
podia attoaL:u·, como au.-~:-;tou, si fosaetn, como 
íaz pres11mir a portarh do 2 do AlJril, jnatifi
cadas as albg3.çõea contra o 12ngenheiro fiscal. 

O presidente ~uesta. UO.':j lermos qne o senado 
vai ouvir, continuando a ser delegado do mi
nisterio actual (lê): 

c Muito zelo, muita acti viaade no cumpri
m!Jnto de seus deveres, como fiscal d::t. estrada 
de ferro da Im/1eratriz o Ua navegação das l:Jt
góas, ó o quo ouho oUs_,rvado no procedimento 
do supplicante. 

«Attestv maia que S(·mpr13 o tenho encontrado 
pNmpto a pro~star serviÇO-~ ú pt"O\'incia com a 
melhor vontaJe o o maior deeinterosse, e qui) ó 
goralmenlc t1prr1ciarlo 0 estimado como cnge
nheiN distinrto e compl11to homem dJ bem. 

Maceió, 14 J.e Março de 1883.-Joaquim 
Tavares. :t 

O Sa. VmiATO DE MEDEIROS :-Engenheiro 
di.stincLo e homem da bem, não ha duvida 
alguma. 

O SR. CoRREIA :-0 noUre seno.dor pela pro
vincia. do Ceará. ('On:firm::t o atl atado do pro.,si
dente da provinda. 

O SR. Vm.uTo DE MEDEIROS :-S8m duvi.da 
alguma; por <:asas mesmas qualida lcs foi d '
mittido. 

O Sn.. CoRREIA :-O noUro senador accr<~scen
tou, o tfl"' en nilo tinha dilo e nito proLen lia di
zer, porque prr\ciso do informaçÕ·'-S-tluo foi 
por easas masmas quali lados que o cngeaheiro 
foi doruittidq. 

O nobre ministro dove dar, :=10m dcmo!'a, as 
expliNlções de que o soma lo não póde mais 
pre$cin li r. 

Foi lido, apoiado e posto em discLJ::.silo o se
guinte 

Requerimento 

« Requeiro que, pdo ministedo oln agricul
tura, com:mercio e obro.s public:1s, s'l p0ço. ao 
govr-rno cópia do.:; doctttUl~Utos qnl) moLivnram 
a. d~miss!Eo do ongcmheiro fiscal da esLrada de 
ferro de M:lcoió á. Imporatriz:, Francisco JosO 
Gomes CaUaça..-Manoel Francisco Corrcia.tt 

O Sr. I.J:onriquc -d" A""~nu.. (mi
ni.sl/'o da agricultura) : - Agradeço ao meu 
nobre collo.-;·a e amig·o o 0nsejo que me propor~ 
ciona. para explicar um acto qu" prati,_j_tlúi, n:.1. 
convicçito de prc•etar um serviço relcvanto á 
provincia rlas Alagóas e ao paiz. 

Des·le qua recebi as pri111G;ras n1··lnirestaçõos, 
quni-xa>~ e recl anações contra o Sr. engenheiro 
Calla\l\., acreditei qn·~ elle niio podia continuar 
como fiscal da estrada de f,•rro em que servia. 

Firmei esta convicção nos factos gue me fo~ 
ram comm·micados em urna prituerr.t repr"
so~nlaç~lo. 

O cngenl1 <ro de que "6 tr.~ta. do qual for
moi sempr o m~lhor l'onceito, porque me 
a~se.zuru.vam qne. alóm do il!ustJ•J.do, era muito 
honesto, coli Jrou~~e, todavia, em relação á es
tr•ada de ferio qtP fiscaliswa, om condições taPii 
11uc o impos11bJlitaram d11 pr.'ench·~r Lema sua 
missão, por\•13 fiscalisava a emprr1z::1 -por fórrna 
tal que não toodia a estrada marchar; collocou
s..; em complr·ta hostilidade com a comt:~anhia, ,_ .• 
ou por,]UC entendesse que clb pr•,cerlia de mi 
fó, o:t pnr qt.tJ.liJU6r outra considc.·aç[o, o qne 
ó cor lu é q·te a companhia, sob :.t fmc~lizaçílo 
a. sse engenheiro, não porlia dar um só passo, e 
o empreitei!'<)• incumbido o:lc o::s::ecub.r as obras, 
em vista do J pla.nos do~ conce~sionarios, rlun 
tinham dir.'Ü·J" adquiridos por um contrato, n~o 
po lh leval~os a effo·ito. 

Havia ctpitaes empenhados na empt•eza, e os 
accioni:!tas queix:av,1.m-:<~o, porquo não podifl.m 
eS!'lOS capitftes produzir o qne deviam. 

Nt·stas condições não era difficil ao governo, 
G cumpria-lh'~ mosmo, dispondo como dispõe d13 
engenheiros LJ:o babeis e houe;;tos como Sr. Cal
laça, lanç:tr rnãn de um outro, q ae pudesse fis
eaLz<~r a empreza tão b:m como. o Sr. Callao;a, 
s m os inconvenientes e as odiositlades qu~ 
elle tinha adquirido. 

I<'oi_, pois, uma m ~di la do mera pr •vi.lrncia da 
parto do governo a principio ; m&s quando tive. 
conhec:imento tl'" tuJa a cnrrcsponJoncia Jarl u';llo 
ongenhoiro com a cmpr.•za, ain la mais me 
l'OnYenci 11uC', além da imt-Jossibi!;da.J._l ··m qne 
(>-lle estava de continuar co:no fisl'al, não tinha 
mesmo pr00nchi lo d<·vidam<>nte a sua miRsão. 

Nãn ponho rle modo) algum cm duYiJa a ho~ 
UPsli·la ie tlo Sr. Callaça, não tonho s~·gura
menL·~ motivos. para is::::o; mas, como ,o:roverno. 
dovo toda a fr;;tn.-Ju-za ao paiz 0 ao nqhrc Re
nador qne mn tnt 'rpellútl u. (late r,•NpBÜIJ. 

Estou 1lc P()""e de docttm,_,ntos, qu,, ll'?tr -i 
para ler ]1Crante o scn.1do, ~'o nobre s_n:l!or 
r'cconheced. cortamento lJUO o mou acto foi 
botn funda lo , 

O primeiro plano -ia Sr. eng-enheiro Callaç_a 
foi a. mudança do traçaolo ola estr:.tda ; nfio 
posso rcalment<J altingir com ttUe olti·~ctivo. 

Não pôd,-,, poriim, c1nseguir a realização 
d~BM intento, o des l • então, abLJsando da po~ 
sição tlrJ fiscal, quo lhe fUra conf..:r·da ]1elo go
-verno, nlto para uers:)guir a companhia, mas 
p:i\ra ser o primeifo promotor, o primeiro au~ 
x:i.liar 1la mesma comp;tnbia, fornou-s0 pelo 
contr:;l.l•io o seu algoz, a ponto do alliar-8,;, cDm 
os rn·oprietarios contra os quar:!s a companhia 
ínt·-~ntava acçllo de dasapropriaç!lo, para extor.::. 
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quir o dinhoit•o d.o bret:lo1 como elle proprio o 
dizia. 

O SR. VmrATO DE MEDEIROs E OUTROs SRs. sE~ 
NADORES:- Não apoia!o. 

0 SR. HENRIQUE o'AVLLA (M(r~istro da ag.·i
culttFa):- Tenho docum0ntos inconte;tavois, 
que hei de lor, furnccido~ pr.>la eorrespon lencia 
do proprio engenheiro. 

Tinha otlo a dilaçã:o dr:! 30 dia'! par(!. dar pa~ 
rccer sobre as obra-.1 sujeitas á sua approv:J.çtio, 
e uma só vez não dei:I:ou de esgotar o prazo, 
senJo qm ainda assim no 29o dia vinh t sem· 
rre com algumo.o;: oxigoncias \'ara que se al:rrisse 
non. d bçito, de man,'ira que, a :proposito do 
qua.l(IU"l' obr~, por mais in~igmilcante que 
fuss8, levantav"t obstaculos e a· companhia não 
conseguia a approvaç.ffo do cngenh,·iro senão 
mezes dPpoi-:. 

Eu podia, s:enhor·es, fazer agora a resenha. de 
todos l!SSes f<tcLos pr;>la ordem em que os estu lei, 
si tivesse sido pr11v0ni !o com algum::t ant•·ce
dcneia, mesmo hoje, tie que sr1 trataria d~sLe as~ 
sumpto ; mas com o::; faelo:~ q'te acabo de ro
ferir, com a propo'liÇã0 qu" avan,ei, do que 
esse· engenheiro tornou-se impo~sivel pii.t'.'l 
aqu·Ua estrJ.da., constituindo-se o algoz e per~ 
seguidor da eomprmhia, tenho respondi. lo em 
parte às obse;•vaçõe::; do nobr: sena ror, o com~ 
promeLto-me a ler a.manhã ou em qualquer 
outra oc.cas ito, perante o sentJ.do, os documnzüos 
em q•v baseoi a demissão desle ougenheiro. 

Limitar-m··-ia a perlir ao nobre sen:~dor o 
obsequio de e:;;pet·ar que eu viess0 munido do"' 
documenlos precisoa para firnmr as proposiçõGS 
que avançasse; IimHar-m•·~ia a isso, si não li
~·esse necessidade de levantar uma accusação, 
que considero grav,~. feita ao governo p0lo 
nobre seno.dor o Sr. Viriato do Medoiros, em 
um aparte. 

1\1'ão ouvi bem u q.part3 desse meu nobre 
collega, mas o nobre senador gue orava de
clarou haver ello dito 'juo por tsso me')mO que 
o engenheit·o ora muito wnesto e zeloso, tinha 
sido dcmittido. AffigtJra-se-mo que nessn pa
lavras ha uma insinuação offensiva. 

O Sa. Vmu.To DE M.EDEIRos:-Não ha hl. 

O SR. IlENB.IQU.m o'Ayn.A (m,'n.isti-o da agri~ 
cHZtUI·a):-Pois desde que foi d()mtttUo por ser 
honesto u zelOso .. 

O Sa. VIRIA.. TO D:m M.n:oErn.os:-Foi demittido, 
pül"•i.UO mostrou zelo e nt!o foi compt·ehendido. 

O SR. HENRIQUE 1.1'AviLA (ministro da agri! 
cultura) :-Sr. presirientu,eu não L_ nho por ha~ 
bito, n•lm comu in,lividuo, n1•m como r,:presen
tanto da nação, .1.quilatal' actos do ninguem sem 
provas. 

Co:llo individuo, mo consideraria em posíç!to 
falsa par;t com os meu~ concidadãos, affirmando 
um facto tlue não pudeSR·> t rova.r; a qualificação 
de meu acto então seria a que ostabelee0 o 
nos"'o coàigo criminal; como representantn rln 
naçtr.o, mo pn.rocc que nós d•_ vemos ser aind::~. 
mais circum~prlctos. 

Ora, d ·sde que o governo npr·nas annuncia 
um facto, F01' q11e caso açodamenlO,por que ni'to 

, 0sperõ.lr que o ministro venh!l ·Uar a razão desse 
acto para enLão qualifical~o 1 

O SR. Vmu .. To DE MEnEmos:-Por que V. Ex. 
não maudvu publicar todos os documentos 1 

Ô SR. HENR[QUE o' A viLA (minist}'O da agri~ 
cult tm:~):-Pol" uma r.uitiJ muito simples: por
que ess~s publiea.ções não se fazem senão na 
ot•dem (lm que estão estabelecidas. 

A d ~missão d·> que se trata fui Jada ha. pouco 
tmnpo i espr:•rava mesmo alguma reclamação do 
proprio 0ngenh8iro, que aliás nunc:l a fez. 

0 SR. VIRIATO DI!! MEDEIROS :-Mas depois 
da demissão, por qne não se fez a publicação 1 

O Sn. HENRIQUE o'AnL.l (m:nistro da agri~ 
cultHra) :-0 nobre senaJor censura o governo 
por não tor ptlltlica lo os -documentos em que me 
baseei. 
Porv~ntura e isto digno de censura, sendo 

esta a primeira vez que se trata do assumpto 1 
Não, certamente. 

ÚB do~umentos vão ser publicaclos agora, e 
garanLo ao nobr,• senador que o meu acto po
di>rà. sercr:nsurado por S. E.x. ou 1 or qua.lquct· 
outro dos m"us collegas como injusto, mas 
afianç1 que nenhum ha do encontrur motivo 
algum !)Ue juatifiquo a proposiçJto que se con
tém no ap:u·t do nobre senador. 

O Sn. VIRIATO DE MEDEIRos:- Já expliqu11i 
o m "'U pen~amento ; V. Ex. não veja msso 
uma insinuaçiio contra o seu caracter ; digo 
que o zelo manifesLado pelo engenheiro ntlo foi 
compreheudido. 

O SR. HENRIQUE o'Av;ILA (ministro da agJ'i .. 
culiura) :-Assim pois, feit.as estas conside~ 
rações, comprom -·tto-me a expliC'al' cm outra 
occasião o meu a.cto, com todos os documento-i 
em que me baseei ; e c-.tou certo de que o 
nobre sena !or, justo como é, ha de reconhecer 
9.ue cumpri perfeitamente o lll6U dever, demit
twdo o engenheiro Callaça. (Muito bem.) 

Ficou a discussLro adiada, p!ir ter pedido a 
p::l.lavra o Sr. Correia. 

Compareceram depois de aberta a se~sio os 
Sra. Visconde de Pal'anaguá, L~fayeLte, Dan tas 
e Henrique d'Avila. 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO PitOFESSOR DA ACADEHIA DE BELLAI:. 
ARTES VICTOR. MEffiELLES DE LUlA 

Entrou em 2n. discussão, com a emenda offe
reciJa no pare<?er da commissão do pen"ões e 
ordcnaJoa, a proposição da cama:ra dos deputa
dos n. 118de 1882, prorogando por dons annos 
a licença. concedida pr>lo governo imperial ao 
profes.sor de pintu1•a historica da impel'ial aca
demia do bellas artes, Victor Meirelles de 
Lima. 

O Sr. Correia:-Nenhum desejo te~ 
nho do impedir qual•tuer proddonroia neces~ 
sarra ao fim a que se propõo o diatineto pro~ 
fosso1· o Sr. Victor :Meirelles do Lima.. 
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Mas antes de dar meu vot'J a esta resolução, 
necessito de infurmaçõ2s do nobre ministro 
do imperio. 

O Sr. Victor Meirelles pndiu prorogaç:lo de 
licença durante dous annos em 2 de Fevereiro 
de 1882, por terminar em Março daqur>lle anno 
a licença ~u11 lhe luwia sido concedida p~lo go~ 
verno ; e, mdo o requerimento 11 informar, rle 
ordem da camara. dos depu~ados, o ministro do 
imperio disse quo ao Sr. Victor l\f!1irell0s con
cedera o governo, em portaria dr~ 12 rle Feve~ 
reiro dr~ 1881, um anno de licença, sendo sei• 
mezes com ordenn.do por inteiro e seis com a 
metad ~. e que em data de 15 de l\Iarço do anuo 
pasSado fUra prorogada e.;.-,a Hceuça por seis 
mezes sem v"~ncimento. Portanto, o Sr. Victor 
Meirelle.s de Lima fui 1 canelado pelo governo 
atê Setembro do anno findo. Nada mais consta. 

Concedeu o nobre mi_nistro nova licença 1 
0 SR. SILV:O:IB.A DA l\fOTTA :-~~0 podia COn

ceder. 
O Sa. LEÃo VELLoso (m.Jnlstro do imperio) : 

- PoJia, sem vencimentos. 
O SR. CoaaEIÃ. :-Si -em D'evereiro de 1882 o 

Sr. Victor 1\feirelles precisava da dous annos de 
licença, seguramente que hoje não nece.ssita 
de li.c.ença igual. 

O pal"ecer da nobre commisstto de pensões o 
ordenados foi que a. lieença que elle p8dia se 
limitu.~se a um anuo. 

Eis suas palavras : 
« A commissão não duvida em opinat• pela 

prorogação da. licença solicit:.tda, um1 vez que 
seja unicamente pelo pra:r.o de um anno, con~ 
forme os r_.styloa invariavelmonto ol.J~ervados {lel•1 
sen:J.do, e neste sentido offerece a segumte 
emenda: 

«Em vez de dous annos, diga-se-um anno. 
H. cr Avila.-.Nunes Gonçalves. »-

0 anno a que em Outubro Jo anno passa·lo 
se referia a nobre eomruhstto de pensõe'> 
e ordenados e3tá reduzido a alguns mczes. Si 
fosse então approVado '} projecto quo ora discu~ 
timos, o novo anno de licença _estaria a ter~ 
minar. 

Isto mostra que carecemos de ol.Jter infot•ma
ções que expliquem a BitU·1çio actual <lo dis
tincto pt•ofessorde pintur,1 historica pA.ra votar· 
mos, nlJ o que seria acertado em 1882, porém 
aquillo quo convier quo se faça na presente 
sesaão. 

O Sr. LCão Velloso (min•~stt1fârJ 
imper-:o):-Nl'to estou neste momento habilitado 
para dar as informaçõGS do qury carece o nobre 
sen:dor, visto que o pa.rncel' do que se trata é 
muito antlgo. 

O Sa. CoRREIA:.- E' de 17 do Outubro do 
anno p'l.ssado. 

O Sn. LEIO VELLOSO (minist1'0 do imperio): 
-Eu não contava que elle th·e~se de entrar 
hoje em di'lcuss1to. Entt•etanto, fazendo jusLiça 
a esse distlnct.u p1·ofessor, acredito que elle não 
S'} conserva :no. Europa por motivo que não soja 
justificado, 

As::~im, si o nobre l!cnador pre(';isa. de mais 
informaçtta, não duvidarei votar por um roque· 

rimonto de adiamento até r1ue eu pos<;a. ouvir 
o director b academia do bellas artes, que 
dará e~clarecimentos minuciosos a respeito da 
situação desse profrjssor. 

O SR. CoRREIA:- Ma,;:; V. Ex. lhe concedeu 
nov:1 licença,~ 

O Sn.. LEio VELLoso (ministi'O do imperio): 
-Não me rocorJo neste mstante. 

O Sr. Aft"onso Cel.so:-Parece-me, 
Sr. presíd-,nt·~,qw• posso dar as e.xplic'l.ç.ões que 
d~sr>ja o noUre sanador pelo Pat•aná. 

1•,' notorio que o fim principal a q_ue se pro
paz o distincLo professor de. pintura h1storica da 
academia de bellas artes, o Sr. Victor Mei
relles ,[e Lima, dirigindo-se á Earop•t, foi res
taurar o quadro da Ba'alha do Riachueto e tam~ 
bi.•m ap(lrfeiçoar~s') na sua arte, com a qual já 
tanto honra. o paiz e mais ainla póda honrar. 
(Apoiados.) 

O SR. CoRREIA:-Faço justiça ao Sr. Vi
ctor Meirell.os. 

O SR. ÁFFONSO CELSO :-Segundo noticias 
publicadas nos jornacs, o quadro acha-s.} re.~
tau1'ado, e foi exposto es~e anuo. E' pelo menos 
o que dizem as correspondrncias de Pariz, as
sim como ,lizem tamb.·m r1ue o Sr. Victor Mei
relles continúa. a applicar-.se á sua ar to. 

Não valerá, senhor•?s, a pena, em taes c:ir~ 
cumstancias auxiliai-o com a insignificante 
quantia de 3 a 4:06J$, que é quanto elle vence~ 
(Apoiados.) 

Penso que sim. O parecer da illustre caJu
missão imporh fl.penas auxiliar o distincto pro
fe~sor de pintura historicu da academia de 
Lellas artes com uma insignificante quantia, 
que s"'gnramente não s3r.i perdida. Não creio, 
portanto. que esteja dlil accôrdo com a sa.bedoria 
do senado o adiam :nto desta matel'ia. 

O Sa. CoRREIA:-Quem pede o adiamento é 
o Sr. ministro do imperio. 

O Sa. LElo VELLOSO (ministro do imperio): 
-Para melhor informar ao nobre senador. 

O Sr. ViEicondc do Parana ... 
guá (p!'esiden!e do conselho):- Estou de 
perfeito accôrdo com o nobrB senador que 
acaba de sentar-se. O Sr. Victor Meirelles 
não pediu esta licença senão por motivos 
muito justifica.vcis, podendo-se de antemão as
Mverar qu·~. conseguido o principal objeeLivo 
de sua ida à Europa, não fic.arà. elle em ociosi
dade. A saa intelligencia ha de revelar~se em 
trabalhos de alto valor, que darão honra e 
brilho ás artes do paiz. (Apoiado~ ) 

Mas, si estas informaç5es não são satisfa
clorias pal's. o nobre senador qne intorpellou o 
gü\'erno, peço ao senado que approve o pro· 
jecto, em segunda discuasllo, e na tercmra o 
meu nobre collega, o Sr. ministro do imporia, 
dep ·Jis de colher as infot•maçõ s precisas em sua 
secretaria, e depois de ouvi!.' o dil.'ector da 
ac:ulemla d'J bellits artos, RS complAtará, sem 
que embar~comos a pasmagem do projecto, que, 
entendo, deve merecer o assentimento do se
nado. 
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O Sr. Nuno~ Gonç-alves:- Na 
qualidade do membro Ua. cotuwissã:o J.e pensões 
e ordenados, que proferiu o pu·ecer •1ue acom
pnnha a pdiçãu que se acha cm diaêusaão, 
ea.bc-mo vir â tribuna para expor os mo Li vos 
desse parecer e justificar a mGs.ma corumissíto 
nos pontos em c1uo se pudesse entender que o 
parecer merece ser atacado. 

Mas de~·o fuzer· sentir ao senado que furam 
precisamente as considerações ha pouco enun
cb.das pelo nobre senador por Minas GerMs 
que actuaram no animo da commi~:~são para qun 
ella aceitasse, sem discussão, a prorogaç!to da 
licença solicitaaa pelo Sr. pro fosso r da aca
-demia do bella.~ artes, Victor .Muü·elles de 
Lima. Uma con:sidernção, poróm, nn:o deixou de 
pesar muito, o é aJo prazo da licença perli,la. 

A commisstto ht!siLou noste ponto, p·n·que a 
concessão impot"t:lria uma infracção dos ostylos 
estabeleciJo.a, o a commissão C'ntendeu que nã0 
devia. deixar de NSp·~itar e s•_•guir esLylos, con~ 
a:ider.mdo que mit.u fôra (lstabolecer p1•ecedente 
em contrario. Não devemos facilitar Iicençaó! 
por tampo tão largo, afastando~nos da pratica 
atô agora invariavelmente seguida.. 

Si, terminadc1 a liccmça, uma. nova fór pt"ecí~a, 
o senado, em vista dos jusLos motivos allcgados, 
nAo recusará a prorogação. 

De conformidade com estas considerações, á 
commissilo propoz uma emenda para que o se
nado adoptassA a r•'solução, mas com uma mo
dificação de pr,tzo : em vez de doua, um anno. 

Assim, me parece que, não indo de encontro 
aos es~ylos (1ue têm servido de r0gra, conce
dendo a licença por um anno, se conciliarão 
todos os inL...:resses. 

O prazo do um anno de licença está qua~i :l. 
terminar. E' cela n. questão que cabe ao senado 
resolver ... 

O Sn.. L:o:Ão VELLOSO (liâni~t ;·o do imperio) : 
-Esta é a licença sem ordenado ; a concessão 
conta-so da daUt. da lei. 

O Sa. NuNEs GoNÇALVES :-A prevalecer 
esta intelligencia, acho que não devemos con
ceder senito_ um anno, porque, segundo as in
furwações do nobre senador por Minas Geraes, 
que acaba do fallar, do) perfeito xc(_'ürdo com o 
que li t:.uabem em correspondencias estran
geir!l6, o principal fim d·t estada do Sr. Viet.ur 
Meirelles na Europa está preenchido -a res~ 
ta.nração do qu:t Iro da Batalha do R:achue{v; 
e- parecc~me que um anuo de demor.<, depois da 
data da lei, -bastará para prl':leneh•3r-se o cult'O 
fim. 

O Sr. Silveira da l:\.[octa: 
Sr. presidBnte, de!JOi~ das declarações fdtas 
pelo nobre ministro do impe1·io. ntto posso con
scienciosamente votar por este projecto, sen1 
que ello seja a tiado. 

Estou muito lon~c de 11uerer oppor o mf'nor 
obstaculo a que og traLalh.os importunt•:S do 
arte J.o insigne pintor Victor Meil'elles L!e 
Lima SE'ja.m concluidos; ao contrario, lesejareí 
muito auxiliai-o nest·~ seu prop9sito patt•ioti•:.o. 

Poróm, senhores, a•Jui não tomOE;: de tratar 
a questão só por esta face. A que.stão ~em ou .. 
tras laces, nlo tem só.a. faae da patrlo"tada.. 

O Sn.. AFFONsÕ · C.ELBO:- Quem fez patrio:.. 
tada 1 

O SR. SILVEIRA na MoTT.A.: -Não sei quem 
fez. 

O SR. AFFONBO CELSO:- Não comprohendo 
o alcance da observação. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- O alcance é 
estu : é que não temos de consultar somente os 
inter0sses da arte, tuuws de consultar a lei e 
os cstylos parlamenb.res. 

Senhores, o governo já deu um anno de 1[ ... 
cença a oste empregado, seis mezes com orde
nado e seis mezes com meio or.tcn::do; pare
ce--me que são seis mezes ; isto consta dos pa-
pei..; ; portanto, elle já teve anno e meio de 
licençu, o além dis<>o, foi enviado esso3 projecto 
Je concessão de nova licença, creio que em 
Fevereit"o do anuo passado; portanto, ha ma~a 
anno e meio, além do anno e meio que já 
tCIVe. 

Se acaso passar o projecto tal qual est~, o 
que se segue ó qn~ elle virá a ter quatro 
annos ~ meio de licença. 

Nlto contesto Llue haja granJ.e vantagem em 
termos um distincto prllfe:-Jsor, como ó o Sr. Mei· 
r0lles, ua Europa, tratanlo tio a.p"rfeiçoar-se 
na art.e; mas quatro anuo~ e. meio de licençil<, 
é muito tempo para um professO L' que faz falta 
da acadom!.a de bellas arte;,;. 

Accre::;ee para a he-.itação em dar o meu voto 
ao projecto o •1ue o nobre mi~ifüro do imperio 
acàb:..o de nos Jtzer, e que ouvl com sorpresa: 
S. E:x:. não se recorda, si lho deu mais licença, 
além da Ue anuo e meio que lhe foi da.Ua 1 S"'m 
sor por acto do poder legislativo; de modoquQ o 
nobre minish·o do imperio d•.Jixou J.u dar ... nos 
informação, porqne não ":19 recorda. 

o Sa. LEÃo VELL03o (lftinisti·o do impet·iof: 
-Fallei a verdade. : n:lo trago Je memoria. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTT.A. :-Nio úigo que 
V. Ex. não dissesse a verdade, mas estou fa
zendo observações sobre a sua verdade, e já. se 
và que o senado n<io póde conscienciosa.:mente 
votur pela concessão dos dons annos de licença 
como estó. no proJ3cto, dnsJ.e que o nobt•e mi· 
nistro no.q diz quo além do anno e meio, que o 
Sr. MeireUes já. teve, ulto se recorJa si já lhe 
de11 mai~ licença. 

E" pt•,·ci~o saber si deu ou nlio deu, o o no ... 
bre ministro est:í cm Juvila para informar de 
m~'mOri~, mas poil.el-o-á fazer pela sua B"cre• 
taria ; o q.uo se s(lgue é qu'i devemos esperar 
por essa mf,rmação. 

Eu não duvido conc0der favores ao artista. 
eminent(l, LJU'-1 já resLu.urou o qu:tdro da Bata-
lha do Riachuclo;esse serviço,porém,cstá fLJito, 
pois já teve dous anuo.;; e mr:do para rest.mr·ar 

'o quaJro, n si para isso é preciso mais tempo, 
então se Jiga. Mas simplesmente• porqu<> o 
homr'tn ó pintor eminente,· e porque está na 
Europa, com gloriado p1i.z,ar0rfe[çoando-se na 
arte, só _por esse facto contulUJ.r a dar-.'!e-lhe 
licença mJc.finida, isso não. E o governo póde 
continuar na illegalidade J.e prorogar licen
ças quando a lei lhe prohib1! que o faça por 
mais do seis mezes com orlenado e por mais 
Ue outros seis com meío ordenado 1 Já se lhe 
deram mail!l seis mezes e o nobre mini1tro está 



SESSÃO EM 8 DE MAIO 71 

em duvida si já lhr~ deu ainda mais outros seis 
mezes ; ora, isso não G possiv,' 1, e é -por isso 
que ru na:o posso acompanhar ess~ vôo a favor 
do ar"tista; acho demas1ado caro auxiliar assim 
o Sr. Victor Meirelles no serviço, aliás- mui tu 
imporl:tnto, qu11 est.<t vrestaudo, poJ>qua já está. 
ha Jous annos e meio na Europ:1. e faz muita 
falta ua acad :mia de bailas artes. 

Senhores, é (li'·"Ciso tamb~m que nos contc
nhamo3 nesta mdiiferença. pelas dcspezas pu
blicas. ( Apoiados. ) 

E' muito util tPr professores aperf0içoados 
de pintura historica, mas o nosso orçamento 
não pot'mitto larguezas, e quem na:o póde fa.zer 
larguezas, contêm-se. 

Por isso, Sr. preflidento, eu n!o te"nho 
remadio senão acompanh~tr o nbbre ministro do 
imperio ; ello quer nos dar informações, e Já 
declarou que n~o se recorda si deu mais h
ccnça, o omquanto olle não s.oulJer si a dou ou 
nlo, nft:o poss.o votar ; aliás pas>;nndo o pro
jecto t:tl como est:.\, veja o nobre senador por 
Minas, que o d'Jfendeu, tal voz vá votar mais li
ecmça do que a que quer conceder, isto ó, vo
tará por quatro annos e meio, c é contra isso 
que eu hei de vot.ar. 

O Sr. Atr'onso Oelso:- Sr. pn
sidr:-nte, folguei muito de ouvir o nobre .senador 
por Goyaz dizer r_tnn nesta casa n~o devemos 
fazGr patriotadas ; é assim que eu aperr'LS faço 
votos Sinceros para. que 5. Ex. persevere 
neste proposito. 

O Sa. SILVEIB.A DA Mo'l"I'A:-Tenho perse
verado. 

0 SR. AFFONSO CEL'>O:-QuanLo âa observa~ 
ções de S. Ex. contra o p:tr•?cor da commissão, 
eliM não procedem, porque a approvação do 
parec0r níío importa conceder C,Lnatro annos 
e meio de licfmça. (.:ipoiarlos.} Importarli 
9-uando muito em tres annos e melO; mas n!to 
e disso só que f)f3 trat3.. A approvação do pro
jeeto qu(l nos foi remct~ido pela camara dos 
dep11 tadoiJ impnrta mais, qu~ é o essencial, 
autorizal" o governo a indemniz1r aquelle 
íunccionario puhlico <lo:i Mcrificios pe~so:1.e~ 
que tem feilo, trat.undo de sua saude, restau
rando uma importanto obra de arte e aper
feiçoando-se na sua profissito : ci'> ahi o que 
importa a approvaçlto (lo parecer da eom
missllo. 

Acompanho o neUro senador na disposição 
em que se acha de zdar os dinheiros ~11blico':l, 
em imp"dir d·~speza.s dispensavl'iS e muteitJ: ; 
mas p8ÇO a S. Ex. que re'lerve seu zelo p-<tra 
qU•'etõ~s m~is important,_.:-; do q1tC o<.: ta, 9.uan !o 
fE' Lrata apena.s do eonce.ier_ a um funcewnario 
pnblico t' distincto uma insignificanda. E' o 
que eu tinha a dizer. 

Não haveudo mais quem perHss') a palayra, 
encerrou-se a disC'ussão. 

Votou-se e foi approvada a proposição, ~alva 
a emenda d,t commiasão d.: pensões e ordenados, 
que tambctn foi approvada. 

Foi a propo~içlto., assim emendada, adóptaq: 
para passar á 311o dtscusalio. 

PROMOÇÕES NO CORPO DE ES'l' ADO MAIOR DE za. 
CLASSE 

Soguiu~se em 1& discussão o J?rojecto do 
senado constante do pRrecer QQ de 1880, 
deter" minando que no aetual corpo de estado 
maior de 2!1. classe continuarão a ser feitas as 
promoções para o preenchimento nas vagaa 
que se abrirem nos postos, os tenentes a coro~ 
nol, emquanto houver officiaes do qua,Jro 
actual. 

O Sr. Junqueira tem dn enviará 
mesa um requerime-nto de· aliamento da dis
cussão do proj c c to. " 

Recorda que a com.missão de marinha e 
guerra, no anno de 1880, formulou o parecer 
y_ue prec0d' o proje~to em discussão o que foi 
moti,,auo por um requorimento do major do 
corpo de e-;tado maior do 2"' classe Henrique 
de Beaur,·paire Rohau. 

A corom1ssão, concordan -Io com o que tinha 
expendido em paree0r do anno anterior, con
cluiu o seu trabalho ness:1. oces.sião offere
(~endo á consideração-do senado um projecto de 
lei, em termos genericos e que tinha por fim a. 
e:ttiucção grJ.dual elo corpo de e;;ta.do maior de 
za. cbss3. Dease modo deferia-se a pretonção 
do peLicionario. não se extinguia o corpo de 
chofre, como pretendia um projecto vindo J.a 
eamara dos Srs. deputados no anno de 1879, 
mas prohibia~se a transferencia_ de_ outros offi
ciaes para Asse corpo, assumpto sobre o qual 
versava a petição do Sr. major Beaurepaire. 

A commissão teve, pois, em vista fazer com 
que indefinidamonte nlo se foss-:m concedendo 
as tt'ausfercndas para esse corpo, como rieter~ 
mina o art. 26 do decreto de 31 de Março de 
1851, '\ue armao ministro dfl. guerra com essa 
attribmção um pouco forte, mas necessaria para 
a ,lisciplina e boa orgauízaçtto do pGssoal, tanto 
qne, tendo sido revogadn., llepois foi resta
belecida. 

1\Ias suceedia que, ao pu!lo <JUO se dava assim 
provimento ao pedido do major Beaurepaire, 
havia sobre a mesa pa:recer dado sobre o pro .. 
jecto vin lo da calllara dos Sra. deputados em 
1879, e que trat1.va de varias assumptos rela~ 
ti vos á reorganização do exercito. 

Esse projecto foi suhmettido á discuss~o do 
aena lo, qne foi, como costuma ser, minuc!iosa e 
cuidada, sp,ndo rejnitaJos todos os seus .:trtigos, 
por<1ue estavam como f]_UC eivados do vicio 
daquella occasião, isto ê, de extrema economia, 
que poderia desorganizar alguns serviços mili
tares. 

Diz que desse grande naufr.1gio salvou-se 
sómente o art. 5°, sendo esse mesmo substi
tui ~o por outro, que tratava da reorganizaç!o 
do corpo de esbdo maior da 2"' classe, e foi 
ease o que a eommisaão reproduzin no projecto, 
em que foi atteudldo o requerimento do Sr. 
major Beaurepni-rc. 

Seguindo-fH~ a di~cussão daquelle projecto 
inicial, chegotl elle até á terceira, occasião 
em que foraQl apresenbdos alguns additivo3 
polo Sr. Vi~onde de Paranaguá, pelo Sr. Si
nimbú e p·álo orador que se está dirigindo ao 
senado.~ 1 

' r 
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Esta!ldo, portanto, a mataria um pnU<'o 
complicada, e tendo esses addi~ivos tr.uido as
sumpbs novos e importante:> pat•a o dr·baL<=J, o..; 
Srs. Barros BarrGto e Saraiva requereram 
que voltasse o proj~cto no••amente à com
missft:o de marinha e guerra, e o Sr. Sinimbú 
addicionou que fosse tamlJem à de legisllção. 

Reunidas essa.'J duas commi~sões, elaborat>am 
elbs outro pal"ecer, qu"l tem a data de 19 de 
Outubro Jo anno passa lo,e quo SR acha cobrindo 
o projecto que veio da outra camara em 1879. 

Ora, o llroject.o quG hoje e:::.tá. em ta. discu~são 
é conceb1do em termos genericos, põrque 
não trata da pretenç·:o do maJor Beaurepaire, 
mas resolve a questão como devi:.\ fazei-o, c é 
perfeitamAnte identico á.quello outro que está 
em 3• a·scussito, como o orador prova lendo as 
respl'lctivas disp')siçõ<H do;; dous projecto:;. 

Portõ.t.nto h~;~. dous projactoa igua.es, um em 
:f.a. e out.ro em 3a- discu;:;s».:o, e nesse caso ao 
orador parece conveniente que se adie b que 
ora se di-:;cuta, ute que o senado dalihore ácorca 
do que está em a ... discussão, ficando o outro 
prejudicado ou não, conforme a vo~u.ção ulteJ'ior 
do senado. 

Deve ainda observar q_ue o projecto em 
3a. discussão á muit·) ma1s import·mte, por
que comprehendo outras matarias, alêm das Ue 
que trato. o que ora s ~ discute, está. em 
termos genericos, estaUel•-·ce diroit J novo, e, 
por consezuinte, nelle acha-se incluido o pro
jecto em discussão. 

A mesa, com a sua solicitude na dislribuiçã'o 
dos trH balhoa, dará certa.ment·~ p(l,ra o delw .. te o 
proj'"'cto quo está em 3& discuàslto e, natur.d~ 
mente, com a presença do nobre ministro da 
guerrJ., por•1ne se trata de reformas importan
tes, se proseguirá. na discussão, e ver-se-á então 
que sorte deverá aguardar o projecto que se 
discute. · 

Neste sentido vai t,~r a honra de ma),l.dar à 
mesa o seu requerimento, 

Foi lido, apoiado, posto em discns.sll:o e sem 
debate approvado o seguinte 

Req-uerimento 

\ Requeiro o n·liamento dc:sta {a. disouasio 
a.tó q·1a o s>na. lo delibero ácerca do projPcto qne 
está ern sa. discussâ"o, e qui) trata tamb ~m de 
maL.e.ria idenLtca..-Junqueira. ~ 

Esgotaia a ma.t·:ria da ordem .-lo ~lia, deu o 
Sr. presi le:r;Ito a seguinte para o dia 9 : 

Sa discussã:o_ da pràpoa:ção da c:1mara dos 
deputados n. 76 de 1879, ex.ti11guindo as com
panhias de apr(lndizes milita,relil e re.-Juzíndo a 
100 o numero de aprenq:izes artilheiros. 

2& dita das proPo"'içtses da ma".sma eamara : 
N. 107 de 1882, autorizando o governo a 

contratar a d<~sobstrucção e P.~vegaça:o a vapor 
do rio das V olhas. 

N. i28 do dito anno. relatiVa ao es~udante 
Cicero de Va<>concellos Cesar. \ 

N. 129 do mesmo anno, relatiVa ao .estudante 
Joaquim ·Aggripino Mendonça Sinl:õ"'s. 

N: 131 do dHo anno, relativa aCl estudante 
A.lb1;1.rto Barros Franco. 

( 
! 

N. 278 dr} :1879, autorizando o governo á des
F"nder até :i qu~utia. de 40:000~ com a intro
ducção da her·va matte nos princip:te {marca tos 
dos E,t!\dos Unidos e da Europfl.. 

Lovantou-se a sess!to is 12 3/4 horas da 
ta.r le. 

4• SESSAO 

EM g DE MAIO DE 1883 

Prcsidcnoia do Sr·. Badto de Cotegipe 

SUMi1ARI0.-E:;;t•twlK~·ru.-PrJjoeLo sobro doseontrali
sação,-01\DI>M no ou .. -Extincção das companhias de 
aprendiz(I_S militares e reJucção de apren tizos arti
IUei!'<Jg, U Sr. Junqueira !"oqucr qull SOJa eonviUado o 
Sr. ministro da g 1orra p:1ra assi~tir à di~ellssão, 
Apr•·ovação do roq_uorimonto veriJJ.l.- Dosob~l1·ucção o 
na,·egação a vai,!Of do rio da~ V olhas. Di~eursos dos 
Sr8. AJJutll!O Col~o, OJ.tttas, Sliveira da MottJ., Vi· 
ri ato dEJ .MoJoiro3, Cruz MJ.chaJo, Junqueira, Hou
riquo d'A\'iia. (ministro da agricultura), Diogu Vell.to 
o Carrão. 

A's H horas da manhã acharam-s.3 presentes 
32 Srs. senadores, a sab ·r: Barão de Cotegipa, 
Cruz Machado, BarJ:o de Mamanguap(1, Luiz 
l:<'elippe, B.:~.rão dG Mamoré, José Bonifacio, 
Diniz, Pallla Pes~oa, João Alfredo, Barros 
Barreto, Jllnqtv'ira, de Lamare, Viriat•) ~i() Me
d·~iros, Fausto do Aguiar, Vieira d1 Silva, Vis
conde de Aba•;tO, V scoz1de d·~ Bom Retfro, 
Lui.z Carlos, H··nriLJ.ue d'Avila, D,ogo Vel.ho, 
Alfonso Celso, Silve.ra da Motta, ViscondG do 
Muritiba, Jaguaribe, Castro Carreira, Teixeira. 
Junior, Chic~hot•ro, Nunes Gonçalves, Barão de 
Maroim, Dan tas, Correia e Bat'ão da Laguna. 

D.)i:taram de comparecer com causa plrti
cip<d3. os Srs. Christirwo OtLoni, Sintmbú, 
Godoy e Visconde N''ctheroy. 

Deixaram de cornpMecer sem cau:;a partici
p·ldf:o O!l Sra. Uchó:1 Cavalcanti, Barão -1e Souza 
Queiroz, Conde de Baepeo.dy, Franco .!e Sá, 
Octaviano. S.lveira Lobo, Silveira Martins, 
Paos de Mendonça, Antão, Rib.eiro da Luz, 
Saraiva, Martinho Campos e Viacon·le de Pe
lota:;. 

O Sn.. PRESrDENTE abriu a sessão. 
LCJa-se a acta da antecelente e, não havendo 

qu~m sobre ella ii.zGsse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois J.e aberta a sessa:o os 
Sr:;. Leclo Vello~o. Carrlo, Cuuha e Figueiredo, 
Lafayette, Vi~cond;, de Paranaguá, Visconde 
de Ja.guary, M·~il·a de Vasconcellos e Fernandes 
da Cunha.. 

O SR. i 0 SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPED!llNTE 

Offieios: 
Do mini'!terio da fazenda de 5 do cor

rente mez, remeLtenrio, em resposta ao do 
senado de 25 de Julho do anno pas~ado, as 
informações prestadas pelo presidente da pro~ 
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vincia do Parà àccrca do iml,)osto a que estão 
sujeitas as morcado1•ias em trausi_to éntre as 
p1"ovinroiaa do Amazonas, Parã o -as republicas 
limitrvphe.;;, o bem assim aob1·o a capltação 
imposta pela;~ autoridad0-'! bolivianas aos con .. 
ductoroa das dita.'! mercadorias.- A qu~m D3Z 
a requisiç[o, devolvendo depois-á meM. 

Do miuisterio do imperio de 7 do rrwsmo mez, 
communicando que Sua Magestad} o Imperndo!' 
ficou intJirado dac; p•ssoa;; que compoom a mesa 
dest.a. camara. -Inteirado. 

Do minisbrio do. guerra~ de 8 do mesmo 
mez, rcmettendo, com destino .ao senadJ, 00 
e:I:emplares d::t propoo::ta que apre~entou na 
eàmara Uos Srs. dep11tu.dos, fixando as forças do 
terra para o anuo financeiro de 1884-1885.
.A. distribuir~se. 

PROJECTO SOBRE DJBCENTIULIZAÇÃO 

Foi apoUdo, o a imprimir pn.ra. entrar na 
ordem d•)s tr;l.balhos, o seguinte projee;to de lei 
aprescmb.do pelo Sr. S'3narlor Ca1·rão, o qne 
ficou sobro. a mesa om 20 de Outubro de 1_882: 

~ A assembléa geral legislativa decreta: 
Art. f.o As assomblóas lagisl:::l.tivas provin

diacs1 na primeira sess:to periodi.ca que seguir~ 
se á promulgação da presente lei, elegerão um 
unccionario, que t~rá a denominação do pra~ 

feito, o qual torá n:t.s resp·~ctivas provindas as 
seguintGs attribuições : 

f.a Executar o fazei;" executar as leis proviu~ 
ciacs, o superintender os serviços provin<:iaec; 
em-todos os ramos d:t administração, inc1usivJ 
os que se offi3ctuarom por emproza11 ob3ervando 
e fazendo observar as instrucções e regulo.
mentos que o presidento da provincia tiver 
expedido. 

2." Nomear, suspénder o demittir os empre~ 
gados provinciaes na confot•mida:lo das l·!is. 

3." Superintendnr as cam:tras municipaes 
no exorciciO ~e funcçõe3 q_u? respeitem a in~ 
teress~s provmc1aes- o munlctpaes. 

4..o. Velar _na. oxocuç~o das po~turas e lois 
municipaes, o conhecer e jUlgar os recursos 
interpostos cru virtude do art. 72 da· lei de i 
de Outubro do 1828, quando versarem sobre o 
intor0so:e provincial ou municipal. 

5.a. Nomo"'r o.s officiaes d1. guarda. n::tcional, 
oxceptnados os que constitu.em os comman.los 
sllperiores. 

o.a Nomear tabelliiíes de notas o do judíciaP 
c quMsquor escrivães dos juizos que OXC'rçam 
funcçõe<J na pr.wincia, exceptuados os qua 
servem perante autoridades policiaes e juizes 
de paz, que serão nomeados pelas respectivas 
autoridades ; igualment·) nomear carcereiros. 

Art. 2.o A força policial da provincia con
tinúa sob a<J ordens do respeetivo presidente, 
do qual o prrfoito requisitará auxilio de fot•ça 
quanJo fôr prcci~o. e n~o houver força local 
crcada emquanto fOr esta iusufficiente. 

Art. 3.o O prefeito exercerá fune,ções por 
quatro annos e começar:\ o exercicio um mez 
depois da eleiç[o. 

v. I. 10 

ArL 4. 0 N~ occa.sião da eleição do pr.'foitv as 
assembléM elegm·ão tambem Jous supplentcs, 
qrto entrar'ão em exercicio nos imporlimentos do 
mes.uo, o. serão ch13sificados pelll. ordem da 
votação que obtivet·cm, e no caso da igualdade, 
s0rão classificados pot• sorteio. 

Art. 5.o O presi tente d"a provincia, logo 
que promulg::w as leis provinciaos e fize-r pu~ 
blicar a"! leis mun:ciprte~ o postura.,, as en
viará. ao pref~lto para execução. 

Art. 6.o As assembléas provinciaes marca~ 
rão os vencimentos do prefeito o do seus_§up~ 
plente.o~, tpuudv em excrcicio, organizarã-o a 
respecth•a secretar:a, separada da se~ret.ar:ia 
gGral Uo prr.sidente. 

Art. 7.o O prefeito fará annualmente run 
relatorio dos nogoci::Js provinciaes e munici
paes, indicando o seu estado o as providencias 
que se tornarem precisas, o qual remeUer.1 ao 
presidente da .Pt'ovincia pna ser por e~Lo prtJ~ 
aenlo a raspecttva .assombléa. 

Ficam re\•og1Jas M leia em contra.rio. ,. 

ORDEM DO DIA 

EXTINCÇÃO DA<> COUPAK1HkS DE APRENDIZES &H~ 
LITARE"' E REDUCÇÃO DE AI'RENDIZE!'J AB.TI
LllErROS 

Continuou a 3" discussão da proposição d;t ca
mara dos de puLados n. 7Q de 1879, oitiuguinlo 
as companhias de aprondizel militares e ~edu .. 
zin lo a 108 o nmilero de aprendizes artl
lheiros. · 

O Sr. Junqueira (Pe~a ordcna):
Tr.üando-~Sc de ma~)l'ia tão impo-rtanL'!>, a raa·· 
p)ito da. qu1.llfjm~so apresentado tantos aiditi
v.os sobro promoçõe!'!, ~obro o modo de contar 
ttn~iguido.de, ete., pa.r.;,cia.-tne indispensável a 
pro~ença do nobN ministro da guerra, e ó est:'L 
presença que ou requeria.. Não sei si será pre
ciso fu.zer estJ r~quorimento por escripto. 

O Sa. PRESIDENTE : -- BMta o roqu ;ri meu to 
verbal. ~ 

ConsultiLdo, o .sena-:lo consentiu no con
vite. 

DESOBBTRUCÇÃO E NA "'I'EGAÇÃO A V APOl\ DO RIO DAS 
VELHAS 

Se.guiu-::e em 2o. discussão a p1"oposição 1la 
mesma camara. n. 107 dé 1882, autorü:;an.Jo o 
governo a contratar a desob-;trucçio e navega~ 
ç3.o a vapor do rio das Velhas. 

O Sr. Aff"onso Celso : -Versa. o 
parecer, ora om discu~são, sobre uma pror>osi
ção d:.t camara dos Srs. deputados, autorizand:o 
o governo a contratar, com quem melhores 
condições offeN~cer, o. desobSlrucção e a navo
gação a vapor do largos trechos do rio d::t:; 
Velhas e de S. Francisco, medianle os fworos 
ordinariamente concedidos a emprezas seme
lhantes e a ga.ranLia do juros alé O 0 /o sobre um 
capital maximo. 
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Creio que n.!ro será preciso dizer mais Sr. 
pyosidente, para asaignalar a import.anci~ do 
a~sumpto ; mteressa a varias províncias do 
nort~ ~ do sul ; diz respeito :i rapi.da communi .. 
cação mtorior tlo va.s~'J te1·.rHorio du Imporia. 

Entrelan~o, a illustrada commissll'o de obras 
publicas o emprezas privilegiadas conclue, opi .. 
~an~o _perr·mptoriamente pela BUa rejeiçito 
tn ll.mme! 

Não posso conformar-me com este voto e 
peço }ic~nça aos meus illustres collegas para 
dar Itgc;nrameute as razões da minha diver
geucia. 
. Dous são os fundamentos era que se apoia a 
illu.~trada commisslo : fo, impossibilidade de 
iiscalisação, ,POr parte Uo governo, acêrca das 
cdespezas t\'3Slm autorizadas j 2~> 1 falta. de ini
ciat.iva do mesmo governo na apres:mtaç:lo do 
proJecto. 

Não ha outras razões para n. rejeição, como 
verifica-se do seguinte to pico que passo a lêr 
(lê): 

« A commiaaão Uo ompt"czas privilegiadas e 
obras publica.,: examinou o assumpto; e oUsar

. vo.ndo que a nalureza do &erviço do desob
strucçã:o e navBgaç.tto de rios torna muito difficil 
senão impossivel, a fiscalisação do governo sobr~ 
o emprego de capital a que der garantia, o 
que aconselha a e:xclusã'o de semelhante modo 
para etli3ctuar o mesmo serviço; attendcndo que 
não consta inici~tiva do proprio governo para 
enceta~e dead3 Já o melhoramento de que trata 
a propostç!to cm ~"scala tão grando, tanto assim 
que no orçamento do ministerio competenl.:l, ha 
pouco votado pelo senado, foi concedido o cre~ 
dito de 150:000$ para as obras de desob:;!ltl·ucção 
só mente do rio S, Francisco, entre Jatobà e 
Sobra.dinho, é de prtrecer que a propnaiçtto entre 
na ordem dos trabalhos para. St-·r rejeitu,da. » 

Ora, senhores, apraciemos estas ra.zê:íes. 
Impossibilidaàe de :fisca.Iisação ! Mas, relaH

v:amente a qual dos serviços de que trata a pro
posiç~ ~~se esta difficuldade <!X trema, se não 
unpo<JSlbthdade de :fiscalisação ~ A navegaçn:o 
a vapor ou a desobstrucção dos rios~ 

Quan.to á nM·~gação a vapor, ninguem dirá 
que existe essa difficulJa•l11, porque contra isLo 
protest.a a nossa propria experiencia.. 

Temos tido e Lemos aclua-lmente mais de uma 
linha de navegação a vapor ~uhvencionadas, 
tant.o pelo governo geral como pelos governos 
provinciaes, -e seguramGnte os dinheiros pu~ 
blicoa não foram gasto!!: a esmo; as respectivas 
quotas não lhes foram pagas in bona (ide in
dependentemente do fi.sca.Iisa~ e exames'. 

Dar~so-4, poróm, este impedimento relaLi~ 
vamente á. desobstracç§:o dos rios cu)a nave
gação se trata de promover 'I Sou inte1ramente 
hospede em materia de engenharia; mas ao 
mea. grosso bom senso repugna acreditar que 
haja serviço technico de qualquer natureza 
que seja difficil e menos impo'>sivel fiscal.isar 
devi~amente, desde que a inspecç~o fór com~ 
mettida a quem aos conhecimentos profiasionaes 
reuna o zelo e a probidade necessarios em 
qualquer funccionario publico. 

O SR. Cauz MacHADO:- Apoiado; e ha de 
proceder orçamento. 

0 SR. AFFONSO CELSO: -Desde que a obra 
póa·:> ser foi. ta, pódo ser fiscalisada por quem 
della enlenda. Isto é claro. Pois a desobstruc-
çllo de um rio á obra tão e::s.traordinaria tão 
horculea, que não esteja ao alcance de quem 
.saiba do seu officio ~ 
. Em qu? consiste ella ? Talvez pela minha 
1gnorancw, da qua.l p"lço perdão aos entendidos, 
se me afigure esse trabalho do pouca importan
cia ; ma.s, desobstruir um. rio, ê remover obsta
cu~os, materiaes que impedem a .navegação: como 
seJam arvores, vegetação, are~as, pedras, ca
choeiras ; desoUstruir um rio, é ás vezes mudar 
o cur~o das agua~, .formar canaes,aprofundal-os, 
estreJtal-os; sohJ.lficar as margens lf>Or meio 
de revestimentos ; é construir comportas, e tudo 
isso é obra de pouca monta, que está ao alcance 
de qualquer profissional mediocremente habi
litado. Bem ponco valeria a scienc.ia do enge
nheit•o si não tivesse commettiraentos mais .se
rios a exl';lcutar! 
N~ II!-Ínha proyincia ha obras dessas impor~ 

tantlssmuts, e fcntas no tempo em que não havia 
eng~n~e.ü·os, PC! r homens l)raticos. Em todos os 
mumciptos: aurtferos e d1amantinos, ellas se 
enc.ontram plauejadas e promptamenle con
clmdas por quem jó.mais cursou academias. 

Comprehende-se a diff8rença que vai de uma 
obt•a feita debaixo d'agua, no fundo do mar ou 
do rio, sobre aqnella que é ex.ecut.ala om um 
sólo enxuto e a descoberto; mas que seja impos
siv?l fiacalisa.l~as:, é o que não posso conceber. 
Po1s nas nossas estradas tle ferro, coustruidas 
com toda. a perfoição r.or engenheiros nacio~ 
naes, porque pará isso Já. hoje não precisamos 
roco;r~r aos estrangeiros, não ha obras impor
tantlsslmas da ordem daquellas que é preciso 
fazer para desobstruir o rio das Velhas ou o de 
s. Francisco~ Sem duvida nenhuma; e póde~s:e, 
porventura, dtzer que cllas não tenham sido 
d~vid~mente :fiscalisadas ~ O proprio corpo le
gislatrv-o não votou no orçamento vigente uma 
quota para desobstrucção do rio Jaguarão i 
Essa obt•a. não está seno:J.o perfeitamente e:x.ecu .. 
tada, por contrato celebrado pelo governo iDJ..o 
perial com um individuo do nome Bastos i 

UM SR. SENADOR:- E tambem a do rio Par~ 
•ahyba. 

O Sl'l.. AFFoNso CELSO :-E, como muito bem 
lembra o nobro sena:lor pAio Ceará, não foram 
tambem votados fundos para a desobstrueção do 
rio Parnahyba í 

E acaso assim procederiam as duas camart~.s 
si fôra impossivel :fiscalisar taes. dispendioa 1 

Por consequPncia, a primeira razlto em que 
so funda o parecer da illustrada commissa:o 
não p1"ocede.. Doeu~me mesmo ler em um doeu: 
menta do senado semelhante argumento, porqa.e 
envolve grave censura contra os credüos da 
engenharia brazileira. Não estamos tão atra~ 
zados assim; qualquer obra identica póie-se 
etrectuar entre nós nas desejaveis condições 
de perfeição e inspecçã'o. 

Não houve iniciativa do governo pa.ra a pro
posição que se discute :-tal é o segundo argu-
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manto. RealmenLc nA:o houve; este projecto foi 
apraaentado por umjoven com provinciano meu, 
ornamento da camara dos deputados, a quem 
muito louvo p0los serviços que assim procurou 
prestar, não só 6. nossa provincia., como a algu
mas outras, interessadas na navegaçlto do 
S. Francisco e s_ens a:llluentes. 

O Sn.. Cn.oz J:\.ú.cHA.DO :-E examinou todos os 
docume.ntos que havia na secretaria. 

O Sn.. SILVEIRA DA MoTTA :-Quem foi esse 
deputado 1 

O SR. AFFONSO CELSo:- O Sr. 1\!a tia !\(a
chado. 

Eu sei, Sr. presiden~~, que ha uma escola, 
á. qual parece pert••ncer o nobr•e senador por 
Goyaz, e que julga ser aHamcnte parlam0nta1' 
e liberal o princi1iio de quo nenhuma despeza 
se decrete sem iniciativa do governo. 

Sei mesmo que é essa a regra em voga em um 
paiz que todos os dias nos citam como (IXemplo 
em tudo que J.iz rospdto ao systema r0presenM 
tativo. 

Mas é esse um dos pontos em que entendo que 
nada temos a inveJa-r áquella. gra.nd~ nação, 
porque estamos muito ma1s adiantados do que 
ella: acho melhor que a ingleza a prnti<"a bra
zileira, consagrada na lei constitucional. 

Quero a ampla iniciatlva do governo em 
ma. teria de despeza publica, e nem é poasivcl 
negar-lh'a; prefiro moemo á. iniciativa parla.. 
mentar a do governo, porqu~ clle dispõe da 
elementos do informaç!o, que não possue ·o 
simples deputado ou senador .•• 

O Sn. Cau.z. MAcHADO:- Sem duvida ne
nhuma. 

O SR. AFFONSO CELSO :-Mas,Sr. presidente, 
negar tambem tão importanto direl to á. repre
senta~ão nacional, condemnar qualquer des
peza. por não ter sido proposta por nm ministro 
de estado, cousa 6 que :alo admitto 1 N!!:o; 
mil vezes na:o l 

E' certo que o deputado ou senador, levado 
muitas vezes por motivos nobilissimos:, 
pódo autorizar despezas: que nOCo convenham 
ao interesse geral do Estado ; mas de igual 
er.ro é tambem susceptivel o governo. Ora, si 
contra os seus desvios não ha outro correctivo 
senão a censura c o·voto do parlamento, como 
e porque negar a este a atLribuição de decretar 
daspezas e a capacidade de decretai-as de per
feito aecórdo com as convenieueias publicas~ ! 
(Apoiados.) 

Não; a falta de iniciativa do governo, na 
proposiç!o que estamos discutindo, Sr. pre
sidente, nlo ô razito para que a rejeitemos. 

Si -por iniciatitla deve-se entender a con
cepçlo e apresentação do projecto, já. disse 
qui} este n§:o a b:wo nos conselhos do governo ; 
mas- si a ossa palavra der a illustrada commis
s!to um sentido maia amplo, como lhe cabet 
ent!lo observar-Ihe~ei que nã'o só houve iniM 
ciativa do governo na questão, mas reproduzida, 
reiterada, permittam .. me a phrase, no longo 
percurso de muitos annoa. 

Os rios das Velhás e S. Francisco têm sido 
meia de uma vez explorados por distinctos en· 
genheiros, nacionaes e estrangeiros, sempre 

com o fim de franquear à navegaçn:o das suas 
aguas e li gal-a li nossa viaç.!ro terrestre. Outro 
não foi o p8nsamento que áquellas regiões con~ 
J.uziu os Ha.lfeld, Liais, e Moraes •... 

O Sa. Cauz J\.fACHADO :-E ultimanenle o Sr. 
Roberts. 

O Sa. AFFONBO CELso ... e. mais recentemente 
não só o Sr. Roberts, como os Srlil. Kra.u~s e Ben~ 
jamin Franklin, o- qual escreveu um intert~s
sante t.rabalho. 

O quo significão todos eE:saa explorações, re~ 
latorios, plantas 1~ orçam"ntoa, senito que no 
espirita do governo calou a conviccãQ do3 q_u& 
na navegação livre e franca daquellas arterll\S. 
fluviaes ha um grande interesse publico a sa
tisfazer 1 

Que outra iniciativa exigem os n®bres me!)l~ 
bras da com missão~ . . 

Mas, Sr. presidente, si cu carecesse de exem-_ 
plificar despezas avultadas e utilissimas decre
tadas pelo corpn legisltüho, índl}pendentumente 
da iniciativa do governo, e talvez, apezar d& 
opinião em contrario do governo, ba.sta.r~me-ia. 
lembr,u· que a um dos illuetres .siguatarios do 
parec(lr devera, em breve, sua provincia consi
deravel benefieio. Refiro-me ás obras do porto 
da Fortaleza, que aqui votamos por proposta do 
nobre sena.Jor pelo Cear:i1 meu honrado amigo-

Si o nobro senador ao esforçar-se, aliá'> com. 
toda a. razão, para que ellas fossem autorizadas, 
não se deteve ante a consideração de que não 
havia a essB respeito iniciativa do governoj_ 
como e porque faz dessa iniciativa questão, 
quando se trata de despeza muito menos im.~ 
porta.nt•< ? . 

Porventura, achat•ia S. Ex. fundada a ohjeo-
çã:u quo p01:essem aos seu louvaveis intuitos .. 
fundada na falta de~sa iniciativa 1 

O Sa. VIRl.!.To DE MEDEIROs: - Ha muita 
differença. 

O SR. ÁII'FONSO C:mLSO :-Eu não a dr'SCubro: 
si a razão é procedentr1 agora, devia sel-o taro
bem. então. 

Sr. presidente, o senado não póde rejr-itar a 
proposição da ca.mara dos deputados, paios mo
tivos de q_ue me tenho occupado, sem gra)lde 
incoherenc1a. 

Elle que não duvidou votar 100:000$, na ulti.
ma lei do ot•çamento, para desobstrucção do pro
prio rio S. Francisco, entre o porto do Ja.
toh<J. c a cachoeira do Sobradinho ; igual quan
tia para a dos rios da provinda do Maranhão; 
840:000$ para a da barra do Rio Grande do Sul; 
para a do rio Jaguarão, a que já. me referi, para 
a dos: lagos da província das Alagôas, além da. 
da Parahyba, conforme recordou um illustr&dG 
collega, não tem O direito de invocar a diffi.cul
dade de serem fiscalisados taes serviços para 
condemnar o projécto. Não póJe tão pouco soe-
correr-se, como razA:o de decidir, á falta de 
iniciativa do governo, quando nesse mesmo 
orçamento autorizou, pelo voto de um d9 s2ua 
membros, nB:'o só as obras do porto da Fortaleza., 
senlo a desper.a muito mais consideravel com a 
estrada de ferro de D. Pedro 1, ('m Santa Ca
tharin!;l., idéa aventada pelo honrado senadol" 

• 
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llaqnella pNdncia, que me está prestan lo 
sua altenção. 

Haveria uma considiração, senhol"cs, devo 
(rzer~o. que tolher-me-io. de volat• contra. o pa
recer, e essa fui-me suggerida. pch leitura que 
fiz <da manhã do extracto Jo rolatorio do nobre 
pre::::idente Uo conselho, hontem lido na camara 
do.;; deputo.dos: o osludo da fazon.Ja publi('a. 

S. Ex.. dá. ahi ao paiz a dcsagradavel noticia_ 
de que o cxercicio actual liquiJar-sc-á. com 
de(icit, e q11e de igual calamHadc cstà amea
çado o immediato; ainla ma.is, S. Ex. conjura 
O corpo lcgis1atiro a 1Jl'613cindir d:) qua "Squer 
despe7.~~ que po.~sam ser adiadas, sfim d-; ata
lhar-se Ião grande mal. 

Si o nobn pre-:id '·nto do cun<•llw houvesse 
aüo quo somos inf.clizm~nte cln·gados a cir
cumsts.ncius tão critica~, quQ só d :v~ mOs gastar 
o que f0r absolutamente mdiap 'nsavel para a 
vida n:tcional, ou_ pozaroso, mas resignado, 
não_1enmtaria o menor omb:~.raçv á rejeição do 
prOJt>cto. _ 

Mas, (l~stle que vejo o Sr. prosidcnt-J do con~ 
selho ded~.~.rar c1ue um dos rneio:; do eolloea1' as 
no.ss~.s .fi~anças cm m8:lhor p~ ó deUcllarmos _o 
de'f;c.t, e cx.actam-:mte aux1har o do~envolv1~ 
mentQ do commercio, da indnstl'i:1 e tb.lavonra, 
t~nho, pelo menos, o dü·cito do inqucrir si ades
peza antorizad ~ por C!;~J ·proj.•do, não é uma 
d[l.quellas que confiadamente devemos fazer, 
sen1 ~m'burgo dos apuro~ do tl1esuuro,-atLentu 
sua. natureza altamente rept•udndiva, e fomon
t:l.dora daquollas fonte~ d; rifr u.)za pul>r ca. 

-$enhores, este proj'3cto não póde ser con·Iem~ 
nado t::!o peren1ptoriamonto cumo conlemnou-o 
a illu<üra~ta commissão t!e oLras publicas e em
prezas privilogia,las. Chamo prtra dl•) ~ atton
çf!o dos nobres senadores a cujas provincias in
t\'1'.:-ssa a navega<;ll.o dos rios Uas Velhas e 
S. Francisco, 03 nobres scmo.dore~ da S9rgip~', 
das: Alagóa-,;, da Bahia eU.·~ Minas, o especial
mente a do meu nobre amig-o o Sr. fo secreta
rio, a quem P''Ç'O venha illnstrn.-r o .-~ebatc com 
a sua palavra autot•i:tadJ,-tauta G sua profl
dencia no_.~tcs assumptl)s. 

Pela minha parle t.;nho feito o que posso, 
o conelui-rei-paJ•guntando ã Jl'Jbre eommissão, 
que tamanha importancia liga. a ini.ciativ,"t do 
governo, si não acha razoavel e justo, que 
ant•).S do resolvermos definitiyamento a questão 
ouçamos a respeito a sua opini?io ~ 

Si-fór aceito o alvitl'e que lembt•o, formularei 
emenda nesse sentido. 

O Sh .... Dnu'tu,g:- Sr. presi,lcnto, este 
proj-1eto contém duas pal'tc~: uma que se ret'cre 
::i. desobsLrucçil:o e navegaç-ão do rio das Velha~, 
outra qLw so refere á navegaçn:o do_ Alto 
S. Francisco. -

Assim, r:;l}paradamente considerado, o senado 
comprehend·J que é justo. ver ató on.Je são fun· 
dados e razoa veis os_ -sucrificios pr:-didos para a 
desobstrucçào o n::wegação do rio das Velha-s, 
assim como até onae ó ju'>ta a reclamação da~ 
quellea que desde jú c:ugem do Eslado um au
xilio p~r::t. a prompta navogaç!!o do Alto S. Fran~ 
cisco, na pal'h~ t-JUG elle ó francamente nave
gavel, cerca dC> 300 leguas. 

ALundo inteiramente nas eonsiJc-raçõeS, fe:'tas 
p~lo meu houra,lo collGga. e amigo quo ac~tba. 
de sentar-se, no ponto eru qu) S. Ex. chamou 
a attenção do senaJo para o direito, com que se 
pede hoje pm•a a nayegaçâo e de.sobsLrucção dos 
rios o auxilio do parlamen~o, que não tem s:do 
recusado para. igllaes obras em diver~as pro-""' 
vincias do Impel"io ; nesta parte não póie ser 
posta. eru duvida a just;~:t, n IguaBa1l0 com que 
procederi[t o parlam~nto. 

Apenas p,?l !irei ao s;nado e mui lo e.~pecial
mente ao meu honrado amigo e coll-:ga permis· 
são par:\ nesta occasião, l'ef·rindo-m,~ as, Ex., 
que ó tão lido em a..s"iumptos financeiro'! notar .. 
lho quo os~a politic>a de deixar ao parlamento a 
iniciadva de todos os melhor;uucnlos antes 
mesmo de realizado.~ os estudo-. ii1dispensavcis 
para reconhecer até onde vai o S9.CI'ificio exigi
do, e a politica gue h9. b:•m poucos dias foi qua
lificada. por um lllustre fiuanceil·o Je politica de 
sentimento. 

O SR. AFFONSO CELso: -Nem eu sUstentei 
s.emelhant'J politica. 

O SR. DANT.\.8 :-Preferirei com O illesmo 
economista inclinar-me á politica das conse
quencias, isto G, aquella que, Pm vez tle deixar 
quo os reprc13enbutes da nação s.-jam arrasta
dos pol' sontiment::>s aliás muito justos e lunva
vci.<;, fiU1e"' os de promover.~m o adiantamento 
de suas provlneias, dos Jogares que repre'õcn~ 
tam, do paiz, emfim, (lo que são deloga'los, an· 
tos disso alt•Jndam par<-~ as eonseqncmcias do 
voto gue vão dar, e vejam -e conheçam até onde 
o aacnficio póde levar e comprom"·ttor, não s@ 
os rr·curso'l presentes, como os fuluros do Esta
do ou do paiz. -

Foi Lóon Say, como br;m saba o honrado se
nudor, qu·~m. agora m~;smo, em um dos traba
lhos ruais impc·rtant,~:'l t1Ue têm appan•c:do da 
sua in Lelligcncia, analysando as difficulJades 
financeiras da França, difficuldad.__-s resultantes 
de, além de exercer o parLl.mento o dir-.·ito am
plo n sem limite~ de fiscalisar as despezac; pu
blicas, chamai' a si a admiuistraç1o, que aliás 
compete a outt•o podet·. 

A collaboraç:lo, sim, até certo vonto : a ini
ciativa som os estudos o esclarecimentuO!, não : 
O governo administra, o poder legislativo fts
calisa. Asaim que, deve o ]:rovel'no apresentar
se ao parlamento, com 0'3 esclarecimentos 
nocessarios, solicitando os meios, que lho serão 
por elle fornecidos, com pleno conhecimento 
do caus:l.. 

Isto quer dizer! Sl'. pl'e~idcnto, qu~ na parte 
da. dospeza. de que trata o projocL·) p<ua a des· 
obstruçito o navegação do rio das Velhas, tenho 
duvid:1s e duvidas muito sérias, o pos !O fun
dai-as, nem só cm motivos d~ actualidade, como 
voltando a uma época, quo já vai. longe, em 
tlúcuroentos por mim mesmo asaignàdos. 

O senado vai ouvir, porque é necessu·io fa· 
zel"'{), o que em me.u rciatorio de 1867 oxpuz ao 
parlamento, com respeito á desobstrucção e na
vegação do rio das Velhas. 

N avegaçtto do r to elas Velhas 
«0 eng-enheiroHenriqueDumont, pl·oprietado 

da f~zenda do Jaguára, na provincia dtl 1\Iinas 
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G.:Ü.Gs, mediante alguns trabalhos d·~ desob
s.trucção o limp0za l!J l .. ito do rio das Velhas, 
tentou c effectuou com o maiq f.eliz exito a sua 
naveg~ção en~r·:.aqudla fcizcnda e o lug~r d'!
nominado André Gomes cm umo oxtensão do 
cC!rca. d) 20 leguas. 

«Esta secção Jo rio é cx~ct;uncnte a que mais 
difficuldarJ, s offerccia. 

«.A pJ.rte comprehl·ndirl:t cntw Andró Goi.c..cs 
e o convrnto do_ Macaúb3s,t .. mdo nove loguasdo 
ext0ns:"ío, foi onde maior s difficuldades 0ste 
eng·~nhciro t ve que -vencer; porquanto o 
1 ·ito do rio aprMent"tYa nlto só muitoi:l La.ncos 
rle ar·~b, ftUe determinavam a rormação de ca
nn.es e,treitos e razos n:l ópocn. da socca, mas 
tamb.:.m muitas estfJ.eadns dos antigos traballw':) 
da. mineração o.urifora, grandR numero d0 es~ 
teias de velha .. ., ponte~, algumas corredcirJ.s for
t·~~. cm·vas mui pe"1u-"na~, prdras esparsas no 
lelto, c outros olJstaculos. 

~Conseguindo com os mdo't do r1u'" dispunha 
remover grande parto dr_·~:~:-.:ra 0mllal'aço,:; e dimi~ 
nu ir outros, pód) nnsegar toda a secção -por 
uma barca que construiu cs.pccialmentc p~ra 
este .fim, o cujas dim':'nsõ·s são as seguintes : 

Comprimànto .•.• , . 134 palmos 
Largura. . • . . . • . . . . 28 p!tlmos 
PonLal .. ;: ..•.• _. • . 28 pollegadas 
Callado (s~m carga). 4 poll•'gad<l.s. 

« Dito (com carga) i palmo de immcrsão pnra. 
cada 200 arrobD..S. . 

« A embarcJ.ção é tripola{Ia pül' 14 homens; 
sua marcha, rio neima, O oblt.!a rdo cmpre.go 
~te varas, c na desci la pela correnteza do rio o 
anxilio dos remos. 

« A velociiado das agua;-; do rio orça em duas 
milhas por hora, oxcepto nas Mrrodeiras, onde 
é maior. _ 

« Carrega h, a ba.rca J.1Ó l0 tt•anspor as 20 lL!
guas, na subida, dontro d ~ seis a s~te dia'>, c 
na descid:t cm 32 horas, tendo, portr<.nto, na 
-prim+"ira hypothcso a rnarcha tle oito v. 10 mi
lha.:; por di<t, e na s 'gunda a ,-;o 45 milhas. 

« A idéa Ja e::ma.lisaçilo do rio, . .:;egun Io o 
mesmo engenheiro, devo ~ar r.~jeitad~l, não só 
porqun sua rertlizaçrfo dopondc 1le uma despeza 
excessiv.l, como tarnbeli1 porqn<3 incertos lhe 
parocem os l"CSult.ados-quo se ,'llca.nçari;J.m, 

« O probl ,ma por cons(>guintc do sua nave
gação entre Sabará c Macaúbas ró pó·le ser 
rer1olvido 1wln couqtrucç.ão tlo embarC:.\ÇÕ03 .es-_ 
peciaes do pequeno cala, to, como a quo con
struiu o dilo engenheiro. 

« Qualquer, roróm, IJUO srja a solução que o 
futuro prepare a esta navegação, do present0 
dGV,<:-rn-sJ considerar do grande alcance os ro
sultn.dos obtidos, os quacs deui·onstram á cvr
dcncia as van ta.gens, que o commercio c íl. 

lavoura Lla provincio. 1l13 Minas poJem auferir 
desta via fluvial. ,. · 

Recor,lo~me, e é natural que esses papeis 
estejam na secrotaria da agricultura parJ. onde 
foram om 1868, rccordo~mo3 d•) que alguns ame~ 
ricanos muito intclligentes e emprehcndedores I 
entre os qu() ar_tui vir>ram na época da iro~ 
migr.1çl!o americana, em consoquencb da guer~ 
ra dos E:':ltados-UniJos, procuraram-me, obtl;-

v eram de mim recomm~ndaçõos, foram ao rio 
das Velhas e alli fizeram estudos. 

Esses papeis devem tamLem estar na secre
taria da agricultura para onde os mandei. 

D•J vok~ de sua viagem, esses americanos de· 
ramo seu parncer pot· escripto, no qual, em di
ver:;as CQnforencias que Livoram commigo, 
exageraram talvez .as difficulJades da obra, 
cheganJo a dizer que p~ra obter-f:le fr<1nca e 
curoplet.:. naYegação do rio das Velhas não 
seriam bastantes trcs ou quatro vezr·s a recei_ta 
do Estn.do. 

Eu, em conscioncia, dou estas infol'mações 
ao senado, não para r0jeitar a idéa, porque não 
a rejeitei então, e não a rejeito hoje, mas para 
chllga-rmos a uma providencia. reil!!ctida, sen
sata, som que nos atiremos aos azares da in~ 
certeza, vota.n lo desdo j à uma qua-ntia avultada, 
qual a de 6. 000: 0®0$, cor~ ga.rantia d'3 juros de 
6 o/o, sem quo de antemao no,; tenhamos pre~ 
p1rado com os rsclarecimento_s indii>pensaveis 
para llítO dll.rmos um passo em falso. 

Por isso ê que acomp~nho a parto final do 
discurso do nol.n·e senador. 

Par[l. que os honrarioB senadores vejam que 
não desprezei a idéat bastu. comid<.'ra<' que enl 
1868 nomeei um:t cornmissã:o de que tratei no' 
meu relatorio dessa anno. 

Eis o que disse: 
«Navcgaçcto do rio das Vell~.as.- A na

vegabilidade <Iesle rio é facto pt·esentem-e_n.te. 
ailmittido por todos. O que cumpria, porém, é 
e . .,:tudar mais o sén curso, o regimen do suas 
aguas e os tra.Lalhos hydraulicos indisponsaveia 
para sua franca nav<'gaç~. 

«Neste Si'ntido nomeei uma commissão com .. 
posta tlos engenheiros Eduarlo Bonjeon e Auto~ 
nio Alvos da Silva e S.i, á qual expedi as neccS~ 
sarias instrucçGes.» 

Não sei quaes os trabalhos dessa. commissão 
porque, como o senado não ignora, a 16 de 
Julho dess"' anuo eu c o meu nobre umigo, a 
quf'm agora ostott mo referinlo, deixámos a 
posição de governo do p:úz, r1ue foi occupadã 
pC!Ios nossos ad\'er.mrios. 

Não sei, portanto, a r1ospeito rleste como de 
outros tralntlho,.; de que mo occJapci, qu::t.es 
foram 03 pa:-e<'.f!I'·JS d.tlos p"las commissl:íes que 
nomeei e qual o resultado. 

Esses papeis t.'1.mbem devem estaJ.' na. secre~ 
tarla da agricultut·a. Isto tudo quer dizer quB ha 
necessidade, não de rejeitar o projecto, porqne 
eu voto P'?lo fPll ad1amc·nto, mas tlo rocem
mondar ao governo a maior e a mais particular 
attcnção para este aasumpto, àfim de que in
fot•me com a. prcc'sa preqtczv. e nccossarios 
documentos a resp-:-ito dellte importante objecto, 
para qun poss11. o parlamBnto votar recursos 
com perfP-ita eensciencia tio que faz. 

Portanto, repito, tenho duvida cm aceitat• 
desde j:í o projecLo, e pondero ao senado que 
não ó uma questão simplr:>s a da navegação 
franca do rio das Velhas, eomo se affigura aos 
nobres autores do projecto. 

Grandes difficuldades nos surgirão no eami~ 
nho, mas diffieuldades que a scicncia e a arte 
de mffo.'l dadas po,lem vencer, porqu> nllas 
têm" vencido outras consideradas impossiveia 
de superar. 
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Nós vemos, por exemplo, que os grandes tun.. Ninguem poz ainda em duvida que o Alto S. 
neis de Mout Cenis e S. Gothardo, o isthmo d9 Francisco é francamente navegavel e, si é po&
Suez e agora o estreito de Panamà, obras gi .. sivel, mais quenavegavelpor- vapor em uma 
gantoscas que assombram o mundo e ab1•em extensão do 300 Ieguas; um embaraço apenas 
grandes arLerlas á. prosperidwlo Uas nações, se oppunha na pequena dislancia que vai de 
foram a prinC'ipio juiga•la<J impossíveis. Sonto Só a tocar às raias da provincia do Per--

O Sa. Cauz MACll.ADO dã um apnrt•~:: nambuco, na Boa Vish,- ó a cachoeira do So .. 
bradinho ; mas aqui devo dizer aquillo do que 

O Sa. D..!NTAS:- V. Ex. já está com a pala .. - 0 senado já tem conheCimento : que o honrado 
vra, dirá o qu0 pensa com toda. a proficiencia, ministro da agricultura, prestando um servi .. 
mas não tem raz:!o para achai' no 9..ue estou Ji- ço pelo qual 0 louvo, acaba, ha poucos dias, de 
zendo o lll'.'llOr vislumbre de host1lldade, pois ' nomear uma commissão de engenheiros in
apena.s ef;tou offo.·r·.cendo meios para caminhar~ cumbindo-a de tratar de remover esse obstaculo, 
mos com mais S·"'gurança. - de quebrar essa pedra, para ;1ue haja naveg_açfto 

Fui ministro ha 11 ou 18 a.nnos, c talvez o franca de Pernambuco a M1nas, atravesf!.ando 
que mais se occupas!'le com o.ste ass.umpto, e, cidades .•. 
po-rtanto, tenhu aLô opinHto comprometti.Ja a 
ta.l respoHo. O SR. AFFONSO CELso :-Pódo dizer que 'já 

Nem eu, nem n·"nhum de nós, é comprtGnte tem feito alguma cousa nesse sentido.~~·L. 
pa:ra, desde já, dizer si o rio das Velhas pódo 
vir a ser francamenLe na.v('ga.vel, mas somos O SR. D.ANTAS . . . villas 0 povor\ções, 
pa1'a. dizer que antes de decretarmos os fundos atravessando riquezas, que fizeram a Burton di~ 
noccssarios para essa 0 mpreza, de ~ompro- zer~me de volta de uma e:xcurs~o cm toda 
mettermos os recursos do E.atado, qne escafl- aquella regilo; 
seiam, mais ainda, que nos faltam para as pri- « Tenho visitado quasi todo o mundo habi
meiras necessidades da vida do pa.iz; cumpre~ nos tado, mas não visitei ainda rogiâ:o maís rica do 
ser prndrmtes, pO!'I'JUO a ,Politica q_uc deve hoje q11e flquella, nem gente mais intelligente ; 
prnpondel'ar sobre todos o a de mm ta. economia, fall;a-lhe aUmente a luz do progresso, e é aSsim 
porque a da creação de impostos é escabro::;a. que t'udo quanto da industria se lhe mostra, 

S1m, a politica da croa.çilo de impostos é es- dahi a pouco elles imitam com a e maior perfdção 
cabrosa e pódo lev:l.r-noa ao impr~visto ; mas, passivei. » 
por isso moamo que não podemos infelizmente Queremos a immigração, para. que 7 Para 
abri-r ma:o a dia em absoluto, tOI."lUL~se mais turmas braços que produzam ? 
inaLante a politica da rigorosa economia., para Pois bem, nas margens do s .. Francisco~ não 
que cheguemos ã grande conclusão que nos ó digo em toda a e:x.tensão, que é povoada pol' um 
ditada pAio dr•ver de livrar o paiz de inevita- milhão de ha.bitanles, mas na parte franca ... 
veis embaraços· financeiros. mente na-vega.vel temos 500 ou GOO mil habi~ 

A politica prepon lerante, a primeira de toJás tantes que com o vapor, este grande eleruonto 
na actualidad•:,-deve ser a da maxima eco- de riqueza, receberão tutlo quanto é necessario 
nomia, a do maior escrupulo, para. n~o diz~>r para que se habilitem e habituem ao trabalho, 
ms.is, no dispendio dos dinheiros publicas. para que adquiram esta primeira educação do 
Portanto, comecemos pr-lo principio; desde homem que lhe dâ amor ao dever, que lhe dá 
que um projecto se apres~nta ne~:~tas condi- patriotismo e indopendencia, sem a qual na
ções, po-r mais que meus sentimentos lhe se- nhuma nação é livre. 
ja.m .favoraveis, meu d·:ver manda-me reflectir. Pois bem, demos vápor ao Alto S. Francisco, 
E' nesse sentiJ.o, pois, l!UG GStou fallando. como temos dado a outro,; rios, em que só a pro~ 

O SR. AD'FONSO CELso:-Estamos do a.ccôrdo. veita a uma limitada parte J.o territorio, ao 
passo que no Aloo S. Francisco vai aprov~itar 

O SR. DANTA.s:-Eu esperava isso. a Bah ta, a. Pernambuco, a Alagóas, Goyaz, 
. . Pia.uhy, e finalmente ao Ceará. 

Como o senado viu, divtdt a quest.ão em dnas Estas idéas não .lião novas em mjm ; já em 
pa.rtfls,-desobstrucçtto e nav&g;~oç!o do rio das 1867 tratei em meu relatorio da navegação do 
Velhas, navegaç!o do Alto S. Fra:J;J.cisco. AltoS~ Francisco, e o qutl é de admirar é que 

Qua:nto a esta segunda pa.rte a c.ousa ó in- as cousas hoj:e se achem em peior0s condiçõos, 
teiramentc outra.. quando já naqunllo tempo eu pedi!\ ao poder 

Nilo ha neste paiz ningueiD: que n'lto saiba.,_ legislattvo aquillo que está neste projecto. O 
desde o homem mais illus~ado ató o mais igno~ eenado vai ouvir. 
rante, que h!t um espaço enorme ~ercorrido Naquelle tempo, como 0 senado sabe.,. 
veio S. Francisco- essa cinta. riqmssima do Fallo com homens velhos; nesta casa ninguem 
mterior do paiz, -espaço grandemente povoa.- . 
do , que é francamente navegavel em todas aa e moço.·· 
estações, em todas as ópocas. O SR. J.!.GUARIBlll :-V. Ex.. ainda está. 

Um embaraço sómente se lhe. oppunha, um 
peq_uono embaraço mencionado por Halfeld, por O SR. DANT.A.S !-Muito obrigado ; n'ão quero 
Liaxs, por Moraes e por Krauss, este por mim ser velho, mas sou. 
incumbido de estudar a estrada do Baixo S. Eu tratava então do Alto S. Francisco, por-
Francisco e cujos trabalhos n!i:o vi pP.la mesma que quanto ao Baixo S. Francisco, eu já havia 
razlto por guo não vi os outros, mas de que tive realizado sua navegação contratando-a desde 
noticia peloa jornaes. o Penedo até Piranhas. 
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O Sa. JAGUARIBÉ :-0 nome do vapor que lá 
exisle, o próva. 

O Sa. DANTAS :-Não_ foi por minh:1 conta 
que lhe deram e~se nome. 

O Sa. JAGU.A.IUBE :-Fizeram justiça a quem 
teve a iniciativa. - -

O Sa. DANTAS !-(fen.do) 4Compr0hentil.endo o 
alcanc_e que teria para as provi neias ribeirinhas 
do :_1lt.o S. Franci~co a navegação por ~pnr 
de t3:_o 1:nportanto.rw, quarido naproatdenria da 
provmc1a da Bahu~ .• uma d1s que mais devem 
lucrar com aquclle serviço, entendi conve
niente tomar a iniciativa de tão importante 
melhoramento, e preparei os meios de o levar 
a effeif;o. · 

-« Tive a felicida.Je de ver a minha idéa. sano.
cionada pela assomUléa legislativa daquella 
provincb, logo que lhe fui communica la. > 

Vêm aqui outras circumstancias, o depois 
(lendo)' 

< Foi dó 25:000$ o preço ajustado. O vapor, 
constL·uido de modo a BGr facilmente armado 
no rioS. Francisco, acha-se já em Alagoinha, 
ponto terminal Ja linha ferrL·a da provinda da 
Bahia., donde t~m de ser levado ás margens do 
S. Francisco, em carretas 

.. ~. Pd~d~;~~d;. q~"e·. ~· -~~~~g.~Çi~· 'jd 'lút~ 
S. Francisco nito interessa só à p-rovincia da 
Bahia., c :port.anto é. uma navegaçl!o geral, a 
presirkncm da província pAdin que o governo 
Imperial, visto o estado financeiro da provinc.ia, 
suporLasse as J.espezas do transporto do 
vapor. 

« AUenta a grande vantagem que deve re
sultar da navegaçlto do Alto S. Francisco, so
licito vosso aux.ilio para que ella possa tornar
se regular. » 

Ao tempo em que se passavam estas cousas 
na Bahia., outro vapor era mandado construir 
na provincia de Minas, na presidencia. do 
Sr. conselheiro S:IlJanha Marinho. 

E!!te vapor tambem tomou o nomGdcsse digno 
prflsiden te. · 

Não foi só na Ba.hia q ua se tleu ao vapor o 
nome do presidenta ; era um serviço muito im .. 
portanto ... 
• O SR. JAGUARrBE :-Fazemos-lhe toJa ajus

tiça. 
O Sn.. DA.NTA8 . • • e eu, enL.!I:o minis· 

tro da agricuHura, correspond!>ndo~me com 
a9.uelle presidente, o louvei por este ser
Vlço. 

O que á certo 6 que os dous vapores fo
ram construidos, o Saldanha ... 'lfarinho e este 
da Bahia. 

Navegaram, mas o da Bahia, o que sei ó 
que ha muitos annos está. amarrado a um dos 
portos do S. Francisco, proximo do Joazeiro, 
circumstancia esta que nos deve vexar. 

O Sa. J.A.GU.A.RIBE :-Apoiado ; assim elle 
apodrece. 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Pois esse v& por tem 
um nome muito feliz. 

O SR. DA.NT.A.B :-Este vapor, o da. Bahia, 
foi construido com todos os melhoramentos 

n.ecessa.-rios, para bem prestu aquelle ser"" 
VIÇO. 

O chefe !lo Estado o viu, e eu o fui ver 
tarnbem no estaleiro da Ponta da Arêa, ar ... 
mado completamente com todas as condições de 
pratibilidade de navegação do I"io S. Fran
cisco. 

Com muito esforço, o qne deu lagar a. muitas 
censuras o a muitas accusações a mim, foi 
levado para M aguas daquclle rio, navegouMas 
de alto a baixo, na. parte das provincia.s da 
Bahia e do Minas, sendo recebidos debaixo de 
pallio os cotnmanoi.antea des::~er.a: vapor.·s. 

0 SR CRUZ MACHADO : - Foram muito fes
tejados. 

O Sa. DANTAS : - Camaras municipaes de 
diiferentes villl.is o ciJades receberam os com .. 
mandantes e tripolações que desembarcavam 
naquellas paragens com o maior regosijo ; e é 
exacto, debaixo de pallio, como consta dos jor
nacs daquello tempo. Não menciono isto para 
desfazer no acto, mas para levantai-o ainda 
mais (apoiados), para mostrar q_ue a necessi
dade, a conveniencia da commun1caçã"o a va
por daqudla região foi praticn.meute reconhe
cida, e que ostas necessidades aconselham que 
se aprovAiLem a':! vantagens e as riqu(!zas que 
alli existem, porque, como o nobre sen8.dor saiJe, 
a estrada de ferro da Bahia para o Joazeiro já 
taca â Villa Nova da Rainha, e JoazoiL·o, paLr1a 
do meu honrado comprovinciano, o illustrado 
Sr. Fernandes da Cunha, é uma cidade de 
grande cowmercio, de muita riquez11.. 

Quereis uma prova 1 Sem esta communica
ção ha alli um movimento annual de importa
ção e de exportaçâ:o superior a 1.000:000$. Ora, 
si isto acontece actualmente, sem meio de 
t~anspo.rto, ~orno o que lhe queremos propor
Clonar 1magmê-se o quo será com a navegaç!to 
e com a estrada de ferro. 

Este pedido, •rue eu fiz em 1867, está ainda 
por deferir! Quereis 9-ue a provincia da Bahia 
só tome a si este scrVlCO 1 E' impossivel. Si 
então as suaa circumstaucias ficancelràs ilito 
lh'o permittiam. agora, principalmantc, que 
eu nom as quero encarar, porque o estado fi
nanceiro dá provincia é medonho, e corno bahia
no conLrista-me ver o que nella se está pas
sando relativamente á.s suas circumstancias 
financeiras ; Iii naquolla occasião era impossl
vel, hojr), quando se 2abe que a. pruvincia 
nã:o dispõe siquer dos meios_ para despender 
só o estl'ictamente necessa.rio, e el!ltá. qu·lsi in
.aolvaycl. .. 

O S.a. CoRR.l!IU .. dá wn aparte. 
O SR. DANTAS:- Eu nada. mais digo: e fállo 

sem paixões, com n maior isençtto, com &nimo 
justo, sem ambições. 

Ainda por outro lado é justo que a Bahia: 
não devo soffrer esta excepça:o ; si outras pro
vincias têm, porque recusar igual auxiho â 
navegaçtLo do S. Ft•a.ncisco que aproveita tanto 
á .Bah.ia como a Minas e a outras, que já men
Clonet ~ 

Conceda ... se pois esta autorizaç~o ao governo, 
para esse pe9.ueno auxilio. NM vamos exage
rar este servtço. O ate 6.000o000$ é um com-
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promettimento parn. as :finançae, porque rGcor
do-me do um certo Ca:$0 em que se mandou 
animaes de raça para certas pr<>vincias, dizen
do-se: ven lam até ~al preço, o si não acharem 
quem os compr0:, dêm de graç.:1.; qual fui o re
sultaJo ~ 

Eis o perigo do atê. 
O SR. B.<~..n.Ros R~RR:O:TO;- Ninguem com

prou. 
O Sn. CoRREIA:- V. EJ:. falia. cm anima·:s 

•.. Está censurando l 
O Sa. DANT.A.s:- Não estou censuranlo. 

Dei:I.emo-no.::> disto, traLemoc; dos negocias pu· 
blicos ; si o .senJ.do jà não .fuz 11o1iLkt~, e s 1 
tambom na:o discutir, a que pa,.Pcl :ficarã rodu
-zido ? Si clle nâ:o faz politk.', (cu acho que faz 
muita)1 pOt·q.ue não ha do ao InGD03 dhcutir os 
negocias publicas com animo impardal o recto? 
Que pap~I fica reservado a olle que ô vitttlici0i 
Discutamos sem pa.ixã"o e com verdade, com à. 
maior isenção que possamos ter; é para dizer s. 
verdade que estamos aqui. 

A nav<!gaçtto do Alto S. Francisco é, por~an~o 
uma nccossidad~, ó uma. dcspezo. produclivu, 
porque, r{H~orde-se o senado que a estrada Je 
ferro dJ. Bahia H ha Uo ir tor. 

Segundo um despacho do noLro ministro da 
agricuHur-a, qne li com ffi'Jita sa.ti.sfação .•. 

O S:a. ConRE_U.:- Nós tolos I~mos os despa-. 
ehos do n•Jbrd ministro com rouHa satisfaç:ã:o. 

O S:a. DANT.A.S ••• a _estrada do ferro não 
ha do par.w na Villa Nova du Rainha, ha Uo ir 
ao J oazeiro ... 

O Sn. HENRIQUE n'AVILA (rninistr-õ da agri
cultura):- A lei doct·et'JU isto. 

0 SR. DANTAS • • . O. por CO!ls':!quencia a 
estrada e a nn.vegaçito a ''apor dar-sG-ão as 
mitos. Si tives'>e do ficar em Villll. Nova- da 
Rainha melhor fOra ;-Hrancl\r os trilhos. 

Nestas circumst:l.ncia~, Sr. presid·!nte, e con
cluindo, voto para que o FI"ojecto vá ao governo 
e este, cstutlando-o com a pre:ft(:'>Z[I. possivel, 
que o assumpto reclama,eonsultando as conve
nicncias o as circnmstancias do thesouro e 
todos os documentos que possa, habilitem-nos 
a bem discutil• o resofvcr sobre a materia. 

Voto, portanto, pelo requerimento do meu 
honrado collega. 

O Sr. Sil'1-... oira da 1\.Iot.ta: -Sc
nhor·!S1 ~cnho de vol>ar pelas conclusões do pa
recer da commisslo, para que soja rejoitaJO o 
projecto qu·~ so acha em 3a. discus~ão, autori
zando o governo a conce:Jer garantias de juros 
a~é 6.000:000$ a qualquer em preza que melhe
res condições offereça para a dosohstrucçi!o d_o 
rio das Velhas e sua navogac:ro a vapor ató a 
confiuoncia~ no rio S. Francisco. 

Contentar-me-ia, senhores, em dar nesta 
questão o meu voto symbolico; mas o senado ó 
testemunha do que o nobre senador pl'lla pro
víncia. de 1\Iinas se occupou principalmente de 
discuLir a opiniito quê me- imiJUtou, i:l. respoíto 
destilo mataria. Vejo quo S. Ex.. tem muita YOn-
tade de di seu ti r commigo. . . · 

O Sa. AFFONSO CELSO:- Muito prazer. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA: -No extL·acto do 
discurso de S. Ex. li mr~smo que S. Ex. gostou 
muito do ouvir minha opin:ão a respeito do 
cercoam,3nto das dospr•zaq publicas ... 

Eu não achei razão em. S. Ex. f)Os.taJ• tanto 
disto, p·wquc essa disposição o- para mim mrtito 
antiga, nem outra tf'm sido minha. attitu le 
desde que no parlamento tive a.eseLltO J!ela. pri
meiru vez, quando -a:n.Ja 'o nolJre senador 
apr.~ndia o que mf! está 0nginalido agora. 

Sempre foi es-;a a minha disposiç'ão no par
lamento e em muitas ópora.s, e teuho por i"ao 
estado ~m car;ni?o di~erso 40~1) ~nobr·e senador. 

O ultnno m.1mster1•J que aJ.10ICt no pn:rlamr•nto 
foi o do 1\Iarqn"z ·'!e Paraná; depois dis".!o 
tenho ~ido no governo os mais intimas amigos 
e minha posição t,·m si~o a mesma; nunca fui 
iniciador de d'Jspezas; nunca fui prot•·ctor 
nem animalor dellas, ant0s o m~u papd nesta 
e na oulra camam tem sido o mais ingr3.to, 
qual o de conlrariar innumeras IJretonçõ<B in
div:duaes, que muitas vezes s 3 aprasontam com 
boa. cara do inLrebse puUlico. 

Portanto, o nobre scmaJor me far.:i a justiça. 
dG rectific-ar aua opinii'io a m·~u re.opSito; n«o 
tinha razão de gostar tanto c muito monos 
ain !a de gastar suas orações ao Ente Supremo 
para que eu persever.:l nessa vr:;rerla; gastou 
orações que não eram neccssarias porqu·:} tem 
slào esse o LEH't'eno em qtte tenho csL:J.do sempre 
e em qnc o nobr,) senador me ha de ac.har 
muit.as vezes cm frente a si, opp:mdo-me 
ao cerceamento da despezu. .. , E ha bem poueo 
tempo, csLivumos bem face a facJ, quando no 
anno passado so tr•atou aqui da enorme despeza 
da escola. de medicina, onde a despeza ora df) 
mai<> de 600;000$, .senJo o nobre senado:- 11uem 
a def~.mJ.eu. Então nem ao m"nos pude ter a 
hont•a de sustentai• minha opinião, porque 
sabe-se quo estivo doontu e não pude a . .;sistir-á. 
ses~ão ; e o meu parecer, que dovia ser consi
derado como um voto em separado, foi tão hostil 
ao parecer .la Cornmissão, que os "Senhores nem 
o consideraram como par(;!('er e mandaram üzer 
oUra nova, não se aJmittindo que· eu rejeiLasse 
Lodas essas cadeiras que andam ahi em leilão 
na üculdade de medicina. 

O Sa. AFFONSO CELSO :-Em leilão 1 t 
0 Sa. SILVEIRA. DA MOTTA :-Em cotrnurso, 

per.-lóe-me o equivoco. 
Portanto, o scnajo me desculpe de· entrar 

na discussão, IJOI"quc fui provocaria pelo nobre 
senador por Minas, sem razão nenhuma, 
quanJo S. Ex. não :pól'7 :>stranhar minha po
sição em mataria de despezas publica~. 

O Sn.. AFFONSO CELso : - Eu at.J gostei ! 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA: ._Agora, Sr. 

IJresidente, vou entrar na ma teria, o continúo 
na mesma posição de hontem. 

Na verdade, é para enthusiasmar a naregaçã'o 
do rio das Velhas, assim como ó para enthu
siasmar a navegaç:'!o do rio S. Fra:D.c:lsco, ·a 
respeito do qu~ll o nobt"e senador pela Bahia 
nos acabou Je fazer um vN·dadeiro idylio. 

O Sa. DANT!s: -Seja tudo pelo amor de 
Deus! 
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O Sa. SILVEIRA. DA. MoTTA : - Isto não quer 
d,izor q_ue eu n1to reconheça a exactidão de _su~ 
propo~nções o nã~ dê a. minha acquiesé'"encia. 
agor:1., c qu<~.ndo o nobre senadol.' era ministro 
em 1867. 
. O Sn... D..iNT.ü~:- V. Ex. aqui fallou sobre 
UISO. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA.,. a minha ae
quiescencia, digo, á. boa vonbdi) que o nobre 
senador, ministro de então, mostrou pelos me
lhoramentos para a navega~ do rio S. Fran~ 
cisco. 

O Sa. DANTAS:- Rocordo-me bem. 
O Sa. SrL-vErru.. DA MoTTA :-Mas, senhores 

agora do que ce trata nito é da navegação d~ 
rio S. Francisco,· 6 da do rio das Velhas, que 
o_nobro Bena.JDr p8la Bahia escolheu para ter 
occasião de fuzer um hymno ao rio S. Fran-
cisco. -

O Sa. DANTAS :-Elle o merece. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Sim, merece, 

~as trabrei da na.vegaçfto do rio das Velhas. 
O projec~o foi muHo Lem encarado p"'la com~ 

miss~ do3 emprezas privilegiadas e sinto que 
ri!Lo esteja presento um outro membro Ua com~ 
missão, tambem da provincia da Minas, o 
Sr. Christiano OUoni. que ó umà autoridade 
nesta materia e que se anteporia ao nobre 
senador pela. provincia de Minas, que defende.u 
o projecto. Essa navegaç1to do rio das Velhas, 
ningucm conteSta a utilidad•3 della, mas não 
devemos nos deixar arrastal' por quanto m1-
lhoL'.!l.meuto ha ;para oa ir decretando á custa 
de meios tão limitados como tem o nos<~o orçar 
mento; é preciso tratar de pagar a flUem se 
deve o nlto estar a fazer desp11zas novas. 
(Apoiados.) E' o quG ó preciso ; mas o nobrG 
senador por MinaS aproveitou Gntão a occasi.lo 
para me imputar uma doutrina que nfío é 
minha. 

S. Ex. querh uma baso para edificar al
g~ma cousa, e es.,colheu .. me, mas muito impro
prla~ente. 

O Sa. A..FFONSO C.mLso:-Pareceu~mG qua 
V. Ex. a.pprova.Vtt o principio a que lllO re .. 
faria. 

O Sa. SILvEmA DA 1\ioTTA:-Veja ont"ã:o V. Ex. 
que .o;o vae enganando a. meu respe-ito. 
. O Sa. AFF?NSO. C.ELso:-Ha muito tempo ; 

st h a engano e mm to an tlgo. -
O Sn. SILVEIRA DA l\fOTTA:-Creio gue sim. 
Imputar~me o defen ler a exclus_ivamiciativa 

do governo em_ ma teria de melho-ramelltJs pu
blicas, seria imputar~me uma. renegação de todos 
os principias os mais parlamentires, direi 
mesmo qu~ os mais dcmocraticos que se tem 
sustentado nesta tribuna. A respeito de attri~ 
buições _do parla:mento ~u sou quem sempre as 
tem aqm dcfc:nd1Jo, multa voz contra a. opinHío 
do noúre sena.Jor ... 

0 SR. AFFONSO CELSO :-N!o apoiado; a.hi é 
que V. Ex. S<!'l engana. 

• O SR. SILVEIRA DA MoTTA .•• assim como 
a pref.1rencia, a supe'l'ioridadó do parlamento 
e o seu direito de iniciar q11o está mo_rto. 

v. I. ll 

O SR. DANTAs :-E o de fiscalisar. 
O Sn. SILVEIRA DA Mo1TA :-EssB seu direito 

de ini~ia.r está morto, porque õs B-overnos tem 
absorndo systematica.meute as attribuiçõcs do 
pa:rlamento o tem~n'o reluzido a muito menos 
do suo aquillo que Glle deve ser no paiz. E' 
por 1sso que ha mnitos annos a minha divisa 
tem si,lo sempre obstar á degeneração do sys
tema representativo. E a peioi" dogeneraç.~o do 
.systema representativo tem sido a absorpç.ão 
pelo governo de tudo o que é pod0r parlamen
ta". 

Ora, comQ é que ou, com estas doutrinas, 
que o nobre senador sah~ que tenho, embora 
as condemne ou as desdonhü .•. 

O S:a. AFll'ONSO CELSO :-NiLo, senhor; nem 
uma nem outra cousa: e$t modus in rebus. 

O Sn.. SILVEIRA D,\. MoTTA • . • possn dar 
logar a que S. Ex. edifique argumentação sua 
sobre a basG d~ que ao governo só é que é com
petente iniciar melhoramentos 1 

O Sn.. AFFONSo CELSO :-Pareceu~ me. 
0 SR, SILVEIRA. DA MOTTA :-Pareceu-lhe o 

que, si cu não tinha aberLo a Loctl1 
O Sa. AFFO::-íSO CELSO :-V. Ex, deu um 

aparte, pelo qual pareceu~me que er.:t assim. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-V. Ex. óque 

eslava olha.ndo para mim, quer.-:ndo colher al
guma cousa. mas colheu mal. Eu nunca disse 
tal cousa, V. E:x:. esteve gastando as suas 
orações muito iruprü"priamente; eu nunca tive 
essa doutt-ina, ne:rn podoria tel-a. 

Mas vamos ao rio das Velhas. 
O projecto _dá uma autorizaç!to para que o 

governo possa mcorporar uma emproza ou com
panhi:'!., pa1·a fazer esse melhoramento da ua
vegaçito, gastando 8,000:000$000. 

Os Sns. DA;r:.;TAS E AFFONSo C:o:Lso :-Até. 
O Sn. SILVEIRA- DA. MoTT.A. :-Ora, senhores 

bast.a pegar dos livros... ' 
O Sn. DANTAs :-Mas n!ro é só o rio dãs Va-

lhM, é tambem o S. Francisco. · 
O Sn. SILVEIRA nA MoTT A. • • • não do Sr. 

Roberts que os nobres senadores quizeram res
suscitar, pois que ella /·a estava defunto quando 
se estudou o rio das V e has •.. 

O Sa. DANTAS :-Elle fez estudos no Baix~ 
S. Francisco. 

O Sa. SrLVEmA DA MoTTA:-Eu est:w::~. aqui 
a deleitar-me quando os nobres senadores fal~ 
lavam na autç>ridade do um defunto ; quem fez 
estudos. no r10 das. Velhas foi o Sr. Benjamin 
Fra.lilkhn, e os estutlos desse engenheiro s!to 
que protestam contra este projecto. 

O Sa. AFFoNso CELSo:-Não apoiado. 

0 ,SR. ~ILVEIRA DA MOTTA :-ND:o apoiado 1! 
E pree.1so ontão ler o relatorio do ministerio 

do nobre senador (por isso é que ainda. agorâ 
quando fa.llou-se aqui dos velhos, eu disse qu~ 
estavam ficando desm,emoriados) . 

No r?latorio do ministro da. fazenda, ent~o 
da agricultura, o Sr. Saràiva, que foi ministro 
com S. E:x., lê-se Vê) : 
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< Posto que não se aChem al nds. termin'ldos 
os trabalhos de gabinete, presume o engenheiro 
Franklin Lima que o custo dos melhoram"~ntoa. 
prc('isos á navegação por ba.rcos de vapor do 
calado de um metro, con~inua dur.a.nte todo o 
anno, será inferior de 2.000:000$000.,. 

Ora, aqui está o juizo do governo de que fa~ 
zia parte S. Ex. 

O Sa. AFFOtJSO CE4BO :-Não, senhor. 
O Sa. SILVEIRA DA. MoTTA. :-V. Ex. era. mi

nistro. 
O Sn. AFFONSo CELso :-Com o Sr~ Saraiva, 

n!o ; era o Sr. Dantas. 
O Sa. DANTAS :-dá. um aparte. 
0 Sa. AFFONSO CELSO :-Fui, aim; agora 

quero ver <'Omo V. Ex. conclue que o parecer 
seja contrario. 

O SR. StLVErRA DA MoTT.~ :-Aqui está o 
trabalho do Sr. Franklin: isto é que mostra 

·que o projecto deve cahir (lê): 
< Comqnanto sómente depois d~ feitos os 

trab 1lbos de gabinete possa precisar o alga
rismo a que subirlio taes melhoramontos. jul~ 
g-o-roe desde já ha.Uilitado a: assegurar que com 
quanti1. inferior a2:.000:000') se tornal'á fran
camente navegavel o_ rio, dosJe a barra no S. 
Francisco atá a confluencia do TarJuarussU. ,. 

O SR. AFFONSO C.ELSO :-Logo, na opiniEo 
delle não é impraticavel. 

O Sa. SILVEIRA. DA MoTTA: -lmpraticavel, 
ninguem. disse que fús.3e. 

O Sa. AFFONSO CELSO ~ - Pa.rcceu~me que 
V. Ex.. tinha di to. 

O SB.. SILVEIRA DA. MoTTA : - Irnpratica
vel t 1 Ora:, V. Ex. está n'um1. riispostção de 
me levantar f\lsos tostemunhoa! Nin'{uem diz 
que a ob ·a seja imrrat;cavd, impossivel, o que 
explico é a raztto do meu voto: si p:.tssar uma 
autorizacão desmn lida, concodendo garantia de 
juros fiara um capital tres vezes mais do que 
aquelb que os estudos technicos julgani neces
sa.rios, Isto pori·'rá dar lo~al" a. qufJ um gover
no feLd~ l algum bemaventtirado, que poqsa. 
obter o contrato com a ga.ra.atia de jnros de 
6 o[o sobre 3.000:000$, vindo o Estado a fazer 
sacrificio tre-; veze-:~ maior do que o determinado 
nos estudos. 

O SR. AFFONSO Cu:LSo:-Dous mil contos, são 
só com relaçã.o ao rio das Velhas ; mas trata-se 
tambem lo rio S. Francisco. 

O Sa. StLVElR.A. DA MoTTA:-Trata-se da na .. 
ve,gaçio do rio da.s Velh::ts. 

O SR. AFFONSo C.u:tso :-Até ao S. Fran
cisco. 

O SR. StLVEU\A. DA MonA:- Agorâ que 
tenho mostrada que os estu tos que ha se cem~ 
tentam com a. terça parte daquillo que o pro~ 
jecto dá, eu desejava levantar mais uma qnes-
tlo, mesmo para ouvir a respPrito a elacidaçU:o 
brilhante que o nobre sena.lor costuma dar a 
essas the->os conatitucionacs, nas qnaes nós po .. 
demos mais positivamente marcar a nossa linha 
divisori.a. - --

O rio das Velhas corre todo na provincia do 
Minas Gera.es. Ora, sen lo rio provincial, a. 
assembléa daquella provincia não é a. compe .. 
tente para con~'e ler pri\'ilegios para essa na .. 
vegaçtto 1 Não é a compatiJllLe pal'&, r~conhe .. 
cendo as vantagen-. da communicação do rio 
das Vethas com o grande rio S. Francisco, g.ue 
commu,áca com a Bahia, conceder esse pr1vi .. 
legio ~ 

0 SR. AFFONSO CELso:-A nav0gação do rio 
das Velhas é parte integrante do S. Francisco, 
não se póde separar. 

O SR. FJmNANDES DA CUNHA: -Então o rio 
Grande e todos os confluentes do S. Frltnciaco 
estão no mesmo caso. 

(H a: diL•er•so$ aparte$.) 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Slo uns 500 k.i

lometros, e toda a navegação é no territorio de 
Minas. 

O Sn. Cnuz MACHADO dá um aparte. 
O Sa. SILVEIRA. DA. MoTTA : - V. Ex:. deixe

me con~inuar; eu ··sou acanhado e me perturbo 
muito. 

O Sn.. Cnuz ·M.Ac<IA.no:- Foi um aparte ape
nas sobre mataria de facto, e que não of
fende. 

O SR. SILVEIR.-\. DA. MoTTA : - Mas fol muito 
pareddo com aquetles, muito::a e s<.lguiJos, que 
tivd o .a.nno passado. 

O Sa. FERNANDEs DA CuNHA.:- Mas então já 
não servem os estudos do Sr. Roberts Y 

(H a outtos apartes.) 
O Sa. DANTA.s : - Caminha~se de cachoeira. 

em cachoeir.:~ . 
0 Sa. FERNANDES DA CUNHA. : - Sio 60 

Ieguas de linha encachoeirada: deixemo~nos 
de hi"toríãs e phcmtasias. 

O SR. DANT.A.S :- E' impossivel vencer 
aquellas c.ac.h!)úras. (C ontint!am 01 apartes.) 

0 SR. FERNANDES DA ÜUNH.A. :-Eu qu{OrO ver 
para crcll.• : que o engenheiro me mostre isso 
com a realidade. 

O SR. DANTAS :- E com muito menos di .. 
nhdro se consegue isso. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS :-Com 700 con .. 
tos V. Ex. n;Jo consegue. 

O Sa. FERNANDES oA CUNHA : - Agora sa 
querem dei~ar dinheiro fóra, vamos deital~o, 
temo3 muito ••• 

O Sa. CB.uz MAcHA.no :-.A despeza ó muito 
pequena. 

O Sa. SILVEIRA. DA MoTTA:-Já.acabaram 1 
O Sa. PamsmENT:m : -Attenção ; deixem o 

orador continuar. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA.:- Eu até gosto. 

disto porque descanso. 
Tendo da lo as razões por que voto contra o 

projecto, suscito esta questão a respeito da; 
compr-.teneia do governo geral para se intr.,.. 
metter em fazer eoncesstles: pa.ra obras por srut 
natureza provinciaes. 

,_ 
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QuanJ.o so trata da uma estráda dessas cha- • O Sa. AFFONSO C:mLSo :-Em 1834 se. fullou. 
madas estrategics.s, que tem de soguit• por nma ~ muito em autonomia das praviri.cias. · 
provinda, eolnpr~honJo que o govdrno estenda I 0 SR. SrLVEffiA. DA MoTTA:-Quanio sedia
a sua comp~t.••nc1a P 1ra O pr?longa~ento dessa 1 cutiu o Acto addicioual; mas dopois de inter
estl'a:da •. faten~o~a commumcar mrus de uma [ pretado o Acto A ldicional, depois de reserin
provlDCUL; ~ n!f.o conte.-;to ao governo gera.l girem os direitos das assembléas provinciaes, 
semelhante d1relto,. c~mo está acontecen;Io haver alguem qu 8 pretendess 1 alargai-os, ue 
actualm<mte na pr?vmc.la. de S. Paulo, onde dlf- é o que si!Sni:fica ser p:tr~idista da autonoin.ia 
ferentes companht:~s tem prolonga.do suas es- das pruvincias, foi 0 que escandalisou. 
tradas,_ de modo que o _governo geral s1 verá na Eu não quero segregai-as da união do lm ... 
nece.;sld;dA d~ aprovOlt~l-r:s para a sua estrada pr>rio; pelo contrario, estou convenctdo d·· ue 
estratogiCa :,te a ~n·ovmcta de Mato Grosso. assim é que 8 , h a de fortificar a união do Írn~ 
1\ias, a resp 1to ~o ~10 das V~lhas, q~e, está t~do perio: é dan "lo vicla ás suas partes e não toro
dentro da pr~nnc1a de 1\Ilnas, creiO ~ue, a1 o na.n lo-as anemicaa, fracas 6 só eom essa ca~ 
governo te<~clOna, como presu~o, ~ro on-;ar a baça de monstro chamada Rio de Janeiro 
estrada de ferro D. Pedro II ate o rw S. Fran~ (ap · da ) 
cisco, para fazer as communicaçtSes do norte e Ola s · • • 
sul do Imporia... O Sa. JUNQUEIRA:- Si aa funcções proviu-

O Sn. AFFONSO CELSO:- E' mesmJ para im- cia s não tiverem excrciciot atrophiam-s•3. 
pedir que a estrada D. P .... dro II tenha de O SR. SrLVEIR.A. DA J\IoTTA .•. para daq11i sEf 
chegar ao rio S. Francisco. Si nós po le-inOs- mandar a e lias como esmola algiJma cousa. 
liga'!' o norte ao sul por meio de navegaçlo (Apoiados,) Ella.s estão rodiJzidas a menos do 
fluvial, para que ostra la de ferro 1 que o Canadl em relaçíto á Inglat(~rra ! 

O SR. SILVEIR!. DA MOTT_A :-Pelo mrmos, O Sa. FERNANDES DA CuNHA..:~Aínda aquellas 
Sr. pri'sidento, tem a discussão servido para que mandam reuda para os cofr0s geraes. 
levantar estaB questões e aguçar o noss1 es- 0 Sa. DA..NTAs:-Está. me parecl'!ndo que nlío 
pirito a. rC'sp11ito de tão grande ne.cessidade pu- desprezarão a esmola.; 0 estado J(jllas e- tal. .. 
blica. Vejo como Lêm acudido vozes poderosas 
e instruetivas a. esclaro.cerem o debate. O SR. SILVEIRA DA MoTTA : - Dt~ctaro que 

Esta questão, a meu ver, tem um grande osmola nllo dou; dou attribuições, f~:~.culdades 
a.1cance, porque nós eata.ruos em vi.a de definir pa.ra crearem renda; não quero aviltar as pro~ 
os limites das attribuições constitucionaes das vincias. 
provincias, em relação ao centro do Imperio, e O SR. DANTAS:-Necessitas caret lege. 
não ha de ser concedeu· lo em um ponto e ne- 0 Sa. Cn.uz MAaHAoo:- A nec 9ssida.de tem 
gando em outros, quo poderemo!'J, como homen'l 
de Estado. marchar coherenl:()mente para esta- c~:~<ra de he.rege! 
belecer alguma cansa exequivel. O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Eis aqui a que 

Si qu,.rrmos estabelecer a compctRncia pro- nos ~onduziu o levantamento desta qut:'stão, a 
vincial para erear dospezas, para crear renda, oLra do rio das Velha>:~ • 
. ~orno é quev.a.mos intrf•metter o pod··r geral na O SR. AFFoNso C:mLso:- Vamos a isso. 
realização de obras no centro das provineias, o 
.ainda em detrimento delhs, O•t contrariando 
suas aspiraçi1es a obras do outr~ natureza. que 
podem ser lroju -ica,las com a iniciativa do go~ 
verno gera .nas provi ncias 1 

Como V. Ex. sabe. (dirigindo~se ao Sr. 
Alfonso Celso),.ostou agora obrigaJo a appellar 
ps.ra V. Ex ... 

O Sa . .AFFONSO CELSO :-Quando quizer. 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Fui talvez o 

primeiro membro dosla casa que aqui pronun
ciou a.s palavra-a-autonomia das prot:~incias. 
e ainda me recordo de que houve então um su~ 
surro que po lia ser interpretado deste modo : 
c Pois, ess<.3 homem quer a autonomia das pro~ 
vincias 1! '*' 

O SR. DANTAS :-Já no Acto addicional foi 
consi ierada a carta de liberJade das provincias. 

O SR. SILVEIRA DA.. MoTTA :-Ora, eu que aou 
nmdos mais antigos autonomistas e mais do 
que v. Ex:.~ .• 

0 SR. AFFONSO CELSO :-E' mais velho. •. 
Teve ass"nto na ca.mara. em 1834 'l 

O Sa. 8ILVE.IB.A DA Mo"l'TA :--Não, senhor; 
mas ti v e então assanto na. aasembléa provincial 
de S. Paulo. 

• 

O SR. SILVEIRA o!. MoTTA:- E' a meu Ter 
uma obra provincial. 

O Sa. AFFONSO C:mLso :-E', não ha duvida, 
mas que devo ser auxiliada. pelos cofres geraes-, 
porque interessa. ao Esta-lo. 

O SR~ SILVEIRA n.t MoTTA ~-Póle .ser auxi
lia la pelo Estado, si acaso a provincia ini
cial-a; quem deve inicial-a é a Jll'Ovmcia. A 
provinda que a inicie, e então, si precisar de 
soccorro, o Estado, reconhêcen lo com os es
tudos fui tos a exte.ns!o do favor que lhe póde 
fazer~ o fará. 

O Sa. Cn.uz MACHADO :-Ningucm quer que 
o Esta lo vá fazer obras no rio das Velhas, o pro
jecto não diz isso. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :- Isso que se 
pl"!!de o que é 'l O projecto não diz quG se dará 
garantia do Estado a quem fôr fazer a obra 'f 

O Sa. CRuz MAcHAno:-E' outra cousa, não 
é fazer. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Si ntlo é fa.~ 
zer, é pagar a quem faça. Esta n!ío está 
má! ... 

Sr. presidente, tenho dado as ra.z~es do meu 
voto. Descul pa-m.e o senado de ter procurado 
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justificaJ•-mo com o nobre senador pela provin
cia de 1-,'linas, a quem poço qüe h"ão continue 
a levantar~mo falsÇis testemunhos. 

O Sr. Viriato de lU:edciros 
pronunciou um discurso. 

O Sr. Cruz !\Inchado pi·onun
ciou um discurso, quo vai publicado no An
nexo. 

O Sr. Junqueira :-Sr. presidente, 
a discussito tem corrido int,~ross::tnte ; mas 
sinto-me perplexo. Por isso quero tambem en~ 
trar no debata para illustrar-me. 

Tenho ouvido opiniõos valiosas, mas diame· 
traimento oppo<>tas ; tenho ouvido hoje discutir 
theoJ•ia'-; a respeito da dospeza publica, ora 
querando-se dar tuJo ao governo, ora. queren
do-se dar tudo ao parlamento. 

O nobre Sr. i() secretario, que acaba de sen
tar-se, tratu.udo dõl questão pelo lado pratico, 

~ ainda mais pnrplexo me tornou, porque S. Ex. 
proC".urou fazer uma uprel'.ül.ç.!to tal do projGdo 
em discuso;fto, que eu declaro que me sinto 
embaraçado no voto que tenho de dar. 

Quem ler o projecto vindo da camara d.Ja 
Srs. deputados, pensará gue se trata de dar 
urn::t subvenç1I'J, um auxilio, uma. garantia de 
juros sobre a quantia de 0.000:000$, afim do 
que o governo mando desobstruir o rio das V o· 
lhas e organizar um:t navegação, tão pedida, 
tão dcc~mtada pelo:-; oradores e poetas que se 
tCm occuparlo do assumpto, do magestoso rio 
S. Francisco. Mas agora vejo com sorpres,:~, 
que o rio das Velhas ahi entra quasi que ao es
capar, que o fim principal ó sómento dotar o 
rio S. Francisco com essa legcndaria nave
gação. • 

Diz-se que isto nenhum o nus trará aos ·cofres 
publicas. Como, senhores ~ Pois o projecto está 
concebido em t~rJ;il.03 tão claros, determinando 
a desobstrucção do rio das \'elhas no pomo em 
que o governo entendct· conveniente e isso 
não oíferoce duvida ~ O governo póde entender 
o que quizer ! 

A expcrienroio. de mais de 50 anuas de go
verno parlamentar, como nós temos, constLLu
cional como nós t·~mos, reprcsent.alivo como 
nós tomos, não nos está ensinando que o ar Ui
trio ó a norma que o governo ha de seguir 1 

Si a garantia de juros de 6 ufo sobre 
6.000o000$, que importará em 360o000$ an
nuaes, ha do infallivelmente tol'Uar-so effe.
ctiva, porquo, ainda rrue auspiciosas sejam 
todas as van~agcns promoUidas, a renda ha do 
ser absorvida pelo custeio, si o tho!:~ouro tem 
de p:;~.gar, com em~ito, esses 360:000$, como di
zer-se que o projecto não traz onus algum, e 
que não se trat::t. da desol.tstrucção do rio das 
Velhas, quando ella está uscripta por modo tal 
que o nobrtJ Sr. i 0 secretario, com todo _o seu 
eonhecip1ento daquellcs lagares e com o seu 
talento especial para ossns matorias, não o 
pôde occultar ~ 

Depois, senhoros, o meu embarayo ·cresce 
quando vejo que o gove-rno nos dmxa sós, a 
braços com esta ingente discussão. 

O nobre ministro da agricuhnra coriserva-se 
n'uma quietação completa; S. Ex. não inter~ 
vem no debate quando ó a sua causa, a causa do 
seu ministerio que está em questão. Pois que ! 

Trata-s'3 de um assumpto desta ordem, vem 
o projecto inici..l'lo da camara, uma commissã'O 
dGsta casa pronuncia-se abertamente contra, o 
illustre senador por Minas levanta-se e atl.duz 
razMs valiosas, trava-se o deLat-3, varios sena~ 
dores empenham-se nella, o o nobre ministro 
d.1 agricultura entenUe que não é a sna 
causa ! 

O Sa. HENRIQUE n'AviL.A (ministt·o da agri
cultura) :- Perdo·.:>-me; não entendo assim. 

O Sa. JuNQUEIRA.:-Pois que l Um dos pon
tos essenciaes deste Jebate t~.:ro ver.;;ado sobra 
a iniciativa do governo em mataria de melho
ramentos publicas, um requerimento de audien
cia do governo tem sido annunciado para hoje 
por varias vazes, e não era a occasião propna 
para que o nobra ministro se faça ouvir, ex
ternanJo a sempre autorizada opinião do go
verno, conhecedor doB factos, senhor da todos 
os documentos e informações, e nos venh:~. di
zer se é. possivel agora oceuparmo-nos sél'ia
mente com este projecto, si elle ó ex:cquivel, 
qual é e~se ponto do rio dao_; Velhasquo.se quer 
desobstruir, si clle está muito proximo da sua 
confluenei~ com o grande S. Francisco, ou si 
estú. muito aqnem, de modo que necessÜJ uma 
tão colossal obra de eng,Jnbaria que seria uma 
loucura de noss l rarte estarmos a discutil-a ~ 

Nã') sou profiss1onal, mas sei que todas as 
obras de engenharia se podem e:xecutar ; a 
qu0stão é de dinheiro. Agora mesmo trata-se 
de levar um oceano improvisado parfl. o centro 
da Africa. 

Tu lo se póde fazer·, é questão d(3 dinheiro; 
mas a questão de Jinheiro é a nossa qu!Jstão. 

Estão escriptas no proj!}cto estas palavras: 
-opon~o que o gove-rno julga}· cont:eniente
e que o nobre i o secretario achou muito faceis, 
estas palavras são tudo. 

Si so trata apr-nas, como eu dizia, de um 
ponto vizinho da confluencia, não ha grande 
objocção, mas si se traLa de um ponto àqtteru, 
talvez aquelle em que o nobre fo secretario 
quizer fazer levantar, a grande cidade a que 
alludiu, então é uma empreza ingente, supe
rior rl.s nossas fo1'ças em outras épocas, e muito 
principalmente agora que alias são Iimitalís
simàs. 

E ó neStas eircumstancias que o nobre mi
nistro se Gncastellà no seu silencio, que S. Ex.., 
que não ó aváro de palavras, não nos quer dizer 
o que pema a rêspeito desle projecto! Si é 
con\•eniente que prosiga sua discussão, ou que 
olle volte ás paRtas do governo para es~e man
dar fazer os estudos necessanos a tcchnicos, 
afl.m de que nesta sesstto, ou na outra, visto que 
não é sangria desatada, possa dizer ao parla
mento justamente quUI é o ponto do rio que se 
vae desobstruir, em quanto a:adar:i essa des
peza, como se fará a navegação do rio -S ~ 
Francisco por mGio degsa empreza ; porque nós 
não devemos temerariamente entr(jgar a.llave
go.çtio da9.uelle rio, que interes~:~a muito a va
rias provmcia,, e mais do que nenhuma a da 

• 
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Ba.hia, a uma empreza quo nlto tenha os ele~ 
mantos precisos para leval-a a cabo. 

Tudo isto ó objecto tle esL1.1do ; e o gov::rno 
tem o dever de nos dar infol'mações, que do~ 
vem ser de muüo alcance para a questão. 

E', portanto! para mim incomprehensival, 
como o nobre mm1stro que ainda hontem acudiu 
pressuroo:o á tribuna para responder ás censuras 
do nobre_ se_nador pela província do Paraná, 
hoje, diante desta questão, que ó muito mals 
importa.nte, sob o ponto de vista do desenvol~ 
vimcnto geral do paiz, não nos tenha querid·') 
soccorrer com suas luzes t 

Embaraçado asslm, como votar, visto que o 
requerimento de audiencia C.o governo ainda 
não foi apt•eaenta.Jo 1 

Eu o formular i N~o sei si o deva faz·Jr. 
Em t0do o caso, este requerimento não deve 

vir concebido nos termos gcmericos cm que tem 
sido annunciado ; é nccessario determinar qUe 
se proceda os estudos LJchnicos precisoS" para o 
sana .lo poder deliberar com pl~no conhecimento 
de causa. 

Eu comprehendo ató certo pontiJ que o nobre 
ministro tenha fiJo um certo aci:tnhamonlo oro 
int( rvir no dohale, porque, para fu.zel~o leal~ 
mente, deveria começar dizendo:-Nós DA:o 
podemos admitlir o projeC"to, e niro podemos 
admittil~o prin<:ipalm!)nte P"la razão financejra. 

Isto ó que o nobro ministro n.ão_quor dizcr. 
A razão :financoirJ., senhores, é que nós não 

estamos em circumstancias rle garanLir mais 
emprozas desb ordem, pelo menos, emqu::mto 
perJurar o actual affiictlvo esta-.lo do theaouro 
publico. 

O nobre sanador pob pNYincia do Minas 
Gcraes, qun enc.otou o debato, com o atilamentu 
de que ó dotado, poz o dedo na ferida; decL.rou 
que, com effeito, a objecção po.leria scn o estalo 
um ponco preca:rio do thesouro ; dias(} que r 1al~ 
mente o estado das finanças publicas ora dolo~ 
raso; comtudo diss3 quo S. Ex. o Sr. pt>esi~ 
dent~ do conselho nos cu relataria appellava 
para o desenvolvimento da industria, do com
mareio c da agricultura. 

Senhoras, os lei ~alavrõ•<s não podem iiludir 
a ningucm, e multo menos :1 uma assemblda 
como esta. Si o thosntro se acha nestc estado 
affiictivo, qae nós sabemos e de que nÕs_ dá 
noticia o documento quo ainda. não Ii, mas 
imagino q_ual soja, nós poderemos desenvoh·cr 
a nossa. Vl<la industrial, melhorJr as nossas fi~ 
nanças, autorizando despl'lzas como esta, que 
só podei"ão ser remuneradoras, e o serão, em 
um futuro muito remoto i 

Não; taes dcspezas n!Co nos trarão remune
ração nenhuma no prcsont•·, pelo contt•ario, 
serão um gravame para os cofres public01s, 
e nós nos vcromos obl'igados a recorrer a em~ 
prestimos sobro emprestimos, . até para pagar 
os juros daq uelles.. 

E' por t:sta razão que à. sagacidade do nobre 
ministro levou-o a encastellar~se no seu si~ 
lencio, foi porque conheceu que não p0(1ia 
dizer ao senado a. razi'to c:1pital; e Ueixou que 
nos emmaranhassemos nestas questões de ca
choeiras de Pirapóra e outras, que o nolr1·e 
senador, fo secretario,encontrou até na historia 
natural; deix:ou que a qu0st!ío tomasse essa 

direcção, e nlto a que devia tomar, a do conhe~ 
cimento do nosso estado financeiro actual. 
S. Ex. nã:o quiz dar esta vardadeira razão, 
porque era lançar sobre si, sobre seus collegas, 
sobre ~>eu pttrtido, a grande responsabilidade 
deste JosaRtrc nn.ciono.l. 

Sr. presidente, desta questão saem assum
ptos inlercssantissimos. O senado fez bem em 
quasi iniciar os seus trabalhos com uma ques
tão desta ordem, porque ass:m mostra que real~ 
mente se interessa. pel1J desenvolvimento do 
paiz. Não é uma luta esteril do politica, é odes-. 
envolvimento do uma região uberrima do nosso 
centl'o, região qne tem sido cantada por muitos 
poetas e viajantes. 

Ainda hoje o nobre sena.dor pela Balda pro~ 
curou reivindicar para si a gloria da iniciativa, 
que te,·e aquelle que rasgou a cortina que enco
bria o futuro daquello magestoso sertão. Mas 
eu dovo ser imparcial nesta tribuna. Não digo 
que o nObre senador não tivess? feito alguma 
cousa em prol da navegação rw de S. Fran~ 
cisco, mas aqui mesmo nesta caSa existe um 
collega nosso que quer reivindicar para si esta 
gloria. 

O nobre senador por Pernambuco, o Sr. José 
Bento, sempre tratou deste assumpto,e até uma 
vez aqui rl3feriu que, quando começou a sua 
vida. parlamentar, e se encontrava eom o minis
tro do imperio de então, o Sr. Maquez de 
Mont8 Alegre, este dizia-lhe logo:-jà sei, jd 
vem com o seu S. Francisco. 

En vi bem deste meu lagar que o nobrJ se
nador por Pernambuco estava ancioso por 
fazer um proteRto, reivindicando para si a su::~. 
parte de gloria. 

O nobre senador por minha provinda devia. 
te1• repartido esta gloria immensa com o nobre 
senador por Pernambuco ; não devia lêr só os 
seus relatorios de :1867 o 1868. · 

Nelles está a sua justa autobiographia a seM 
roelhunLe rcsvlito; ruas O nobre Sl'ln:ldor ror 
P0rnamhuco devia tamLom ser traziJo :i. uz 
neste debate. 

Eu talvez seja dos homGns publicas destes 
ultimas ánnos um dos que menos têm traba· 
lhado em prol (les'3a navegação, porque outros 
tomar•am a inlciativa ; com tudo, sou o primeiro 
a declarar quo ellu ó muito importante, e é 
necessario empregarmos os esforços para uti
lisarmos o meditet•t•aneo que prs-.uimos no in
terior do Brazil; mas façamol-o com tino, com 
prudencia. e dentro_ dos limites de nossas 
forças. (Apoiados.) 

Mas, dizia eu, o nobre senador historiando 
aquolles factos todos, memorando o que fez, ro
fet•indo- se à um pequeno vapor denominado 
PJ·csident~ Dantas que S. Ex. mandou con~ 
struir, vem nos dizer que a questão está hoje 
collocada em peior pé do que naquclla época, 
ha cerca de i6 annos. 

PorJm quaes são os culpados dessa desidiã, 
de':!se abandono, desLa estagnação em malocia 
tão importanLG ? 

f'Qis o nobre senador pela minha provincia 
não t·:Jm por veze.s dirigido os dcostinos do paiz; 
não tem occupado lagar nos conselhos da corôa? 
Porque razão não fez navegar alguns vã pores 
pelas aguas volumosas do S. Franci'>CO? Porqu(Õl 
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razNo tem consentido que. o \'apor Presidente 
Da11tas, por circumstancias certamente alheias 
á vontade de S. Ex., tenha. custa lo á pobre pro· 
Vinci a da Bahia uma somma fabulosa. sem re~ 
sultaJ.o pratico~ ~ã.o sei si V. ~x., Sr. l?resi~ 
dente, tüe pódo au:loha.r, é negocto de ma1s J.e 
200:000$. Somos nós os culpados desse llban
dDno 1 Ih ma'is Je cinco annos que o nob1·e sa
nador pela minh<t provinda dirige quasi dtcta
torialmonte os des~mos de seu partido; porgne 
razão n11o tem procurado Ja.r o desenvolvnneo.to 
preciso á. navegaçlto do rio S. Francisco~ 

Agora q uor S. Ex. que se lance tudo á. conta 
do governo presonte ; mas. nestu ponto tomarei 
a. def sa. do nobre ministro da agricultura; 
S. Ex nJro é tão culpado do ~escalabro actual 
Gm rrlação ao roallogro daquella navRgação; 
S. Ex:. deu agora um passo manlan lo uma 
commis!õlEO explorar aque1Ia regi~o no sentido 
de fuo. .ar-se alli uma n:weg~tção estavel. 

O Sn. H.n:rm.rQum n'AnLA (ministro da agri
cu;ltura:-Não foi só e:xplorar. 

O Sa. AFFONSO ·cJilL.So:- Remover os obsta.
eulos. 

O SR. JUNQUEIRA.:- A ql!est~o Gstll.va. pra
julgada, a provincia da Bahia Linha avocado a 
navegaç!o dQ S. Francisco em suas aguas ; 
P,Orquo não pros"'guiu i O nobro senador meu 
lllu~tre com provinciano nos deu a chave do 
enigma ; é a ta! chave que o nobrG ministro da 
agricultura não nos quiz aprP.SOntar em relaç!o 
ao Est:1do. O nobre conselheiro Dan tas nos 
apres·- ntou esiia chave em relaçlto á. provineia 
da Bahia.,-é o pessimo est~tdo das finanças da 
provinci.1, estado desanimador, creio quP. J.lO~ 
de-rei ach!tr em minha memoria as proprtas 
palavras de S . .El:x:. 

0 SR. SILVEIRA DA I\fOTTA :-Insolvavel. 

O Sa.. JuNQ:EIRA :-S.E:x. disse que tem medo 
de encarar' a situaçaa financeira da Bahia. 
Aqui foi o Sr. senador Da.ntas de uma lealdade 
perfeit1, na verd~de dove-se ter medo de enca.
ra.r a sHuaçã > :financeir3. da provinda. da Eahta, 
e é por isso que ells. não pede proseguil'" no do
.tignio encetalo de naveg-ar a vapor o S. Fran
cisco, com'l S. Ex. havia. doseja·lo. 

Mas, senhores, o parlamento, o paiz tôm o 
direito de saber quaes os rosponsaveis por se
melhanl·~ ost<tdo; o paiz tem o diroito d~ saber 
& razito por que a província da B:1.hiá está sem o 
menor rocut•a.o .financeiro. E' uma questão esta 
que não admitte 1•hetorica, é uma quostão de 
dados officiar~s. 

Tomai os relatorios da presidencia daquella 
provinda, examinai-os e vereis que nesses 
ultimos annos se aggra.vou extraordinariamente 
$ despeza publica e que a divida actual da B..thia 
ascende á enorme somma dG 8.400:000$; que a 
provincia. precisa annualmentl} de mais de 
600:000$ só mente para pagar o juro relativo a 
essa gran le quantia ; e a.hi está, portanto, a 
raziLo por que ae vem pedir o auxilio dos poderes 
geraes, quando aquella navegaçllo ,POdia estar 
sendo feita oom os recursos da provmcia. 

Po.is quando a provinc:ia. da Bahia, que- ha 
cerca de seis a.nnos não devia senM perto de 
2.000:-000$ e tinhtt. de receber uma. indemniza.. 

ctEo important • que ella. recebeu depoi'l'o, estã 
devendo 8.4:.10~000$, o governo olha in .i ferente 
para cato faeto 1 Quando se diz ~ « A Bahia 
tem sido mal administrada, sons pr si..! ·ntes 
têm esbanJ do extraodinariamente a fortuna 
publica, tem estado om ant.J.gonismo com a 
maioria tia assemblda provincial em uru paiz 
representativo, »- o governo fic:1. surJo e nos 
atira o riso do eacarn.eo 1 E' o que se dá na. 
Bahia, e entretarHo s J nos. vem pr! tir que 
votemos fundos gEm~oes para se :fu.zerem melho~ 
ramentoll que a provincia devia estar faz·~ndo 
por si. 

O Sa. SILVEIRA DA 1rfo1TA :-Sem duvida. 
O Sa. Jm;-QUEIRA -Sr. presidente, desde que 

entrei na vi.Ja puUlica tenho ouvido sempre en~ 
t•Jar e~te cantico- a navegação do S. Fran~ 
ci':lcO ;- mas sa:o a:;ntimeutos que nunca se 
pN<mrou e:fficazm"lntJ traluzir em realila1e. 
O nobre senador pin tou~nos as com missões 
recebidas UeUaLx.o de pallio. tL'Ou:xe ess:ts razões 
que servem p 1ra. dar IJrilho ao debate, mas 
que não servem á questão. A questão está coi
locada em um terreno essencia.lm •nt~J pratico, 
é o terreuo da h~galidade da cotuLt e de sua. 
possibilidade. 

Bem sei que não é a competencia que nos 
falt.a ; no actual proj~>clo a competencia é perR 
feiW., nisto estou ac órdo com o illustra lo se
nuJ.or de l\finM Geraes, que encetou o deba.te. 
O governo, em regra, deve ser o ini.eiaJor Jas 
despezas, mas ha casos tão cspeciaoe que es
capam á propria vigilancia do governo e que 
occorrem aos representantes da nação, casos 
que podem ser obje~·to dr.:. uma iniciaç:lo e da 
consequente approvação pelo parlam nto Ha 
ossa differeuç.l capital entre despeza e dr.speza; 
na genorali !ade~ a tlPoria verdadeil'a é que o 
repr~~sentaute da nação deve fisc:a.lisar o sev~ro 
emprego dos dinheiros publicas, deve fisca.Iisar 
a manutenção compl0ta da liberlade e da con-.. 
stituição 1 niio deve es~ar a esmo inicianlo des
pezas. 

O governo, collocado no centro dos negoc.ios, 
tem bons auxiliares, conhecendo de tudo, e o 
mais competente pan inicial-as; m.<ts não se. 
póde dizer que um deputado ou senador, conhe~ 
cendo por especi di 1ade a necessidade de tuna. 
certa despeza, não a poa,a prop6r e obter que 
seja aprrovada com o concurso de seus eollegas 
e do proprio governo : é o caso de que l!e 
trata. 

Nem se J.iga que. essa iniciativa da Ia. ao de-
putado ou senador póle levar o paiz ao abysmo; 
porque a iniciàLiv:t que todos eoncorJam em 
dar ao governo, muita'! vezes tem conduzido os 
paiz,;s a. grandes descalabt·os. 

VGJe o exemplo actual da França: aqnclle 
paiz que, ha dous ou tres a unos estava com suas 
finança'> tão prosperas, porgue razão as vê hoje 
eompromr:lttid1s i Foi principalmente porque o 
minis.terio dirigido por Mr. Freyc.inet fez vo .. 
tar nove milhares de milhões. de francos para 
obras com estl'adas dP ferro, cana.es.. melhora .. 
mantos de portos, etc. 

Fizeram-se em França canaes, Sr. presidente, 
qu"\, diz um celebre- escriptor da. Rev -sta dos 
Dous Mundos, nunca verfío passar por- suas 



SESSÃO E.M 9 DE .MAIO 87 

aguas uma só embircaçlío, e portos na. foz d' 
pequ~nos rios em que nunca entrarâ:o em bar~ 
cações de longo curso. Mas isso foi iniciativa 
de algum d 'putado ou senador 1 Não, foi ini
ciativa do governo. 

Portanto, a tbeoria apresentada om contrapo
aiç!to á. do nobre senador por Minas na:o á 
verda !eira. na. sua ~encrali lado; o deputado ou 
sena or -1cve ter miciativa em cert~J.B con
junr.turM, e na pr ·aente n!o f:.Ut.ava compr?
tencia ao nobr~ doputado por Minas que apr11-
sentou o projecto. O nobre s~nador pela m;nha. 
provincia, cuja ausPnci a momentanl'a deploro, 
pois desejava flUI'l estivesse presente , quiz 
traçar uma. especie de pl"ngrarnma, maw ·ma eco
nomia e nada de politica escabl"osa de im
postos l 

Fez-me impresslto e<:~ ta. phrase- nada de 
politica escabrosa de impostos. Nilo sei como 
pre entementa po.leremo~ sahir do cháos finan
ceiro em 9.ue estamos, S"m appell.a.r para os 
impost1JS. S1 se trat.1 de diminui!• d •spozas, os 
nobre senadores se oppnP.m, e é p-redso pro
curar rocurso.s Jilara as: despeza~ publicas. A 
situação .finaneetra. d;lS províncias é temivel i 
as provincia. estão com os ,aeus orçamentos 
desequilibrados; é indispansavel cada vez mais 
a. discriroinaçlo daa r 'D.,las proviu c· aos e -ge>
raes, e o governo nada nos aprosentou a e::tte 
res:peHJ. 

Mas o nobre sena lar pela Bahia fez um pro
gramma, dizr..ndo :-nada de politic<l escabrosa 
de impostos. Ora_ como ã que ao mesmo tempo 
que diz isto, S. E.x. quer que os poderes geracs 
auxiliem as províncias 'l Nào ~::ei como, sem 
lanç 1r m!o d·~ impostos, possa o g-overno geral 
chegar a este desideratum, 1 E' certamente dos 
impm:tos qun hão de provir os: recursos para 
!az_er fc~.ce a estas desp~za.s. 

Acho prudente, port:-tnto, que o nobre senador 
pela minha p"ovincia el1mine do seu program
ma estas palavr:ls, qne dão a entender que 
S. Ex. e absolutam~nte contrario a qualquer 
impn;.;t·) por- pequeno que seja. Eu tambem sou 
contrario aos impostos, Pm these, mas na. hy
pothese não ha remedlo senão curvar a cabeça, 
por 1ue o thesouro nã:o pórl!!! contar senão com 
est,~ recurso. Donle lhe virá a renda 7 Certa~ 
mente de impostos ou rle dons gra-tuitos :mas: 
julgo que o nobre sen·tdor n!!o quererá appelbr 
para a frenorosida.de nacional, nem é bow con
tar mutto com ella. 

Os inglezes fazem as suas desper.as, é ver
dade, ten lo em vi<>ta a situaçi!o annual, mas 
com impostos; augmentam ou diminuem o ín
comc tacc, conforme as nece.ssidales do the
souro. Mas infelizmenbJ nó.; nos achamos em 
uma situação ext:epcional ; não estamos como 
os Eslados Uni los da Amarica, onde é tal e. 
quantid 1de de Jinh~'iro no thesouro qne Jahi 
resulta um forte embaraço para o ministro da 
fazenda.. E' tanto o dinheiro qae tratam de di
minuir alguns impostos; lá. é que se póle dizer 
-nada. de politica escabrosa de impostos, 
porqll~ podem diminuil-os. MM ereia V. Ex., 
Sr. presi lente, que ainda assim, naquell~ pâiz 
ha. um grande partido que n[o quer diminuir 
impoatos. isto quando o ministro ,la ÍJ.zen.Ja diz, 
que os 100 ou 200 milhões J.e dollars de saldo 

no thesouro_ s.!to om embaraço, porque n!to têm 
m;-~.is casas fortes para gu ~r-lal·os. 

Estamos nós, porventura., nr•sta situação? Ao 
contrario, estamos em uma situaç1o embara
çosa. Os recursos do paiz- têm sido malbara
t·ldos i tem-se feito ob1·as imprudentes ; a nossa 
renda cresce sempre cóm os n.nnos; mas temos 
ain la uma grande divida tluctu tnte; estamos 
em uma situação affi.ictiva, como dizem todos 
08 documentos officiaes, e como naturalmente 
dirá o relataria do nobre ministro da fazenda, 
aprPsent;ado hontem e que, por isto, a.inda 
nã.o li. 

Pareceu-me, conseguintemente, vêr no dis
curso do nobre senador pela minha pr ,vinc_ia 
um certo desejo de antopúr-se ao actual minis
terio •.• 

O Sa. PRESIDENTE :-Perdoe-me o nobre se
nador; mas lembro que a questão está se de$
viando do seu ponto principJ.l. 

O Sa. JuNQUEIRA:- E' uma observaç~o 
apenas que faço, incidf'\ntem ·nte, porque o 
m~u fim, nesta discuss!o, é mostrar quEt es-
tamos em posiçllo tl'll quo nllo podemos dar um 
p::~.sso a respeito desla projer.t.o sem a infor
mação do governo. Tenho estado â el!prora do 
re 1uerimento, o, emqua.nLo este r·3querimento 
não a•1parece, estou fazendo estas oUs~rvações 
rapidamente par!l, trocar algumas id4as com o 
nobre senador i'J'lla Bahia a quem me tenho 
referid0, e para lllustr;tr a mim proprio, provo
cando alguns dQs luminares desta casa a que·, 
entrando na discussão, <:o mo outros jâ o fizeram, 
ainJa mr>Ihor a esclareçam. 

A minha perplexi Jade cresce. e realmente
vejo que o nobre Jenador peb. minha provincia.
n!o ec;tA de accórdo com o nobre senador por 
Minas Goraes, em um ponto que é importante. 
Parece-mo que quandu os dous corypheua 
desta situação estã:o em desaccórdo, ha pa.ra. 
nós outros algum sobresalto, porque, si se es
ta1,lelece nas altas reg-iões um:l certa divergen
cia, eU~ ameaça alcançar atá o nobr,~ mi
nistro da agricultura, que é um dos habit 1ntes 
do Olympo. Assim nos achamos 1-1meaqados 
de fio.:ar em orpban larle, ·!esamparados dessea 
esteios, e por certo não sei como d •va dar um 
voto com segurança, quando não vejo to la a. 
harmonia c to.la a coherencia no csta.io-m&ior 
do governo, para a felici iade e socego de nós 
outros. 

Corn estas obser~·açõcs, Sr. pre<:;idente, te
nho exhibido o mnu pent'lam"-nto, e aguar.lo o 
requerimento ; si l'lle não m~ parecer comple. 
to, en o comJ?lGtarei; porqne não que-ro Biril ... 
plo"!smente a mformaçio do governo com og 
actuaes dados exiEitentes nas seci'l'ta.rias, mas. 
estudos postnriores.. Por esta fórm1, li ,ito .. 
me ás observaçtiel!!l que fiz; como vi11 o senado, 
entran.fo da improviso nêste debate, peço .. Ih& 
deaculpa por tê-r--lhe oc·cupado a sua attençlo. 
(Muito b•ml) 

Q Sr. Henrique d• A vila (mi
nistro da agricultura) :-Reconheço to fa a 
competencfa do nobre senador pel ~ Bahia q,aG 
a.caba de sentar-se, par.'l dar-me liçõ"es d,'3 prati
cas parlamentares. Nlo sou novo em ídade, nto 
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o sou mesmo em politica, mas, até ha pouco 
tempo, a minha nda politica exercia-se na es
pherv. do municipio, até então limitava-se, 
quanJo muito, á pl·ovinc:.ia do meu berç1. Mesmo, 
pot•ém, na. pro-v-meia. do Rio 01·ande do Sul, e 
aind[l. ahi na p1·:üica da vida politica municip-n.1 
recebi as luzes neeess~rias para reconhecer 
que o nobre senador tem competencia pal"a mo 
dar lições, mas pat>a ao mesmo tempo dizer-lhe 
que n<'ío as posso aceitv.r. _ 

O nobre; senn.dor estranhou ()_ne um m~'>mbro 
do governo quase achava presente, ni!o tivesse 
tomado a palavra, até ao momento om que 
S. ·Ex:. fullava.. S. Ex. Mo devia estranhar, 
principalmrmte por11Ui9 foi S. Ex. que acabou 
dizendo :-n~o me bastam as informações do 
governo, quaesquer que s~am as quo pos-<~"n. dar. 
as que possa fornecer; nlío m11- -b.~.starão, ntlo 
me darei por satisfeito; eu pro1c.isarei de outros 
estudos. 

Já ve O scna"io que pela propria declaraÇ'liO 
do nobrG senador, o quo S. Ex. qutz fazer com 
suas palavras foi meramente Uma censura: n!o 
teve desejo algum d0 ouvir o governo, apenas 
como multo distincto membro da. opposiç!ío 
quiz apr.Jveita.t• o ensejo para lançar á conta 
do governo alguma cousa, por pequena que 
fosse, para dar.-lhe direito de cen.sur_ar. 

O SR. JuNQ.UEmA:- Está. enganado. 
O Sn. HENRIQUE n'A.viLA (ministro da a(ji·i

culwra):- Não aceito a censura; n[o se trata 
da projecto 1lo governo ; o govérno entr!:L nesta 
quGstão como qualquer memhro desta ca.sa; vem 
eselarc.cer....g_e tambcm, nU:o é sua propo<~ta, ó 
um projecto que voio da Ctlmi\I'n. dos dop11tades ; 
si o governo se mostrou silencioso, si o mi~ 
nistro da agricultura. não pediu a. palavra, é 
porque estava na mesma süua.çlb em quo se 
achàva o nobre sena.:lor pela Bahia, nacessi~ 
tava. de esclarecimentos. 

. O SR. JuNQUEIR..1. :-Devia dizer logo. 
·O Sn. HENRIQUE n'AviLA (mi1listroda agti .. 

cultura) :- Esso devia dizer só póde ser apre-
ciado polo proprio govel'no onlto por V. Ex.; 
quando o nobre snnador fót• ministro será tam
bem o comp~"~ente para s:t.ber quando t·Jnha de 
dizer as cous:1S ; não ó um caso forçado e nem 
se trata aqui do proposta do gorot>no. 

b Sa. JUNQUE!RA :-Nilo é qucst.ll:o do gabi-
u~ . 

O Sa. Hn:NRIQ.u:m n'AviLA (ministro da agri
cultu,·a~ :-Não ó; si o fosse, o govel'no tinha 
de acudtr de prompto, m:-ts ó uma queiltã'o mo
ramente administro.tiva. e o governo nilo tinha 
do entra!-" nell::~. com soffre_guidã:o, p-reciaava de 
esclarecer-se. 

Sr. presidenta, o nobl'o senador teve varias 
intuitos, tomando a palavra, e estou certo que 
ha. de sa julgar sa.tisfoit.o por ter abe-rto largo 
horlsonte n.o debaf.~ politico nos p-rimeiros dias 
de tt"á.balho da casa., S. Ex. accusou o governo 
e positivamente o ministro da agricultura, no~ 
tando gue elle tinha receio de vir dª'r ao sen&do 
!!~a opmifio inteira sobre o 1;rrojecto em discus
s!o; e a. razã'o, disse. S. Ex., e porque o ministro 
tem sobre sous hornbro#l, como t&m os seus 

collega.s, como tem o seu pat'tido, ·a gta.nda 
respons::tbili~Iade do estado desastroso das fi .. 
na.nça·:;. 

Essa important'~ proposição do nobre senalor 
nos levaria semanas, mezes e annos em dis
cussão; sa.bo S. Ex. perfeitamente bem t1ue essa 
questão tem sido rliRcutiUa ha muitos annos no 
parlamento o na imprensa. 

Quem tem, porém, a max.ima. responsabili
dado do estado d<?sastroso das finanças e da Í!!.lta 
de instrucçfto quP- se observa no pa.iz i 

Qual dos partidos teve o ma:x.imo quinhão de 
responsabiliJ.ade at~ hJje i Esta ô a grande 
thoso, e si o deba.te o permittisse, e si o Sr. 
pre:'lidentG do sena:lo o consenth;se, eu ·tambem 
poderia dizer d·J minha parte, q'lo o partido li
beral tom culpa,. mas culpa muito leve relati
vamento A qu.) cabe ao partido conservador. 

O Sn. JuNQUBIR.A :- Isto é um tanto contra 
as lois da physica. 

O SR. HENRIQUE n'AvrLA (min.istro da agri.._ 
cultura):- E' um grande debate que V. Ex. 
provocou e que. en não posso aceitar. 

Sobre a situação dv.s finanças das províncias, 
temos para e-x:plical-a. gt•ande causa geral 
que t"'m actuado sob-re ollas, é a esoa. causa que 
se deve att!'ibuir o seu mau estado. Essa grande 
causa que tratamos de remover; n[o ó dos maus 
governos q_uG tem tido as provin('.ias que vem o 
seu atrazo. A principal causa. desse atrazo vem 
de não termos ainda uma lei que distribua e 
c1assifique os impostos entre o Estado e as pro
víncias. E essa é que tratamos de elaborar. 

E' essa a principal razão, o todos sabem 
disso; po-rquanto, augmentando-so aa: nec<:asida
des nas provincias, e n:lo tendo ellas a renda 
nflCRssaria, hão de ficar na situação em que se 
acham; qual(_{uor que SPja o _governo, e po-r me-
lhor que seJa o administrador. Som t"ecei.ta, 
como hão de ser governadas e como podorã:o 
augmentat> e eng1•audecer-se ~ 

O Sn. JuNQUEIRA:- Malbaratam a r-.)ceita. 
O Sa. Ih~RIQUE n' A VILA. (ministro da a_qri~ 

cultura):- .rvialbaratam a receita ! diz V. Ex., 
e V. Ex. sabe o que ó o governo, conhece 
qua.es as sU!.l.S ex:igencias. Aquelles que deram 
o primeiro passo é a quem ca.be toda a respon .. 
S:l.bilidade d0 ficarem as provinciaa ~O e"stado 
em que cmfim se encontram. Aquelles que Cl"ea
ram as situações pera.ntfl as quaes nenhum 
administrador podia recuar, são os primeiros e 
~rincip~es culpados. As obra~ começadas, os 
planos estab,,lecidos, as grandos ambições das 
provindas levant.a.das pot> aquelles que nos 
praeedoram; como recuar, tudo estragando e 
inutilisando '? E vós quo organizastes os ele
mentos, como nos accusais como culpados ex
clusivos dos desastres'? 

o· nobre senador, o St>. conselheiro Dan tas, 
disse quo a situaçã'o financeira da Bahia, é de~ 
plo-ravel; que podia-se mesmo classificai-a 
como determinando a ins0lvabilidado da provin .. 
cia ; mas essas palavras do nobre senador n!o 
foram ditM om cansara á situação aclual. nem 
á. administração da provincia. E, poryentura, o 
presidente actual da. provinda da Bahia pOdo 
teJ.· refjponsabilidade quando a maioria da as~ 
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sembléo. provincial G do partido contl'ario ~ O 
nobre senador tem uma assembléa do seu par
tido, e vem accusar o partido con~rario quo telii 
ap~'nas o a.iministrador 1 

E' esto o caso em qui) notamos a. deficioncia 
da organizaçlto administrativa provincial do 
Actu AdJicional. 

UM Sa. SmNADOR!-A si~ua;ão liberal qu::dru
plicou a. divida da vrovincb. 

O Sn. HENRIQUE n'Av:LA (min;strodaagri
cultw·a): -Estou apenas rospondo:mdo ao nobr0 
senalor p~Iu Bahia, Lom a contra gosto, porquo 
são que-:;tõn::~ estas em que ontro muito con
strangido, porque tonlOS muito trabalho o mui
taa qu0stões a resolver. E si a~sim ó para que 
huvemo-; de perder t,~mpo com questõe..s velhas 
desacreditadas P"rant:: tolo_, ~ 

O paiz Ji está ~ausado do palavras, elle uão 
quer rucriroinações, que só tôrri servido pH-ra 
desacreditar o3 partidos. Assim quom provoca 
quosLü0s dcat:1 ordom, não faz, a meu vêr, um 
bom serviço ao paiz. 

O SR. JuNQUEIRA dá um apart·"-· 
O Sa. HENRIQUE n'AviLA. (ministro da agri

cultura):-Essa ó a situação d1~ reciprOcidade 
dos par~idos, nós qu ~ censuramos o governo 
quando ('stivi'mos em opposiç:to, agora qu~ es
tunoa no poder devcmo1 supportar a ceusnra da 
oppoi'liç.ã.o. Hoj3, poróm, t~mos camp-, ditr.:r..,nL·3 
par:~. as oppo~ições. Já não é o campo arUo o 
estragado da politica rias recriminaç~e~ o om·· 
qu"~ devem debat13r-se_ governo e oppos1çao. 

Censure a opp0siç[o a.o governo, verifique as 
suas f.lltaz, aponte-as ao p::~.iz, Gxorçn. a figcali
aaçã:o sob1•o ~odos os pontos, mas abandone as 
accus:1ções vagas, o aya~e~a. do ll.ccusa:r 

4 

co~ 
palavrõ~>.s, phrasea bowbashcas, que nada slgm
ficam senão esterilidade, falla de estudo, o só 
paixão. 

Na liquirlação final se saberá quem tem 
razlto. 

Pare~eu-me que o nobre sena.dor pela nahia. 
entrou no doba te com a:.-u espirita apprehensivo, 
porque aquella. grande obra do rio S. Francisco 
não ó tida por S. Ex. em grande conta. 

E por isso ó que, ref'r~rindo-so a.o _Sr. eonse
lhoil·o Dant~s, disso que era essa uma obra que 
considera um mytho, um thema p1otico, e razã:o 
de ordem para p:ttriotn.das. 

O Sa. JUNQu:mrn..-.. dá um aps.:rtG. 
O Sn. HENRIQUE o' A VILA (ministt·o da agri

cultura) :-Não louvo o procedimento Uo nobre 
senador, que devia ter feito todo o caforçJ com
pMi vel com a sua aUa. intelligencia o com os 
seug recursos para rlota:r o pa' 7. com a navega
ção daquelle rio que não aproveita só !i suv. p1'o
vinci::t., aproveita tambetn a outras o ao paiz 
todo, porque aceito inteira a bella phrase do 
Sr. conselheiro Dantas, ó esse rio um:1 riquis
sima. cinta do Imperio. 

Mas o nobre senador entendeu que devia ri-' 
dicularisar a opini~o daquelle nobro sen:1dor 
sobre ~ão importante fJ. u '3Stlto, e · eu tomo para 
mim a pl'l:rt~ do ridículo que a ollo póde caber 
por seu nobre procedimento a esse respeito. 

O SR. JUNI}UEIU. dá. umapar~o. 
V. I. 12 

O Sa. HENR.IQ.UE n'AV[LA. (ministro da agri
cultura) :-1\-Ias, Sr. presidente, me Jesculp::~.rá 
o senado di) me ler ommaranhado om quo'ltão 
que cu não 1levo disculir, mas tinh:;~, necessida'le 
do fazer algumas reflexões ás consura!IJ formu
ladas P''lo nobre senador. 

O nobre sena.clor achou que o ministt•o da 
:1.gricultur 1 est:wa silencio-;o culposamente, 
por C·:>vardia, porquo nã:o queria dar sua opi
nião ... 

O Su. JuNQUEIRA :-Por covardia, não. 
O Sa. HmNRTQU:O: n'AYILA ( minislro da 

ag1'iculwr~) •.. porque não queria confe;;sar 
que o püz está em m:i.s condições financeiras_ ; 
mas o nobre sena·for sabe melhor do q_ur: nin
guem qual é o estalo financeiro do p:tiz. Em 
que lhe prejudicava o mou silencio 1 

Porventura, era preciso qui) o governo 
viesse dizer desta trilmna que a situaçã:o finan
ceira n!'ío e boa., para. qne o nobro senador fi~ 
ca>se sabend•J J.eato facto? . 

Infelizmente não G novo este fa.cto. 
JJ. ha muitos a.nnos que G ist@ sabido. E 

ainda que não tenha pe1orado a sítuJ.ção~ bem 
sabe o nobre senador qu·3 não são b::>as a:> nossas 
finanças, e só o desejo de fazer uma censura, 
o podia levar a estranhar o meu procedimento 
neste momento. 

Mas não devia esperar do nobre s~nador tal 
procr;dimento. 

Mas. Sr. presidente, entrando no debate de
claro ao senado que na secretn.ria. da agricultura. 
o unico document? que encontrei relativamente 
á. desob.strucção do rio dJ.s Velhas, foi ore
latorio apresento.do pelo Sr. B. Franklin. Este. 
engenheiro fez estudos no referido rio, mas 
n:lo sobre todo elle; tomou por obje"cüvo as 
convouiencias da estrada de ferro D. Pedro II, 
marcou no rio das Velhas o ponto ondo eu. tem
deu que deveria tocar aquella eilltl·ada, a disse 
que desse ponto á foz do mesmo rio dever-s.e
iam fazer varias trabalhos quo numerou, 
organizando o respectivo 01•çamento quo com
putou em 2,300 e tantos contos de Macahubas 
a Ta"'luarussú. 

Mas o estudo feito por esse engenheiro, 
me;:<mo n3sse ponto do rio daà Vl"3lhas, a meu 
ver, 0 doficient'}. 

Ellc calcou quasi todo o seu trabalho sobre Oi! 
e~tudos do Sr. Li ais, tomando p_ara base os es• 
tudos feito.~ no rio S. Fra.ncisco. 

Ello mesmo o d'3elo.ra com toda a franqueza. 
Estudando a questão com estes dado.>J, con

venci-me d-7 que o governo n_ão tinh:J. dados 
sufficientes para resolvel~a., e que, pat>a se 
executar este projecto, seria preciso fazer-se 
novo;; estudos. 

Olil dado3.que possuo o governo não são suffi.
ciontes para se omprehrmder a obra. 

Não mB pareceu is~o facil e possivel como 
sustentaram os nobres senadoras qu~ apoiam 
o projecto. 

0 Sa. SILVEIRA DA l\ioTTA:- Apoiado. 

O SR. HENRIQUE n'A.nLA. (r.ttnistr·o da a!J'I'i
outtura) :-Mas, feit.os os novos estu·ios, ainda 
rcstat•á a grande questão financeira. E nosla 
occa.eião devo declarar : na:o augmentei o orça~ 
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manto das dos.vez.as no projecto que elaborei 
para o e:s:ercic10 de i884 a. 1885. 

No estado actual do thesouro ó necesa::trio re
duzi to las Ri dospezaa, só atLeudendo ·áquellM 
qne sito realmonLe imprescen li veis, pois só 
assim poderemos fazor as economias neces.sa
ria9, afim de equilibrarmos a nossa receita 
com a nossa despeza. Assim ó que, no orça
mento que vos será. apresentado, h:weis de ver 
que não augmento despoza, que n1o pt•oponho 
.obra alguma, que possa soffrer a-liamento, e 
si tiver a fortuna do ver cm meu pniz rMli
zadas as praticas lembradas ha pouco por 
V. E'l:. e, em primeiro lagar, pelo Sr. A:ffonso 
Celso, limitando-se o parlamento á sua grande 
misslto de .fiscaliss.ç!!:o, auxiliando ao governo 
com a sua iniciativa nos casos de omissão por 
sua parto; ei isso se dGr, estou certo de que, 
dentro t-m pouco tempo, t·~remos orçamentos 
equilibrados, porque o que é v~>r.iaie, como os 
nobr0g senadores sabem, ó que, pur melhor que 
organize o governo o orça.mento , por mais 
completa' l1Ue soja a collecção de dados que 
poss'\ fornecer, o orçamento ó depois comple
tamente r.:!organizado pelo parlamento, Esta 
tem sido a nossa pratíca, 

Sem renda, as provindas fazem exig.'ncias 
imperiosas, e n.lo se lhes podend.1 dar ató hoje 
a renda. de que neco~sitam para satisfação de 
J!IUas crescentes necessidades, os seus represen~ 
tantos não tôm podido recusar as suas exigen
cias. 

Eis a, jur-tificação do parlamento nas praticas 
seguidas. 

Si fosse normal n situação das provineins, 
·ellas re-correriam ao centro sómente nas 
grandes occasitSes, o se goyernariam naquillo 
que lhe::~ fosse prop-rio e excl11sivamente inte
ressante. 

Classifiquemos c distribuamos conveniente
mente a renda do Imporio, e dotemos as pro
vincias com a receita. a que tenham direito, 
em vista dos seus elementos de riqueza e pros
peridade, e o mal desapparecorá. 

Assim pois, penso qu• ntto podemos fazer 
dosp(lZl'lB com obra. alguma nova, que possa ser 
adiad&, emquanto o nosso orç-.amento n!o esti
ver, já. não digo cm equilibrio, mas em situa
ç5.o de não cau~:mr o abalo do nosso erudito. Fe
lizmente elle nlto tem até hoje perigado; feliz
mente o go.verno brazileiro ainda tem grande 
credito na Europa e em toda a partG; ma-:; de-
vemos ntto arriscar esse credito, e para is"o 6 
pre~:iso o mais que pudermos evita~ despez.&s, 
limitando-nos âquellas que forem tmprcsOlp.
diveis. 

Creio que tenho dado ao nolu·a Beno.dor as exi
gidas explicações, como me foi pos~ivel dar, e 
com franquez:1 oompleLa. Ja vê S. Ex. que o 
ministro da agricultura não tem receio de dar a 
sua opini!o j nem o porloria ter, porque trata
se de uma gnestlo em que n:Io pódfl ser feita 
offensa a mnguem. O~ nobr•es senadores por 
Mlnas defenderam com o brilh:lntismo de Rena 
talentos os interessas de sua provinoia, a fl.ze
ram-n'o por modo tal que, a[ eu po1lessR, como 
governo, aceitaria as suas opinitles, concor
rendo para esse grande melhoramento. Mas o 
qaa é verdade ~ que a. nossa situaçã'o fina:a-

ceira exige a maior cautela no emprego dos 
dinheiros pnblicos, para só gastar-se o estrict.a
mente neeeasario. 

E nestas condições, desde que eu como mi
nistro da agricultura tatuai como norma de pro
ee timonto não augmentar o orçamento Ja Jes
peza, senD:o com o improscin,Jivel, não poderia 
dizer outra cousa senão o quG acabo do dizer, e 
que nisto pro('odo cto mesmo modo por que pro
cetlo com relação a muitas outras oUras relati
vas todas ás províncias do Imperio. 

Sr. presidente, não sei si me escapou al
guma outra observação a que deva resposta ao 
nobre senador; devo, porém, 1leclarar a V. Ex. 
que, não tendo longa pratica de tribuna, 
achando-me affeito, desrle muito moço a~ó a 
itlade em qu·') estou, a dizer a minha opinião 
tal como a sinto, sem me ter habitu~Jo t~.o con
strangimento das estreitezas Ua tribuna p:1rla
mentar, sou muitas vezes levado para ond~ não 
deYeri3. ir. Por is.;o, si alguma p1lavra pro
ferir, nas discussões em que en~t·o, que possa 
ser considerada off.·n-;iva a qualqu~r dos nobres 
senadores, eu a retirarei, dando-a como não 
dita. 

UM SR. S:mNADOR:- Neste debale nã'o. 
O SR. 'HENRIQUE n'AviLA (ministro da agri, 

cultura):-Meamo no modo porque me expresso, 
na vehemoncia da minha phrase, não devem 
descobrir vont:l.de de molestar qu2m quer que 
seja, e sim sómonte defeito do meu tempera
mento. 

Por ora aind3. a rudeza do homem das frontei
ras do sul ha de incommodar os nobres collegas, 
do qne poço desculpa. (Nl!o apoiados.) 

O Sr. Diogo Velho diz q_ue, depois 
do que acaba de Ueclarar o nobre m1nistro da 
agricultura, deixaria do intervir no debate, si 
não julgasse do seu dever dizer alguma cousa 
em sustentação do parecer da commisstto de 
emprezaa privil8giadaa e obras pul11icas, a que 
Lema honra de pertencer. 

O nobre ministro disse francamente que o 
prol· ecto deve ser adiado ; o que foi um meio 
dip omatico de que usou S. Ex. para dizer que o 
projecto nã:o póde s~r approvado, o que importa 
a sua rejeiç~, que é justamente o que propoz 
a comm1a3ã:o. _ 

O SR. CRuz MACHADO : - Nã:o ha tal. 

O Sa. HENRIQu:mJu'AviLA. (ministro áa. agri
cultura)::- Eu dtase que o projecto precisa 
de estuJos. 

O Sa .r· Drooo VELHO diz que quem ler com 
attenção ·o parecer_ d·-l commisstto verá. que eUa 
se absteve de entrar n_a _questão da utilidade ou 
convenie_ncia das granàes obras, sobre que versa 
a proposiç!to. 

Limitou-se a parte pratica, e disse que con
vinha rejeitar o projecto, primeiramente. porque 
era difficil. senllo lmpos.'3ivel por parte do go
verno, a fl.scalisaçã.o dos capitaea empregados 
em obras da na.~ureza das do que se trata. 

Este primeiro fundamanto parecêra inad
misaivel, senão aUsurdo, ao ~obre senador pela. 
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provincia de Minas, qu~ onceLou o debate, e 
depois, ao honrado i 0 secretario. 

Mas quem e:s:a.mino.r.a. natureza dos trabalhos 
que a proposiç§o pretendo mandar' executar, 
isto ó, dasobstrucçlo dG rios e navegação dos 
mesmos, verá que s!o das mais difficeis na. 
engenharia. Fazendo pwte da comroia,ão de
emprozaa privilegida<J e obras publicas dous. 
profissionae3 tão distinctos, como s~o os nobres 
senadores o~ Sra. Otloni e Viriato do Madeiro~, 
o senado verá que o orador estava em muito 
bo:1 companhia para declarar quo a. :fiscalisação 
etfuctiva, real, verdadeira. dos dinheiros publi
cas emprPgados em Mmolhant.G,; obJ."a.a seria 
cousa dillicil~ senã.o impoasivol. 

Elles melhor do que o orador poderão do
mon.strar a procodoncta. das razões em que se 
fundou a commissã:o 1 mas baat.u. o simples co~ 
nhecimento que qualquer 1)rofano p0ssa t:.ol" 
sobre a natul"t:oza dessas obras pa.rn ver que roa I~ 
mente, ou o governo seria burlado na fisoalis~ 
dellas, ou a em preza, que as tomasse a sou 
cargo, seria illudida. 

Mas, o orador, á vista dos 3Xemplos que s~ 
têm du.Jo no pai~ póde do antemão asseverar 
qae burl:l.tlo seria o governo. 

Sendo assim, dit!\ o bom senso que o caminl>o 
a seguir seria. outro ; serh o governo mandar 
administr:.üivam~nte estudai"" al!l obras necessa
rias, tomando o ponto de plrtida mais convo· 
niente no rio das Velhas, arcar a despezr~. ne
eelilsaria parDo a tlcsobstrucção ifo loito desse rio 
e do S. Francisco, e depois vir ao corpo 
legi.s!&ttvo pedir os meios necessarioa: para a 
e:tecuç!Co dessas obras. 

A questãc do nave~açã"o ó outra.. Concluida 
a desobstrucçã:o doa: nos, tornados na.vegaveLs: 
os seus leitos, a quostão de navegação est.aria 
resolvida, nã:o sendo preciso privilegio, nem 
concessõos tão onerosas. como :o.a do projecto 
para 0lla. ~e estabelecer. 

Dosde que aquelb.s regiões sa:o tão ricas. e 
nellas abundam producto~:~ inlustria.es, população 
e riquGza<~, como se aprogó[t, os mr:dos de trans· 
porte appa"~"eceria.m por- Rl mesmos, nã"o falta
ria quem os qniz-e~Ne estabeleoor. 

Porbnto, é nvidente que o proj11eto está 
redigido do modo confuso, envolvendo a qoes~ 
tio de desobstrucç!l"o dos rios com a .da na.vega
çl"o, e resolvendo-a por que meio 7 Com garan. 
tia de juros sobre o c-a.p1t1l que a companhia 
porvAntura cmprogaS"Se: <'m -'nmelhanLe~ obrns. 

Não sa tratu. a·e obras o serviço cm meia duzia. 
da- leguas·; mas nmna ex.tens!E'o vasti:'JSÍma. de:sde 
o Sobrttdinho ató o. ponto na.vegavel, donde o 
governo fizer partir os estudos do rio Jas Ve
lhas. A fisealisaça:o de tudo isto seria uma 
cousa, como disse. a com.missãot di.ffieilima.~ se~ 
n!o impossível, o, o que mais é, sem resultado. 
O andor ji disKSr o caminho era. outro : o go
verno deveria primoirame-nta f'azer estudos 
sobre as obras, orçai-as, e assim ha.bilitaàõ vir 
ao poder legislativo podir os meios procisos para 
lova.l-&.'3 a. effeito. 

En.tretanb a osto res.peit.o. o sehado está. em 
completas tr.-,vas~ ha apenas o.rini15es de c.nge
nheuos exploradores, ou do vtaj:1..ntes que por 
alli tem andado, o qae fizeram rolator:ios; mas 

isso dista muito de estudos tachuicos, de orça
mentos e:u.etos par.1 as obras e melhoramento 
que são indispcmsaveis para se tornar nave
gavol o rio das Velhas, e varias pontos do S. 
Fr,mcisC'O obstrnidog pAlas ca~ho~ira~. 

Portanto, a commissão nã:o aventurou uma 
proposiçl'J:o irreflectida quando (lisse no seu pa
recer, como fundamAnto par':l. rejúção do pro
jecto, que s-endo diffi.cil, senão impossivel, a 
fiscalização do governo sobre o capital empre
gado na execução das obras d11 que trala. o pro
jr:Jeto, outro seria. o meio de levai-as a eífeito. 

O s.·~gundo fundamento do parecer da com
missão consisto em que Dlto consta iniciativa 
do proprio gove-rno pa-ra encet:J.r-se desde jã o 
melhoramento t.le qu0 tra.ta a proposiça:o em 
escala tão granJa, tanto assim que no ultimo 
Ol'çamento do ministerio competente, votado 
pelo senado, foi conceiido o credito d .. ! 150:000$ 
para a<1 obras d·~ desobstrucção sómente do rio 
S. Francisco, entro Jatoltá e Sobradinho. Esse 
segundo fundamento du pal'ecer dGu lugar a uma 
quest.ã.o abstracta 11ue não vinha a pl'Oposit.o 
no presente delJate sobre compotencia e inicia
tiva parlamentar ral"a assumpto dessa natu
reza. 

Cingindo-se a commissão a seu objC"cto, não
podia entrar n·~ssa quest.!ío, nem ha no parecer 
palavras: dando so possa inferir que a com
missão emittiu juizo s.. esse resp<1ito, nogando 
a qu:U1uer dos ramos do poder legislativo a 
iruciatlva. sobre o assumpto. Apenas como in~ 
formação 1leclarou elh não ter ha.vhlo iniciativa 
do governo, que é mais coio.petente para s.aher 
quanto p1S(le gastar e para indicar os meios mais 
proprios para exeCilç!Io de obras. 

FaltanUo essa. ini.ciafÍ\•a, e pel~J contrario 
havendo o governo, quanto ao rio S. Francisco, 
limitado seu pe,Iido no orçamento á. quantia de 
150:000$ pat•a desobstrucção desse rio entre 
Jatobi e Sobr.adinho. ó bem de ver que a com.
miss!!:o não podia. dar a quem nada P"'dia, 
isto é, ao governo, autorizando--o para. contratar 
eom qunm bem entenlesse: um. serviço que ia 
custar tto Ea:tado a. garantia de juros sobre o 
capital de(). 0000:000$000. 

O oradorpod•·ria entrar em maior de;;~envolvi
mento para. mostrar que o senado nlo deve 
appmvn.r a pr-1-posição, & que a commis.do pro~ 
pondo sua rejew!to procedeu com a lealdade 
que deve, porque a audiencia rlo go-verno e o 
adiamento da. proposiçlo até que: se estud9> a 
mataria, aão meros expedientes; o resultado 
oorã a condamnaçito da. proposição, e é melhor 
que os interessados sa.ibam que o senado rejei
tou semelhante meio de execuç~o, e que o 
governo assim advertido procure fazer o orça
monto exacto da obra e venha. então pedil" os 
moias necessarios. 

TuJo qmmto fót• marchar por outro caminho 
não terá o apoio do orador. 

E' enthus1asta do desenvolvimento daquella.s. 
vias de oommunicação, do que deu provaa 
quando ministro da agricultura no gabinete de 
i6 julho. Foi o orador quem ini.ciou a proposta 
pa.r;1. o prolongamento da. estrada de ferro D. 
Pedro II do Entre Rio3 ao rio das Vélhas~ e 
mandou realizar a viagem. do vapor S aldanlut 
J.f arinho do pont() em qtte se a:.eha.va até ao rio 

.. ..,.. 
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S. Francisco j mas, segundo o relalorio aprf'
sent.ado e que existe na secJ•eMrla d:l s.grl
culturo., essa viagem foi Lão difficil, apr.zar de 
ser feita na. occasirto d~s granJes enchentes, quo 
acredita que o Estado lucrará. mais_em Úl.z,•r por 
alli uma estrada de fer1'0 Jo que empenhar ca
pitaes em desobstrucções para a navegação da. 
um rio como aquelle, eriçado de diffil.'uldades, 
cortado de cachoeiras, com pouca ~gua duran to 
o tempo secco e com uma corrento de grande 
força no tempo das enchentes. . 

E' questão essa que devo ser esLudv.da pelo 
geverno, mandanlo péssoa compotente verifi~ 
car a e::x:iquibilidade da navegação e quanto se 
póde gastar com a desobstrucção. 

-É' sinceramente adheso á politica do,c; me
lhorarucmtos materia.es, de desenvolvJmento 
das vias de communicação, do aproveitamento 
de tu lo quanto poss:t directa. ou indirectatnf'nte 
augmentar a pro.Incção o a riqueza do paiz ; 
mas quer isso em termos, qtv'rque se executem 
as obras com e:s:acto conhecimento do que so 
vai fazer; quo nas circumstancias di.fficllimas 
em quo so a~ha o paiz não ao vlt impellir ·o 
governo, ji propr·nso a a.tll'ar-se ao abysmo das 
grandes dcspoza<t, a contratar trabalhos desco
nhecidos garantindo um capital de 6.000:000$. 

O Sr. Carrii.o não está rel!lolvldo a 
deixar passar no parlamento, qnando se di~cu
tem questões de alguma import:1 ncia, ~rincipio'! 
e idóas que entenJ.I) nito dever- aceltal', como 
suceede na presento discussão .. 

Infelizmente, votando contro. o projecto, e 
tamLem contra o adiamento, ach t-se em des
accórdo com os oradores que discutiram o as
srunpto, menos com o nobro3 miniRtro da agri
cultura, com quem ainda asi:Üm faz qu0stão cm 
um ponto do dout.·ina. 

Ouvio sustentar que o parla.mento não t•:lm 
iniciativa para ohra~. que isso se deve doixar 
ao governo. Na opinião do orador, esta dou
trina ataca a indole da ConsLiLui~·ão e o prin
cipio consLitucional, que dá ao parlamento, isto 
é, ús duas eamaras, iniciativa p:wa tudo, re
se-rvando para a dos dep11ta·los Juas especiali
dades, sobre impostos e sob1·e rllcrutameuto. 
Como, poia, justifiea~se o principio de qui) o 
parlamento não deve iniciar obras i Se fusse 
possivol encontrar tal justificação, estaria de 
facto transformada a nossa fórma de governo. 

Aos Srs. sanadores cabe grande responsabi· 
!idade !lela-q opiniões que omittem, e por isso 
não pó e o orador dei:xar passar em silencio 
ossa doutrina. 

Feita esta observação, diz que não vob pelo 
projecto, o vota pelo parecer da coKJ.missão. E 
sente nlto polar votar pelo projecto, vendo nelle. 
emp~•nba [os collogas que muito preza, mas 
confessa q_ne os não viu tratar a questâO sob o 
ponto de vtsta em que esper;1Va vel-a encarada, 
notando ao contrario que clla foi levada para 
a região da poesia, quando é uma questão toda 
pratica. 

Não contest:l. a utilidade da obra, mas haverá 
no Imperio algum rio, cuja dcsobstrU.cção e na
ve~ação não seja ulil1 A questão não pó-Je por
tanto, ser discutida nesse terreno. 

DizenJo· ·em aparte um nobre senador 'lua 
todos os melhvramentos no munJo têm s1do 
qualificaU.os de utopia e poesia, replica. o o1•ador 
que isso é verdade q nanto às theorias, mas n.!Io 
quanto a mclhor•amentns. R cita o exemplo do 
canal d·.~ Sunz, que até certo tempo se julgou 
impraticavel por se julgar haver úiffereaça de 
nível entre o Meditorranoo e o Mar Vermelho. 
Mas logo que os sabedores da scieucia reconhe~ 
ceram que o ni~·el entre os dous mares er•a 
igual, concluiu-se a possibilidade da obra, não 
havendo depois, senão a questão pecuuiaria, 
dizenJo.se que os sacrificios d3. obra não po
deriam ser compensadm; com vantagem. 

Si a Inglaterra se empenha para ter a maior 
parte da propriedada do canal, como observa 
om aparte um nobre sruador, não ó polo inte
resse p'Wttniario que dahi possa te.r, mas pelo 
dominio que lhe convem ter sobre o canal. 

O orador fu.llaudo aiuJ:l. da Inglatorra, diz 
qu'l muito preza essa nação, sobretudo porque 
ella em tod.1 a parte ó pela liUer.i.ade. contr"t a 
escravidão. proced0ndo sempre por mo ti vos os 
mait:t nohres. 

Voltando á qne<Jtão, diz que não duvida, que 
os sacrificios que parle o projr~cto venham a dar 
vantagem Ílltura; si a não derem em 50 annos, 
dal~a-ilo em SO,em 100 em 200 annos.Mas o que 
é pre{~iso é vêr si, nas condições actuaGs do 
paiz, convirá sobrecarregar o thesollro na 
verlm.- G.trantia de juro:;.-, qu·::l é sempre 
exeedida. 

ObF;erva. que o nobre: senador pela Bahia, o 
Sr. D<~.ntii.S, prôgou ha. poui'O a economia, mas 
pat'ecc-lhe quil S. Ex. o f:Joz um pouco tarde, 
po-rque, tendo sido ministro, embora tenha pra~ 
ticado a economia, é pro-la solidarioda !e minis
terial respon"lavel pr,los act,Js do seu ministerio, 
que encerrou os e.xcrcicios com deficit, o que si~ 
gnifica que não houve muita l"~l'C'vidnn.cia nas 
despezas. 

Ao nobro ministro d::~. ag·ricultura p·~d·~ o ora... 
dor, como seu· antigo amig-o, que não Se d12ixe 
conluzir pelo quo tom acont..cido até hoje, 
principalm~<nl(' no ultimo det!ennio. 

Não comprehen.-le, como se tem exceU.ido as 
v••rbas de. obras, haven lo rlous ministros a .fi.s
calit;ar, o da agricultar<~. e. o da fazenda, ordc
nando·se afinal a despeza. :por uma renda exce
pcional-billwks Uo thesoLU'O. 

O orador entra em largas considero.ções so
Lre a natureza dessas operações, e especial
mente sobre a emisslro de 16".000:000$ autori
sada no orçamenLo como antecipação de re
ceita. 

Adduz aindR-, em apoi0. das doutrinas l1Ue 
tem sustentado, os factos occor.ridos em França 
com os grandes melhorame-ntos projectados e 
votado'>, e cuja realização tem cornpromettido 
as finanças dalp.wlle palz. 

Faz ainda outras considerações de ordem po ... 
1itica e economica, e, dando a hora, termina, 
declarando gue voltará amanhã á tribuna para 
apreciar mau! detidamente a ma teria. 

Ficou a. discussão adiada pela hora. 

' -

-
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O Sa. Pn.ES!DENTE deu para ordem do dia. 10 : 
A mesma já. dealgnada, menos a. mataria quo 

ficou adiada, a saber: 
2• disc.uss~o das proposiç-ões da camarn. dos 

deputados : 
N. 107 de 1882, autorizando o governo a 

contratar a. desobstruc')lão e navegaç!to a vapor 
do rio das Velhas. -

N. 128 do dito a uno, relativJ. ao estudante 
Cicero do Vasconccllos Cosa r. 

N. 129 do moamo anuo, relaLiva ao estu.dante 
Joaquim Aggripino Monlonça Sim?Jes. 

N. 131 do dito anuo, relativa ao estudante 
Alberto Barros Franco. ~ 

N. 278 de 1879, autorizando o governo a des
prnder ató á. quanLia do 40:000$ com a inLro
ducçA:o d:-t. hena matt•ol nos principacs m<'~rcados 
dos Estados Unidos e da Europa. 

Levantou-ao a sesss1Xo ás 3 horas o 5 mi
nutos d<L tarde. 

5& SESSÃO 

EM {Q DE MAIO DE 1883 

P1·esiàencia. ào Sr. Ba1·lto de Cotcgipe 

SUMMARIO.- E.xrBDIBNTE, - Negados do Parani.
Discur~o e rorruorimen~o do Sr. Correia, DiseuJsG do 
Sr. Ueorl<[UO d'Avila ( mini~tro da agricultura)- Appro
nção.- Ordem do dia.- Do:~oll~tl·ucctto o naTogaç:fo a 
vapor do rio das Yutha~. Discursos dos Srg, DantaJl, o 
Junqueira Discurso do Sr. Fernandes da Cunha. Aui
amento do ruquorimcnto do Sr. Aff<Jnso Celso, por f,llta 
do numero pr~ra votar-se.- Matriculas do estudantes_. 
Adi amonto por falta do numouo p~Hrl votar-so. -Herva 
mattu..- Iliscuss[o o rcqnarimonto de adiamento Uo Sr. 
Corro ~a. AlUado JlOr falta do numero para votar- se. 

A's 11 horas Ja manhtt foz-se a chamada. e 
acharam-ao presento.~ 28 Sr:;~. senadores, asa
ber: Barão do Cotegipa, Cruz Machado, Barão 
de :Mam.anguapa, Lui:.:: Folippo, Barão de Ma
moré, Chichorro, Carrão, Henriqun d'Avila, 
Diogo Vdho, Paula Pessoa, Diniz, Barros Ba.r
reto, Junqueira, Christiano Ottoui, Conde de 
Baependy, Fausto do Aguiar, Visconde. do Bom 
Retiro, Bar :lo da Laguna,_ de Lamare, Castro 
Car:reira, Luiz Carlos, Correia, Dan Las, Nunes 
Gonçalves, Visconde de Abaetõ, Barão de Ma--
roirn, Jaguaribe e Viscond~ de Muritiba. _____ _ 

ueix:.aram de comparecer, com causa p:trtici
pada, os Sr$.: Sinimbú, Godov, Visconde Je 
NictheL'oy e Leão Velloso. ~ _ 

Deixaram de comparecer, l!lem causa p.'lrtici~ 
pada, os Sra.: Uchôa Cavalcalcanti, Barão do 
Souza Queiroz, Franco de Sá., Octavbno, Sil
veira Lobo, Silveira i\fartins, Viriato de Me
deiros, Antão, Ribeh·o da Luz, Saraiv~. Cunha 
e Figueiredo, José Bonifacio, Vieira da Silva, 
Martinho Campos, Visconde de Jaguary, 
Visconde de._Paranaguá e Vis_conde de I_>e_lotas. 

O SR. 1° SEORETAitiO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officioa : 

Do Sr. Pedro Le:Io Velloso Filho, de hoje, 
communicando de parte de seu pai, o senn.dor 
Pe,Jro Leão Valioso, que elle não pódR compa
recer hoje à sessão por íncommodo de saude.
Inteirado. 

Do fo soeretal'io da camara doS deputados, 
de 9 do c0rrcnte mez, communicando os nom~s 
das pessoas que compoem a mcsn. daquella ca~ 
mara. -ln te i I' ado. 

Do ministerio da agricultura, da mesma data, 
devolvendo o requerimento do engenheiro Luiz 
Teixeira de Bitt·3ncourt Sobrinho, relativo à 
construcção de uma estrada de feuo onlre a 
cidade de Alfenas,ua provincia do Minas Geraes, 
e um pont,, do liltol'al da d0 S. Paulo, acom
panhado das informações prestadas ácerca da 
mesma pretenção pelos presidentas das provin
cias de Minas Geraes o S. Paulo, bem C(!)UlO do 
protes~o que foi apresenta-lo áquelle ministerio 
por Agostinho Adolpho de Souza_Guimarães.
A' commissão d~ emprezas privilegiadas e 
obras publicas. 

Tendo comparecido mai<> os Srs. Teixeira 
Junior, João Aifrodo o Lafu.yette. 

Q·Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da antece lente e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvadR.. 

Compareceram depoifl de aberta a sessão os 
Srs.: Affonso Celso, :Mcira de Vasconcellos, Paes 
de Mendonça, Fernandes da Cunha e Silvoira 
da Motta. 

NEGOCIOS DO P A.RA.NÁ 

O Sr .. Correia :- Desde 9ue o go
verno entendeu dever collocar no d1scurso da 
coróa um topico relativo aos lamenta veis acon .. 
tecimentos quG se deram ultimamente na pro
vincia que tenho a honra do representar, altnra 
a qu·') aliás não chãgaram os acontecimentos, 
mais momento,;os, occorridos nesta córte nos 
primeiros dias de Jantíliro de 1880, tem de serre
servada p~ra a discussão da resposta a falia do 
throno a apreciação daquPlles factos, do moUo 
que mais convier. 

Isto, porém, não inhibe que ae solicitem do
cumentos, que para a exacta apreeiaça:o dos 
mesmos factos se tornem necessarios. 

Argue-se o relataria, com que o chefo Je po
licia do Paraná. fez acompanhar o inquerito 
sobre a.quollos acontecimentos, de ter sido offi
cialmente publicado com omissão de ur~a parte 
importante. 

E' o que consta de telegramma, publicado na 
Folha Noua do fo do corrente mez (lê): 

~ CoriHba, 30 de Abril. 
« O reb.torio do chefe de policía, publicado 

officialmente, nã:o confere com o original, occul~ 
tando-se nelle a requisição, pelo mesmo feita 
nestes termos: 
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« ConsLla.rando pela. gravidade do delicto que 
ha p~rigo de escaparem os delinquentes á justa 
puni.Qtí~, represento ao Juiz municipal sobre a 
co!l"Venrenc1a de sua prxslto preventwa.. » 

Devo supptn• qqn alguma cousa occorreu, 
com referencia à. pri~ã:o pr~ventiva, á vista 
do que encontro no Correio Paulistano de 
hontem, gua acabo de receber. Esto jornal, 
dando noticia do que se pa.s<;oa no tribunal da 
relação ácorca do hal;ea$-COrpus, requerido 
pelos mew.hros da com missão do commercio de 
CorHiba., assim se eYprimo: 

« Habeas-corpus.- Pe.rall.Ü:. o tribunal da 
relaç!o compareceram, hontem, os trgs mem~ 
broa da commissão do commercío de Coritiba, 
J?rocessados alli por causa dos acontecimentos 
Já conhecidos do publico. 

c. Fiz"ram-sé acompanhat· dos advogadoa 
Drs. P.into Ferraz e Anto11io Carlos. 

< O tribunal, d"pois da longo d\'bat.e em que 
tomaram pn.rto todos os dcse.w.barga.dorQs. o ad
vogados, concell~U, dc.finitivamente, a ordem de 
habeas-corpus a tolos os membros da commis.
são, prf'sentes e ausentog. 

« Versou a Uiscuss«"o soLrl} a incompetencla. 
do fôro Je Cor:itiba para processar os: membros 
da com missão por crime de seJição, tomantlo-so 
por fun.lamnnto os arts. 243 e 244 do r'agula
mento n. 120 de 1842 combinados como art. 93 
•la lei de 3 de Dezembro, o t:unbem sobre a; il
Ie~raiitla--te do acto _(lrfli'Jirlenciai cuja e:xecução 
era exigida, o que 1m portava, n!to o crime de 
sedição, por falta do elementos essen.ciaes, mas 
outro, si possivel fosse, afiançavel, e qu-e, por
tanto, na o autorizaria a pri!t!o preventiua. 

< Prova lo o· constrangimento illegal quer 
pelos docum.en~os, q_uer pC'la discussão, foi C0n
cedida a ordem unpetrada por maioria de 
votos. )o 

A' visLa disto, creio que o senado n~o recu
sará approvaçito ao requerimento que vort sub
metter ao s.eu esclarecido criterio, a ó o se
guinte (lê) : 

Requerimento 

c Requeiro que, pelo mi.nisfcrio d& justiça, se 
peça ao gov('rno cópia. do :ralatorio com que o 
chefe de policia àa.yrovineia do Para.ná remet
teu ao juiz municip:1 o irtquerito a que procedeu 
sobre a.s lamenta v I'-is occnrrencia.s dos dias 28- a. 
30 de Março ultimo. - M anocE Franc,.!co 
Correia ,. 

Foi apoiado o posto om discussão. 

O Sr. I·Ionriquo d'A.vila (mi
nistro da agricultura) :-Sr. presidente, o go
verno, por meu orgiro, ntro se oppõe á. passagem 
do requerimento, niro acha inconveniente algum 
em fornecer-se ao nobre senaJ.or esse docu
mento, ou qualquer outro que S. Ex. julgue 
necessario para. escls.recor-se completamento 
sobre os acontecimentos que se deram na sua 
provinda. 

Tem, pelo contrario, interesse em que os 
alludidos acontecimentos ao discutam com toda a 
largueza, plonamentc convencido, como ostá de 
que a respeito delles, n.!t'o fez [mais do que c.um-

prir rigorosamente o seu dever. Voto~·pois, pelo 
requerimento do nobre senador. 

Não havendo mais quem pedisse a, palavra, 
encerrou-se a discuss!to. 

Poe!.o 01. vo~us, fui approvado o requerimento-. 

ORDEM DO DIA 

DESOBSTRUCÇÃO E NAVEGAÇÃO A VAPOB. DO RIO 
DAB VELHAS 

Proseguiu a 2a. discussã:a da propo~iç~o da 
camara dos deputados n. 107, de 1882, antori~ 
zando o governo a contratar a desobstrucção e 
navegação a vapor :lo rio das Velhas. 

O sr. Dan-tas :-Poucas vezes, Sr. 
presidentG, tenho vindo occupar a attenção 
do s0nado, tão oonstrangiJamente, como. hoje. 
Achava-me ausente UesLe rccintú hontell'l, na 
occasião em que faiiou o honrado senador pela 
minha provincia; mas, hoja pela manhã per
passando o.':l debates do senado, li o discurso 
que hontem prof(• riu o illustre senador, e cahi 
das nuvens! 

S. Ex.. de certo não caroco, para comba
ter-me, de attribuir-me proprosições que nlto 
enunciei, isto seguramente porque fiouRse do 
mais em sua memoria, ou suas notas foram 
infiois. Emprestou-me cousas·, que eu não disse, 
e fêl-o com uma certa má vontade, quu ou não 
podia n!'lpet"ar do honrado senador. 

O S:a. JUNQ.UEIIU. :-Não aeeite. as infor
maçõJs do honrado ministl>o. 

O SR. HENRIQUE n'A\•Iw.. (ministro da agti~ 
cultura):-E era preciso· que ãu désss í:q.
formações ~ O nobre senador- faz-me nisso- unia 
offensa. 

O SR. D.A.....~T.AS :-Com assa apparente má. 
vontade ... 

O S:a. HmNRIQUE n~AVILA. (ministro da agri
cultura) :-Eu acho que é mais que: má. von
tade, é ató desejo de prejudicai-o. 

O SR. DANT AS ... eu só tenho ... 
O SR. JUNQUEIB.A. dá. um aparte. 
O SR. HENRIQUE n'AvrLA.. (ministro da agrt

cultura): -Não ha duvida, mas muito desejo 
da prejudicar o Sr. senador Dantas; niEo entro 
nas questões Ua. Bahia, e uã:o dei in.fol'llla.ções 
algumas:. 

O SR. DANTAs:-Nã"o era preciso informaçã"o 
do honraJo ministro, porque aqui está o seu 
discurso, é por elle que \'OU goiM"-me. Si o no
bre senador tem alguma r aclamação a fazer, é 
fazel~a em tempo, pois é ao seu .-l.iscurao que 
venho opp,)r um protesto, para nã.o deixar cor
t'Cr mundo tanta injustiça contra mim. 

O S!t. JuNQ.UEIR.!. :-Peço & palavra. 
O Sn. DANTAS:- Sr. presidente, o senado 

ouvm-me houtem, quando discuti este projecto; 
procurei ser claro, porque acho que é este um 
dos maiores deveres de quem quer oeeupar a 
attençlto J.os outros, e dizer com franqueza. o 
seu pensamento. Foi: assim qne, para chagai""& 
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ease fim1 dividi a questão em duas partes, a que 
se refere ao rio da..s Velhas e a que respeita á. 
navegação do rio S. Francisco. 

Sem oppól."-me à idéa da dcsobst.rucção do 
rio das V olhas. o que fiz foi informar ao senado, 
oom. documentos, que não foram por mim pt"epa-.. 
rados na occasião, mas que existem em relato
rios de anuas anteriores, o que já. havia 
sobro esse objocto; e como so trawae de votar 
por uma grande despeza, ou ponderei que n.«o 
era prndent~ fa:tol-o, porque a maior despeza, 
atLenda bem o senado, deste crodito devorá ser 
applicada ás obras de dosobstrllcção, porque 
quanto á navegação propriamente do Alto 
S. Francisco, nem para ahi vai. O sacrificio qu-e 
possa ser ncceasario é apene.s de dezenas de 
co.o.tos,·o quu comparado com ús milhares de 
contos, que se pedem no projecto para de:=.ob~ 
struc:ção do rio das Volh;;~,s, é cousa muito diffe~ 
rente. attenda bem o sena.do. Ai.n.da assim, não 
pedi desdo logo que se vot.assem fundos para 
acudir ú. na.vegaçã.o do Alto S. Francisco ; en~ 
tendendo Lambem que, antes de faze l-o, o sena,.. 
do devo ex.igir infOrmações do governo, e foi 
por esta occasião que mencionei alpns actos 
praticados por mim, ou como ex~prosidente da 
Bahia, ou como e:x~ministro das obras publicas, 
actos officiaes que importavam ~ara mim uma 
opinilo definida e compromottlda neste as
sumpto. 

O sena.d·J, porém, não mo ouviu seguramente 
pronunciar a palavra gloria e isto porque sei 
bem que a.s glorias só cabem ao genio. 

O nobre senador póde tel-as todas e elle que 
e:~; .. otficio reclamou as glorias para o honrado se
nado!." por Pe.rnambuco, tranquillisG-ae, porque 
eu não as disputo, nem a esse nobre senador, 
nem ao honrado collega a quem estou respon .. 
dando. 

N!l:o quiz e.ncheT-me de gloria, fui uma prooc-
cup~çA:o dema<Jíada do honrado senador para 
com a minha. pessoa.. 

Quando eu pon lerava ao sanado as difficul~ 
dadas financcm:1s, em que nos achamos, ponto 
este em qUe me paroco estamos todos de accOr
do, não -ha divergencia sobl"' islo, aventurei 
uma opinilto que me acudiu no momento. Disse, 
senhores, que a politica proponderante na n.etua.-. 
!idade devo ser a da. economia, ê da maxima 
economia, porque a politica.dos impostos é esca~ 
brasa. 
Es~, coruquanto imprescindivel, está isto no 

meu discurso, n!to poderá dispensar aquella, e 
sem oste meio de dirigir as cousas publicas~ 
não nos desempenharemos maie ou menos do 
grande dever que temos de con luzir o paiz a. 
uma situação fi,naneeira melhor, ou mais pros
pera. 

O nobre s~n&dor attribuiu~me cousas inteira
mente diversas das que eu tinha dito, como :(>Of 
exemplo que condemnei abaolutalllent<3 a. polittca 
dos impostos e que, portanto, queria a dos dons 
gratuitos ; mas que isso não era recurso com 
que se podo1sse contar. 

Ora, rea.Jmento eu não merecia do honrado se
nador tamanha injustiça, quero toda a loaldatle, 
por~ue somos homens que te.lliOB responsabili
dade perante o paiz e nos cargos publicas que 
temos occupado a occupamos. 

Não posso, pr)rtanto, deixar passar sem 
prompta rdfutação proposicõos desta natureza. 

Onde disse eu que não se deveria crear im
postos 1 

O honrado senador veiu com os Estados-Uni
dos, com a Inglaterra, .veia com o income tax. 

Mas nós todos acompanhamos estes aconteci
mentos. 

Os Estados~ Unidos e a Inglaterra fazem um 
contraste neste ponto. 

O SR. NuNES GoNQ.A.LYES:-V. Ex. fallou em 
economia como meio de debellar a politica 
escabrosa dos impostos. 

O SR. DANTAs:-Este incidente faz~me vol .. 
tar ao ponto que deixava, para agradecer ao 
nobre senador pelo ~Maranhão a justiça que me 
fez na minha ausencia. 

Duplamente agradecido lhe sou, assim como 
ao nobre D?-inistro da agricultura que tambem 
em seu drscurso reclamou contra opiniões 
~u~ me foram imputadas pelo nobre senador. 
Eu lher:~ agradeço. 

O Sa. NuNES GONÇALYES :-E' verdade; V. 
Ex. fullou cm economia como meio de Jebellar 
a politiea desastrosa dos impostos. 

O SR. DA.Nl'A.S : - O nobre senador citou 
a Inglatorra o os Estadoa~Unidos. Mas ainda. 
agora nos Est.aUos-Unidos qual foi o trabalho 
ultimo do congresso ~ 

Foi reduzir enormemente a tarifa das alfan
degas~ alêm de diminuir muitos impoR\Oil e 
supprtmir outros. Os Estados~Unidos tem l"e
duzido a sua divida, a eua enorme divida pu
blica em mais de mGtade, tem supprirnido ou 
dina.inuido illlpostos, e tudo ba sido pouco para 
dcbellar a gr.mde crise da riqueza naquelle 
paiz, rara tnr-lh!! mão, si aasim posso oxpri
mir--mG. 

A crise nos Estados-Unidos vem da riqueza 
enorme, fabulosa.. Não basta a reducção das ta.. 
rifas, não bastam a suppressa:o e diminuiçlto de 
impostos, não bJ.sta a grande amortização que 
já tem feito da sua divida publica: a riqueza 
assoberba. o Estado, o os homens que governam 
a União dizem que não sabem talvez o que hão 
de fazer coro t'1nto dinheiro ! 

No e:xercicio de 1880-1881, houve 500 mi
lhões do francos de excesso ; no de 1881-1882, 
700 m ilhõos_! 

E' uma COUfj:a assombrosa ! DI) modo que- o 
economiata Molinari, apreciando <ietidaments 
esse fado, diz : « Está me parecendo que chega 
a hora em que elles, para não a. tirar dinheiro 
ao mar, tet"ão de .supprimir ainda mais os im
postos, ou de fazer despezas extravagantes. E• 
uma situação que. conatitue uma verdadeira 
crise. • 

A Inglaterra por seu lado, o que é.~ Glaclsto
ne, em l874, t••vo o pensamento, quando a si~ 
tuação financeira mostrava-se prospera, de 
supprimir o income tax- e, em um dos seus 
mais eloqu"ntes discursos, elle disse: <E' um 
impost.o com que a· Inglaterra sempre conta 
para as crises. para as situações extraordina
rias ; mas, em condições normaes, é um im~ 
posto m!lu. que pesa principalmente sobre as 
classes médias.,. E elle t·-"ve, concebeu o pen .. 
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samentu atU J.G suppt>imir esse impo>~:to; não o 
f.~z~ ma-; annunciou que, na marchã. om que as 
cousas iam, chegar-se-ia a isso. Ktto o fez, re
pito; vieram as complicacõo>J oxlernas de que 
tolo o senado tom conhecimento, sendo a ulti
ma a do Egyp~o .. Pois bem; Chillors, actual 
ministro, successor do Gladstone e companheiro 
dello Jo mtni.s~~rio, na:o o foz. o adoptou uma 
politica inteiramente opposLa : reduziu, creio 
que a cinco pennys,é e-xacto, esse imposto; ma'> 
conser\·ou-o, e disse que a InglaleL-ra. nlto podi:,\ 
deixar de continuar a amortizat• a sua UiviJa, 
alvo· aUá'5 a que o governo desejava ardente
mente chegar; accrescentou, todavia, que com 
o plano apresentado, dentro de 20 annos, se me 
nlto engano, !27.000.000 sttH·llnos da divida 
publica seriam amortizados. 

Portanto, o nobre sena..lor, aUriuuindo-me a 
opinião a quo me tenho referido, e apresentan~ 
do a pollti(~a d::~. Inglateua e dos Estados.~ Unidos, 
com:~ que para esmagar-me, fôl~o com urna cer
ta confusão, que me impoz o dever do restabe
lecer nua seus devido~ termos a politica de;;;ses 
d.ous povos. 

O honrado sonador, deixando a qur:stão e 
atiro.ndo-se ainda a mim, quiz fazor~me respon~ 
savel por tudO quanto se tem paRsa1o, dizend) 
que, ha cinco annos, eu Uir1gi·t dictatorial
ment·.: os negocias politico~. Está no seu dis
curso (mostt·ando). 

O Sn.. Ih.NRIQUE n'AvrL.I.. (ministro da agt·i .. 
cullui'a) :-Isto não é informação. 

O Sn.. D..tNTA.S :-Por maior que seja a 
minha in.fluencia, ella nã:o poderá chegar a 
tanto. 

Senhores, de 1878 para cá occupei o govOrno 
durante dous anno~ ; estou prorupLo pHrn. dis
cutir todua o.s meus actoa c os do gabinete a que 
tive a honra. de pertenc.Pr, discutil-os do impro
viso, r.m qualqu"r occasião; ma~, querer~se quG 
eu responda por actos praticados por outros 
ministerios, embora. do meu partido, compostos 
de homl!ns ominentos, de intelligencia supe
rior, de capacidade demonstrada, G quorer-se 
atirar sobr.; a minha possoa uma odiosidade 
que não pólo estar na estima. cm quo crBio 
que o honrado senador rf1.6 t0m. 

Quândo governou o gabinete 5 de Janeiro, o 
honrada senaclor viu qual foi a minha posiç1to, 
nl(o hostilisei este gabinete, n~o lho creei 
nenhum embaraço, mas tambe1u não exerci 
sobre elle pr,):;:s;to alguma, como n.:ro a t~Jnho 
exercido nom sobre nenhum de meus CO-l'(:lli
gionarios, nnm sobro mous amigo~ ; clles pro
cedem como entendem, do mesmo mo lo que 
procuro zelar a minha autonomia. e o,rinilo, 
po'I'quo tomo sempre toda a responsabllidatle 
dellas. 

Ahi está. o acLual gabineL J, abi eslão os .sete 
ministros, ellea quo digam si já. lhes formulei 
algum pedido, ou lhes creei qualquer emba
raço. 

Tenho em relação ao gabinete a solid·.~.rie
dade politica i mas quere'l"em tirar ~ responsa
bilidade d·3 quem do direito para attral-:1 sobr~ 
mim, parque~ com que fun ~ E' uma. injuo;tiça, 
e uma injustiça qu·':! da parte do honrado se
nador mo constra.nge duplamente, po1·que _eu 

não a esperava :- S. Ex. tem conhecimento 
pleno da~ cousas public::~os, ó um dos homens 
politico~ mais act1vos, mais trab;:t.lhaJorc>l, que 
ac .... mpanha com assiJu;dade e inintcrror:upida
mento o~ negocias, e, portanto, não I;JO·;so at
trlbuir essa increpação 3. ignorancia d" sua 
parte: S. Ex. sabe, t:tnto quanto eu, ató onde 
vai a minha reapouaabüidu.de. 

Em relação á provincia. da Dahia, ci que foi 
que eu disse Y O quo vou repetir, poi'que não 
digo as cousas impensa•lamcnte, nem gosto J.e 
fazer r.;ctificações do que avanço. 

Eu disse quo tinha m~do de enc.irar para a 
situação finauceir.J. da Ba.hia, que era modo
nh:l.. Pergunto ao Sr. senJ.dor; disse alguma 
inexactidão ? Não é este o estalo financeiro da 
Br~.hia, como é o estalo financeiro de outras 
provindas, Pernambuco, pOI' exemplo ? E'_; 
eu na:o fiz mais do que consignar um facto ; o 
Sr. senador tomou as minhas palavras e atirou 
sobre mim a responsa.biiL!ade, como si fôl'a eu 
culpado dcssa. situaçã:o. Mas, é ir mui.to longe; 
e, todavia, o Sr. senador ainda não foi mais 
long,~, porqu·', graças ao Sr. presidente, com a 
sua autoridade, lembrou-lhe que aquelle inci
dente não comportava tamanho deaenvolvi
mento. Si. não fôra esta justa obserl'ação do 
Sr. presidente do sen'ado, ató onde iria, per
gunto eu, o meu illusLre comprovinciano ~ 

Não é propria a occasião para discutirmos 
este ponto; mas basta lembra. r ao senado que as 
difficulda los se aggravaram enormemente depois 
que a provinda ficou sem orçamento. 

O SR. HENRIQUE n'AviLA. (ministi'O da agri
cultur·a) :-Apoiado. 

O SR. DANTA.s:- Ficou sem orçamento por 
um lado e desapparl;lc•:ram por outro impostos 
provinciaes, que lhe d:wam uma renda, segundo 
mRlhor pó.le dizer o nobre senador, de 500 a 
600 cJntos. 

Or:t, si uma quantia destas, tint.da de cho
fra do orçamento do Estado, dal'ia lagar a 
difficuldados gra,•es para, por meio àA novos im
rostns, pr,enchet'-Se o deficit, que.difficuldades 
ní:to traria p:1ra a provinc1a ~ 

Senhores, nós temos a obrigação de ver as 
cousas e censurar a q nem mereça censura, mas 
não ••• 

(lia diver·sos apartes.) 

Este facto só por si creoü para a provincia 
da Bahia um estado terrivel, desapparecGram 
os impostos, qu'"' da..vam centenas de contos, a 
desp·"za conünúa, os serviços sã"o os mesmos, 
as obrigações duplicam, os recursos diminuem, 
qual a consequencia 1 

Para o individuo; que, não tendo recursos 
para vh·er, foas3 buscai-os nos conLinuados em~ 
prr'f'ltimos, dar-se~ia a fallenciá, e a bancarota 
para o Estado ou para a pi'ovincia. 

NestG caminho a consequencia, não havendo 
remedia prorl'!-pto e cfficaz, é. a banc[l.rota; 
não t•nho duv1da nenhuma em d1zel~o. 

O Sa. PRESIDENTE : -RGcommendo ~o nobre 
senaJor que as observaçõGs sobre os incidentes 
sejam tambern incidentes. 

• 
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O Srr. DANTAS:-Mas V. E::r:. vê que eu tinba 
o devor de oppór prrr agora esta contestaçito;_.e 
termino dizendo que o illm!tl'e actual prO,o;i
dente da provi.ncia da Bahia, no j'uizo justo dO 
nobr<3 senador pn.ra quom appei o1 e no jui:zo 
de t.odo$, nlto J?óde ser accusado pela minima 
falta de econom.ta; tom sido um pr.,sidente se
veramente econom.ico. 

Sr. presidenLe, ou nito quero ir adiante; mas 
o sem,,~to vê que predsava tirar de sobre meus 
hombros este p·~so enorme, que, com a maior 
despi,...dn.de, o nObrv senn.tlor atirou-me. 

Nito carece disso para esmagar-me. 
Eu sempre fui, sou e serei a:Imlralor de seus 

merecimentos. 

OS~ .... Junqu.eira:-Sr. presidente, 
fui eu guem agora cahio das nuvens ao ouvir as 
propostçl'íl1s do nobre senador que acaba de 
falla.r ! 

Pois eu, que tão lhana, innocenternonte mes-
mo, tratei liont~m desta questão, procurando 
demonstrar que estava ~m gra.nde embar_aço 
para dar o meu voto, visto como as informações 
apresentadas na tribuna eram contraditoriis, 
e o govoi"nO manLinhl::lo-se em um silencio abSo
luto ; eu, que ref·~ri-me ás opiniões do nobre 
s~na.dor, h~nra.ndo-as. elevando-as, podia acro.;. 
düar rtuo LLvesse lançado sobro os hombroa: de 
S. Ex. um grande p""'an, de que houvesse 
mister exonerar-se hoja, porque não podia sup
portal-o ? l 

Sr. presidente, quando eu tratei da nave
gação do rio S. Francisco, que é corta
mente um assumpto do alta importancia, em 
que p0zo ao nobre ministro da agricultura, que 
hontem nos disse <!J.ue tinhamos negocias in::l.is 
serios, mais graves de que nos occupassemos, 
quando eu me referia a essa navegação, tinba 
necessidad) de SOL' fiel à historia ; e por hlso; 
nll:o ql.l'}rendo negar as glorias do nobre se
nador que acaba do fallar, glorias que estão 
estampadas nos seus mr;,moraveis relatarias de 
i8ô7 e 1868, eu não podia Q.Qix:ar de mencionar 
tambem o nome do illustre senador p•·la pro
víncia de Pernambuco, que em outros tempos 
tinha feito J.ossa navegação a sua delenda 
carthago. 

Em que, poi~. fiz a mflnor offlmaa aó nobre 
sena·lor pr>la minha provinci:l; 0m qun obscu
reci a sua gloria, qun1·enJo associar a. clla o 
nomn rle um antigo c 'Provedto servidor do 
EaiKtdo, que tinha llcclara -Io aqui por Vf'Zns 
q_ue a nave~çl<? daquclln grand~ ri.o _tinha 
s1do o seu pnnc1pal fim, a sua pr1meua prn
occupa~ão, 0m muitas lt'gisla.Lu-r~s ~ 

O nobro S8na:lor sabe que ou nem de longe 
pot1a. to·r o desejo de molestai-o, nem de 
mar('a.r as suas glorias ; si porventura me 
encontra nesta tribuna, muitas vezes diacu
tinJo com S. Ex .• é pela grande importancia 
que eu attribuo a sua p(1a:soa. 

S. E:x. conhece o proverbio chim:- As 
grau los torres projectam grandes sombras. 

Portanto, este faCto não póde passardes
apercebiJo : S. Ex. projo'>cta sobre mim e 
sobre muitos outros Ulll4!L gran le sombra, e nós 
não por lemos deixar de elevar as vistas -para 
conhecer o monumento. 

v. I 13 . 

E' por isa-o que o nobre senador me encon
tra muitas vezes diante ,te ai; mas isto, longo 
do ser um~ contra li ta, é. uma homenagem aos 
seus s':rviçoa, uma apotheose á sua glo
ria l 

Depoi.; S. Ex. sabe que ha as-surnpLoA c 
acontecimentos que dão glorias pa-ra muitos. 

A honra e gloda da navegação do rio S. 
Francisco podem cahe1• ao nobre senador, coroo 
ao nosso collega P"la provincia. de Pernam
buco, o Sr. Cunha_ Figueiredo, como a muitos 
outros estadislas, porque ella é um tecto vasto a 
que todos se podem acolher. 

Quantas vezes auccessos que occupam a atten
ção do mundo são repa.rtiJos entre varias 1 

S. Ex. sabe que nos tempos modernos não ha 
acont(lcimento maia importante, e que tenha 
tido mais influencia sobre os destinos do mundo 
do que a guerra franco-prussiana, c no em tanto 
a glOria. dessa guerra foi dividida por muitos. 

Qun.ndo pelos principes e reis da Allcmanha 
lhe foi offe1•ecida em Versalhes a corôa de im~ 
perador, o rei Guilherme em um grande ban
quete dirigiu-se aos principnes cooperadOres 
desse grande facto, atLribuindo-lhea. a gloria ; 
não attribu:o-a a um só. dividia-a por varios. a 
disse : « Levanto um brinde a vós,Conde de Bis
mark, que p-repat"astes de longa data este acon
tecimento, a vós Von Roon, ministro da gUerra, 
que aguç.astes a espada, e a vós de MoltktJ, que 
a dirigiste . .; brilhantern·~nte 1 » 

Nessa occasião foi a. gloria dividi -la pelo 
grande imperador entre ('SSCS tre~ principaes 
personagens, e a gloria de um não ficon obscu
recida p"lla de outro. 

A gloria de Cesar se div:id('. com Labit'no, a de 
Bonaparte eoro 1\Iassena, Augereau e outros. 

Da mesma fónna a gloria do nobre senador, 
com relação á navegação do rio S. Francisco, 
não pór1e fica-r obscur('cida pela citação qur, fiz 
do nome do honrado senador pela provinda de 
Pernambuco. 

0 SR. DANTAS : - Quo duvida ! 
O SR. JUNQUEIRA:- Portánt.o, em que offendi 

eu ao meu nobre colloga, associando o seu 
nnme a.o daquelle illustre senador, que o aula
cedeu no assumpto ~ 

Mas eu me queixo não ê do nobre senador, é 
do nobre ministro da agricultura; o nobre se
na.dpr tomaria as minhas palavras como as da 
um amigo,na:o lhes attribuil'ia má intenção, mas 
o nobre ministro da agricultura é que, tendo-se 
fechado hontom em grande silencio, e sendo 
dello arrancado pela minha intervenção, talvez, 
em um momento de mau humor, attribuiu-me 
intenções sinistra~ em relação ao nobre scma-. 
dor. Disse que cu tinha p1•ocurado ridicula
rizar as. opiniões do nobre senador em rehção á 
navegação do rio S. Francisco. Em que ridi~ 
cularizei eu essas opiniões 1 Si assim fosse, essa 
censura recahiria sobre todos aquelles que têm 
procut"ado favorecer a navegação áaquelle 
grande rio- que, comtudo, ainda não tem na
vegação a vapor. Cahiria sobre todos ... 

O Sa. DANTAS:- Sobre V. Ex. mesmo. 

O Sa. JUNQUEIRA ••• que de longa data têm 
procurado dobr aquella região com estradas de 

-·i:.i 
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ferro, n.s quaes não têm por fim tamhemsonão 
a.eoroçoar a navegaçfto fluvial. 

O nobr,} ruinistro esta. v a, por con<Jeguinte, 
na occasião tomado de um mau humor, e 
por ia'\o procurou indispor o hum.ild · orador 
que orn ee dirge ao eena lo, com o nobre sena
dor que SEI tinha momontane:.~.mentl3 retirado 
deste recinto. 

E aiuda hoje S. Ex. a.cr.:roscentou que eu 
nlEo quiz sómonto demonstrar uma certa má 
vontade ao nobre sena lor, qui.2 mesmo prejudi
cal-o. Mas cm que 1 Ern que posso eu prnjudi
car ao n0bro senador com a.s simples e llua.si 
rasteiras observações 'i ue fiz hon ·em? O nuln•e 
.senado!" tem diante de si um campo imrnenso, 
tem gran lese legitima.'l a.~pi.r:tçõ~s; pois estas 
aspirações podem ser •'OOtJ·ariaJa.s pda::~ ub-er
vações que fiz hontem re1ativamenL: :i nave
gaçã-o do S. Francisco o _a dosobst.rllcção do rio 
das Velb<..ts, sem se mostrat• quaes os. ponto.'! 
desse rio q ua d~>vem ser desobstruidos? Não. 

Eu é que po leria onxergfl.r nesse procedi
mento do nobre mini"Lro uma certa m3.nobra 
tendente a pô.·-me fóra da;; gr.tças do nobreS'!
nador pela Bahia, aprnximando-so, (~ntr.~Lanto, 
S. Ex., porqno, P' lo"! boo.~OIJ que correm, pelas 
cousas que dizem, não ha. entente cordiale 
entre o nobN eunaJor p,-.Ia minha provincia e o 
actu, 1 ministerio. 

Serei eu a mataria prima para dmentar essa 
alliança; quasi tJUG me resigna.rh a este triste 
papel, porque parece-me que o paiz ganhava 
muito. Eu desapparecoria, m:rs a unilto entre 
o nobre s·,na Jor pela minha provincia e o mi
nisterio ficaria cim-"-nt ala em b::r.se muito solid·t. 
Si é este o eacri:ficio que o nob.·e ministro prn
cisa de mim, estou pro upto a fazei-o ; restabe
leça-sn _a paz n~ igr-ja d'Elvas, a1nda quo .-eJ• 
sobro mmhas ru1nas. 

Não B"'i qu:tos sn:o as intenções do governo ; 
mas, si sito cs~as, o nobre ministro d:.~. agricul
tur<l (que d"clarou hun1em não ter gr:.tnde pra-. 
tiea do systema pat'lamr>ntal", conh··cpr apen!L'l 
seu municipio f,·onteit·o), revelo·t-se um grande 
politi<'O, um di •lomat3. tinis ;imo,aprovei tando-se 
de minha inter-vonç.1o casual nesse dcba.tu para 
cimrntar- a a!Iiança com o uobt•e senalor- pela 
provincia da Bahia, que é certamente uma das 
grandes <"Olumnas d:A situação actual, tl assim 
pre1•a.ra~ para o ministerio um· caminho d · 
rosas, afim rle que continrw a felicitar este 
pobrr1 paiz, chegando ao resulte~.do dQ não haver 
nas fileiras de sou partido a menor di ver
gencia. 

• O nob~e ministro da agricultura n!ro é o rude 
frontrdro, como elle se chamou, nlio é o homem 
que cst:ll'a em um canto do ImpArio suppor
tan to apenas os rigores do JJ inuano. 

E com effi!ito. Sr. pr(>sidonte, S. Ex:. veia de 
repente d · sua provtncia <!-rrnado como Minerva 
sàhio do cerebro de Jupiter i eh, ga.ndo a esta 
cOrte, imm(\diatamente dr•cretou tuJo quanto 
podia decretar para a s11a provincía ; em um 
só despacho r<Jsolveu tudo. Isto foi um grandn 
resultado, porque nos ne~ocimi publico."! a-té 
aqui se censurava a morosidade dos despachos; 
agora· não, não ha vap.•r, nito ha dnctrlcidade 
mesmo que possa acompfl:p.har a celeridade com 
que de uma só vez se decretam obras que vêm 

a importar em muitos milhares de contos. 
Fl.1ue1 tomado de uma certaa.Jru:rac;ão por e~se 
fadot e agora estou vendo que não foi um 
fado oriundo do acaso; o nobre ministro tem. 
uma finura extraortlinaria. S. Ex. não só re .. 
soh·pu essas questões import,wti-simas e tem 
resohido outras de que oDiario Official nos dá 
noticia, como a~ora me quer mctlquistar com o 
nobre senador pela minha proYincra.. 

O SR. DANTAs :- Não cre~a nisso. 
O SR. JUNQUEIRA:- Di-so me queixo; ma.a 

si, porventura, o nobre ministr-o tem ror fim 
cimenl ,r a allianç_a entre o nobre sena.lor e o 
governo, estou :{lrompto a dedarar-me, por 
assim dizer, victlma dessa comb:nação. 

O Sn. CoRREIA!- Vamos vêr o qu-e elle com 
sua finura con.,eglle dl) nobre senador p9la. 
ll:ihia. 

O SR. JuNQUEIRA.:_- Ora., Sr. pr,~s:deute, 
eu qu 1 fall á d-!pois do nubre sena ior pela mi
nha provincia, nito podia deixar de toruu.r om 
consideração algumas d 1 suas obser'l:t~õrs,_ e 
por isso ref··ri-mc á questão de uma especw 
d<.l programma q U<3 S. Ex. tinha aprB~·m~ado, 
o prog-ramma de waxima economia e de hor·ror 
á polil-ica escabro::>a de impostos. E1u que, 
pois, poderia cu magoJ.r o melindre do nobre 
senador, rofwindo-me a esS"as sensatas _ o'>ser~ 
var;ões 1 ApeDIIS .Iiscordei em que não se po
dia e:.tabel ~cer como pr·ogramma a não apre
sentação de algum imposto, porque nosso 
actual estado financeir0 é ta.L que não e pos
si.vel. •• 

O Sa. DANTAS:-E' isso mesmo qué eu 
disse. 

O Sa. JuNQUEIRA .•• que o Brazil con.;;erve 
seu cr••dito, si porventur~ não augrnentar sua 
receita. 

O Sa. TETXEIRA Jurnon:-E' uma verda,le 
qu·1 ó necessari.o repetir. · 

O SR. Da.NTAS ;-E' o que eu disse. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Aindachamo a atLOli.Ção 
do sen 1Jo sobre o que disse o nobre mini.;t.ro 
da agricultur-a. 

S. Ex.. tl"at mdo desse ponto, disse que não 
podemos aspirar a collocar nossai fina:1ças em 
um bom p4. m v=; que devemos aspirar a quo o 
cr,:·d to do Braz~ s·~ 1 estabeleça. Isso é muito 
grave: parece que não se trat..~.já de equili;1rar 
o orçamento, trata-se do restabelecer o Ct'edito 
rlu Imperio, credito que nunca esteve em jogo, 
que nunca soffreu a menor quebt'a. 

P(•rgunto ao goveJ•no : chegámos já ao ponto 
em qw~ o credito do Brazil no intel'ior ou no 
exterior tenha perdido seu brilho, L••nha des
cido da posiç1o {'m que estava? As palavras do 
nobru min. stro da agricultura auturiza.m a crêr 
qne sim. O emprestiruo ultimo, realtza .o em 
Londres, foi feito com (1uebra de nosso cre
d to! Si já chexãmos a esta posição, então, Sr. 
presi.dente, está tudo perdido, 

Eu acr ,ditava que nosso. credito estivesse 
intacto, <..J.U'l apenas tinhamos difficuld:u:lei fi
nanceiras no interior; mas o nobre mini-trojá 
não quer" isso, já. concede que as di.fficuldades 

-.. 
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~~"~ 'do in;;up0raveiq, quGT" apenas vêr si ó possi
vel restu.bclecQI"'O credito ! 

O nobro sena·lor rwla Bahia mosU"ou-se aiula 
aga<;tB.do por eu t•~r :!]to qu0 S. E:r:. era om 
grau le parte responsavel pela. falta de. . uave
gacão no rio S. Franctsco. visto como ha 
algun8 a unos seu parti ,o ,t;rige os da~tlno" .lo 
paiz e S. ~x. ex reG sobN css:~ partido uma 
quasi dieta ,ura. Cr-,._..io que cu não d ase dieta
dura, rt;:;ei J.a e:xpr•"ssão - quasi .tictaturial-
mcnte. · 
Qu1~m tem s0gui ~o o;:;: acontecimentos dc;:;:le 

1878 at0 agora sabn qne a int••r\'enção do nobre 
sena or no govrrno d ') seu parti lo km si iO 
decisi.va; ora, quem tem unu int ~rv.;nção .eci
slva. durante tantos annos oxr>rce dictalura. 
O nobr•' sena lo1" não pódo .!emlltir de si essa 
intervenção constante n act va yu-, tem tiJo 
na:; d !Cl~Õ-JS qu" seu parti lo t)lll tomalo. 

O Sa. DANTAs:-Er>tá enganado. 
O Sa. JUNQUEIRA :-Tomn o nobre stma:lot", 

porl.anto, a sua responsabilida l<_l; as"'':m como 
não lh·· qur-ro desmer •cPr as glorias, tamb ·m 
des jo que S. E:t. c:rrr.'gue com a responsabi1iR 
dado y_ue lhr! cabe. Par,-1. o rio S. Francisco 
apf"lnas foi ultimamente uma com missão explo
ral<~ra ; o qu ,_ a este r11apeito n•·str·s ultimas 
annos so tem passado, ó obr.t vo~sa. 

Portanto, n~lo (1ueira o nobre senador arre
dai-a rle si, desde qu•~ S. Ex. telll no seu par
tido uma influencia- qoo.~i dictatol'ial. 

0 SR, DANTAS dá aparte. 
O Sn.. JuNQUJtiRA :-0 nobre senalor Ji;;se 

qu11 t"nhl). até susto om encarar o estado :finan
c.eiru da Bah·a ... 

0 SR. DANTAS:-E' exacto. 
O SR. JUNQUEIRA ••• e cr~io ·que esta opi

ni.!to ó muito vorlaleira; maa é preci.,qo qu"l o 
nobre sena Jor não esqueça. que este r>sta lo 
affl.icLi\lo não ó de muit 1S annos, é oriundo de 
factos rerentes ; d·we caber-vos a rrsponsabi
lidade dellr~s, o vos devem trazer um grande 
peso e ao vo~ao p:trti lo, porque é justanHn~e 
nest.-.. situaç[o que a provinda da Bahia \'iu 
suas finanças Jocah:rcm .•. 

Este ~ o faeto histodco, verdadr;iro, qun não 
pó.le S•'r contr~at 1do. Ha sois annos, a pro
vincia não dovü 2.000.000$~ huje deve 
8.400:000$. O nobre sena lor lisse que o actual 
pr··sidento é multo economico; mas ent.ão do
veria accrescentar que seus pt"oximos anteces
sores foram altamente esUanja.lores, foraw 
elles que comprometteram a~ fin1nça, que 
m0ttr:ram a. m§o nos rofres provindaea, fiz~ram 
obras insens&ta~. Portanto, ~i. ntto foi só o 
actual pt•esidente, foram os seus anteces-:;ores 
immediat.os, furam estes os alltmeute esbanja
dores. 

O SR. D.ANTAS :-Declaro quaea foram: oSLarf 
obras. 

O Sa. JUNQUEIRA :-Não po3SO entrar agora 
em minuciosida.,e~, mas estou prompto adiR
c.utir larga.msnt · osta.s cousas, porque a ver
dade, o facto culminanto é que a pi"ovincia. da 
Bahia. desceu ao abysmo quasi da banc.arôta, 
nestes ult,mos cinco -annos. 

O Sa. CtlnrtEL!. :-'E o nobre sena :or _po1a 
Bahia Jisse hontem que talvez já. c-Ua preclsas
se Je esmolas , 

O SR. JuNQUEIRA :-Eutrotauto o nobre sa
nador q_uei" nos explicar estes factos ue out.ro 
modo, quAr attril.Ju r a situação da-J finanças da 
Hahia :i cessação ,,a imposição sobi"e obj.!ctos 
entrado~;. 

Ma-1, senhores, isto não é modo conveniente 
de argumentaL'. Quem foi q11e retii"ou a co
hrança doa imp••stos d,, importaç.ão '? Fui por
ventura a proyincia da Ba.hia, por s 'US imme
diatos repr11sent mtes 1 Não ; foi um acto de 
dictudura do goycrno ..• 

O Sn. D.\.NTAS :-Perdoe-mo .•. 
O SR. Jut-."QUEIRA ••• ~io pr-'sidente da pro

vincia, que vós ,;ustentai..; ; é a este adu t!Ue se 
Uev·~ a Hituaçio actual da B..thia. Não foi. a as
semblêa provincial. 

O SR. DANTAS :-A aBSé!mbl0a provincial não 
vot>~u o orçamr-nto o a sua maiuria 6 conser
vadora. 

O Srr. JUNQUEIRA:- O nobre senador está 
Jizendo Ullla cousa qui) leva-ma a recordar o 
qu· se pa::<sou.~. 

O SR. DANTAS :-Si se póde discutir isto 
agora, po<:-O a pfl.lavra. 

O SR. JUKQUEIRA ••• porque não foi a as
sembl~··a. provinc al qno o anno pa..,sado r~~vogou 
estes iru[•oo;:tos ; ella votou um orçamento em 
qu" havia impo~tos de.'ita qualida Ir>, mnnos pe
sados, sem duvida, do q•<e os Jo anterior orç•
monto; mas o pro--;id,~nte da província n!to o 
sanccionou, rlevolYClll o orçamento ; e depois, 
por instancias a imprensa, da tril.Juna, e por 
ordem expres-a ·io guverno, o pr"'-B d••nt·~ con
vocou a asse1nblé.1 pt·ovincial, em sessll:o eJ;tra
odinaria ..• 

O SR. PaE3IDENTE :-Peço ao nobre senador 
que não ss I mite a est~ incidente, que não 
pódo fo1•mar objecto principal dl1. tli~cussão. 

O Sa.. JuNQUE.IR.l.:-Bern; em outra occaslão 
completarPi a minha argumentação ; mas fica 
consignado que se deve este facto a um arbi· 
ti' i o do gov rno. , . 

O Sa. DANTAB:-Nã:o 1 senhor. 

O Sa. JuNQUEIRA ••• que não foi a assem
bléa provincial r1uo suspendeu ou revogou estes 
impostos ; r·lla os havia suhstituido por outros 
em uma lei dr) orçamento que não foi sanccio
nala. Qu .. ro tambcm fazer sensivel, para que 
fique consigna Lo, que as palil.\'l"as J.o nobre sa
nador, quando tratou desta y_uestão, foram «que 
da na o cob1 ança dos impostos resultou para 
a Bahia um estado ter-rtvel. » 

A responsabilidade, poi,;, p"rteneerã a quem 
J.e Jireitu, e, em outra occasii!o, me occnparei 
deste assumpto. 

O Sa. ÜORRErA:-0 nobre st•nador pela Bahia 
fez muitas referencias ao ministerio actual. 

O SR.. DANTAS:-Rc~fcrencias aos fado~. 
O SR. JUNQUEIRA:-Não pretendia voltar a 

s.sta questão do projecto, Insisto na minha opi .. 
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nHto de que, sem informaÇões do governo, sem 
estudos asprciMs e technicos, sobre a desoU
strucção do rio das Velhas, sobre os pontos em 
que devnm comcça.r osta"l des_obatrucçõos, s_em 
esclarecimento do go-verno ücerca. do nosso es· 
tado i'inancciro, nlto posso dar um voto con
sciencioso. 

Acredito que esta mataria é •ia mais alta im
port:tncia, ao envez do qur> hontum nos disse o 
nobre ministro da agricultura.; este serviço 6 de 
int,~resse interprovíncial, porg.ue o S. Francis
co é um rio cuja navegaçKo mtercssa niu1to a 
varias provincias ; é um medilerraneo. 

E' uma cinta no interior do paiz, como disse 
o nobre sen:dor pela Bahia, palavra que o no
bre ministro aprln.udiu, e que fui mais um, élo 
de alliança, ma~s um conchego .. 

Serà ~udo isto; maii si assim é, paroco-me 
que esta navegaçlto deve merecer todos os nossos 
cuidados, e devemos resolver a quost[o com 
todo o criterlo. 

Si informações alo precisa~, pára quo -Vifte
mos com conhacimonto de causa., venham ellas. 
A desobst<·ueção do rio das Velha~. do modo por 
que C'Sbí.. e:xpresso o projec.to, parece tornar-se 
uma cousa qu0. não tem sentido pratico; ades
obstrucção pódP ser no ponto proximo da con-

~ :fl.ucncia ou 1 óde ser em outro ponto, segundo 
o alvcd!'io do governo. 

0 Sa. CRUZ MACHADO :-Marquo-se O ponto ... 
O Sa. JuNQUEIRA :- Peço, portanto, ao no

bre. s~nador, que na:o enxergue nas minhas pa
lavras dosej0 esp~!!cial de levantar contradie~aa 
e embaraço'> ás suas argumentações; pelo con
trario, eu acompanho-o muitus vezes na tl'iLúna, 
porque S. Ex. quando se e:xhibe nelh não pódo 
fazei-o impuncment0. 

Suas palavras têm um grande peso sobre os 
destinos do seu pn:rtiolo, e na minha provi•cia 
acredito que o nobre senador O:!:erce uma com
pleta dictadura sobre clle. 

O SR. DANTA.s: -E' um bom meio de ani
quilar-me. 

O Sa. JUNQUEIRA. :--E' o que tinha a. dizer. 
(Mttito bem.) 

Veiu á mesa, foi lido, apoiado e posto cm dis
cusslo o seguinte 

Requerimento 

Ouça-soo governo, por intermedio do mi
nistorio da agricultura. soLru a conveniencia e 
exequibilidade da medida, atLentas suas di.ffi
culdados teehnicas e as circumstancias do lhe
souro nacional. 

Rio, 10 do Maio de 1883.- Alfonso Celso. 

O Sr. Fernandes da Cunha. 
nlo pMe votnr pelo projocto, sobretudo com o 
pal'ecer unanime da respn<".tiva commissão que 
o rejeita, o por fundamentos capitaes de t.ola a 
procede !leia e concludencia nas actuaes circum~ 
st.an.cias do estado financeiro do paiz. 

Em these ninguem se oppõe á desobstrucção 
e navegação dos rios. E os bahianos basta!lte 
têm pugnado, como questão de vitalidade pro
vinctal? pela franca navégaç:lo do S. Francisco 
e pela sua ligação ao grande me1•cado da Bahia, 
que é a linhà natural, a unica poasivel e com
pativcl com as finanças do Imperio, a unica 
J.igna de preferdncia a qualquer· outra, cujo 
exame deva merecer a predilecção dos poderes 
do EstaJ.o. Mas por fatalidade de circumstan
ciaa, por um capricho systematico, quer-se 
negar a realida.Je das cousas, obscurecendo 
tudo, crMndo a todo o momento difficuldades, 
prrterindo-l!!e o direito inconcusso, para se 
prrlf(~rir.~m cousas que nunca deviam pas!'lar 
no parlamento e que importam gravame à pro
vinda da Bahia. 

Mostra o orador como os bahianos foram os 
primeiros a querer realizar a estrJ.da de ferro 
ao S. Francisco, mas infelizmento} ha um quarto 
de soculo que se agita e estuda o problema, 
succedendo-se relato rios a relatorio.s}fazendo-se 
dr~spPzas e:xtraor.linarias, para no fim jazer a 
questão no mesmo pé ! 

O projecto qUe agora surge, trazendo para 
o Estado uma despeza annual de cerca de 
350:000$ ou mais, não realizara. cousa alguma, 
porquG tenta realizar o impoasivel. Na opinião 
do orador, tudo quo ha a fazer depen•ie da des
obstrucção das cachoeiras e da eh Jgada da es
trada de ferro da Bahla ao Joazeiro ; o con
trario é pôr o carro a.Jhnte dos bois. :Mai), por 
todos _os meios, se t•!m difficuHado a continua
dessa estrada, não se realizando até despeza.s 
votadas pelo parlamento, mandando-se adianta1• 
a catrad~ de Paulo Affonso, contrariando-se 
at~ a naturoz:~., c forçando todos os interes;;es 
commerciaes e agricolaS da vasta zona do S. 
Francisco a descE"r ao Penodo. 

Com o projecto quer-se- deibr dinheiro fCH·a, 
quando nem ha para as despeza.<~ ordinarias, 
LJ.UanJo o Estado vive de empre~timo~, do 
emissão de apolices, o de emissão de papel
moeda, o que nito é um estado financeiro 
normal, nem razoavel. .A.ssim, nas actuaes cir
cumstancias, as delilpezas publicas devem res
tringir-se exclusivamente ao que deve e 
póde re.1lizar-se, preferindo-se o que é mais 
urg.-mto, e o que é pO'~Bivel. 

Não ó no temro em que se recommendam 
economias, e se faz a exposição da precaria si
tuação do thésonro, que se devem iniciar os 
trabalhos parlamentares com um projecto poe
tico,_para não diz9r delapidador dos dinheiros 
pubhcos. 

O orador pergunta em primeiro logar o go
verno, e depois aos sustentadores do projecto, 
qual a báse em que. se firmam para o calculo 
das despozas. Ha es~udos completos d:ta oUras~ 
Ha calculo pi'OV1lVPI do rendimento compGnsa
sador ou remunerador do ca.pital despendido? 
Nos estudos do Sr. Milnor Roberts o pro
jecto tem a sua complet t rojo>ição e ref11tação, 
e não sabe o orador que haja tJ·abalho mais 
moderno do que e.-:se, quo é de 1879 ou 1880. 

Fazendo varias considerações sobre ess'l tra
balho, quB tem presento, diz que a navegaçã:o 
do rio das Velhas, que é objecto todo pt•oyincial, 
nada tGm com a navegaçâ:o do grand'3 rio 
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S. Francisco, qui', em quasi 240 leguas de per
curso, tem apenas uma pe!]_uena cachoeira do 
facil desobstrucÇ<'lo. 

Faz o orador nestr) ponto largas consilera
Ç()es, mostran,io o que conviria fazor pal.'a uti
lisar aqudla grande via fluvial e levar a es
trada da Bahia ao Joazeiro; depois se fará o 
re-sto eom estulos .c;eguros e meios de trans
porte fu.ci.l. O que se decretar agora ser:i uma 
lei inutiJ ou dcsfl,strosa, porque si a guiz(~rem 
e:xecutar, dissirarff.o os dinhdros pubheos. 

Concluindo, diz ~u) não vinha preparado 
para discutir o propcto, roas, sempre (1ue se 
tratar (la provincü J.a Bahia e da navegação 
do S. Francise.o, ho. (le achar-se na estacada 
queimando o ultimo cartucho. 

Ficou encerrada a discussão por falta de 
numero p:1rn. votar-se e adiada a da mate ria 
principal. 

MATRICULA. DE ESTUJANTES 

Seguiram-se successiwmente em za. discuas~ 
e fica.ra.m pelo mesmo motivo enecrradcts as 
proposições da mosma camara, de 1882, rela
tiyaa ao estudante Cicero de Vasconcellos 
Cesar. 

N. 129, do mesmo anno, ·relativa ao estu
dante Jo3.quim Aggripino de Mendonç:J.. Simões. 

N. 1.31, do dito anno, relativa ao rostudante 
Alberto Barros Franco. 

HERVA M!.TE 

Seguiu cm za. discussão a proposiçD:o1 da 
mesma camara n. 278 de 18i0, autorizando o 
governo a despender até á quantia dG 40:000$ 
com a. introducçl!:o da herva mate nos princi
pao,q mercados dos Estados Unidos e da Eu
ropa. 

O Sr. Co~ ... roia.: -Não é esta. a pri
meira voz quG o preRento projecto é traZido á 
discuss§:o. . 

Na sossã:o de 27 de Janeiro do anuo passado, 
teve o :'>enado de considerar o assumpto. e o 
nobro senador polo Rio de Jancil'o, o Sr. Tei
xeira Junior, assim se enunciou, com referencia 
ao credito de 40:000$ concedido para a intro
ducção da. herva-mate nos principaes mercados 
dos EslaU.os-Unidos e da Europa·: 

c Si a introducção deste producto, nas prin .. 
cipaes cidades da Europa e dos Estados-Unidos, 
depende cl.a insignificante quantia de 40:000$, 
não duvidarei dar o meu voto. ,. 

Pareceu-lh9, porém, que seria de vant:J.gl'm 
a audiencia do governo, ~ neste sentido offere
cen requerimento que foi approvado. 

com a introducção de herva mato nos princi
pa.~s mercados dos Est,ldos Unidos e d·1 Europa, 
tenho a honra de declarar a V. Ex., afim de ser 
bvado ao conhcciuwnlo do mesmo senado, que 
considero osto. medida. de incontestavel vanta~ 
gem parõ.\ o incremento de um ramo de industriJ.. 
nacion:1.l, que só aguarda a abertura. de novos 
mercados J_Htl"fl. approximar-se, senão igualar a 
importanc1a do commcrcio da gomma elaRtica, 
fowentando a cultura e manipnli:l.ção de um 
prod11cto de snmma utilidade, e contribuindo 
para o augmento das rondas publicas, e espe
cialmento da ri11l1eza das provincias do Paraná, 
Santa Catharina, S. Pc.lro do Rio Gro.nde do 
Sul e Ma to Grosso. 

« Nos tres ultimas quinquiennios o valor offi~ 
cial da herva tn11.k•, só da provincia do Paraná, 
attingiu somma superior a 32.000:000$000. 

« Limita.los, poróm, como se acham, os mer
cados para este pro.htcto nacion.1.l ao Rio da 
Prata e ao Chile. c>ssas provincias deixam ele 
aproveitar annualmente importante part1) da 
herva mate, (1ue pod0riam exportar com incon
Lestavel vantag·em para si, para os p:trliculares. 
cmprGgados na in lustrLt e commerdo respecti
vos, e para o Estado, cujas rendas augmentarão 
na mesma escala. 

« E não su limitarão a isto os Leneficios do 
augrnento do consumo da herva mat". Vastos 
hervaes, atú agora não explora:los, sPrão em 
breve utilisv.dos, oncarecendo por esta fOrma o 
valor das terras do Estado. 

« TPnho, pois, firme convicção de que os sacri ... 
ficios dos cofres puLlicos para eonseg1Iir este 
desideratum Mrão componsados vantajosa
mente, e em breve tempo, visto que das ana~ 
lysea feitas por habeis chimicos ing-lezes e 
allcmães colligc-se qual o papel que t-·rá de 
representar est: preciosJ producto na economia 
da alimentação pnblica. » 

Era opinião do ministerio passado que havia 
conveniencia em adoptat• a resolução approvada 
p!la camara dos deputados. 

E' muito j ustifi~ado o desPjO das provincias 
productoras lia herva m:1tc de ver estender-se o 
consumo deste producto a mercadoB cm qu·~ atà 
agora não tem penetrado senão excepcional
mente. 

Algumas tentativas se tem feito pa1•a conse~ 
guir um resultado que so?ria de incontestavei 
vantagem para a riqueza publica e para o 
acerescentamonlo das rendas do Estado. 

Uma dellas con~>ta do trabalho publicado pelo 
illustra.do Sr. Dr. Luiz Couty, encttrNga.do do 
promover a. adopção da herva m:tto nos mercados 
da França. 

Na uHitna exposição de productos brazileiros 
om Berlim figarava a herva mate; e o Export, 
orgão da Sociedade Contrai de Geographia 
Commercial de Berlim que promoveu a expo
sição, diz: 

O governo prestuu informações no aviso 
de 16 Je Fevereiro do anuo pas~ado, qu~J vou 
ler (lê): «A herva mate, que figurou na exposição 

4 De posaB do offi.cio de V. Ex. do 28 do me:z. brazileira, foi geralmente aprecia la, e muitos 
proximo fin•lo, em que V, Ex., om nom6 do so- negociantes estão animados do desejo de intro~ 
nado, pede informações sobre a co:uveniencia. duzil~a na Allemanha, como provam muitas car
de adoptar~se a proposição dacamara dos Sra. tas que recebemos. _ 
dep1ltados n. 278, quo autoriza o gõverno im- «Quer para satisfazer esse;:; des"jos, que-r 
rerial a despender ató á quantia de~:-_ _ servir aos interesses dos exportadores sul ... 

(~'tPLl~TEc4 
~ ...... ; .... , f~~-~~~" 

~~-"(!"" .. 
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Urazileiros, fLUOt" ainda no empenho de intro~ 
duzir a herva. mate no u,.o do e.s:ercito e da 
marinha, resolveram mandar vir uma grande 
qu tnti !nde della. Os negociantes qu·l des.Olja
rem effecluar encommendas Jo horva mate 
devem aprovoitar esta oc~.:a$ií!o e communiC<..lr
nos as quantilades que desejam.» 

O jury li<:~ premias manJou pro0od ·r pelas 
primeir-as autoriduJes chi,uicas Je Berhm ú 
analys~ da h•3I'Ya exposta, s •nd) o resuHu.lo 
muito) foWOJ'avcl ás qualidades essenciaes do 
nosso rrodueto. 

Qua fUet• mo !ica d speza,IJ.uO se fizes~e p1ra 
conB'11il:Uir efficazm 1ute a introducção de um gc
nero de pt•oducção limitada em merc •dos novos, 
traria a. do~ej tvel con'>equencia de alargar a in
dustt•b e ••um el1u. a riqueza da; pruvincias brazi
leiras productoras eu augmeoto da renla. que 
actua.lmentq He cobra do producLo e:tportarlo 
para os mareados do R' o d:t Pt•ab o .Jo Chi! o. 

A principal prorlucçflo C brazilcir.J., e só entt·~ 
vizin"lw;~ nossos encontra concurrencia, o . ..;pe
cialmentu a du Puraguiiy ; e e;ot<J. republi··a d ·R 

cretou (!ue do 1·• úe Janeiro do corrente anuo a 
herva tn:tte _ f,Jsse e-y_porta la sem pagamonto de 
nenhum imposto. 

Est't- r.Jsolução ainda mais ernb·traçosa tor
nou a. situaç.ão da industt•ia da herva mate no 
Brazil, situaç.io que molhor,tria raJi ·almento, 
si novos mercados, sobretudo o:s do que trut t o 
proje .... to, p11dessem abrll'Rse para consumo desse 
nosso y,tlioso producto. 

O podor legial tlivojá. tomou uma providencia 
benefica cm relação á h01·va mut •, isentando 
de dir,·itos a que fosse Jespal'hada para os 
porto~ J.a Europa é dos Estudos Uni !oB. 

Não :-;eria e:xcessivo o potli !o de alguma 
outra ttrovid,mcia, como a dJ quJ tratll. o pro
jeC"to, t 'li lente ao mesmo fim. 

Tr.a.lawlo leste a.-;.:;umpt,l sou forçado a cha
mar a atL·Jnçã'o do govoJrno p.'lra a situação 
excepc.ional ci"eada para a herva mato de pro
du,·ção da provincia rlo P.iràni, oxportaJa 
pela!') ro3~pl\ctivas e'itaçõos figca~s; ~isto, entre 
outras razõo-.;, pelo modo por que é executada a 
lei geral, q u') <.I ove .ser cumpri la de modo uni
forme. 

Par.t eschrecer sobre este ponto ao nobl'O 
ministro pro..;ento, vou ler parle dr3 uma cart:.t 
de Coriliba puLlicada no Cruze :ra (lê): 

c ExtsteUl na provincia cerca .!e 50 fabricas 
de Ue t •ticiar hé}rva, repros mt:tnJ.o o capit·tl 
de 600·.000$; pagam aunua!mente 300:000$ 
aos seu3 trabalhu.dore'3 e ga'lLàtn outros 300:000$ 
em bart•ica.s vasia3 fe'tas na provineia com o 
nosso pinho. · 

« De urna provinda, cnja producçiro ntl:o al
cança a 4.000.000$, retire-;;e o valor de 600:000$ 
e calcule-se o mau eslal"' Jahi res:ult tnte. 

< A hcr~·a mato beneficia a e exportada p-.la 
provincia do Santa Catharlua O em sua quasi 
totalidade produzida om terreno paranáonse 
nlo conLestalo dos municipios do Rio Negro e 
Lapa. Exportando-a S<?;m pagaml3nto de im
po~to, Bntra Mm vant~gem no m 'rcado con
sumidor, o vantagem considera\·.:~1, po lendo-se 
ven lei.- por menos, e lucrar quan LO o ~roducto 
pJ!,rauáense per-ie por carregar com o unpo.FJ~o. 

Isto sig uifica, em ullim:t analy'>(', a ruiu l com
pleta Ja indus~ria ouerada. Ist;o é, sobr,! in
j uslo, crt~el. 

" Atteuda-so agora a 11ue a desiguallad•• não 
d só U<.J imposto prrwincia.I. Dtlrse tambem no 
impostJ gel·al.J.e exportC~.ção. Paga-se 7 °{

0 
ad 

'Calo em. 
«.N<Io p:tgando o pro :ucto, oxp1)rt.arlo por Santa 

Cathar na,oa 1m postos pruvittciaes e mUnicipaes, 
a 11u~ e.,tão sujettus os similares paranáeuses, 
é a'iuelle av.-diado com des1~onto ·lestas d~s
pez-H:~. Isto aconle~~ constantemente na m-~sa 
Je ren .a!'> Je S. Fra.nci-:co. Em 14 1d Novem
bro do anuo passtdo, o pras i lente do~ta i •rovin~ 
da tel '!.('raplwn ao !e Sant~t Cathllrina per
guntando qnal a p,<tllta para a herva male. O 
presi ente de Santa. Catharina ro->p 1n I'·U a 15: 
160 róis, fina, 146 róis gt•ossa. Em Para.naguâ e 
.\nlonin:1 tlnhamos a so1guinte pautu, : 190 róis, 
:fi !la, !70 réis, g1·os~a. ~ 

« E' pussiv ·1 quo isto continue :tsúm 1 O go
v~rno ger.ll deve ro::ommen1ar aos chefes ias 
repartições fi ,ca;:s ·le uma e outra provincia 
quG pi"Ol'-lêldam á cobrança do impo.,to d·· rn >do 
'lue se r·'li!peito a gu.~Zda,zc constitucional. 
Isto é f1;1,c limo por meio de t ;legrapho. N•lo seja 
o Estado pai d•l uma provinda e pa .ra.sLo J.e 
outra.,. 

Assim po;~. a herl'a mate qnr~ s•3 exporta 
pr1la mesa do rend:J.'s J.e S. Francisco entru. nos 
m"rcados do Itio da. Prata e do Chile em con
dições mais vantajosas que as do mosmo pro
rue to rlo P<~ran:l., exportado pela alfand ·ga de 
Paranazuà ou pela mesa. d l r·endus de Auto
nina, atlenJendo-so simplesmente á legisla~ão 
fiscal das duas provincias. 

Ora, esta Jes gualJade aggrava-se com o 
mo lo por qae é cobra !o o imposto gr_·ral. 

Vd-sn em que conriições prec11rias se a~ha o 
principal genr~N d.-1 produc~·ào da provincia do 
Paran i.. Si esta. hoje lut L com a questão finan
ceira, o que não será f}Uando as causas aponta
das produzirem suas ultimas c msaqu"'nciM ~ 
A desigual ade na arrecadação do imposto geral 
é in.'l !missivel. 

Pelo que fica u:xposto, eu estaria. disposto a 
soli··itar do senado a a lprovação desta proposi
ção. qur. não conc~.Je senão o credito de 
40.000.ji p 1ra prr)rnovel' a introducç:to da herva 
m.~te em novos e imp1rtllnt,\.; mer~~ados. 

Mas a nossa. 1'3gislação .fiscal exige que os 
creditas esp'lciaes, para serem executados, 
s -jam contemplados na rospoctiva. taboll t da 
1 ·1 do orçamunto, e o_ adiamento da r~ solução 
sobro o p!'O)"Cto, até que se tenha tratudo da
quella loi, e natul'al. 

Accresce o meu recBio de que se possa lançar 
á. conta J.a provincia que me ufano do rettrG
S9ntar, qualquer culpa em nossa desastrosa 
situação financeira. 

O r latorio do nobre ministro da fuzenda, 
cuja primeira parte podemoR hoje apreciar no 
Diario OificiaZ, contóm estas sombrias pala
vras (lê) : 

« Infelizmente brão de realí.zar-se as previ~ 
sõ,s da lei do orçam.9nto, sendo insulficiente a 
renda para acudir às despr":õas oràinarias, e 
o coi·rente ex-ercício deverd encerrar-se com 
deficit. » 
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Si nlto chagam O<; rocur~os financeiros para 
as simpl1'B despezas ordinat>i.ts do Estado; si é 
e. questão das finànç tS uma das qur~ mais pro
fuud;l. e pel'igos:tmente agitam as naçõJB, col
locand J os contribuintes em condiçõos J.eplo
ravcis o 0 Estado .t braço,; com as dUii ·ultad s 
qo.o no b.r dom('stico appareC'em quando todos 
qner,•m o pão '1UO falta, não de~r·jarci de ÍÓ!"ma 
a.Igum:.t conLl'ibuir, amda do modo mais ligeiro, 
para :t aggravJ.ção do mau estar que s~ sento 
em toda a nação. ~ 

A enfermilade é já muito grave; as provin
cias em desalento estão vendo pr.>ximo o dia 
em que não pod •rão r._•alizar. nem as suas 
mah: indi~pensavnis despr•zas. Fdldtoáquellaa 
provincias do norte que, uni~as llO meio deste 
diluviod·l dos graças, conservam a ArcadeNol}. 

Um manto sinistro cobre a llla.xirna part•• da 
extensão do lmperio; e, infortunio m:õ~Íor, a 
grita, o cl uuor das provincias não precede <lu 
muito o damo r ma i;;;: a.ffiicUvo do Estado. 

O relato1'iu !o nobre mlaistt·o da fazenda ahi 
está denunciando a melancvlica süua.ção d ~s 
finanças do lmperio 

Não ha tanlas Laion •ta<> true possam sor 
mandadas para todo'! os pontos do p.'liz, como 
fo1·am para a provinci.~ d' Paraná, aiiLu de 
re('olher o prodllcto dtJS impostos. E ó urna dM> 
mais tristes e Cun stas s'tuações a do E~tttdo 
em que, para se executarem as leis de impos
tos, se torna. necess.trio coUocar uma baionüta 
ao lado de cada cont ilJUint,}. E' uma pertur
bJ.ção profunda; não sei se pnssa dizer um 
ame::~.ço d.e guerra civil. Em ma.t ·ria do impoo.;
tos, ao que cumpre quo o governo <'aulelosa
mente a.ttenlfu e a cs~as tantas, tão variadas, 
tão complexa:'! ccmsideraçõcs, qu-1 não 4,cvem 
ser desprt!Zadas pa ·a •1ue o.~ novos onus.la.nça
dos sob1•e a população pnss-1.m att·ave::>sar paci
ficamente p8Ias cam[~das popnlares. 

Mui proxima está Je grande agitação a na
ç!to, rm que a h~i de impostof! tom de Sr! r CtJm
pricla. peb tim;a das armas, app!icar!as mais 
confvrmument'J com a constituiç-ã:o na. defesa 
de dir •itus e intcres;;;cs de outra ordom. 

Para on lo eaminhamos 1 
As pr>ovincias, bald lS do recursos, ahi estão 

bradando. 
O u.obre s0naJor pel,a B'l.llia, mini8ti-u que 

foi do gab ·neta Je 28 .!e Março, assombra-se 
dianL do ostalo fi.nanc"iro de S'Ia pro..inc'ia. 

o.~ nol.a•.•s senaduros por Pnrnn.mb>tco o que 
dirão Jiante do e.~pact ICI!!O SUIJ.Jbrio das fi
nanças •ie sua. prodncin 1 O quo diremos nós 
todus, rGprea •ntantes dll.s prlwincias. que não 
sejam as do Pará e do AmazonM ~ 
·Os empi'o<tlmoo~ ahi. anJ.am a s·~r solicitados; 

mas ha limite para os empi'~'Btimos. 
N1lo po lf1rão as provincias re.correr a elles 

por muito tempo mais; e cada ~·c.z luh.rão com 
maior .liffieullade para acudirem aos seus en
Cargos. 

A arithmetica não ó uma pa.ra o Est.ado e 
oUtra para o inilividuo. 

Pois bem~ senhores, não e~rregue a provin
c'ia. do Par::má com a mais love sombra de re.s
ponsabiliJade por este quadro desolador. 

Vejamos si O possivel Ca:t. ·r-lhe o Leuu.•J favor 
do que tra.~a. o projecto; apreciamos a questão 

no momento proprlo; sej;.t reservada a ·'ecisão 
pa1·~ rl.uando tratarmo-; da lei do orç tmento. 

E, pqis, vou tor a honra. de ~-.ul.auetler á 
approvaç-ão do senado um requerimento. pe..lin
do o adiamontu desta proposição, ató d _·pois 
da vot.'Lção do orçamento. 

Foi lido, a.poiado e posto em discussão, a 
qual ficou enceri'aàa por faHa. de numero para 
vota.I'-se, e adiando-se a ma teria lJrin~ipal, o 
seguinte 

Requs1·imento 

Ret1ueiro o adiamento da Jiscussão atá depois 
ia. votação soLre o projecto de lei do oi'ça

ruento.-Manuel Francisco Correia. 
Esgota la a ma teria da orJom do dia, o 

Sr. presidC'nte dett p::tr[l. a :lo dia ii : 
Votação das matadas cuja ,liscus.~fío ficou 

encerrada. 
Continuação da 3a discussão das propr)siçi"íes 

da camara. dos Jeputado.-> ns.76 e 79,e:~.Linguindo 
as comp·1nhias ,Je aprt~ndizes m li tares e rG1u
zindo :t 100 o numero de aprehdizes àrtilheiros. 

za dita. dos s·)guintes projectos Jo sena. .lo : 
Art. Fica revoga.Ja. a. disposição n. 2 do 

§ 1° do u.rt. 23 da le.i n. 1507 de 20 de Setem
bro ce !81)7. 

(Art" go addltivo Jo projecto Ue loi da. r<>ceita 
geral do lmperio p·mt o e:s::.ercicio de 1882 a 
H383, separa to p<ra. format· projecto distincto.) 

Art. Fica. o governo autor1za.Jo n. rrwer a.s 
t rbellas anne:xas aos decretos n. 5245 de 5 de 
.de Abril d l 1873 e 6272 de 2 de Ago~to 
de 18i6, estabeleceu lo nova classificação p[l.ra 
as thosoul"arias Je fazenda o ;tlfandegas das 
pr>ov nciaa, e pn l0ndo augmentar ou Jiminuir 
u numoro ·Jos resp,ctivos empregados, como_fór 
mais conveniente aos intercs~es do Sfll'Yiço. de
vendo ser submetti<las as novas tabella~ â appro
vação do poder legislativo, 

(Artigo a.rditivo do projecto de lei da rec11ita 
gei"al do ImpRrio para o exercicio d.-, it582 a 
1883, s~pa.-rado pa!'n formar projecto Jist:ncto.) 

Em se~uida o St•. presidente convida os 
Srs. senadore-; pa-ra se occupa.rem com os trS.ba.
lhos de suas commissões. 

Levantou-se a sessão á 1 1{2 hora da tarda. 

G• SESSÃO 
EM fi DE M.!.!O DE 1883 

Presidencia do Sr. Barrto de Cotegipe 
SUM.\IARIO.- ExPIWIE~Ts.- Pareceres.- OnnE~ nu na. 

-Votação das matadas adiadas.-Proruoçous no oxcr
citr). Uúst;HV..LÇÕO~ do Sr. prosidc11to. S11spensil:o (!a 
sessito.-Contiuúa a sossão.-Discur.-os dos Srs. Carlos 
A auudO (nliuilllro da guorra,3), J U llf!Ul"!Í r a (:i! 1, V j~conr.J.e do 
l\fUI'itiha o Corroia. Emenda. D1sr:ursos dos Srs. Nunes 
Gonçalves o Viseonda do Paranaguá (prosid!lut.o du con
solhu). Votação.- Revogação do ar~ 23 d.< lei tio 26 
do Sr>tombro do 1867. Dicleurso e roqnol'imoutú do Sr. 
Dan!WJ. Discursos dos Sl'S, Cruz Mar.ha<lu, Dautas 
(':!0 discurso) (I Silveira dJ. Motta. Eue.·rramouto.
Nova classillcação para as thosQurarias de f;u.cnda o 
aHandoga.s das prov1neias. !Hscursos dos Srs. Silveira 
da Motta o Visconde do Paranaguá (proúdooto do eon· 
soilto) ,E.n~errarnouto. -

A' a ii horas da. manhã acharam-se presentes 
32 Srs. senadores, a saber: Barão de Cote-
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gipP, Cruz Machado, Barão de Mamangual?e, 
Barão de Mamoré, José Bonifacio, Teixe1ra 
Junior, Meira do Vasconccllos~ ChíchorrO,Chris
tiano Ottoui, Ilenri1lUe d'Avila, Paula Pessoa, 
Affonso Celso, Barros BarreW, Junc1ueira, Vis
conde d1 Aba~tó, Visconde de Mm·Hiba, Vis
conde de Bom Retiro, Fernandes da Cunha, 
Castro Carreiro.., Diogo Velho, Luiz Carlos, La
fayelte, do Lamaru, ilari!:o di) :r..·Iaroim, Barão 
da Laguna, Silvoira da Motta, Vieira da Silva, 
Diniz, Carr.io, Viriato de Motleiros, Conde de 
Baapendy e Fo.u.;;to Je Aguiar, 

Deixaram de comparecer, com caus::~. partici
pn.da, os Srs. Sinimbti., Godoy, Visconde de Ni
c.ilieroy e Lelto Velloso. 

Deixaram de ccmparRcer-, sem causa parlici
pad:\1 os Srs. Uchüa Cavalcanti, Barão de Souza. 
Queiroz, Franco de Sá, Silveira Lobo, Silveira 
Martins, Antão, Rlbeil'o du. Luz,Raraiva, Cu-nha 
e Figueiredo, Luiz Folippe, Martinho Campos 
e Visconde de Pelotas. 

O SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Lou-se a acta da antec.edente, e, não havendo 

quem sobre elb flzesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram, depois de aberta. a sessão, os 
Sra. Visconde de Jaguary, D.9.ntas, Jaguaribe 1 

Carrão, Paes do !\Iendonça, Visconde de Para~ 
naguá., Nunes Gonçalves, João Alfredo e Octa:.. 
via no. 

O SR. 1° SECRETARIO deu conta Uo seguinte 

EXPEDIENTE 
O.fficios: 
Do ministerio da agricultura, de 10 do cor

rente mez, remetlendo, em additamento ao offi
cio de 9 do corrente mez, o requerimento em 
que o engenheiro Luiz Telxe:ra de Bittcneourt 
Sobrinho refub ao; infot•mações prestadas sobre 
.e. pretençito do mesm0 engenheiro.-A' com· 
missão de cmprezas privi11}giadas e obras pu
blicas. 

Do minist•J.rio d'l. guerra, do igual data, ro~ 
:metlendo Um exemplar do relatado apresentado 
á camara dos Srs. deputados.-Ao archivo. 

. Do 2° vice-pl'csidente da provincia do Piau
hy, de 13 do Abril ultimo, communieando que 
assumiu a administração daquella provincia.
Intcirado. 

Foi lida o a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos, a seguint) 

Proposta 

Have.ado f<lliecidD o ~uarda-continuo desta 
camara, Marcellino Correa de Sá, a Mesa. no
meia para pl'eencher a vaga do referido guarda
continuo o addido Alfredo Dias Leite.-Paço 
do senado em 7 de Maio Je i883.- Barão de 
Coteg'pe1 presi lente.- Antonio Candido da 
C;·u~ Machado, fa l)ecretario.-Barao de Ma
mangnape., 2° secretario.-Bara'o de Mamare, 
4° secretario. 

Foram igualmente lidos, poRtos em discussão 
e sem deb.1te approvadoa os requerimentos con .. 
stantea dos seguintes 

PARECERES 

A' commiss.!ro de emprezas privilegiadas e 
obras publicas, para inbrpor parecer sobre as 
proposições de ns. 5 a 9, vindas da camara dos 
deputados, relativas da concessões de estrt~.das de 
ferro, precisa que p0lo ministerio da ~gricul
tura, commercw e obt•as publicas sejam pre~ 
atadas as informações seguintes : 

i. 0 Si todas ou algumas dessas estradas de 
ferro estão de accórdo ou contrâriam o plano 
de viação fet•rea, quo porvrmLura o governo 
tenha assentado ou esteja om estudos. · 

2.o Si o go.-erno pormste no projecto annun
ciado na sessão passada-de não fazer concessão 
alguma sem }JrBcederem estudos completos e 
commcltidos a pessoal do sua. inteir.1 con
fiança. 

3.° Finalmente, si julga compatiYel com os re
cursos clo thesouro sobrecarregai-o de novos 
onus, além dos CJnt1·ahidus em virtude das coll
cessões feitas. 

Sala d~s commissões em 10 de Maio do 1883. 
-Barros Bat·reto.- Christiano Ottoni.
Diogo V c lho. 

A commiss'ão de instrtlcção publica e:s:aminou 
o r.'querimento em que Raymundo do Vascon
eellos, pharmaceutico pela raculd:J.de de mediei~ 
na da côrte e estu•lante do i 0 anno J.o curso medi
co da. mesms faeuldade, pede para ser admittido 
a e:xame do 2~ anno depois de approvado em 
anatomia; a commíssão, attendondo não só aos 
precedentes do senatlo como tambem á data do 
rJqucrimento-13 de Junho Ue 1877-é de pa~ 
recer quo se archive o mesmo requerimento. 

Paço do .senado, H d,J :Maio de 1883.-M. F. 
Correia.- SiZ.veira da Jf otta. 

Achando-se confirmadas pelas informaç~es 
contidas no officio <le ô de Março do ministerio 
da agricultura as obj ~cções oppostaR pela com
missão de emprezas privilegia.,las e obras pu
blicas ao projecto votado pela. camara dos Sr.s • 
deputados mn 27 de Julho de 18821 para um pro~ 
longamento da estraJa de ferro do Rio Verde ; 
é a. eommi"lsi!o de parecer que o dito projecto 
entre cm discussão e seja rejeitado. 

Paço do senado, 11 de 1\Iaio de 1883.- C. 
B. Ottoni.- Bm·ros Barreto.- Diogo Velhf:! . 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇ10 DAS MATERIAS ADB.D.à.S 

Votou-se G fui appl'ovado o requerimento do 
Sr. Afi'onso Celso pal'a sue se_ouça o governo, 
pelo ministerio da agricultura, a respeito da 
proposição da camara dos deputados n. 107, de 
1882, relati\'a á desobstrucção e navegação a 
vapor do rio das Velhas. 

Vohram-se e foram successivamento rejeita~ 
das, afim do serem devolvidas á camara dos dc
putados,as proposições da mesma camara ns. 
f28, 129 e 131 de 1882, relativas aos estudantes 
Cicero de Vasconcellos Casar, Joaquim Agrip
pino Mendonça Simões e Alberto de Barros 
Franco. 

Votou-se e foi approvado o requerimento do 
Sr. Co.rreiaz para que se adie a discussão da 
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proposição da camara dos deputados n. 278, de 
i879, r~lativa. à introducção da herva mato 
nos principacs mercados dos Estados Unidos 
e da E:uropa. 

PROMOÇÕES NO EXERCITO 

O Sa. PRESIDENTE:- O Sr. ministr0 da 
guerra. foi convidado_ para. compat>0.Cer hoje 
ao meio-dia ó. díscusstí.o desta rn·oposição. N[o 
tendo eu dividido a ordem do dia. em du lB 
partes, não me julgo autorizado para invertel·a 
e fazer entrar de p ·<"lferen:'ia outras ma terias. 
Por isto, na fórma do estylo, devc-ae esperar o 
Sr. ministro na hora marcada, ficando suspensa. 
a sessão ató á sua chegada. 

Suspendeu-s_e a aessão. 
A's ii h'Jr<ls e ·10 minutos pro.~eguiu a 

sessão. 
Achando~se nn. sala. immediata 'o Sr. minis

tro Ja guerra, ÍiJram sorte&dos par.t a deputaçito 
quo o devia recebAr os Sra. Paes do1 Mcnlonça, 
Corroia e Junqueira, e, sendo o mesmo senhor 
introduzido no salão com as formalidades do 
estylo, tomou a.:Fsento na mesa á. dir.::ita. Jo 
Sr. presidenta. 

Proseguiu a 3a. discussão da prop()sição da 
camara dos deputados n. 76, de. 1R79, exti!l
guindo as companhias de aprendizes milit:wes 
e reduzindo o numero de aprendizes artilheiros, 
com o parecer da 'i commisflões reunidas de m<J.
rinha e guerra e de legislação c as emendas 
oíferecid:.ts. 

O Sr. Carlos A'fl"onso(ministro 
da guel'ra):-Sr. prosident •, quando peh pri
meira Y·:!Z tive· a. honra de comparecer n.nto o 
aenado, omiUi minha 0l1inião ácerca do pro
j(\eto ora submettido ao debate e .das modifica
ções q_ue lh" havi tm sido !•ropostas peb illustre 
comrms:orro de marinh.rt. e guerr.:t.. 

Deixei de fuze1-o quanto ao additivo ~pre
senbdo pelo nobro senador pob. provincia do 
Pia.uhy porque, partindo clle tlo presid,..nte do 
conselho, di,.;pen<Jn.va. !lu:\lqum." pr-onunciamento 
do go\'erno. 

Assim, limitar-me-ai h je a exponder o meu 
modo de pensar" sobra a~ modifir'açõe1 rropostas 
tt. esse addiüvo pelas illu~ti'O'I eommissõ'Js re
unidas de marinha e guerra o l(~gislaçi'io,fazondo 
sobre os diversos artigos do prnjecto ligeiras 
ob:-servo.çõ!!s, que mai<J concernem á. fórma 
que u.o fu ntlo das idCas nelles contida.s. 

O art. 1o e seua pat"agraphos tàm por ohJ~cLivo 
a ex.tincção do actual co;rpo dn estado-maior de 
segun.Ja classe, pela prohibição do transf•r,·n
cÜI.s p-a"'ra a<J vagas de alferes do mesmo corpo. 
Foi o meio Ir~mbrado par:,1. realizar aqu"lla mP-
dida, por vezes rQclamada, scm off<:msa dos di
reitos adquirilos pelos officiac>s qu' actuJ.l
mento fali•'m parte do eshdo-maior de 2:. classe. 

Diz, porém, o art. 1° (lê): 
«No actual corpo de estado~maior de 2a elas~ 

se continuarão a ser feitas as promoções p.tra o 
preenchimento das vagas que se abrirem nos 
postos de tenente ao de coronel,cmquanto hott· 
uer o(fida,J$ do quadro actuaZ; o fica suspenso 
o pr,~enchimento das que se darem no de alfo~ 

V. I I4 

res, a.té o completo desapparecirnento dos offi~ 
cio.es existentes. 'b 

Segundo esta redacção, parece que a prohi
bição do preenchim~nto das vagas de alferes ~ó 
se Nfere á cipoca da ex:istencia Uos officiaes 
actuaes, quando a prohibição ó absoluta. Impos
sibilita. as tram~ferr:mcias como meio de ex.tin
guir um corpo que jà nio tem razão de Mr. 

O par.1grapho unico diz (lê): 
c Fica.m prohibidas as transfm·encias para este 

corpo, passan.Jo de ora em dianLe para a 2a. 
classe do exercito os officiaes que se achu.rem 
compreh>-mdidos nas disposições rio decreto 
n. 772, Je 31 ue Março de 1851 (art. 2G).> 

Desde g, ue .no corpo do artigo S•3 dccL,ra que 
fie.~ pl'oh11Jido o preenchimento das vagas de 
alfere~, me parece ocioso desigmr no paragra
pho a prohiiJição do transferonrias para o mesmo 
posto, unico meio do opr;r-ar :lquoll 1 pr-eenchi
mento, visto L1ue o corpo de estado-maior de 2a 
class•J não conta inf<1riores quo pOSSII.m chegar 
ao posto de alfeL·es pela promoçito. 

Entendo, Sr. prrsidente, que o pnn~amento 
do sena.lo fie.:tria c:x:presso no artigo em questão, 
si <'lle se limita.no a decl 1rar àboliJas as trans
fer·mcias para o posto de alf'eres do estado
maior de 2a. classe, continuan lo, entretanto, 
os officiaes que ora perten('.em a esM corpo no 
gozo de to las a'> vantagem que lhes conferem 
as leis em vigor. 

O art. 2<~ tratõl do augmento do numero de 
pharmaceuticos do exercito e o a.rt. :-3° autoriza 
a reforma da eseola de tiro do Campo Grande, 
necessidades d<! h·1. muito reconheljidas. Nada 
direi, portanto, a respeito delles. 

Segue-se o art. 1:•, que amplia o accesso ao 
posto de c a pi tão do cm·po (ln engenhr,iros, ass~m 
como de tenente d•' G8tado-maior d8 fn._classe, 
aos offic:ae3 do; di.ycL·aos c~rpos e al"inas do 
rxerci.to, que tenham o curso com~l to dn. en
genhaL·ia ou estado-m::1ior com apprnvaç'ãO 
pl ... na em todas as materi~<s que os con'~tiLuem. 
EHtou de pleno acrórdo com o modo por qun ahi 
se esL::üuiu o pr.-·enchimento das vagas. 

Cumpre, poré-m, consignar que as transfe
renrias quo Jeven1 se fu..::er dos o[Iiciaes nessas 
condições, pertencentes á artilharia, infantaria 
e cavallaria, ('m razão de me~ado para o corpo 
Je engenheiro" e de um terço para o de mtado
maior do fa. c.laHse, nã:o -eerão obrigatot'i:l.S e só 
ter.lo logar pn.r3. os officin.es que a-. rcq uerf'rem. 

O Sa. CoR.HEIA:- Podia-s~ dizer- quando 
não renunciarem. _ 

0 Sn. MINISTRO DA GUERRA :-Quando o re
qurrerem ou n:J.o renunciarem. 

Embora, Sr. presidente, a tr.ansfnroncia para 
os dous r.orpos .e engenhoiros o estado-maior de 
ta clas:..e soja freqnentemente uma aspiração 
logitim.st do:3 officiaes de inf.1nLaria, caval· 
lal'ia e artilharia que possuam a1uell''S curso':!, 
circumstancias podem occorrr)r que lhes tor
nem alt lmont8 projudiciaes t:l.cs tt·ullsf,•t•encias. 

Supponhn V. Ex. um capitão '1un seja chefe 
de classe em qualr1uer das tres <1rma.a. 
Pela lei tem de cabel'-lb.e a primeirtL ou a so
S'llnda vaga de major, que se ver•ificar no seu 
corpo e, nessas condições, níto lhe póde absolu-
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tament'! convir a t.r.:t.nsfercncia para o posto do ganização do corpo Je catado-maior de 2o. cb.sse; 
capitão do engenheiros, al~m de tudo com apre"enlaram-s J varias additivoa taes como o do 
.perda da antiguidade, como ostabeliJ.C,.~. o pro- augmento do quadro dos pharmac.~uf.icos e auto
Jacto. (Apo 'ados .) N.ito da v e, pojs,_ ser obriga.- rização ao govorno para rever o regulamento da 
torh essn. transferenciu.. ("ipoiados .) <a·! ola de tiro do Campo Grc~_nde ; mas no correr 

O art. 5o do pt•ojecto consigna a Uó_t1 hojo da di~c:H3Sito foram apresentados additivus im
vanccdora, de que antiguidade o interstlc10 são portanL,; pelo Sr. prt!sideuLe do conselho o 
coagas diversas, não ao deveu :o computar no pelo honrado ~ ena.dor pela provínda das Ala
segundo o tempo durante o qu·ll tiver o offi~ gôas, o Sr. conselheiro Sinimbú. 
clal servido ctn com missões estranhas ao mi- Exarninala lo novo a questão, as commiss5es 
nisto rio da gucrru. reunidas offet·eceram á conshlt'J "ação Jo senado 

O projo••to aUro uma excepção cm favor dos cinco artiJ·os sobrl! os quacs ucahou Jo fazer 
offictae;; que command trem o corpo de policia da. um·1. ligeira, mas se mata analyse o nobre mi~ 
côrte e o corpo de bombeiros. Julgo do justiça nistro da guerra. 
estender~se a excJ_p~ã0 aos corpos do policia Quanto ao primoiro artigo, isto é, ao '{UO deu 
das provinclas e aos de bombeiros, que nellas motivo ao deb_~.te que houve na apre'3entação 
tenham de ser creados. lia p~ra isso a mesma do-; additivos, osb.mos toJos accordo<J, e é o,•ca.
raziro qur• milita em relação aos corpos da càrlc. sião Jo ultimar-se essa questão já um pouco 
Além disso, Sr. pre~id,mle, em emergencias velha, o o[e acabar-se com o e=-tado-maior de 
oxcepcionaes, póle ató ser de vantagem para o 2a. classe como es~:i organiza lo, por.1ue real
Estado co1locar á to::.tu. J.os corpos d,; policia das mente a organização como se ach:t, segundo a 
:rrovino..ias officiaes do e:xcráto. Em tal caso autorização do art. 2G do decreto J.e 31 de 
e intuitivo que estas não dev~m fica':' pr ·ju- Março d·~ 1851, e ao m· smo te.mpo fa·wndo-sc 
dicados r·m suas promoçõ·,s. Lransfero2n~ias Je officiaes de outras armas para 

Consagrando a doutrina de que no int··t·sticio esse corpo, é re.tlm nte uma gravo injttstiça, c 
não se contempla o tempo empregado) em co.tn~ ní!o póde continuar ; demais o estudo-maior de 
missõos estranhas a,Q ministcrio Ua guerra, o 2"'- classe como está. organizado uão tem simile 
projeeto a1re ox....:ep~·ão em f:.~.vor dos uffi.;iaes em 0:x.ercito algum da Europa.: o projecto, por
que servirão em ~aes cornmiasõt'a, cm ép,Jca taut,), tem por fim remoi er esse inconv•'niente, 
anterior ó. rosolu~·ão da consulta de 21 de De- e r~orgamzar nest • ponLo o nosso exercito. 
zembro de 1881. I Na,-.!a direi ~ resp.,it.o dos ph~rmaceutlcos, 

Uma emenda npres •ntada p"l J nobr.• sena~ cou~a P"dida ncs r _.latori.o:;~, principahnenta 
dor P"la Rahia, o i!lustro Sr. Viacon,lo J.e Mu~ qmmrlo o govPrno está contratando pharma
ritiba, restringe a excepçtro ás promoções 1-or ceuticos. 
antiguiJado. O regulamento da escola. Je tiro esta insLan-

Não mo p::\'rcco justa es'1a restricção. Ou a do po1• uma ruform11 ; n~o pó le continuar como 
e:x.cepçito tem legitimo fundamento, como acre- esiH.Í., fazem-s8 mhter certas alterações ·lo pes
dito,ou não. Ne.~t0 ultimo caso não deve prcva~ soai •tocent" e no pesso;tl administrativo, si bem 
leccr nem mesmo para a promoção por an!i- quo muito se tenha já. conseguido sob o actual 
guid;.vi·~; no primeiru,pot·~~ttt,flove comprehcndcr commando. 
tanto a promoçã1 ror nntiguidaJe, como por A prom0çll:o dos corpoo; do exercito ê ~ambom 
merecimento. mataria importante, e o nObre ministro assim a 

Aos olho; da lei ambas são igualmente bgi- considera. o fez apena.s ntna observação que po
timas, 0 os officiRes 9-e que se trata nas con~ derci dizer que já me tinha occol'rido, mas devo 
diçõos iudicad~s, porlem tet• prestado serviços ponderar gue a limitação resultante della es
taes, t1ue a sua promoo;ão por mi'!recim:·.nLo tava implicit1 na maneira por quo o artigo se 
constitua um acto de granJa conveniencia pu- ddin ~; realwento o t1ue se tem em vista :lgOl'a 
blica e rigorosa justiça. é ala.rgar o circulo donde possam sahit· o;; of~ 

Eis, Sr. presid<)Ute, muHu succintamento fi<.."iaes do corpo de engenheil•os; atú agora pelo 
tu lo quanto S(l mo ofi'ereco dizer ácorca da ma·· decr.;to de 27 do Junho de !874 ,)s capitãef:l do 
teria em discussão. corpo de engenheiros só podiam sahir dos te

nente:; do estado-maior de fa classe, e d'JS fos 
O SI.'"'~ Jun<_Ili.Cira :-Sr. president,3, tenentes de at•tilharia, I.J.Ue tivessem o curso 

folguei do ouvir o noUro ministro da guerra completo de engenharia militar e approvaç:lo 
se enunciar a respeito do projecto qu•~ S'l acha plena. em todas as cadeiras, mas o senado com~ 
em discuRsão, conformando-,-;e com os artigos prehendtJ ; que, fuuccionand) uma acad.emia 
aprosen~o.dos p"hH; commissõe> reunidas d·~ m:t- como a que temos, o habilitando-se alli officiaes 
rinhu, guf'\rra- e lo'ji.slação, o no sentido d,) de outras at•mas o com o car.':!O compleLo, não ó 
solver as duvidas, rpio so apresentavam cm re- razoa'i'el qnl} continU'Jm a ser complet!\mente 
Iação aos officiaos tlos cm•pos do cngcnheiro.1 e excluidos Je fuzer parte daq uelle corpo. 
do estado-maior de filo cla.,!õe, e no modo do fazt<r~ (Apoiudos .) 
se a promoç~o l"elalivamentc aos officiaes em- E' por conseguinte uma cousa obvia, e que 
preg.1•Jos em commissões, fóra do ministerh da vai alargar o circulo dos habilil.tdos. . 
guerra. Vejo o que o diz o nobre ministro, e aprecro 

Esse proj~cto qtie se acha em discu-;aã'1, está I a sua re:;tricção; mas me parecia a idéa achar~ 
aqui ha Lastante tempo ; primitivamente com~ se implicita no artigo, por,rue realment0 um 
prehendeu tüuit:.ls ma terias que dizem respeito official de infani:u·iu, do cavallaria ou de ar
á. reorganização do o:x.ercito, ma-; finalmente, titlw.ria, que t,•m o curso completo de en.;o
pela votaçito do senado, ficou reduzida ó. reor- 1 nhaJ•Üt, r:rue obtem boas informações, e que 
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apre•en~a appr.waçõ3a plenas, por certo de~ 
sejaria fazer, pa-rlo de um e:orpo maü; impor
tanto, como seja o de engenheiros. 

I!<J de presumir quo todos o qur~iram. Ma.e, 
emfim, não G'ltOu longe de ace_ibr qualquer 
emenda, qu:tlq uer rectificação, no senti• lo Je 
tor.a.ar bom claro o p"n:::am~nto de que não se de 
transft:rencia a capitães de outras arm~;~.s se
não quando o reque1·erom, porq_ne cada vez mais 
vou chegando á opinH!o daquelle-. que querem 
a mcnoL" dóse poa;ivel •le arbítrio pal'a. o go-
verno. . 

Agora dir-se-á : porqne não a.uto~izais só
mente a transferencio. dos capitão~, isto é, 
estabele•'EÚS a promoç:lo, metade para os te
nentt1a Jo esta.do-maio,r d~ ia. clàsse e i"s L•.r 
nontcs de aJ·tilha"ifl, o metaJc para a tr•~tus
forencia? PvrJU J não estn.IJ''lcceis sómenLo a 
transf<;;Jreucia 'l -

As cornmi -sões reunidas na:o o pud 'ram 
fazer, porque tive·a.m em vista t•cspeitar até 
certo ponto os chamados dirait.os adquiri los. 
Ató aqui a promoção era sómento entre aquello.i 
tenl'ntes; agora ampliou-a'• mn.s com esta am
pliação nâ'o dosconhcçamoa a osp8cie de Jireito:j 
daquelles que se persuadiam quej:\ os tiuham 
adquiri-lo, ou -auto~ a perspe,·Liva d-) um acees'!o 
rapido. No ontrct.Lntu, y_úan lo Lo.:os os teneules 
da.s duas armas forelu promovidos, dar-se-ha. a. 
transferencia sómente pora aquelles capitães 
de outras ::t.rmas. que tiverem as habllit:.~.çú:!s 
precis1-s; e. para .o:::o obviar arbilrlos e patro
nato.s, l!le dotiJ(•minou que o tranfiferil]o fiJUO 
sendo o ultimo de suo, classe. 

Qu:lnto aos officluos J•J estado-maior de fa 
clasSe, ta1nb~m se determinou uma promo
ção de dous terços par,l. 0.'3 seus tenentes e 
de um para a h-ansferoncia, porque O'l tenentes 
do estado~ maior de i a cbsse estão ahi ha 
annos, tinham o seu _direito ~or.1o que seguro 
para. a promoç[o, e nlto ern. convemento. esta
beleeer uma proporçlto maior p:1ra as transfo
rencias. 

Agora o prnvimonto do logar de tenente do 
estado~rnaior de fa. cla.sse es.t.â dividido, não 
só entre o;; segundos tenentes de artilhal'ia 
como entre todos os alferes das_ outras armas do 
exercito. Não se persu~da al$'uem que o go
vemo fiea autorisado a transfer1r uni alferes de 
infantaria. 6U de cavallaria sem que elle tenha 
os c.;;tudos noce&sarios. E' prr•ciso que tenha. o~ 
estudos de estado-maior; tenLlo-os. poróm, e 
estanUo perfeitamentoJ habilit tdo, porque o go
verno nlo ha de aprovoitar uma especialid.~de 
que app:~rece ~ 

Os nos lOS r1uadros desses corpos esi?eda.es 
estavam ou estã:o se resentindo da. ostreiLeza e 
pequrmc>-z Àa mingoada fonte em que vlto pro
ver-se. 

Agora, por este principio, alargou-se o cir
culo e por conseguinte pôde entrar um posso.ul· 
convemente. 

Esle sxstema tem em vista. harmonisar, n.!to 
só o direito da.quelles que o julgavam adquiridos 
e que têm !•Or ~ue pugnado, como o s~nado se 
ha de rc'cordar, por publicações na imprensa e 
em follwtus. como tambero eonsiderar estes ou
tros principios- a que devemos att ·n·ler. Não 
será uma obra perfeila, mas pelo menos, um 

passo que damos no molh.oramento do pessoal 
dess•s corpos. . 

Outral.\uestão important•3 é o modo de contar 
o intorstwio pBrfl. u. pl'omoçlto doa officiaca 
qu 1 estio empreg1doa fóra do ruinistorio da 
guerra. 

1\Ioveu-.;e grande duvida, mas realmente 
parece '1ue a opini.Io verdad•lira O a que foi suS· 
tentada e <leciJ.id'l pelo governo llà consulta de 
24 de Dezembro de !881, om (1ue tornou-se 
muito notavcl o voto do nosso muito distinc~o 
collega, o Sr. Viscond·~ de Muritiba. 

No entretanto, para que não ao diga que se 
vai feri1· J.ireitos adqueridos com uma decisão 
olQsta ordem, p~-tra que alguem não ponse que 
ha efli:üto l'dNatlvo_. o paragrapho unico diz 
L[Ue a~é a.qaolla data. ae entenda a lei como 
dantes se entendia, mas que. passadt1. aquella 
data, Lorlo o official •fW3 os~iver fóra do serviço 
do ruinisk·l'io da guert•a não pod~rá contar_ _este 
tet~po pl.rfl-. ? interr;ti_cio, conlarã p8.ra a ãnLi
gUidade mllttar ; não hu que negar, porque 
ost'-l.ria servindo ao Est<tdo ; mas p:1ra a pro
moç:.ão ê cousa muito differente. 

As commissões aceilaran o additivo llo illus
tre Sr. l resi lent;:, do consJlho !.! parece-me que 
assim prnce ~eram b~m, consult mdo o inter-~sse 
pnLlico, porque etf·ctinnuent·~, tendo nó:1 já 
um corpo tão im~-,ortantc dG engenheirvs o:iv1s, 
não 8·3 pó h concebe.• como o governo vá J.is
Lrahir um ongenhQiro milit:tr para e-mpregai-o 
em uma commis.;;:ão civil. Houve occasiâ:o em 
11ue convinha que os engenheiros militares 
fu~sem constrangidos a servir oro commissõcS 
civis; mas hoj<~ ha muitas commissões mi1ita1'es 
cm que os respe('tivos engenheiros p(ldem s;r 
eml'lrcgados mesmo cm tempo de paz ; para os 
officiaes J.e engenhlliro e p:tra os officiaes do 
eslado-maior da 1 a. classe ha um campo vasl;o de 
actividade; prescnteme.nle, repito, n'!to ha essa 
procisi'io que houve cm ·outro tempo de empre
gar em commissões dos ministerios d:.t agl'icul
tura e do imp,"lrio officiaes do oxercito; estes 
devem estar em suas commissõ,~s proprias mi~ 
litJ.res, desempenhando os engenheiro.:~ civis as 
commisaões puramrmtG civis, e, se uin ou outro 
official militar haja que porventurl~ venha a ser .. 
vir no ministerio J.a agricultut•a, QDtão contará 
a sua antiguidade, mas a sua promoç.ão ficará 
adiada, rocorupPnsando~o o governo por outra 
fórma se o merecer, porquR nâ'o se póde ao 
mesmo t(~mpo servir a dous senhores. 

Acho q.ue este p-rincipio é a.ceüa.vcl, é alta
ment•J dtsciplinador, é muito conveniente aos 
interesses do exercito. Os olficiaes militt:tres, os 
engenheiros milit:::t.res não_devem servir fOt•a do_ 
ministerio da. guerra, e, se servirem em com
missões civis, não poderão contar ess·~ período 
como intersticio para a Sua promoçito. 

O nobre ministro observJ. que sel'ia cbnve~ 
niente estender o favor, excepç.cl:o que o 
paragranho unico reserya. aos que ser\rirem no 
corpo militar de policia de~ côt'te e no corpo de 
Uombeirvs ; o nobre ministro deseja, digo. que 
isto se estend~ ás províncias. 

Tenho algumas oUjecçõe~ a fazet•, pot•que en~ 
tendo qne esta. cxc·)pção d we ser ~6 para o 
municipio neulro r.Jgtdo pelas leis ger::te~, si se 
estender aos corpos d0 policia e de bombeiros-
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das provincias, veremos em breve um grand~ viÇO'! prestado3 em repartições alheia-; ao mi
abuso Je Jicenç:.\s a officia.cs do o::tercito para nisterio da guor-ra, é a quo mais convem: ao -
servirem nossos corpos, soffr<mdo desfalque a exal'cito. 
força effectiva o ~oflhmdo a di~ciplina. Entretanto, não queren -Io par.~ cor intransi-

E' um serviço geral o desses corpos dlL côrt ~; gent·~. resignei-me a as:;ignar o projecto, quan
ao pa15so que os do identicoi corpos das provin- to ás excepções que faz a esta rogra da lei. Não 
cia.;; são sel'viços provi:nclaes. Si o s0nãdo, pude, porõm, deixar de emittir- ;:~. minha_ opi
porém, jnlga qun se do v e est ·ndo_r este fJ.vor nião pelo CJU6 respeita ao modo por que o governo 
aos officiaes dos corpos das províncias,- corno devia proceder neste caso, quando se- Lratasse 
que acor IÇOaria o mmístoriO da guerra a dar da promoção doa officia a r,t que se refere o 
frequflntes licençí\s para isso. artigo. 

Tambem os corpos d,J bombeiros do.s pro~ O nobr) ministro, aeceitando o parecet• das 
vincias aind::~. não estão organizados conve- eommissões, rejeitou a emenda que offereci, 
nientemente, e pôdo~se até achat• n·~llas um firmlLndowse em uma razão que não me parec"Uu 
pessoal que não seja intc~iramente militar. Não proeed->nte. S. Ex. disse que, uma vez que se 
sei ae haveria. conyoniencia cm so aceitar logo admittia o serviço fóra da repartição p 1ra o 
este alvitre para os corpo.'! de bombeiros e d 1 pow intersticio, devia ao r-vir '[larã to Ios o~ ãffeitos. 
licb das provincias. Parece que n§:o.(A-pa!·tes.) S. Ex., rorém, parece-me_ que podia lem-

O Sa. AFI1.JNBJ CELSO :-0 corpo da bom- brar-se do que o serviço militar, qU'õ! aproveit3. 
lJciros m ~Ihorou aqui dopoi~ que fot dirigido para. o i~tersticio .níto é bastant? para que o 
por um official do oxercitD. offiet~l seJ.n. promo:rdo por mer~~tmento. Rüe 

. caso e ma1s e~pectal ~está prevtsto no·regula-
Ç> Sa. JUNQU.EIRA.: -Melhorou mutt~; o ::tprow I menta, art. 13, quo define muito chr..1mente o 

vett:J a occast!io p:w:~,. :ende.r? prectso~_!_~uvor que soja-o merf:'cimc.nto-para poder prete[•ir 
ao mo~o pnr que tem stdrJ. dtrtgtdo o c.Jrp.o dB 6. antiguidadn, excluin•lo todo o s;rviço que não 
bom~e1ros da côr_te. São Justamonto um ~1g_no f0 1• puramente militar. 
offi.c1al do exerc1~o o outro-. se.us aux1larcB Bast·t ler. o artigo para ver IJUe os sJrviços 
tambe~ do exercitO, que na dtr.er.ção desse ciyis não podom ser compreh<3ndi tos n:1 classi~ 
corp_? tem prnstado relcvaz:te::>.sGrvtços. ficação a q uo se refere 0 ar ligo raspe 'tivo, fJOl'w 

Nao.> faço gr;'tnde quost;:w <hstu; mas lembro quanto não é nos serviços civis, onde so põde 
ao senado ~tue o uma grando porta que se aLre. mostrar subordinação militar ; não ó nos ser" 

O Sa. AFICJNSO CELSQ :-0 go-vo:no tom a viços civis, ond~ se póde mostrar instrucção 
chave nas mãos ; n'!to daró. licença quando nã·J militar i nã:o é nos SG!~iços ~ivis-,-~-õiide~ se 
convier. pô le mostrar valor nulttar; e nmcamente 

0 Sa. JUNQUEmA :-Sr. presi.iente, 0 parecer- n.os casos em que, sob a~ armas, o Qffiw 
que 80 acha cm discussão está n.ssig_nado pelos ~1al mos~ra que tem essas qualidades. qra, pó:ie 
membros da commissã:o do marinha o guerra e Isto vor:ficar-~e~ por~entura, ~orno Já dls~e, 
d · lt do leg' hv'ão no<> serv1ç.os Clvts Y Nao, cortam,_,n te. 

a co.mmls> 0 . lS v · . . Logo, me parece que o nobre ministro não 
O illu.stre Sr. VIsconde do Mur!hba, por~m, pód0 diz0r quP, sendo admitlido prtra-um caso, 

d_ec~arou qu.? ao senado mandaya a segumte devia ser tambem no outro. Este é algum t,l.nto 
hmttação (le!: difft:u•ente·. 

« Os offi.ciae-J dest•1. pa.ragrapho só poderão Por m"lhor que seja o official de cmgenhe:-
8'31' promü\'ldos por antLgu1Jade. » ros para construir um aqueducto, ou quaosqucr 

Isto e, os officio.es quo o3 tejam fôra do minb- outr~s obra> de sua profis~ão, pó lo não ser um 
teria da guerra., ainda mesmo" os exceptuados ofâc1~l de. ~astu.nte merecimento pat·o. a eng)
desto par tgrapho, só po.lerito ser promovido;:; nharm militar.·· 
por antignidade. _ O Sn. B.o~.an.c.s BARRE'I'O:-Apoiado. 

Não tendo h:wid8 impugnação ao trabalho das 
com missões, e, pelo contrario, '[l:treCr:m lo que os 
artigos cm discusdo merecom o ru~se:nthnento 
do senado, cu mo limito a essas OlJserVãçGes, 
fazenJo votos pa.ra qne RO possa, quanto antes, 
ultimar aqui ostG trabalho, nfim de voltar p1rt 
camara dos Sr!'! (!epn t<J.do!'l, e dentro cm pouco 
ficar o exercito com um melhoramento que é 
reclamado ha muito t·Jlllpo, e, em alguns pon
tos, até podido por generaes r1ue comman iaram 
o nosso exercito. (Mutto bem..) 

O Sr. "\-'"iscou do de 1\-:f:uritj_l)n.! 
-Assjgnei o parocer como membro ds. commis
são de m'lrinha. o guerra. Tive, entrétanto, 
algu1n:J. relutancin o hesitoi ern da_!' a minha 
assignatura a esse parecer o ao projectO, porqu' 
do ha muito e<;t.cm profundatnente con ,,_e_nei lo de 
que a regra invarmvel da lei das promoçeio;;:, 
para que se não attonda no interstício aos aerw 

O Sn. VISCONDE DE MuRITIIB.:- .• .--princi
palmentr3 á visLa do progresso em que vai a 
arto miliLa.r nesta parte. 

Qu~;~.nLo a nlim, parece-me que, comquanto 
pnd•<SS>\m aproveitar a esses officiaes 0-3 serdços 
feitos fóra da ropartição para pref:'ncher o ín~ 
tersticio, seria favor demasiado, f:1.vor- inexpli
cavel, que t:1mbem se lhes désse Mm is30 o 
merecim~nto miliLH, que ellos aliüs não podem 
r~v:·lar. 

Foi temendo esta intct·pretasão do nobre mi
nistro que ou avcntur,~i uma emenda., que tive 
a honra. d·) olferocer á consi !e ração dos meuS: 
illustres collegas da commissão. Tinha formu
lado um~ subemenda para m"lhor deelar.tr este 
meu pan~amento. Elia, porõm, n·lo e mais 
necesl!!aria, fJOr.)ue o nolJre minL'!tL'O já maní-
feston qual o pensamento do governo a resp-üto 
d!31'1L3. qne:..tão; e eu havendo muit 1 brevement·) 
explic:1do o motivo pe~o qual redigi a minh:t. 
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emenda, creio que posso deixar de manJar á 
mesl). o ndditarnento, que bavi·-1. Gscripto, ficando 
bem c.->,rto de que a intorpret:1.ção Erx.hibiJ.a pelo 
nobro ministro, não é &fluelh qne se coutem 
no pree"ito legal; e se S. Ex. reconhecer esta 
eircumstancia não toa h o ncc 'S-sidado de maiores 
esclar(~cimcritos pn.ra pôr b )ffi patente qual é a. 
idéa da minha. emenda. 

O Sr. pr8sidente ha dn sujeital-a aapprova
ção do s3nado, quo em suo. alt3. sabedona ded~ 
dirá. como julgar mais conv~niente. Pela minha 
part.•, parece-me ter cumpriCo o meu dever 
dando esta-:~ hr _'vissimas exl,licaçõ':ls. 

O S1.•, Oarlos A..íl"onso (ministro 
da qH 'i't'a) : -Sr. pni'\i lente, não tive a fdi
cilãde le f.1zor~mo co:nprohnndor pelo honrado 
senador pela provinria da I3::.Lhia, que acaba de 
sentar--se. 

Estou da perre:t•J accôrJo ('.om toJa<; a" consi~ 
derações que S. Ih. furmulm no intuito de 
demonstrar a differença existente entre os ser~ 
viços civiB n milital.'es. Tüd~s essas conside
rações justificam a dontdna estubed !a pela 
consulta Je 24 de DeiomUro do 18·31, e o princt
llio que n.gol.'.l se trata ·lo estatu:r_cm lei, isto 
é, que o tnmpo dtll'ante o qu ll 0':1 officiaes do 
exercito sorvem em r.ommissõ:s estra.nh:J.s ao mi~ 
nisterio da gu13rra, não lhes pórle ser levado em 
conta no interslicio exigido para as· protnoçl'ies. 
Não contesto esses principlos e aceito em toda 
a sua eJ.tens§:o a._ consequencia. a. que elles con
duziram o conselho de Estadu e as noU1•e:;~ com
miss5.'s reunidas que formularam este pr<,jecto. 

E' outro o bem diverso o ponto de diver
gencia.. 

O propl"i0 nobre sena.rior, como os seus dignos 
collegas d1s commissõe8 rennid<IS de marinha 
o guerra e legislo.~fi:o reconheceram a jus
Liça o íloces ~idaJo de uma. excepção para os 
officiacs que tivo,sem exercido aqnr>lla.s com
missões cm épnca anbrior àresoluçito do con~ 
sult:~ de 2,! de Dezembro de 1881, que iniciot<i 
a nova doutrina, or.t consagrado. no proje~fo. 
: NaU.a mais justo, SI.'. presidente, porque os 
officiaes nessas condiçõés não devem ser pl'ejn
dicado~ em su~ promo~;'io, por havol.'cm acei
tado cargos de nomcn.çtro do go\·erno no domi~ 
nio de um't int1)rpretação que nã.o dbLingUi::t. a 
antiguidade do interstício e portanto nada al-
ter.:w:J. cm t•elação ás promoçõrls. -

O Sn. V mato om 1\bnmmos :- Perfeita_... 
mente. 

O Sa. DE LAMArtE :-Era 1luvidoso atú 
então. 

0 SR. MINISTRO D.\.. ÚUERR:\, : -Er:t duvidoso 
o modo por qne S') ont·~ndia a lei e ha officiaes 
~romoviJos sem intor;;ticio nos p>f:.tos inferiores, 
tendo·s~-lhr.s computado o tempo tlurante o 
qual serviram em c-ommissões estr.@.nhas ao Jni
nisterio d.t guerra. 

O Sn. VIRIATO DE MEoEmo~:- Por exJm
plo, o Sr. Barão da _Maracajú. 

O SR. MrNISTf\0 p.\ GUERRA: ...:o.Entl'Otanto o 
nobre sena.Jor limita a. o:s;capç.!tJ :is prninoç15es 
por anti.:juidade, c ahi o antagonismo de nossas 
opiniões. -

As promoções para os po~tos ~perioreS do'
oxar,~ito se effectuam, ou p)r antiguidade ou por 
merecimento, segundo a lei. 0l'a,si os officiacs 
nas circumsta.ncias apontaJas não ,levem S'Jr 
prejudicados na. sua promoção por antiguidade, 
,as mesma.s razões preponderam para que não o 
sejam na promoção por morecimonto. 

Ao contrario do que parec•J suppor o nobre 
sena lor pela Bahia, não consi !oro motivO ae 
preferencia, titulo de m~recim~nto para a 
promoç-ão, o S'CI."\'iç-o de commissões estranhas 
ao mínist··rio da gueL-ra. 

Mas, sustento que nes;;as commissões podem 
ter-se distinguido por mod) tão saliente os 
officiaes nellas emprega ios, qu~ ::t. sua pro
moc;ão por merecimento seja um acto d·~ rigo
rosa justi(_,'a, e nesse caso não devem ficar 
adstrictos á promoção por antiguidale. 

0 Sa. VIRIATO DE MEDEIROS: - Apoiadis
siroo. 

O SR. MINISTRO DA GuEnnA:-Eis porque_ não 
aceitei a r 'stricç-!to proposta pelo nobre Sr. Vis
conde de Mui"itiba. Colllpreh0ndo o motivo que 
para. e lia inflniu no espirita de S. Ex., cuja 
vasta profieioncia. em to ias as ma terias con
cernentes ao ministerio da guerra. eu ha muito 
reconheço e respeito. O nobre senador tevo 
em vista impedir o arbitrio, a protecção do 
governo em favor de officiaes, qne do mesmo 
governo ji tivessem recebido commiss.5es- iro-
portantes. 

Mas, Sr. l?residento., as prt!canç-t'tes tomJ.das 
c.ontra o arbltl'io do governo, pal'a as<>egnral.' a 
justiça das -promoções, não devem Íl' ao ponto 
de prr>j11rlicarem aqu"lllns mesmos cujos direi~ 
tos e legitimas interesses se trata de garantir. 

E', a meu vel', o que succederia, a preval 'cer 
a omend.o que tenho combatido, sem quebra da 
-profunda eonsideraçlto que consagl.'o a seu il~ 
lustre autor. 

O Sr. Co~--~·oia observa que no en
tender do honrado minist.ro da guerra para 
a promoção cm o corpo de engenheiros se 
deve modificar as disposições vigentes, per
mittindo-se U'lsse cortJO o ingresso de officiaes 
que atô agora nelle não o podem ter ; r>menda 
por~m, o hom·ado ministro a disposição do 
proJecto, pareeon!o a S. Ex:. que essapro~ 
moção, qu~ d'ora em diante se f::~.cuHa, não 
deve ser obrigatoria, de modo que o official 
de infantal'Ía, cavallaría ou artilharia, que 
~enha o curso de estudos necessario, não seja 
coMtrangido pela dispo~i<;ão do art. 4o a 
entrar no corpo de engenheiros com prr•teriçlto 
do direito que possa tor a proxima. promoção no 
corpo a que pertença. 

Concorda. nisso o orado!.' com o honrado 
ministro e mandará. emenda tendenle a. escla.
recor ess~ ponto; mas não dirá com S. Ex. 
que sómente seja transferido o official que o 
requerer. A presumpção é que os offiüiaes 
de inrautaria, cavalla.ria ou artilharia, dese
.iarão fazei.' uso da nova bculdade, que a lei 
lhej confere. Conseguir-se-à o mP.smo resul
tado dizendo que não sel.'á transferido para o 
corpo de engenheiros o official que resignar 
a transferencia.. Esta modificação evittr&. qUe 

__ -·_-'<F 
~- ::__-- :_ 
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a execução da lei 11quo a,~ pendente da apre
sentação do requerimentos. ..iasim entende o 
orador que, no art. 4', depois das palavras: 
-theoricas c praticas-deve accrosc~Jntal·-ae : 
-e t]U'J ntfo ,·cnuncio:r·. 

O debà.Le te.m principalmente v.Jraado so
bre as excepção.~ a pe1·mitLi1• para que o offi
cial do uxercito ai.r\•a eru co.raniasão estra.uha 
ao minis.Lel'io da guerra. Em regra os ofri.cia.es 
do eLercito só devem ser'Vjr c·m tr..tUalhos e 
comm.issões militu..roB-. Possi\·el fosse e.st~:~.bele
cer esta regra cm toda sua integridade., e eom 
ella só iel'ia que lucr1:0r a causa d::J. disciplina 
e dJ. r.e.;ularid.ade .do Sl'lrviço militt~.r. 

O qufl ê que justifica a creação dos divorsos 
postos'? São as necossid:ld-..:a do sert•iço4 Si ha 
postos inutcis, supprimam~se ; si os não .ha, 
não se perturbe o ro.ccauismo do ~erviço, Jis
trahindo officiaoa que faril:o fa.ha D.Ot; respecH~ 
V03 corpos. 

O projedo abru d!-!as excep;;õe;~ á regra; 
~a quanto ltOS: offic1a s do oxercllo quo ser~ 
VJ.rcm no corpo militar de policia dà côrte, e 
outra rof01'0nte aos oillciaes em serviço ntf 
corpo de bomUeiros da capital tlo lmperio. Com~ 
quanto não veja inconvo:•nir_·nLe em que sirvam 
offidae~ Patranhas ao exercito no3 citaJ.oa 
corpos, que atá são vorJadBiramento munici
paos, não far~a o orJ.dor maior du ~ida em a.c.Ú· 
tar a disposiçli:o, attcndoudo a r1ue o Eshdo 
tomou a si os mencionados serviços. !i-.fas o 
honraLlo mini!üro pt•et .. ndo luvar mais longe a 
excepção e quer yu,... ellu se amplie aos offi.ciaes 
do exercito tJ..UO servirem nos corpos policiMs 
ou de LomLe!NS das provindas. Atú ahi não 
irá. o orador, pois enloude quo isso seria esta
belecer- cmupleta desor-dem no exercito. Enlre 
o aceitar a ampliaçM q u l dcsej3. o honrado 
ministro c o acabar com toda o qualquer exce-. 
pção, de prGferoncia. abr-açar<l a· orador o der
radeiro alviLt'_'. 

Não conL.·nL · o honrado ministl'O com propor 
que os officiaas do exerciL·J possam MI"Vii' nos 
col'pos de policia oa de bombeir-os, quer mais que 
se modifique o principio vigente quanto á. 
pl'omoçlto, de modo que os offici:.~es distnhidos 
em taes •:omrnissões, estranhas. ao ministorio da 
guerTa, ainda po~aam concorret• com os outros 
do exercito na promoção, com dispmsa de in
torstieio. 

Semelhante med:da, além do inconvcnientis
sima, vir-l.a estabele~or injustiiicavel desigu,tl-
dade e.n Lre o exer-cito e a armada. · 

Com effcilo, o lente da e cola de marinha, 
pOI' mais importantes qlle sejam os seus ser-
viços nesse estaUelecimonto de ensino profis
sional, não pôde ser pr,movido B·::não por anti
guidade ; o assim L·1mbeu1 os outros officiao~ da 
armada ompregad,_s em commisstSes ondo.aliás 
podem revol',\.r nolaveis mcr-ecimen.tos. 

Como, pois, adoptar norma tão Jhc.rs& .:esta 
par-a os officiaes do exercito 1 

Votará, portanto, o orador pela emenda do 
honrado senador pela Bahia. o Sr-. Visconde de 
Muritilta, segundo a. qual o official, que se acha 
em colll..Blissã:o estranha ao ministerio da guerra, 
não poderá ser pron10vido sen::!o pelo principio 
abaoluto de ant1guidnde. Sj ao offichl não con
vier qualqu~r commiss!o com esta clausula, 

roll" que não a aceite: nem faJtan.1 ao gover-n.o, 
quando om taes Collllllissõcs .o .militar fizer jus 
a espr>dal recompensa, muitos e variados meios 
de O recompeus·tr sem que seja promovondo-o. 

Estas eram as observn.ções. quo julgou con· 
venient · aJduzir ao assuwpto. 

Foi lida, apoiada e posta conjun.ct.amente em 
discW!são a seguinte 

Emenda 

« No art. 4° depois das pal::wras-theoricas e 
praticu.s-accmscent•.::-se- 9-.ue não renuncia,.. 
rem.-Manael Franciscn Cnrreia. » 

O Sr. Nunes Gonçalves diz que 
''m seu espirita lançaram duvilas a1gumaspon
derações Jo honrado ministro da guerra; e p~tra 
esclarecer-se e firwar juizo é que tomou a par 
lavr-a. 

Acha-se estaLdecido na legislação Jo paiz, 
r1 ue n.onhura official póde ;.,;er promovido de um 
a outro po,tu sem 11ue haja o intersticio -Je tres 
annos do ultimo pvsto occupndo. O projecto em 
discuBsão dispÔ} quG não ;;;e consilero como in
terslicio p::tr-:>. a promoç.ll:o o temp:;. do serviço_ 
pt•,-lstado em commisSõe~ alheias ao ministerio 
da guerra.; aceittJ. o orn.dor esta doutrin~roas, pa
recen·lo-Ilw ter ouvitlo ao uobro mini<>tro que o 
tempo consumido om taes commissões só nlo 
seria conta-lo para ,<J.. promoção por antiguidade, 
podendo, porém, sol~o par-a a promoçãr1 por me
I'~cirnento, entenJe que '_('melhanttJ intelligen
db. poderá dar lagar a gr.1vos inconvenientes, 
abrindo larga porta aos a.Luso; em m:.ü1:l'ia de 
pl'Omoç..-lio. 

Si esta não foi, nem é, a in&clligoncia g.ue i 
disposição do projecto dá o honrado mims~ro, 
nenhum~t duvida tor<l o orador- em dar sou voto 
ao artigo, tal como se acha concebido, assim 
como não h8sitarú r>lll aceitur a emenda do hon
r-ado senalor pela Bahia, V:sconJo de 1\fu.ri~ 
ti.ba. 

Agual'da, pois, esclar-ocimentos do honrado 
ministro. 

O Sr. Carlos Afrouso (m.inistro 
da guerra): -Sr. pr:sidente, si o nobre aena.rlor 
pelo Maranlliio me houvesse honrado com a sua 
attenr;ãJ, julgar-se-ia talvez dispansado Je f3.
zer-me a per-gunta que acabe~ d·~ dirigir-me. 
Não enunciei as opin'õ1s que S. Ex. julgou 
ouvir-me. 

O Sa. NuNES GoNÇALVES:- Pareceu-me, 
tunto 1!uedisse que Linha duvidas. 

O SR Mm1srno oA GuERRA. : -Exporei de 
novo o meu pensamento, esforç-ando~me por 
lli.z·~l-o de modo conc'.so e claro. 

J:)r. presidentf', o art. 5° do pi"Oje('.to que se 
discutr\ firma o princip1o de que o tempo de 
serviço, em commissões ostr-anlw.s ao ministerio 
da gul'rra,n[o se comfiuta no intersticio exigido 
pal'a a promoção nos postos do exercito. 

Aceito ú.SS) principio, preconisaJ.o em pare
ceres do conselho de estado, yuo ser-viram de 
base á resolução do consulta J.e 24 de Dezembro 
de 1881. 
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E a raz!'to que me leva principalmente a 
a.eei.ta 1-o é qu", segando a :prati~~a tem demon
stt"alo, os officiaes ,to ex~rc1t0, sahindo uma vez 
p&ra commissõcs est.ru.nhas ao ministerJo da. 
guerra, difficilmenle voltam para o serviço do 
mes:mo axercito. 

O que mais frequent8meute sueca l<1 ó al>au
donai"Jm-no, para abraçarem as profissõas ci
vis. Assim proca leram engenheiros disti.nctis
simos, c.omo os Srs. Herculano Penna, Sobragy 
e o nobre senador pola provincia do Ceará, llUe 
me honr:t com sua :1ttenção. 

Aceito, pois, o principio. Mas a nobre commis
são de marinha e guerra propor. uma e:xcopçito 
que tawUem aceito e ó poi"demais justificada em 
relaç.!l:o o.o.s officia.os que tiverem servido cm 
commissões eatranha.s ao minisLerio do. guerra, 
antos da ri);,Olllção de consulta de 2·1 tb Det:eUl
bro úe 1881, q11e pela primeira vez est:1beleceu 
aquellll p!"incipio, que agora trata-so J,) c.on
vert'3r em lei. 

Si assim é, digo e-u, essa a.s:cepçlto deve 
comprehender tanto a promoção por antigui
dade, como a promoç[o poi" mei",~cimonto, pnis 
que ambas sào legitimas em face .la lei e 
a e:tcepção se justifica pelas mesmas razões, 
tanto elU tim como Bm outro caso. 

Não trato de dl)finir o merecimentO, de 
considerar como titul > de merecimento este 
ou ll.f!UeHe serviço, ('lsta. ou ar1uella com
missão. Quero apen:1s salvar o direito doa 
officiae~ que o t-.nham. revoltdo ,, con:rr
var int tc>ta p!l.ra o gov._•rno a faculdade 
de gala.rdoal-o, como entender mais con
forme á j ustlça. e !is convcniencigs puhli('as. 

O Sr. Visconde do Parana
gu.ú. (pr!?sidente do conselho):- Sr. pr6si
dente, eu não pret •n:lia tu mar a r~~lavnl. neste 
dcbaL', po:·qne ~uppuz 1ue o meu_ noiJro collega. 
da guerra, C)ffi quom n~io ti v•) occasi.O:o de en
tender-me a. esse resp:;ito,não pudesso compare
cer hoje ao senado o, conseguintemente o pro~ 
jectrJ n~o tivoss•• de ser submotti~lo ú. di>cussão. 
Não pro tendia envolver-me no deUate, :por(}Jlo3 
não tendo-m(l ontendi.Io com o m"'U nobre cal
lega, não quoria Mrisc:lr qn::tesquor considoi"a
çtles qui'! prn·ventura ptHii'ssem sc.r tra luzidas 
em emenda, sem preYio accõrclo com S. Ex. 
Tod:w:a ~ir.ei P?UC?•.o o dii"ei po; minha conl1.1, 
como 'Opmtão mdLnàual, I"OlatLvamcnte a um 
ponto capi~al do projecto subBtilutivu, apre
sentado pPb nobre commis.;íto. 

Refiro-me ao p:-íncipi(1 dr~. :uüigui·lade, ado
ptad<J como criterio pl'lra as promoções, por Yia 
de transfvl•,mcia dos officiv.os deYidarn·mte ha
bilitaJos, que se acham om outros corpos. 

O projecbJ teve em vista, princlpalmonL~, a 
melhor composição do corpo de C'ngenheiro~, 
que ó um COrf!O scientifi~o. Entend)u~se que 
essa<:~ habilitações, que so acham e;palhaJas em 
outros cor110S, podei"iam t•)r ingre:'lso, cvm pro

Ora, si o qn0 se tJm em vi-:~ta é a melhor 
composiç:lo do corpo rle engenheiros, dosse 
corpo scientifico, parece que o criterio a s.do
ptar--sa p tra a-, transferencias e promoções 
d •via SClr a m lior somma das habilitações, e 
então d11veria se-r s. média d0s grd.oc:: de a.ppro
vaçõos. 

D."'ale modo ponso que ficava tolhi_do o arbi
trio do governo e pi"Dpm•cicmava-se ao corJO de 
engcnheiro13 mr:lhor compoaiç:!o. " 

Os m.:t·s antigus U<Jm sempre serão os mais 
habiiiLH.dos. Foi a reg"l"a que a.Jopto t •1 nobre 
commissão. 

Se queria, para evÜM' n ai"bitrio,_como disse, 
adoptar o principio rla anttg,tidade, creio que 
sem inconvenientes, e antes C"Om vant Lo·em para 
o serviço pnblieo, po lel'il'l. a loptar out.ro prin
cipio, quo removo da mesma fórma o .arbitrio, 
e oss'3 prin·~.ipio, qne é mais consentaneo com 
a n:ltur,.lza Jo fim a qu'l se propõü o project'J, é 
a média do grá.odaa approyfH;'Õ"s plenas. 

N,;m so dá o inc-)nvenientc apont tdo pela 
ffii}Sma com:glissã.o, quando impugnou es~e 
principio, porque a cxperiencia tem mos
trado que os officiaes que obltlm as appi".wa
ções com distincção nas matarias do curso, as 
alcançam ordinariamente e1n quao.:i todos os 
annos, ~ em quui todas as Dl..'lterlas. Não se 
daria, portanto, o inconveniente que a nobre 
commissão quiz obviar. A experiencia tem 
mostrad,J que aquelles qui'} s.1 distinguem na 
parte theorica, tambem se distinguem na parte 
pratica. , 

Os inconveniente-;, portanto, ou não exis
tem, como quiz suppor a nobre commissão, ou, 
si existem, são de tão pequena monta, ttUC não 
deveriam leV<.ll-a a abandonar a nor.na {lue 
suppr-,nho mais razoavcl, p~ra adoptar o pl·in
cipio ~ég-o da antiguidade, 

E tanto é assim, '!ue a nobre commissão re
conheceu qu<':! o vei" ladeiro systema ser i à o do 
concurso, systema qn<1 alfás não pô,Je ser 
adopt·rdo, porr1ue não lemos as circum~cripçõos 
militares, e, além d3 grandes difficuldad.~s, 
importaria g-ranliJS dGSj_18ZaS O transporto aos 
officiaes doa diversos corp ,s do.s differonles 
provincia.:;, pn.ra disputarem os p-·stos em 
concui"so. 

Ora, si não si póde adopbr, pela difficuldacle 
praticn., o prÍnC'.ipio do concurso, que a com
missão reputa o mais racion1l, adoptemos o 
outro, quo não tom essas difficuldades, e dá 
resultalo s:ttisfadorio ; isto é, uma melhor 
compo~ic:.fío do corpo de engenheiros, nã.o aban
Jonandu (•s.:;a composiç~o à f<~.talidade do prin
cipio d:l antiguidade. 

Tambem uotJ uma lacllna no projecto da no~ 
bre commiss.io, sem que com isso quoira de 
modo algum desmel'ecer o seu trabalho, l1ue 
acho mui lo bem eb.Uondo, senJo que o proJecto 
substitutivo, como esM, já é um grande me
lhoraml}nto. 

veito do serviço p11blico, no coi"po de engenhei- Reconheço a pt·ofictencia da nobre commis
ros; atLeudia-.se ás vanttgens e conveniencias são, o; repito, não quero em nada. desm~recer 
do serviço, o ao mesmo temrJo aos diroilo~ o sou trabalho, que acho e:x:ce1lcnte ; mas isso 
desses offieiaes, quf'l estão cleVld~meutJ habili- ntl:o me priya de fazer as observações qur' acabo 
tados, o que hoje se acham com gr:wo injustiça I de apres~ntar :i eonsideraçiio do senado, e a1nda 
priva.lo-; do acc·'s<;o n'aquelle corpo especial, do indicar uma lacuna, que me parece que pórie 
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ser preenchida. pela nobre commissão por meio 
de emenda.. 

SabeMse que existe uma clas::~e de officiaes entre 
os de artilharia, que não têm o curso de arma, 
e não podem ser promovi los, cmbJ.raçando 
assim o acce~;so daquelles que estão em escah 
inferior. Estes officiaes de artilharia, qu~ não 
têm o curso do arma., na fórma da lei, n'o ro
dem ser promovidos, e ao mesmo tempo emba· 
raçam que outros o sejam. O que acontecerá. ó 
que em pouco tempo o governo :ficará . privado 
de dar promoção aos alfer~s a.Jumnos, officiaes 
que tenht\IU o curso, porqul) o caminho_se acha 
obstruido. 

·.·-·· 

C'Ommis!'ão e dÕ senado, quf' lh··s rlarão o 
apreço que entenderem em sua sabedoria. 

· O Sr. Junqueira :-Sr. presidente, 
vou dar uma breve respost:l ao nobl'c pres-idente 
Uo conselho. 

O Sa. CoRREIA :-Qui) nesta questão fallou 
como simples senador do Piauhy. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Começard por agr.,de
cer a maneira benevola por que S. Ex. aquila
tou o trabalho das commissões rounid:.~s o a força 
moral, porLant,l, q11e acaba de presLat• a esse 
trabalho o ao projecto que delle emanou. 

0 Sa. VISCONDE DE PARANAGU..\. (presidente 
do conselho) :-E' um excellent0 tt•abalho. 

Ha officiaes tlc artilharia, em não pequeno 
numero, creio que seto primeiros tenentes e 45 
segundos tenentes, _que, não podendo ser p-ro
moviJos, obstruem a escala. da promoção, pri- O SR. JuNQUEIRA :-Enlretanlo o nobre se
vando que os alferns~alumnos tenham o accesso nadar nesb occasião lembrou-S1J de seus bellos 
com que devem contar, e assim 0 grande es- tempos d'} ministro da guerra e trouxe-nos 
timulo da prom()ção terá da extinguir-se em suas opiniões individu·1es ; por conseguiu te 
pouco temp() parR, os jovem'> offi.t•iaes. tenho de responder a S. Ex. como a um digno 

O meio me par,~ce que seria offct'ecer~se senador o não <'amo chefe do governo, prrque 
uma emenda ampliativa (seria: uma medida a opinião dest':l já a conh11ço pelo orgão do nobre 
provisoria, do occasião) do qu::uiro do estado- ministro da gue1·ra, que o.·_•eitou o projecto com 
maior de za classe, pnra o qual deveriam as peqnenas modificações do que aqui se tem 
passar esses officiacs e os aggregados, e com tratado. 
a prohibição expressa que a commissn:o já. con- O nobre senador observou, que, par•• transfe
tom\llou em seu projecto, da. a.dmiss.:lo de no\•os rencia dos officiaes d8 outrJS corpos pa.l'D. esses 
offic.mes nos postos in~eriores. Assim, os que scientificos, se devia ter em vista, não o prineipio 
hoje não têm aspiração por faltn de estutlos, adoptado no projecto, que é o de antiguidade, 
poderiam ter, como os officiaes do estado-maior mas um outro. 
de 2o. claJ:se, que vão melhorJ.r com 0 projecto, rom cífeito, Sr. presidente, as commisaões 
a. cspectativa do accQsso, G marchava~se ao tinham diante de si trcs prir.cipios a adoptar: 
mesmo tempo pRra a. extinea;ão do quadro Ucsse ou o de antiguidade, como o fez, ou o de con
esLado-maior, visto que doixava de ser alimen- curso ~ntre esses officiaes, ou o da média das 
tado ; essa clas<;e tinha de extinguir-se em um approvaçõ."'s. Seria este o criterio para s0 fazer 
pet'iodo m::~.h ou menog longo, conciliando~s9 0Ss:l transferencia ; mas as comrnissões recua
aliás 0 direito de tJdo3 • ram quanto aos dous ultimas alvitres, ist:J é, 

Parece-me Lambem qua alguma providencia concurso e mê.lia de a:,provações, e lançaram-se 
deveria ser tomada relativamente á transfo- na antiguidade. A antiguidade ó cega certa
rencia, nas proporções indicadas rola noY3. dis~ mente, mas era o alvitre que offoreeio. menos 
posiçl'to, segundo a. qual as vagas de capitães porigo. 
do corpo d·J engenh-Jiros terJo Je ser preenchi- O concurso, o nobre senador acaba de dizer 
das metade por promoção f'nGrc os acLuaes te- e as commissõcs reconh<!com,é impossível entre 
nentos do est"Ldo-maior de {a classe e primeiros nós, quando o es:c-rcito está disseminado por 
tenente& de artilharia loga.Irncnte habilitados, e toda esta vasta. e::t.t,...nsão de terrilorio. Si nós 
metade por tl'ansferencia dos capitães do ti.vess0mos, como a França, corpos de exercito 
ostado-mlÍOJ." de ia classe, do artilharia, fot•mado~ em regiões ; si tivessemos, por exem
de cavallaria ou de infult;~ria, sendo que pio, como lá, 18 grandes corpos commandados 
pn.ra as vagas do _capitã '8 do estado-ma10r . separadamente com seus estados~maiores, com 
de fa. classe devorilo concorrer p1ra a promoção, sua vitla propria, S"ria. fu.('il ha.\'Br o concurso; 
li8. raz!o de dott.a Lerços, OS t•~nenLe~ .-lo corro, G mas, nstando BS forças J.issemin_n.dn.~, CO!fiO 
por transferencta, n~ de um tert;o, os capttã"s estão, de 'Ide o Alto Amazonas ate a fl'Ontmra 
de outras nrmas. de Uruguayana e a. d~ Mato Grosso, a'ria um 

A necessidade da provi·-Iench a que alludo tenhmen desarrazo:tdo querel' reunir os offlciaes 
evidencia-se, porquo as vagas podem ser em nu~ e fazer um concurso para conhecer qual delles 
mero tal, que ossa propol'çilo nlto se possa ad- é o mais habilitado, e pol' is~o as commissões 
mittir; pórlr' o numero de vagas ser um, dous ou deixaram do Ia lo a idéa de concurso, além de 
tres,e não e~larde~erminado. o modo como dev~m havN· outros inconvenientes qur1 o senad~ l'e
ser preenchtdas, Sl com officiaes do csta.do-mator conhece ne~sa espede de prova pu Lhca. 
de fo. classe, ou com officiaes dos outros cor· F1cava a média das approvações; mas as cam
pos em razão da sua antiguidade. Bom seria missões não a adoptaram e P.U acho que ellas 
adopLar qualquer me lida a respeito das tiveram para isso boas razões. 
promo9õ0s por estudos,. ou por anttquidade e A média das approva<;>ões dos officiaes é a 
mer~ctmonto. A nova. dtspo~içtto bem 11oder·á na cousa m::1i'l enganosa e mais desigual tlUG se 
prattca dar lo;; ar ~ duddas. póde imaginar; a apr:--ciaçito 6 Ya.ria; mas, 

S~o_ ess~s a.'l cons1deraç~cs quf1 julgu,...i ron- a.inda. ai.lmitündo-se que os julgadores sejam 
ventenfc tt•az('l' ao conhectmento da illu~trada sempre da maior jmtiça, que se guiem sómcnte 
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pelas normas que d3vem guiar o juiz em 
semelhantes occasiões) ha d·) acontecer muitas 
vezes que o official Ue maiores halJilitat;ões 
fique colloc::do em numero infe1•ior ao da
quelle '{UO n!Lo t0m as mesmas habilitações. 
Isso depende, Sr. presidente, do• grupos de 
que fizerem parte os ez:f~minan:los; e todo o 
mundo cornprehonde o que acaLo de dizer. 

Faça-s3 um exame puhlico; si pnrventura a 
esse exam'3 concorrerem not[l.bilidados, homens 
de repub.ção feita, verdadeiros sJ.bio.>, e se 
apparecer ahi _um moço principiant·) que> se 
aventure, este moço, comquanto muito habil, 
ba Je ser collocado om graduação inferior; en~ 
trelanto (1ue, si a turma fos~c de moços prin
cipiantes, ~lle ~ah•e:~.; Livesse collocação S\l· 
perior. 

Varia, pois, muito a média- de approvações, 
varia, confvrrue os grupog, ('onforme as habili .. 
tações tlos examinandos ; e, si se adoptar a regra 
dJ. mé,lia da'3 approvfl.çl'íeõ> para tt•ansf ·rencia, 
o nobre ministro commettcria muitas injustiças 
relativas. 

Portanto, apartada a idéa do concurso c da 
média das approvl'lçõos pn.,ra as promoções. o que 
r·~Sta 1 Resta a condição Ja antiguidade. Bastam 
as approvaç.ões plenas, e. ó este aliás o pt>incipio 
qu0 tom vigorado a este resprdto. 

O do~reto de 27 de: _ _Juuho de it<7-'1 diz que
as vagas de eapit.ães do corpo de engenheiros 
serão proonchitlas pelos tenentes do estado
maior de ia. cb.a:so e primeiros tenentes de arti~ 
lharia, que t0m o curso complet.o de engenho.ria 
militar e appro'Oações plenas em todas as ca
deiras. 

E' o que se adopta : são as ap[lrovações 
plnnas em todas as matcrlas ; os primeiros lo
gar<'S nesta~ approvações é que podem variar, 
sem que i~;;to indique maior ou menor mereci
mento nos candidatos. 

Quanto aos_ officiaes de artillnria que não 
têm o ct'tr=-o completo, S. Ex. diz 'l tu3 seri:l. ne
cessat•io uma emonda. Como nã:o foi clla ainda 
apresentada, não posso conhecer qual a ex.~ 
tensão do seu penaa.mento. 

No entretanto, desde que os officiaes não 
t<Jnbam o curso completo, não podem ontrar 
nas transferencias d') quo trata o projecto. 

Agora, a respeito dJ. proporç[o das vagas, 
que foi objecção tamlmm levan~ada por S. Ex., 
iato 6, sendo as promoções para o corpo de en~ 
genbeiros metade por nm syskma e metade 
pol' outro e para o corpo de estado-maior do 
ia claS.$e, dous turços por um systema e_ um 
terço por outro, ontendo o lumt•ado minist1'0 
que podem dar-se casos em qu(l esta di~·islo 
não se poc;sa fazer mathcmaticamenLo, porque é 
J,lOssivel app_arecorem tL·e,; vagas, ou cinc_o, Íl!to 
e, numeros tmpares. 

Ponlero áS. Ex. que oste caso já está resol
vido pela lei dr) promoções, que S. Ex. ·co~ 
nhece perfeita.mente. 

Ainda sendo impar o numero pófle-se applí~ 
car a lei, quer quanto á antig·uidade, r1uor 
quanto ao m~rocimento. 

O que se e:::dge é que, no modo de preencher 
as vagas, nft:o fique nenhum dos princípios pre
judicado permanentement'j e seja compnn.:arlo 

v. I. ]i; ' 

n::~. proÃima promoção. D.;ste modo tudo se hu.r· 
moniza. 

Si houvo1· tres vagas de c,< pitão, por exemplo, 
no col•po d·') engenheiros,passa-se por promoção, 
entre o.; ten8nt::s do corpo dB estado~ma-i.or, e 
primeiroi tonentes de artilharia, um que tenha 
as babilita~ões ; pas'la--S/3. um capitão habilitado 
de outra arma por tr.msfel.'encia i o tet•ceiro 
volta ao primeiro systema e o quarto (por 
tl'.tnsfet•encia) fica .1. espera da pro:rima vaga, 
conciliando-se assim tudo. 

Dita-i estas prtlavraH, creio que o nobre sena
dor ficará sati-sfeito. 

Findo o debate, r.·ncerrou-se a di~wussi\o. 
Retit·ou-se o Sr. ministro com as ·me-smas 

formalidades com que fOr& l'ecebido. 
Procodendo~se à votação foram approvados os 

artigos do projecto substitutivo off.~t'•JCido polas 
commissões reunidas· do marinha e guern c 
legislação, salvas a-> emenlas do Sr. Correia ao 
art 4o c do Sr. Visconde de Muritiba ao para~ 
gru.pho unico Jo art. 5°, que tamberu foram ap
provadas. 

Ficaram prejudicn. las as emendas anterior
mente oJfereeidas p~Ios Srs. Sinimbú, Vis
con,lo de Pc~.ranaguà e Junqueira. 

Fi('ou na fórmn. do regimento reservada para 
ter ulLima discus~ão e votação. 

REVOG.\.ÇÃ.O DJ ART. 23 DA LEr DE 26 DE DEZEM
BRO DE 1867 

Seguiu-se em 2• .discus'lão o projecto d1) se
nado revogando a. disposição n. 2 .;o § 1" do 
a.rt. 23 da loi n. 1507 de 26 de Setembro de 
1867 ( art. adàitivo ao pl'ojecto de lei J.a receita 
geral do lmpcrio para o exercicio de 1882--1883, 
separado para formar o projMto di~tincto). 

O Sr. Da.nta""": -Do pt·ojecto do orça
mento vindo da camara dos dt~putados, dest.a~ 
cou-se esta mataria, e portanto, é assumpto 
que não foi :linda discutido. - __ , 

O honrado pre~irJ.r:nte do l'enado leu, e ou pe
direi licença. para. do novo ler, n. disposiçãO ãa 
lei c chamar para elb a attenção do senado. 
O que se vai revog-ar é o n. --2, § 1o do arl. 23 
da lei n. 1507 do 26 do Setembro Ue" IS:G7:-.:.w
este (lê) : 

< As concessões de minas fieJm sujeitas : 
« A Ulll::l. taX.:1 proporcional de 2 °/n do l'endl

mentu da mim~,, liquido daS de.;;pr>zas da ez:.~ 
tracção. » 

Creio podei' com segnro.nça informal' U.o se
nado que esta ultima p'nte do n. 2 do§ !o do 
art. 23 até hoje osLi por cumpl'ir-se ; e tall.to 
isto é verdade que no tempo cm que estive-rio 
mi.nislorio o meu honra. lo coUe_ga, de saudO:'!a 
memoria, o conselheiro Bu:J.rquo de ~:lace lo, fez 
estudos muito demorados pat'a desempenhar-se 
desta autorização, isto é, para cxpeair o regu~ 
lamento na conformidade da lei do orpmcnto 
do 1867, 

Estes estudos foram presentes ao conselho 
do estado plrmo, que deu illustrado parecer 
sobN a matel'ia. 
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Ha, por conseguinte, tJ·a.ba!hos muito impor
tantos, e ou creio que, em vez de revogar-se, 
como se pretenda no projecto em discussão, 
esta part' do arL. 23, o 'la e se deve é cumprir 
aquillo qun o n. 2 do artigu rccommendou, 
para quA o Estado possa. ttuferlr Ol!l lucros o 
vantagens que são de presumir. 

O SR. Cn.uz MJ.cHADo:- Nã.o se trata disto: 
rovo;am-s0 apenas os 2 o;o sobre o producto 
liqmdo. 

O Sn. DANTA..S:- V. Ex. esL:). respondendo á 
questão com a questão. 

Eu digo qU') não estou conyencido da vantu,.-. 
gem da ~upprcss!l:o desses 2 °f~· Nós carecemos 
de renda. Trata--se de uma industria rica, em
bota. não muito explorada entre nós, o _digna 
de unimaçõo3, mas por Oilll'QS meios, sem quo o 
Est:J.d.; ~i-:pense a fonLu de rondJ. que ella póde 
proporcionar. 

Indo o projecto á cornmissiXo, e:;tudando·o 
ella. noYamentJ, aproveitando desses trabalhos 
o:tistente::~ na sccretat·ü~ da agricultut•a, tral.lA
lhos feitos pelo finado conselheiro Buarqua de 
Macedo; podindo·se, si tanLo ao entender ne
cesi:trio, o p·wocor ou os p:1reccres do conselho 
de estado o de tudo inteü•a·la, a commisslto 
poderá traz·)r~nos um parecer que nos habilite 
melhor a aceitar ou não a suppressão que se podo 
no projoclo, a cuja idóa por emquanto sou con
trario. 

O Sa. NUNES GoNÇALYE:3 dl um apnrte. 
O Sa. DANTAS :- Ha mullo importante~ tra

balhos do conselho do estudo. 
O Sa. F.Ell.:s-.AND.ES DA. Ca~IIJ.. :- Secretos; nffo 

cs!.!ra publicados. 
O Sn. DANTAS :-Mas pod~m r:;er podidos. 
Par2c.e.~nn que o senado d8seja que, nomes

mo rc.querimonto om quo vou pcdil" fJ.Uo3 o pro
jeclo vá á commi'!são, solicile LamLem o.> pare
ceres do conselho de estado. 

O Sn. NuN:n:s GONQ..!LVES ~·-Apoiado; e o 
proj"'et•J de rJgulamenLo. 

O Sn. DA.NTAS :- E o projecto de regula
mento-. 

Tod:J. a falta, Sr. prmüdente, foi não se ter 
expedido o re~ulamentu desd·~ 1867 até hoje. 
Esta matet•iu., s1 entl"OU na lei de orçamento, na 
cam:J.ra, cm 1867, não foi simplesmente pelo 
gosto d"J se Cl'ear um imposto. O Sr.consslhoiro 
A.rêa.s, hoje Barão de Ourom, recordo-meLem, 
porque fiz p :l"te da. commissiXo de orçamento 
daquellc anuo, na camara, collaLorou cornmigo 
e com meus companheiros pat•a est:J.lci, trou~ 
u-nos o auxilio do sua intelligencia, dos seus 
estudos, e forneceu-nos documentos do the
SDuro. Eu fui o relator desse parecer~ 

O Sn. JUNQUEIRA: -Dahl plíde o Estado tirar 
reClursos. 

O Sn.. r>.A.NT.AS :-Pois é isso. Opponho~me á 
supprass§:o- do imposto, que está no projecto 
qu1 ao discute. 

Creio que pos~o. po-r ora, t 1rminar aqui. 
Foi lido, apoiado o posto om discusslo o se

guintl) 

Reqtterimcnto 

« Requ~iro qne o projec'lo vá á commissã'o Ue 
fazenda para interp.)r parecer. 

«Requeiro LamL(~m que se pi'lça ao governo 
o projecto de regulamento, classifica.nJo as 
minas, assim como o parecer do conselho de 
estado pleno, que para essa fim foi convo
cado.-s. R.-Dantas. :t> 

O S:r. Cruz :a.faohado ~ - Eu 
havia pedido a p."tlavra antes da apro~en
b.ção do requerimento do nobre senador pela. 
Bahia. 

O moti,•o quo me levou a isto sub:,:dste inte~ 
gralmentc i o requerimento não m::l demove de 
dizer o qus pretendia. . 

O nobre senador dá ao artigo additivo do 
proJecto da. r~ceita geral do Imperio do e:x.er
cicw de 1882-1883, quo o senado separou pal"a 
fol'JUar projecto disLLncto, uma intelligencia que 
nelle não se conlêru. 

Pela lei n. 1507 de 26 d·J Sotcmbro de :(867, 
que fixou a desp>!Z:\ o orçou a recc:it~ geral do 
Imperio pt~.ra os dous exercicios de 1867-1868 
e 1868-1869, no art. 23 S.J detê!'mina o se
guinte (lê): 

< Os estrangeiros poder1lo, isoladamente ou 
elll sociedade, como os subditos do Imperio! re
querer e obLJl' concessão para a mineração, 
ficando revogadas as disposiçõ:~a que lhes vedam 
tal concessão. 

< § f.o As concessões de minas fit·amsujeitas: 
-«. 1. 0 A uma ta.l(a fixa annual dG cinco réis 

por braçr. quf:l.drad t; 
c 2. 0 A uma taxa proporcional de 2 °/0 do 

rendimento da mina, liy_uidJ das despezas da 
extracção. 

c O governo fiea autorizado para expo;di_r 
um regulamento, l[Ue submetterá :i approvação 
do poder legislativo, classificando as minas de 
qaalquer nato.u•eza existentes, quer na sup3r
ficie, quer no jnterior clo solo; marJando a 
fOrma e condições das que furem susceptíveis 
d~ concessão, e as obri_gações dos concessiona
rws para com os pa.rt1culares, e para com o 
Estalo. » 

E conLinu::tm outl"as disposiç-ões relativas à 
mineraç:!o de te1•renos diam:mtinos. 

Este additivo não tem por fim senão revogar 
o n. 2°, que ss con t•Jm nas seguiu t·JS pala
vras (lê) : 

« A uma taxa proporcional de 2 °}0 do ren
dim0nto da minJ., liquido das Uespezas da ex
Lt•acção.. » 

Ora, a conveniencia da revogação desta dia-. 
posição ó intuitiva. Não ó p::.ssivel verificar--se 
em cada serviço ·!e mincraçM qual é a renda 
liquida das despezi\s do extracçõ3s para pagar 
os 2 offl• 

O Sa. DANTAS :-M.18 é pos.3ivel ontr.1. cousa. 
O Sa. Cn.m: MACHA..DO :-Não é absolutamente 

possivel ; era preciso que· cada oscriptorio de 
serviço da mineração fosse fiscalisado por um 
agente do governo, que acompanhasse dia p01" 
dia a exlracç«o e lavagem do minerio, quanto 
mah que sabemos. quo, alórn do imposto de 
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cinco rc1s de braça quadra la do Lerl'Emo, im
posto já. furti~Jsimo paril. qn"m conh ~ce a mate
ria, e talvez em alguns pontos l[eqanimador, c 
que f:~.z que lavras do minerio mais p>bros não 
SeJam protendidas pelo gravam-, ilo imposto, 
além dos te, digo, temos n.in.ia os 2 ()/o da expor
tação. 

Não é possivel absoluhtnente verificar-se, 
para ao exigi-r o imposto e 2 e[n, qual ~ ren
dimento liquido de (.'aUa. ser,,i,;o d.,_ minr-raçãol 
depois rln deJnzi la~ as dc.-'p ·zna da oxtrucçlo, 

Ora, si os 2 °/o têm pol' b:H3C umrt couaél. irn
possivf'l, tanto quo ató hojo seme1hs.nl'~ dispo
siçU:o não tem sido cxoculada.. revoguemol-o. 

O SR. DANTAS: --Vamos estular a questllo. 
O SR. Cn.uz M.\.CHADO:- Não ha m.da qu1 

cstud:1r, p•rquo a qucstõ:o ó intuiüv:t, o ató 
admira como em 1867, n~s,as disposições a 
respeito de mineraç~o. ('sca.pou esta, que evr
dent•:mcmto é impraticavel. 

Não cont0m, portanto, o projccLo :~. revoga
ção d!t. parto que aulorizon o gonwno a expCl
dir e submolLor ti. llpprovs.~_;ffo do corpo l··gista
tivo um regulamento cla.,sifi,•nndoas minas de 
qualquer natur ·za, existentes, quer na super
ficie, quer no intet•ior do HJlo, marcando o. 
flit'm8 o condiÇ'ões das •rue forem suscepth;els 
de concessão, etc.; dispof'i~.·l(o quo o;xiste na 
lei, que não fO l'ovog!l., e tru0 eu nlo combato, 
nem tambem julgo ncces :aria, pot>qno o gover
no para, em um rc>gulauL<_•nlo, classificar as 
minas, mnrcar as condiçõtls das que são susce
ptiveis de concessão o as obrigações dos con
cessionarias, e snbmettm· osso .. regulamento 
á approvação do podor legi~>lalivo, não precisa 
do nutol'izar;ão, pois é mat<Jt·ia J.:J. inici::üiva do 
poder executivo, 

O nobre senador deu noticia. de um traba
lho do finado Sr. Duo.rque de Macedo. E' v.~r
dade, eu tive ob3equios:'l.lW'nte um -exemplar 
de<:se trabalho ; ó quasi uma rópia do regula
mento franccz de HH1, in>tpplica.v·-·1 ao Brazil~ 
e o conselheiro de estado com quom conversei a 
respeito, e qne mo parr'0e11 comprehender a 
mat::;ria, Gra filho da proiínein d,} Minas, eco
nh.eci:t praticamen~~ a legislaçn:o de minas: foi 
o finado Sr. Visconde de "Pmdo.$ •.. 

O Sa. DANTAS :- Todu.s. os conselheiros de
ram parl)cer. 

O Sa. Gauz MACHADO :- Não tive a honrt~
de convf'rsar c()m os outrof.l e nf'm sei quaes 
foram; conversei com o men finado p:'lt!'icio, 
cl.n saudosa memoria ( ap·1fado.t), e verifiquei 
que elle estava. ~·mhor d•t mat<,wi.-l, e qae co~ 
nhecia. muiLo bem que a propried!\d._e de minas 
na provincia dn 1\Iinas Grlt•aes é uma c_ou~a sui 
gencris, que não 6 conhecida pelr1. maior parte 
dos jurisconsultos. Ru me recordo que, con
versando cm uma occasião, ~"'hl 1R50, com o Sr. 
Barão de Penedo, cllc ficou arlmirad~) de eu 
lhe dizer que havia eólo uá provincia. do Minas 
eom tres propr1etarios.- C():no assim 1- Pois 
bem; um tem a. propriP.rlad13 plrm·{, outro 
tem a emphilouse ou fOro (~ o terceiro tem a 
eoneessilo das cama.das mi11eraes, qun aã:o ali
sim da..;t.J.cndas da proprj(',!:t !n da superflcie. 
-Pois então, perguntou-mo ella, o proprietario 

do só lo não é o senhor das camadAs mineraos 1 
- Não, disse cu, a concessão é diversa. 

Essas leis constam de regimenLo e banJos 
que datam de 1702, logo que hou\·e organi
zaçíio de govorno naqnellas regiões, cujn. ex
ploraçilo Q povoamento regular datam a.-~ !693, 
porque atú então, u começar pela explot•aÇ'ão 
de SebastiUo Fernantles Tourinho, em 1575, 
furam explorações no intuito mais de cãQur e 
captivat' inr1ios, do que para l•OVO!lm:?-nto. 'bem 
que algum houves<~e na.a margens do rio das 
Mort:J~, l'io das Velhas e n:u1 ~:erras de :O.uro 
Preto e alguns ~erviços do mineração. 

Ma.s:, como di~se, começou-se pelo regimento 
do ouro de 1702, e melhor regulado polo bn.tl>lo 
de Gomes Freii'n dJ Anrlrado, 1lr:pois Cilnd . .;, de 
BolJa.Jella, de 17:--16, 

Felizmente ha alguns excet'J•tos d~ ;oruna 
antiga legislação, completando estos bando~> 
impressos C'm um folhdo pnblie:~.do em 11334 om 
(}uro Preto, que possuo; e ha d\.!cisões da. an.tiga 
relação (casa d t supplicaç~) _regulando ·di
versos casos. 

O Sn. AFFONSO CELSO : - E temos au10ri
dadea especiaes. 

O Sn. Cnuz 1\fACHAno:- Temos aurorida J,"H 
e:=;pr'!r'Íaes, como os guarda-móres, e p"~<soas que 
conhecem ex-professo a mataria, o sobra ella 
es('rnyeram, como o fino.do Pires Pontos.; e 
acLualtncnt<3 o Dr. 1\Ianoel Josó Gom'-:.S -Ru
bello Horta, jurisconsulto que conh,;ce .es.'Ja 
matoria a fundo. 

O SR. L.4.FAYETTE :-Apoiado. 
O SR. Cnuz J\lAcn.\.DO :-V. Ex. apoio:t.·e ó 

compotGnte como um do.s nossos ma.is distinctos 
j urisconsult.o;;. 

O Sr. ],'lanoel Jos:3 Gomes R-a.bello Horta .fez 
Um trabo.lho, que possuo, sobre est.a mat~1·lll.. 

O Sr. AFrro::--rso CELSO :- Houve gua!'da
moria. 

O Sa. Cuuz MAcu.um :-Subsiste ainJa a 
g-liarda-moria ; a Paes Leme, que primeiro des
cobriu a cstra•la para Minas Gcraes pelas agua.'! 
do rio Parahybuna, e pela serra da 11.-Iantique:
ra, se fez a gl'aça, por tres vid 1s, do cargo de 
guarda.-mór d.lS minas~ com dous mil cruzados 
de ordenado, afoi'a as pt•opinls, que nl(o aram 
poucas- uma dezena do oitava'! de 011ro em 
pó om cada vistoria.. 

O SR. AFPONSO CELso : - Ainda. e::~:istarn 
guarda~móros, 

O Sn. Cnuz MACIB.oo: -Muitas daquillas 
lavras não podrm ser reguladas pelo Estalo, 13~0 
propriedad(!S pRrticulares, por concessões ri~ 
gias que pa.::;saram em invcnt::trios de 4° .e & 
avó~ até aos herd •iras presentes, e representam 
valores ero. formaes de partilhas, nã1 ratão no 
caso de receber a regulamentação frauceza, -com 
a qual o Estado é o unico proprietario 1le minas. 

Ponho lt"t•mo ao incidente, e perdoe o r;;enado 
qu(\ adduzisse estas obsel'vaçúeR, p-or me pat"e>
cerem p('-rtinentes á ma teria. 

O projecto tr<~.ta de dar como não escripto o 
n. 2o do§ fo do art. 23,que e-xige 2 o[o da ren
da liquida de ca•ia. serviç-o de mineração, d.)po.is 
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de deduzido o capital empregado na oxtracção, 
porque é uma mataria impossível de vcrifi~ 
cnr-se. 

Limitando-se a is'3o o projecto, não ó preciso 
ouvir-se a commissão de fazend3. nom a corn
missito alguma., por~ruo o objecto ü simples o 
intuitivo. Tratv.rse de declarar quo aquillo que 
não se pôde fazer até huje por ser impraticavel, 
isto é,<'obrar 2 °/o sobrl) o rendimento li'{uido de 
uma mina de om·o, deduzidas as despez~=; de ex
trac~·ão, não cstà mais em vigor; fica revogado. 
(Jfuilo bem.) • 

O Sr. Dant . .n,.s:- Sr. presido:mte, 
antes de demonstrar que, segundo me parece, 
o honrado sen::dor fornf'ceu-me argumento om 
favor do rer1uerlmenLo, devo com o senad admi
rar a mGmorb. folici:;sima de S. Ex. Quão prodi
giosa ê ella com elfeiLo om Ullia ilade um tauto 
avançada J 

O SR. NUNES GoNÇALVES:- Ello' tah·ez não 
go.s te que lho digam isso. 

O Sa. AFl•'ONSO CELSO:- Não ó tão velho 
assim. 

O SR. DANT.AS : - Tomado do momento, 
·S. Ex. discuLi.u pela.>; data'l, dias o anno.s, 
os decrc:·to.s e alvarás que tratam do assumpto, 
e deu-nos uma. prelecção digna de .seu talento. 

O Sn. Cnuz MACli.ADO: -Somos da m~sma 
geração ; sou irmn:o mais velho a penar;. 

O Sa. NuNES G(>NÇ..U.VES:- Já. reclamei por 
V. Ex. 

O Sn. DA:-i'TA.S: - Nlo digo o contrario. 
· Mas, pago esse merecido tributo ao nobre 
senador, devo dizer, com tola a attenção de que 
é digno, que não te\'0 razão impugnando meu 
requerimento. Basta uma eonsideraç!o que 
sobrelevo1 a todas. 

Essa. disposiçã:o viveu como lei do pg.iz, de.sdo 
i867 até hoje, ú espera de um regulamento; 
·ninguem se lembrou do pedir soa revoga
Ção, todos esperavam que Q r-egulamento appa· 
recesso. Pois bem, senhores: exactamentll 
quando o pod·,r executh·o procura desempe
nhar-se de um dever, Je que nffo se desempe
nhou durante. annoa, sut•ge o projecto re\'0-

lamento, a qunm em ultima analyse será 
submettido esse regulamento para sel' ou não 
approvado, nos garante, nos Msogura que 
toremos um regulamento l'Ompativel com as 
nosso.s condições o adaptavel ao que nos é pe
culiar. Eis ahi o que se deve esperar. 

Parcce-nw que não ha nr~cessiJ.a lede esforço 
par,t convencer o senado de que tudo aconse
lha que este projecto v:~ á commissão de fazsn
da, que o ef'ltudará, para o que pr·.:>cnr~.rd. obtei' 
do governo não só o projecto de regulamento, 
como os par-3ceres do conselho de estado, oudo 
não havia só um mineiro, voJm a proposito 
diz·'l-o. Não foLsô o semproiembrado ~onse
lheiro Conde de Prados ouvido na mataria, t:lm
bem o foram o Sr. Visconde dJ Abaeté, que 
agora m~ honr..t ouvindo-me de perto, e o Sr. 
Visconde de Jaguary. 

O Sn. DE LAM.\RE : -E o Sr. Dias de C:J.r
valho. 

O Sn. DA.NT.AS : - Creio que a esse tempo 
já esse nobre senador tiuha fa.llecido. 

O Sn. Cnuz MAcH.Aoo:-R3feri-me ao unico 
com quem conversBi; nn:o exclui os outros. 

O Sa. DA.NTAS : - Emfim, mais dous minei
ros Í01'.1m om··idos e deram paroceres, eu os 
ouvi, luminosos. 

O Sa. Crwz MACH.illo:- Não ouvi par0cere.s, 
com·orsei eom um unico conselheiro de estado. 

O Sn. DANTA.s :-Mas é que além doas·~ mi
neüo conselhoiro de estado com y_uem V. E.x. 
conversou, outros foram ouyidos na materia, 
quaes os já citados. 

O Sn. CRuz MACHADo:- Não nos contaram 
nada. 

O Sn. DANTAS :-1\-Ias posso informar isso 
sem commetter falta alguma. 

Como ê, pois, qua só pelo que acaba de di
zer-nos o nobre s~nador, que aliás vale muit.o, 
h~wernos de revogar um artigo de lei·~ 

O Sn. Cnuz MACHADO:-Trata-se apenws de 
revogar uma autoriza~:ão que jâ está caduca, 
porrjU·1 tem mais do dous anuas. V. Ex. não se 
lembra da disposição geral-de quo Lodas a& 
autorizações caducam no fim de dous annos 1 

gan-lo a disposição! · 
O artigo contém mais de uma parte, a ma- O Sa. D.ANl'A.S.:-'Si está caduca, para que a 
. , r-evogação ? terHl. e compl 'Xa por sua ni\.luroza; o regula-

mento tem, pois, do prover a tu1lo r1ue se en- O Sa. Cauz J\.L-\.CHAoo :-E" a r~·ogação do 
corra no artigo, pa1"a que na pratica essa in- :imposto. l-

dustria, nito só encontre o ap010 o a protecção a O Sa. DANTAs:- EnLJ:o sempre se trata do 
que tetil. dir._üto dos podr~res do ERtado, como s_e revogar alguma cousa, a é exactamente o 
converta .om ut;na fonte do renda para o, mesmo 

1

. que não quero que se faça senão pelos devidos 
Esta~o j rato e, o lJUO não se fez ate agora, tramites. 
mas e o que o governo trata actualmente de 

0 8 
F C D · · 

fazer. R. ERNANDES DA UNHA.:- 61Xe-se lStO 

Que import;.1. que o meu lembrado collcga pára o orçamr:mto. 
Brutrquo dG Macedo fosse á legialaçilo franceza. O Sn. DANTA.s:- E' melhor que và .i com
inspirar-se para o trabalho que serviu de base ao missão para estudar o assumpto o trazer um 
luminoso parecer do consGlho de estudo ? Isto tl'abJ.lho, sobre o qual, com mais perfeito conhe
nad~ influe no caso, porque, si realmente al- cimento da ma teria, possamos votar. 
gumas dessas disposições, pot•quo foram bebidas Isto não foi incluido aéreamente na lei; osta 
na legislaçlo !rance:&a, nlo dev,;.m ser trana- disposição foi adoptaJ:.l. dopois do e'ltudo~ prB
plántaJa'l para a nossa.. A expEiriencia do go- vios, complr>.tos, do thesouro. CollaLorou muito, 
verno, doa conselheiros de eatado e do par- como jâ disse, nella, o Sr. consolheiro Arêa.s. 
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Vinte c cinco dias, recordo-me :1.inda, se.güi~ 
damron~·', trabalhámos para a. lei do orç-amento 
de 1867; desde as 7 horas du noite n.lé áe 11, 
e meia-noite, o Sr. conselheiro Arêu.s i1. para. 
minha casa. e Lru.bu.lluwatuos atu:rad;lmente. 

Pois bem: agora trata.~se de expedir o r,~ gula
monto. o governo ouve o conselho do estado; 
trabalhu:; importantes existem ; entretanto, 
diz-se: - dostaqui3-SC de um artigo de lei essa 
disposição, o seja revt>g_ada. 

Parece-me intuitiva, Sr-. prosicrente, a ne
cessidade Jo re11 uerimento ; entre;o a sua 
sorte :.t sab~doria do senado, que fará o quo 
entender. 

O Sa. PaESIDENrE:- Havendo Nclarnaçõcs, 
feita:; em apartes, sobro si devia tel' uma ia 
discussão este projecto, quo foi sep:1rado no 
senado, mandei examin:1r os precedentes, o os 
procedentes são que tQdos e.;te.:~ projnclos en
tram logo em 2a. Jir:~cussão, por considerar-se sua 
utili.Jade vencid21., pela sua apresentação na 
cama.ra dos Sra. deputados, tendo doJlla vindo 
em proposta. Nã-o hu. disposição regimen~al al
gum·\ ; ha um p:1recor da Mesa regulando esta 
ma.Leria, mas :tinda não foi approvado pAlo se
nado. 

Portanto, cinjo-me aos estylos. 
O SR. SrLYEIR."- DA. Moi'rA;- Então está em 

2a discussão 1 
O SR. PREStDENTE:- Por considerar-se a sua 

utilidade, rectmhecida pela proposta: da camara 
dos Srs. de puLados. 

Nâ'o ha ruais qu':lm queira a palavra sobre o 
requerimento de adiamento .... 

Ha dous requerimentos, um de adiamento 
para ir·o projecto i commisai'o de fazenJa, e 
outro pe.lin.[o infomnações .•.• 

O SR. CRuz M.A.cuA.no:- Sobre m.:J.tcria _que 
naia tem com o projecto. 

O SR. DANTAs:- E' mataria connoxa. 
O Sa. Cn..uz MACHA.oo:- Eut.ãe> ó preciso re

digir de outra fOrma. 
O Sn. DANTAs:- Salva a redacção, està es-:-

cripto. · 

O Sn. CRuz MaciiAno:- A 2a prtrto é inop~ 
por tuna. 

O Sn. PaE.SrDE::>:TE:- Nlo havenio numero 
para. vo~ar-se ... 

O Sa. SrL-vEmA Dá. MOTTA: ·- Peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a pahwra. 

O Sr. Silveira. da :1\J:o·tta.: 
PeJi a p:1.Javra, Sr. preo;idente, para fallar f'ID 
favor do adiamento, visto corno nfEo ha nu
mero p 1ra votar-se, e olle tem de ficar preju
dicado. 

o ·s~. AF-FONSO ·cE-Lso : :.:.;..· Nãõ- ·fica, preJU:d{.:. 
cado. 

O Sa. Pa:o:smENTE : - Fica p:wa. vaLar-se 
na primeir;~, sessão. 

O SR. DANTAS :-Encerrando-se a di~cus
são; mas V. Ex. pó.le dar motivos muito va
liosos par9. que seja ouvida a commiss§:o. 

O SR. SrLvEmA DA 1\fonA: -Neste c:.~so, 
si tem de votar-se amanhã o adiamento, eu 
desisto da palavm; julguei que ficava elle 
prejudicado. 

O Sa. DANTAS: -Mas enta:o vota pelo adia
mento~ 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA : - Sem duvida, 
Findo o debate, encerrou-se a di.scussão por 

falta d8 numero para votar-se e ficou atliaJa a 
vo~ação. 

NOVA CLASSU11CAÇÃO PARA AS THESOURARIAS DE 
FAZENDA E ALFANDEGAS D.A.B PROVINCIAS 

Seguiu-se cm za discussão o projecto do se
nado autorizando o governo a rever as tabellas 
annexas aos ~ecrotos n. 5245,. de 5 de Abril 
da 1873, e n. 6'2-72, de 2 de Agosto de !876, es
tabelecendo nova classifica\ãO para as thasou
rariaa Je f<J.zo_uda a alfandegas das provincias, 
e podendo augmcntar ou diminuir o numero dos 
respectivos empregados, como fôr mais conve
ni•Jnte aos inter,~s~es do serviço, dovendo ser 
submattidas as nova.s ta.Uellas á. approvação do 
poder legislativo. 

(Al'tigo additivo· do projecto de lei da receita. 
geral do lmperio para o exerci cio de !882-1883, 
separado para formar projecto distincto.) 

O Sr. Silveira <la 1.\'.I:ot.ta:-Sr. 
presidonte, este projecto parece muito simples, 
mas tem um grande alcance. E' um3. autori
zação dada ao governo para rever as tabeUas 
anncxas aos decretos do 1872 e 1R761 n:J.s quaes 
o governo marcou o numero do emp1•eg:J.dos. fez 
as classificações na3 quatro classes de the::;ou
rarias e determinou os venciment.os, não só GS 

fi.x.os, mas Lambem _os de porcentagem. 
UHimamentet o anuo passado, por uma 

emenda offerecida na di;,cussão da loi do orça...
mento, foram as alfomdegas de Santos o do Pará 
elevadas á Cf!.Logoria de fa classe, bem como a 
thesoura.ria de S. Paulot resultando d'ahi a in
congruencia de ficar a thesouraria do Pará con
eiderada ainda dA za classe, q_uando SUa a}f<Ln~ 
dega tem dado rendimento de mais de 
12.000,000$000. 

E, em todo o caso, tundo-se elevado a a.lfan
dega á ifl, classe, a Lh,.;souraria devia tambem 
ser C' levada á mesma classe; mas na l·Ji de or
çamento não se r.emediou essa omiasão, o que é 
necessario fazer. 

Ent.t·etnnto, vem agora este projecto autori
zando o governo a estabelecer nova classificação 
para as thesourarias de fazenda o alfan tegas 
das provincias. 

Orat foi om vir.tude de disposiçito da lei de 
orçamento Jo anuo passado que alterou-i'le a 
êlassi.ficaçã-o da. rofandega- e thegourarLa de-duas 
provincias, tendo-se em vista as informações 
que o governo prestou a respeito do rendimento 
e tra.balhos de arrecadação de cada uma das the .. 
soura.rias; agora. o projel'to põd·~ annullar intei
ramente o que o cOrpo logish.tivo foz, em relação 
a e;;sas rrovincias, e elevar as thesourarias de 
todas as outras. 
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.O Sa~ AFJJ'ONso CELso: -E a. remover em
pregados. 

O Sa. SILVEIRA na Mo1TA:- O governo com 
essa. autorizs.ç§:o pódo augmantar o diminuir 
emvregados nas alfa.uUogu. E como oa seu!:! 
vencimento:; constam de ordenados :fix:os e de 
porcentagem, o governo, com esta autorlzação, 
pó la fazer aHer,tção muito gra.nde, pó 1."1 au
gm<?ntar os ven.~imento$ fixos e diminuir as 
porcentagens, melhorar a~ condições dos em
prr>gados que se aposentam com vencimentos 
maioros, ou vice .. ver.sa, 

Não sei qu3 necessidade _possa haver desta 
dictadura p1.ra o Sr. ministro da Í'-lzenda.; creio 
mesmo que elle não a deve: querl'r. 

O Su. VrscoNDE DE PAitA!1AGO.l (presidente 
do conselho) :- Nito faço empenho. 

O Sit. SrLVEffiA DA. :MoTTA.:- Podem as the
sourariao; todas apre;:;entar--se a. quGror s··r ele
vadas em c a togaria e tru.zer isso novas é 
gra.nded despezaa-. 

O Sn. CoJ.UtEIA: -A opinião do ministro é 
que aeja. rejeitado o projecto~ 

0 SB.. SILVEIRA DA MoTTA : - Alóm disso, 
aenhor~s. si o corpo legislativo reeonheceu a 
necessidade de fazer J, s~a materia. um projecto 
distindo, destacan-Io-o da "lei do orçamonto, 
est.á. cla-ro que ó ma teria que depende de muito 
maior examo. 

Eu de\'Gria contentar-m.a co_w a opinifio do no
bre ministro da Wenda, quP- se af'ha presente, 
a. respeito do projt3cto: sl acaso S. Ex.. OntGn-~ 
der que se pôd~~ adíar u. sua. approvação para 
quando se tra.ta1· Ja loi do or~amento, nessa 
occasião a. commisslo póde ter ~m eonsideraçã:o 
a ma.teria que estã agura em discussão. 

St acaso o nobre ministro da fazenda. não 
a.chasse inconvenie.o.ta nestl;) alvitre, eu offere
cêria um requerimento do &di&lllento IJ&ra essa 
.fim; mas si S. Ex. concorda com a rejeição, 
que ó o quo se deve fuzer •.• 

0 SR. VISCONDE Dlll PARAKAGUÁ (president~ 
do conselho): -Concordo com o adiamento. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA ;-•.. deixarei do 
mandar o requerim•mto atá qua o Sr. ministro 
se pronuncie.. 

0 Sa. VISCONDE DE PARANAGUÁ. (presidente 
da conselho):-AceHo o à.cliamento. 

O Sa. SrLv:mmA DA MoTTA:- Ent.ão mando o 
re9.n(lorimonto parl't q_no o proje-cto fique a·iiado 
ate á discusstto da le1 de orçamento. 

Foi lido, a_poia1.o e posto em discnas~o o se~ 
guinto 

Requeriment(j 

c Requeiro o adiamento do projecto até á 
discussão da.loi drJ orçamento, sendo o projecto 
remettido á. respectiva commiss~.--8. R.-
Silvt:ira da Mutta. :to 

O Sr .. ""triscondo do Pa-rana
guá (presidente do cotUelho) diz que a épo
ca do é paru. angmento do despeza eom o
pea~oal e que por isso o nobre senador pelo 
Paran.á.,interpretando os sentimentos do orador,. 

entendeu que a sua op-inião" era pela rej~iç~ 
do projecto. 

O Sa. CoaREI.\. : -Po1' algumas palan::ts que 
V. Ex. proferiu. 

O Sa. VrscoNr.m DE PARANAGUÁ. (presiden-te 
do conselho) n'io contraria o que diz o nobN 
senadqr : confirma qne a ~poca. não é p::tra 
augmento do despazas; ~o lana, com<1 as con
siderações que foram adduzidas pelo nobr.) 
senador pela provincia de Goyaz a respeito da 
i.ncongrüencia e dos inconveniente~ resulta.ut3s 
do. votação qu0 houve no ao nado a respeito da 
elevação de categoria ,!e diveraa'! repartições 
fiscaes, são procedentes, pC~rece-lhe mais logico 
qua se envie o projedo à commisdo r·1spectiva, 
afim de que_ elb.. e::;tude a. questão e proponha o 
alvitre que fOr mais razoavel. 

Elevou-se a categoria d:1 alfandega do Pu.rá 
á 111. ordem, e com razão, em vista. do grande 
accrescimo de renda que lá tem hl1vido; mas a 
thesouraria. ficou em uma categoria inferior e 
o mesmo ee deu na provincia de S. Paulo. 

E' para obviar esses inconvcniGntos que não 
úeha de ter razão dG ser o projecto que se dis
cute; mas attendendo, por outro ladJ,ás circurh
stauciaa finan0eiras do p·)iz, que não são boas, 
B de opinião o orador, como o nobre aenalor 
pela provinda da Goyaz, qn.G o proj'>;('.to vá á 
respectiva commissiio, que apreaentaró. o seu 
parecer soUre o assuml'lo, 

Vota, pois, pelo nrliams-nto. 
Findo o debate, encerrotl-B·~ a discussão. por 

falta. de numero para votar-se, c fif".ou adiada. a 
votação. 

EsgotaJ.as as matarias da. ordem Jo dia, o 
Sr. presidente deu para a do dia 12 : 

Votação das matarias, cuja discussão ficou 
enc,>,rrada, a saber : 

Discussão dos requerimentos adiados, pela 
ordem d1 sua apNsentação, a saber: 

Do Sr. Silveira Martins, p~dindo ao governo 
cópia do decreto ou acto pelo qual o Sr. pre
sidente do conselho ordenou a ;;;uspensão da 
execução da lrü do orçamento da provincia de 
Pernambuco. 

Do Sr. lVIartinho Campo~'>, pedindo ao go
verno cópia das carb.s do11 generaes Portinha 
o senador Visconde de PeloLas, em VÍi'tude 
das quaes fui concGdida exoneração ao Sr. 
Dr. Godoy dG Vasconc:Jllos do cargo de prt~
aidente d~l provincia do Rio Grande do 
Sul. 

Do Sr. Junqueira, pedindo que o governo 
informo si está d~·liberada a convocaça:o ex.
traorliuaria da asa-3mblêa provincial da Bahia, 
para. resolver sobre o ca.so urgentíssimo de 
rogularizaro-se o orçamento que dew reger o 
corrente ex.ercicio financeiro daquella pro
víncia. 

Do Sr. Correia, pr_>dindo ao governo cópia 
do acto do presidenta da província da Para
hyba do Norte, velo qual fvi Sll$penso o man
dacJo reiponsabihsar o pra~identa da csmara 
municipal. 

Do Sr. Junt1ueira, pedindo informações de 
qual o numero de el'~ltores que foram alista
doa ultimamcn te no 7o e So districtoa da pro-

-_/ 
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vincia da Bahia, cm vista de arrendamentos 
celebrados. 

Do Sr. Corróia, pa;r;~. que se poça. ao go~ 
verno, p~lo ministeri.o d.t agricultura, com
mcrcio e obras publicas, cóph dos documen~os 
quo motivaram a demissão do engenheiro fiscal 
da e.strad.:~. do ferl."o Uo MaMió a Imperatl'iz, 
Francisco José Gomos C;.l.laça. 

E, si houv..;r tempo, trabMhos de commis
aõos. 

Levan~ou-rse a eessa:o às 2 1/2 horas da 
tarJe. 

7• SESSÃO 

EM 12 DE MAIO DE 1883 

i>residencia do Sr. Bartlo de Cotegipe 

SUMMARIU:- EuEDJ.E~:ro~,- Paroecras, sondo um da 
commbsâo do con~tituiçiio subl'O a eleição do um 
sooatlor por rornamlluco.-Vlolonela~ Uo juiz munieijlal 
do Amparo, cm S. Paulo. Di~cursu o requerimento dJ 
Sr. Corroia. Discurso o:l.o Sr. Vi~condCl do Paranagui 
{prcsiJoutu J.o conselho), Approvaç:to do requerimento. 
-OaoEM Do DIA..- V-otação das mato1'ialô oucorradas. 
-suspensão t1a. lei do o.rçu.meotJ dJ.pro~incia do Por~ 
nambuCD. Appronçl!.o do l'oquorimonto.- Demissão tio 
prosidouto tla. J!ro,·incia do lüo Grande do Sul. H.cjci· 
ção tio rorruortmonto.-Con\'Ocaç!i.o extr:wrdinaria da 
assembléa. prnvicclal d.a Bahia. Obsor•açlio~ dos Szs. 
Junqueira o Vi.>coll.tle Ue l'aranaguá (pt•csidcnte do con
selho), O Sr. Junqueira podo :t. retirada do requeri· 
monto. O sunado consollt0.-8nsponslto do prcsidouto da 
cam:~.ra mnnicip!ll da pru,·ineia da Parah~ba Jo Norte. 
Retirado a roquodmouto du Sr. Correia, sou autor. 
-Alistamento Uc oloitot•os na provinda da Dalila. Ob· 
scnaç!rcs do Sr. Cruz Machado, Appl'n,·ação do requeri· 
mouto.-Domüslo do ougcuhoiro fl~c!l.l da estrada do 
ferro das AlJ{iÕ.>g. Ob,.orvacõcs do Sr. Visconde do Pa
ranall'uá (proshlcnto do consoU(o) c roqucrimonto do 
adiamento. Appro,·aç!o Uo raqncrim~nto. 

.A. 's i i horas. d·1 manhã acharam-'36 presen
tes 32 Srs. senadores, a atl.ber : Bara:o de Cote
gipe, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, 
Barão de Mamará, Luiz FelippA, Visc.ondG de 
Bom Ret.iro, de Lamarll, A.ff'onso Cel~o, Jun
queira, Visconde de MuriLiba, Teixeira Junior, 
L:~.f.lyette, P.tei de Mendonça, Castro Carreira, 
João Alfredo, Luiz Ca.rlos, Visconde de Jagua.
ry, Viriato de Madeiros, Chicharro, Diniz, Ba
r!o de Maroim, Vieira da Silva, Fausto de 
Aguiar, Barros Barr0to, Ottoni, Correia, Vis
canJa de Abaetó, Nunes Gonçalves, Conde de 
Baependy, Jaguaribe., Diogo Velho, Cunha e 
Figueiredo e Octaviano. 

D~Jixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Sinimbt\., Godoy, Visconde de Ni
cther.:ty. Lel!o Valioso, Henrique d'Avila e 
Paula PessoJ.. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici
pada, os Srs. Ucb0a Cavalcanti, Barão do 
Souza Queiroz, Franco de Sá, Silveira Lobo, 
Silveira Martins, Carrão, Antão, Ribeiro da 
Luz, Fern1.ndes da Cunha, Saraiva, Josà Bo
nifacio, Silveira da Mott.l, Martinho Campos e 
ViaOOnde do Pelo tas.. 

O Sn. PREsiDENTE abriu a sessão. 

Leu-.se a acta da antecedente, c, não haven
do quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram, depois de aUerta a sessão~ os 
Srs. D.mtas, Visconde de Paranaguá, Barão 
da La.guna. e Meira de Vasconcellos. 

O Sn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Representação do engelíl.hoiro civil Luiz Tei
~eira de Bittencoart Sobrinho, protestando con
tra o protesto quo ao ministerio da agric.ultura 
apresentou Agostinho A·lolpho de Souza Gui
ma.ri!e:':l, rela.tivo ao s ;u pedido de privilegio e 
garantia de juros para a. construccíto, uso e 
gozo de uma estrada de f,~rro entre Alf~nas", na 
provi.ncia de Minas GBracs, e um ponto no 
littoral da de S. Paulo.-A' commissão do cm
prezas privilegiadas e obras publicas. 

Dita do Dr . .M:.'l.::dmiano Marques de Carvalho, 
representando contra os actos do ministcrio do 
impr>rio relativament(J á. epidemia da febre 
amarella.-A' commis>li:o de saude publica. 

Olllcio do pre-siden~e da proYincia de Ooyaz, 
de 13 do Abr1l ultimo, rom~tt0ndo dous. e:x.em
plares do r•:latorio apr•"sentado á as.~embléa. 
legialativa daq·tellu. provincia.-Ao archivo. 

O Sa. 2o Sl!l~TAR.Io leu os seguintes 

Pareceres 

A commissão de p".nsões o ordenados, â qual 
foi presente a. proposiçito n. 125, vinda da ca
m~ra dos deputatlos, concedendo seis mezcs de 
licença com ordenado a Jo[tquim Augusto da 
Costa Ferreira, thesour~iro da directoria geral 
dos correias, em vist& dos attestados medicos e 
das informações particulares trazidas n com
missl!:o por pessoas fidedignas, entende esta-r 
demonstrado que este fune.cionario acha-se 
muito gravemente doanto, preeisando continuar 
na Eurora, onde se acha, o tratamenlo de sua 
sa.udc; e~ ;pois, de p trecer que a proposição 
entre em discussão o seja approvada. 

Sala das sessões, 12 de Maio de 1883.- Ã. 
M. Nunet Gonçalu6s.- Lui; Fetippe .. -J. 
R. de Lamare. 

A' comrnissão de orçamento foi pr~sente a 
propost L do govorno com a emenda approvada 
p~la ea.mara doa deputados,abrindo ao ministerio 
dos negocio~ da guerra. um credito suppl~mrm
ta.r de 192:722$676 para occorrer ao p1.gamento 
da.s dividas de exercidos findos. 

A cor.o.miss.lto, tendo e::s:a.minado a proposta., 
pondnra quanto é urgente qM da ps.rte do go
verno haja a maior solicitude em lua 3.'3 verbas 
do orçamento não sejam excedi· as para que 
consigamos a. verd lde deli e : entretanto, atten
dendo á natureza da de.speza para que foi aber
to o credito de que trata a pres•mte proposta, e 
de ptlrec()r que entro em discuss!to e seja. appro-
vada. · 

Sala. das commisstSes em 11 de Maio de 1883. 
-Barão de Mam.ore!.-Diogo VeZho.-Atfon~ 
so CeZso.-Dantas.-Siheira da Motta. 
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A' commisslo de orçamento foi prosonto a 
proposto. do governo, com a emonda appro
vada pPla camara. dos Srs. d~putados, relativa 
a um credito suppl,...men:t.a.r da quantia de 
321:000$, aberto ao minis~erio dos negocias 
da guart"a pal.'a occo::-rer às despezas das ru~ 
bl'icas-Corpo- de saUd~ e hospitaes- e- outras 
do exercicio de 1881-1882 .. 

A commissã.o, taudo examinado detidu.menle 
a propost:l, pondera. quantu é U!'gellL·J que da 
parte do governo haja a maior solicit.ude em 
que as verbas do orçamento não sejam exce
didas p.1ra que consigamos a verdade delle: 
entretanto, aLteudendo {~ nalureta das de~po:;o;as 
para que fo~ aberto o cr.edito de que trata a 
presente proposta, ó de parecer que a pre
sente proposta outro em discussão e seja ap.. 
provada. 

Sala das commissões em 1! de Maio de i88~. 
-Barao de .JfamoJ·é.- Diogo VL'~ho~-Alfo-n
so Oelso.-Dantas.-Silveira da ~~I otta. __ 

Ficaram sobre a mesa para entrarem na 
ordem dos trabs.lhos, indo entrutanto a impri
mh·. 

VIOLENCIAS DO JUIZ MUNICIPAL DO AMPARO, EM 
S. PAULO 

O Sr. Correia :..-Acaba de ma ser 
ant!'Ogue uma carta, com data Je 7 do corrente, 
do Dr. Francisco Antonio de Araujo, aJ.vogado 
e fazendeiro na cidadl} do Amparo, provinda 
de S. Paulo, quo tom servido ns camu.ra mu
nicipal, e foi J.oput:oJdo pt•ovincial om tres legis
làturas. 

Queixa-se o Sr. Dr. Araujo de violencia~:~ 
que tem soffrido da parte do juiz; municipal. 

Lerei a parte da sua carta que inlerf'SSa ao 
requerimento que vou sujeibJ' á approváç.io do 
senado (lê) : 

c Advogado nesta cidade, teudo sHo inju
riado por um coll1ga, o Dr. Antonio Muniz rle 
Souza, que divulgou factos que não eram ver
dadeir0s, tive U.c intentar contra elle uma aeç:Io 
de injurias; e, s~n-do o juiz municipal,Dr. Ma
nocl Victor FernanJos Barros, meu inimigo 
capital, fui á aqliencia de 28 do mez passado 
averbai-o do suspeito. 

-«Feito o req uel'imento,passei a ler os artigos 
do !:nu~pGiçlo, e quando acabava a loitur.t J.o 
segundo, cm que allegava qu8 era clle amigo 
intimo- do Dr. Muniz, o qu1~ em sua casa se 
reuniram os meus dotrae~o~·os, para depri
mirem o meu caracter o de mens amigos ~o
litlcos, deu elle um salto na cadeira, como 1m~ 
pellido por uma mola, 0, d·~ pé, deu um murro 
na mesa com tal foJ•ça, 11110 fez saltar tudo 
quanto sobre clla est:.LYa, gritando como um 
possesso:- isto, Sr·. Dr., duma offenu que 
faz ao juizo! Nt1o consin~o que p;·osiga. 
Respondi :-dum direito qu:e exerço c oppOr
tuna,nente provat•ei todo o meu allegado. 

<Replicou dlo em gritoa:-jd.lhe disse 1 tia'o 
prosigrt, ccile-se ; e, in.'listindo ou nas obsorva
ções que G3tava fazendo, bl'adou em Lom amea
çador:-cale-se! 

« VenJo que com am"'aças e gritos nll:o me 
(lemovia do proposito de lazer valer o m"'u di
reito, gritou :-reti1·e-se ;'d da audicn.cia! 

« Disse-lhe e.u:-obedeço d força c reti
ro-me. 

«Ao sahir do. tribunal, di<>~e-lhe eu:-r·eth·o
me, mas hei de le!)al-o «.os t!'ibunaes. 

« Enfurecido, o juiz gritã- aos _offi.Clacs de 
justi~~a crue me prendam. 

« R~tiro-mc; o ello, na j:.tnella,grita:-pl·en
dant esse homem! 

« Os ofll.ciae.s acompanhrun-me, pedindo !}UO 
voltasse ; ro:>spolldi q 110 ia á casa do juiz do di
reito, e voltaria mais tarJe. 

<< O juiz. mandu. lavrar o auto de prisão o 
obriga o offi.cial a certificar que me dera voz de 
prisão. 

« Requeri habeas-co1pus M j'liz d1 diroito; 
oste enten:leu que não havia necessidade delle, 
porque t.udo o y_ue havia feito o juiz municip1l 
não tinha valor algum. 

« Ora, Ex:m. Sr., h~t. violencia. igual a 
esta 1 

« Já. em Campinas, como promotor publico, 
o Dr. M::moel VicLol' Fcrnand0s Barros assi
gnalou-se. 

« Queira V. Ex. levantar a voz em f:tvor da 
victima de Lão revoltanle viulencia-, 

« E:s:orço a profissão de advogado ha 26 an
nos ; nunca moreci a mais leve censura dos 
juiz~~s ; estava res~rvada a este a glot"ia de in
sultar-me e mandar-me para a ca leia. 

« Sou advogado que tenho a populaçiio do 
Ampar0 a men l::vlo, tanto qu-:3, d·'pois do des~ 
acato qne soffri, v~~ lu o povo com mu'>ica com~ 
prim(lntar-me o protestar contra a viol••nci.'\. ~ 

A esta ca1•ta acomp mh•JU tttn 1locum<Jnto que 
enviarei ao n:.bre presidente do conselho, si o 
des-ejar. 

Parece-me lJ.UO não ó excessivo um peílido de 
informaçõ·:s a t?spoito d·!S~>as violenciaf< do que 
se queixa um cid,ldão respeitavd, 

Por isso submotto ú. d0lib!;;:ração do senado 
este rcqucl'imento (lê) : 

« Requeiro que se peça. ao gove-rno, pelo mi
nist·~rio da justiça, informações ~obre os· actos 
violento~ prati~adw'> pelo juiz municipal do 
termo do Amparo, de 11 ue se qu1'ixa o adV'o
gado Dr. Francisco Antonio do Araujo.- M. 
F. Co;·J·cia."» 

Foi apoiado e posto om discussão. 

O Sr. Visconde <le Pa.rana
guã (presidt'llte do conselho):- Longe de 
julgar exccsc;ivo o pedido de informações sobro 
tão gravo assumplo1 eu o reputo juHLissimo o 
garant·J ao nobre senador que, oLtidos os neces
sarios esclarecimentos, o governo ha de _pro· 
ced·~r como é do seu dever, de inteira confor
midade com a lei. 

Não hJ.vendo mais quem pedi,.Re l'l palavra, 
encerrou-se a discussã:o. 

Post.o a votos, foi approvado o reqw'!rÍinento. 
O Sa. 1° SECRETARIO (pela ordem) declarou 

que se achava sobre a mesa, e ia a imprimir 
com urgencia. o scguip.te 
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Par·e..:er dú commiss{1o de constitHiçdo e di
plonwcia sobre a eleição de um senador pda 
provinda de Punambuco. 

Examinad:J.s as act.as relativas à eleição a. que 
se procedeu a 5 da Junho do anno proximo 
passado na provincia do Pernambuco para prf'~ 
enehimonlu Ua vaga do senador Barão do Pirn.
pamrt, assim como a carta imperial do 29 de 
Outubro ultimo, qu<1 nornoou senador do irupcrio 
o consolhoir'o Francisco do Carvalho Soares 
B!•andão, reconheceu a corumissão de consti~ 
tuição qno nenhuma irrogularidade affecta a 
dita eleição. 

A provincia de Pernambuco conta 13 dis
tricto~ eleitoraes. 

i'~ distric~o 

Compõo-se este districto de qu:üto parochias. 
FUnccionaram 10 mesas oleitoraes; votanm 
1.075 eleitores. Não compar~ceram 358 elei
tores. 

Foram mais votados : 
Votos 

Dr. Manoe1 do Nascim0nto Machado 

5o di->trido 

Coutã. <1uatro pa.rochias. Funccionaram cinco 
mesa.s ; votaram 556 e deixaram de votar 240 
eleitores. 

Foram mais YoL:ldos : 

Votos 

Dr. 11. Portelb... .. . . .• .• 229 
lJr. Epaminondas........... 221 
Conselheiro Soares Br:mdão. 1'J5 

Go dia tric to 

Tnm qnatL·o parochias. Funcciouaram noye 
mesa-:. Conc:orrer·am á eleição 545 e. cleixotram 
de votar !30 eleitores. 

For.:tm mais votados: 

Dr. M. Portclla ..........• 
Dr. Ep1minondas ......... . 
Tenente-coronel Mello Rogo. 
Dr. C:trneiro Ua Cunha ..... . 
Conselheiro Soares Brandão. 

7o districto 

Votos 
3i1 
289 
252 
2H 
235 

Porte lia .. , ....•......•...•..•.•.. 
Dr. Antonio Epaminondas de Mello .. 
Dr. Antonio José dll. Costa Ribeiro .•... 
Conse,lheiro Fr.::tncisco do Carvalho 

569 Tem dnco parochias. Funccionaram cinco 
567 mesas. Votaram 575 eleitores e falLaram 220. 
M9 

Soares Brandão ...•..•........••• ·10! 

2° di<>trict.o 

Tem estt~ dif:ltdcto cinco parochias. Funccio~ 
naram nove mes~s cleitoraes. Comparecoram 
1.019 e falta.rv.m479 eleitores. 

Foram mais votados : 

Dr. Epaminon.Ias ....•...... 
D1•. 1\1. Portella ...••..•••.. 
Dr. Coskt. Ribeiro ..•..•.•.• 
Conselbü·o Soares Brandão. 

ao districto 

Votos 

528 
523 
434 
39! 

Tem est~ Jistricto oiLJ parochiaa. Funccio
naram oito mesas ; votaram 587 eleitores, dei
xando do comparecer 273. 

Foram mais votados : 

Conselheil'o Soá.ros Brandão. 
Dr. Epaminondas .......... . 
Dr. 1\hchado Portell11 ...•.. 

4o dist rido 

Voto.:,:~ 

343 
325 
2QG 

Tem sete parochi::ts. Funceionaram sete 
mesa:; ; vot~rJ.m 355 eleitores e doixar~m de 
votar 1J35. · 

Foram mais votados : 

Conselheiro Soares Drandão. 
Dr. Epaminon.las .....•..•. 
Dr. Machado Porlella ...••• 

v I. 16 

Votos 
2!0 
194 
160 

Foram m11is ·votados : 

Dr. Epaminondas ...•..•... 
Conselheiro Soare,s Brandão. 
Dr. M. Portella .......... .. 

8° districto 

Votos 
354 
362 
299 

Tem seis parochias. Funccionaram sete me
sas. Compareceram 720 e falLaram 341 eleitu:res. 

Foram mais votudos: 

Conselheiro Soares Brandão. 
Dr. ~1. Portella .......... . 
Dr. Epaminondas .•..•..... _ 

go distr•icto 

Votos 
44G 
388 
381 

Tem quatro parochias. Funccionaram quatro 
mesas. Compareceram 444 e falt::tram 188 olei
lores. 

ForJ.m mais votados: 

Dr. l\L Porlclla ........... . 
Dr. Epaminonda~ ........•.• 
Conselheiro Soares Brandão. 

fQa districto 

Votos 
243 
225 
202 

Tem sois pa.rochias. Ft.inccionaram seis mesas. 
Compareceram 603 o faltaram 165 eleitores. 

Foram mais votaclos._: 

Conselhei1•o Soares Brandão. 
Dr. Ep:1minond 1s ........ . 
Dr. Carnoiro da Cunha •...• 
Dr. Costa Ribeiro ...••••.•. 
Dr. M. Portelh .......... . 

Votos 
336 
2Q5 
252 
239 
232 
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fio diatricto 

Tem seis parochias. Funecionara.rn seis mesas. 
ComparAceram 559 e faltaram fiO eleit.ores. 

Foram mais votados : 

Dr. M. Portclla ....••. , ... 
Tenente-coronel M,·llo Rego 
Dr. Carneiro da Cunha ....• 
Conselheiro Soares Brandão. 
Dr. Epaminondas ........•• 

1ZO districto 

Votos 
339 
297 
289 
243 
234 

Tem nove parochias. Funccionaram nove me-
sas. Comparecnr:lm 584 e fui taram 116 eleitores. 

Foram mais votados : 

Dr. M. Por~ella ....••••••• 
Conselheiro Soaro~· Brandão. 
T·mente-coronel Mnllo H.ego 
Dr. Carneiro da. Cunha ...... 
Dr. Costa Ribeiro .•..•..•. 
Dr. Epaminondas ...•...••• 

f3o di.s:tricto 

Votos 
305 
295 
286 
280 
218 
177 

Tem i2 parochias. F11nccionaram i2 mesas. 
Compareceram 748 e fult.tram 304 eleitores. 

Foram mais votados : 

Votos 

Conselheiro Soares Brandã"o. 435 
Dr. Costa Rioeiro.......... 425 
Dr. Ep .minondas . . . . . . . • • 379 
Tenente-coronel Meilo Rego 310 
Desemba.rgador Carneiro da 

Cunha.......... . . • . • • • • 287 
Dr. M. Porlella..... ...... 279 

Na organizaç1to das mesas eleitora.ns das pa-
rochias do Brejo da Madre de Deus, do No.,sa 
Senhora da. Apresentação da cidade do Li
moeiro. do 2o diâtrict.o da parochia de Nossa 
Senhora da Conceiçn.o da Escada, não foi de· 
signa lo pelo immediato ~~oo 4o juiz de pa;o;, que 
!!e achava prea~'nt", o outro tmmediato, ruas 
incompetenlemf'nLe pelo presi.denle. 

Na parnchia de Santo Antonio d') Jacarará o 
2ojuiz. depois das 2 horas, installou a me;,a 
eleitoral, por se não ter apresentado o fo juiz 
de p lZ, nem feito a communicaçlo recom
mendada por lei. No dia. porém, da eleição 
apresentou-a~ o {o juiz de paz reclamando a 
presidencia dà mesa, ao qu0 oppoz-se o ZO juiz 
do paz. 

O i 0 juiz de paz protr1<~tou, assignando com 
elle o protesto alguns eleitores. Do protesto e 
do contra-protPsto da me<;a infere-se que o 
{o jUiz de paz julgou porler adiar a in·tallação 
da mesa para o dia seguinte, sem que houvesse 
impos ;-ibil'da.ie para Í:tzel-o n t vespera i foi 
contra este adiamento que pronunciou-se o 
2o juiz de p'l7., .como prova a installação feita 
por elle na vesp~ra. 

A commis-,a:o . nio .toma em c.onsideraçlo a 
votaçlo da parochia de. S. Lourenço da Matt11. 

por falta da acb. da installação da mes1, nem a 
da 2a secção da parochia de Santo Antonio da 
capita."l, que Jeixou de "nviar não só a acb da. 
nomeação dos mesarios, como a da instal
laç.ão. 

A camara muniC'ipal da capital na apura·ç.OO 
a que procedeu declara não tr~r feito a apura
ção da parochia da Leopoldina por não ter 
havido alli eleiç·1o. 

Nenhuma informação teve a commis'3ão a 
ostu ro~SpPito e j11lga conv11niente que sejam 
exigidas da presidancia da provincia. 
, A a punção da votação da parochia do Sal
gueiro, ftJita em vista de public<Jções nosjornaes 
e não rbs authronticas, foi irregu1ar. 

A' commissão, porém, foram presentes as re
feridas authenLicas. 

A ca.uara municipal tambem apurou a vo
tação da 2& secção do Amparo do Goyanna, o 
que a comr1ri~sito não póde aceitar·, vistO não 
tor encontrado a<J authenticas que lhe deviam 
ter sio.lo rem.eUUas. 

Votaram 8.370, faltando 3.085 eleitores. 

Pela. apuração da ca.m'l.ra municipal do Re
cife a lista triplica ficou assim organizada: 

Dr. Ep1m~nond lS ••••••••••• 
Dr. M. Purtolla., ........ . 
Conselheiro Soares Brandão .. 

Immediatos !'!tu votos : 

Dr. Costa Ribeiro ......... . 
Tenent·~-coronel Mello Rego. 
Desembargador Carneiro da 

Cunha ... F ••••••••••••••• 

Deão Fa.ria ..•...•.....•.•.• 

4.222 
4.2!3 
4.146 

3.473 
2.695 

2.518 
1.755 

A apuraça:o da commissão dá o resulhdo se-
guinte: 

Dr. M. Portella ...•........ 
Dr. Epaminonda9. ......... .. 
Conselheiro Soares Brandão. 

3.935 
3.940 
3.838 

Dr. Costa Ribeiro........... 3.243 

A commissão, portanto, conclue esta sua ex
posição com o seguinte 

Parecer 

Que sPjam approvadas, com as excepções 
acima dr:>claradas, as el ·ições a que se procedeu 
nas parocbias, Fecções e districtos de paz dos 
13 Jistrictos eleitoraes da provincia de Per .. 
nambuco para nomeação de um senador na 
vaga que deixou por seu fallecimento o senador 
Barão de Pirapama. 

---------------------~ 
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Que soja reconhecido senador do impei"io p•la 
provinda do Pernambuco e convidado a tomar 
assento o eonsalheiro Francisco de Carvalho 
So:lres Brand:lo. 

Sala das com missões em 11 de Maio de 1883. 
-L. A. ·vie:,.a da Sllva.- C. de Baependy. 
- J . ...-1. Corda de OL. ve'ra. 

ORDEM DO D[A 

VOTAÇÃO DAS l'.IATERIAB ENCERR.o\DAS 

Votou-se e foi approvado o r,)quorimento do 
Sr. Dil.ntas, para que se remoth a comruiss_ão de 
fazpnda, pf\ra. inLorpor paracel', o projecto do 
senado quG r-evoga a di~po8ição n. 2 do § 2(1 
do nrt. 2.3 da lei n. 1507 d l '<:6 de Setembro de 
18!37 e se peça. ao governo o projeet·1 do regu
lamento classificando as minas; asüm como o 
parecer do conselho d-l esLado pleno, que para 
esse fttn foi (.:üll rocado. 

Votou-se e foi npprovar'lo o req_ul'rimento do 
Sr. Siheira da Motta, pfLra que B·1 adie a dis· 
cussão do projr>.cto rio fi>en r do 11ue autoriza a 
rever as tabelks annoxas aos decretos ns. 5245 
de 5 de .Abt>il de 1873 ~ 13272 de 2 de Agosto 
de 1876, est&.Uelecendo nova clas<Jific rção p:-t.ra 
a.s thesourarias de fazenrla l'l alfandegas das 
provindas, e pndnndo augmentar ou diminuir 
o numero doo:o respectivos emprPzados, como f6r 
mais conveniente aos interesses do serviço, 
devendo ser aubmr~tüdas a" novas tabellas á 
approvação do poder legislativo, sendo o pro
jecb retMttido á respe~tiv~:~. commi . .,são. 

O Sa. Cauz MAcUADO (i() se~retario):- O 
Sr. sanador ;\sila participou que pnr enf,~rmo 
se acha impedido d0 comparr'cer hoj~ á srsstt.o. 

SUSPENSÃO DA :O:XECtTÇÃ.O DA LEl DO ORÇAMENTO 
DA Pil.O\"INCIA. DE PERNAMBUCO 

Continuou a di cussão e foi sem debate uppro~ 
va.do o requerim"nto do Sr. Silverira M ~rtins, 
pe lin to ao goverco cópb. do ,Jecreto ou acto 
pelo qual o Sr. presidente do conselho ordenou 
a suspensâ:o Ja execução da lei do orçamento da 
provincia de Pernambuco. 

DEMISSÃO DO PRESIDE!ST:O: D.\.. PB.OVINCIA DO 
RIO GRANDE DO RUL 

Seguiu-se em discussão e foi s0m deUate re
jeitado o requorimento do Sr. Martinho Cam
pos, pe lin ·o ao governo r>ópin Jas cartas dos 
gener.J.es Porticho e senador Visconde de 
Pelota.s, em virtu !e das qua ;s foi concedida 
e::r.one ·aç.!to ao Sr. Dr. Oo loy de Va.sconcellos 
do cat"go de presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul. 

CONVOCAÇÃO EXTRA.ORDrNARl.h. DA. ASI!l:EMBLÉA 
PROVINCIAL DA B_AHU 

Se~uiu-se em discusslto o requ')rim ~nto do 
Sr. Junqueira, p~dindo que o governo informe 
si está. deliberada a collvoca.ç!o ex.traordinaria 

da assemhlóa provincial da Bahia. para resol
ver s bre o caso urgen~issimo J.e regularizar-se 
o orçamento que deve reger o corrente exer
cicio fin:J.uceiro daquella provinda. 

O Sr. Junqueira:-Não duvido soli
cihl" do ~enado a retirada J.este requerimento, 
de~de que o nobre presirlGnte do conselho in~ 
forme si os trh.balhos para apresenbção do pro
jflctu, que tenha pm• fim a divi1>11o dal'il rendas 
geraes " provinciaes, estão eoncluido3 de modo 
a prevenir a repetição de somelhantos inconveM 
nientcs. 

A res;'osta de S. Ex.. determinará o_ meu pro
cedirul;nto. 

O Sr. '\'iscondc de Paran.a
guá (presidente do conselho):- Si o I"ela
turio rtue tive a honra de ler ha dias per mt~ a 
camara doió' deputados jó. tivesse sido distri
buido ne.~ta cas·-1., o nobr•e senador havia de 
dar• se por ~atiHfeito, visto que o assumpto esl>á 
alli d<·senvolvido cocforme as vist:.r.~ do go
verno. 

O t1•abalho da. commissão, nomeada esp"cial
mente para o estuJo desta questão, deve e-m 
breve set• distribuído ás camaras. 

Acha-se na imprensa e em poucosl: diás 
esper,1 qu-1 esteja prompto. 

Verào nobre scca.dor nesse trab1lho que as 
províncias fic:-t.m,quanto e possível, de\·idamento 
aquinhoadas. 

O SR. BAn.ans BARRETo:- Davido. 
O Sn. VisCONDE DE PARAN.-\.GUÁ (presidente _ 

do conselho):- Tanto quanto é possiy_,o:;l;.. __ 
O Sn .. JuNQU~IR.-1..:-M~s ... é preciso apre

sent.ar-sejum proJecto do,..let.~~ 
O Sn. Vt~CONDE -DE PARA.NAGUÁ (presidente 

do conselku):_- l1.1 de apresentar-a·:!. 
Consultado o senado,i consentiu_ na retirada 

do requerimento. · 

SUISPENRÃ.O DO PRESIDENTE DA. CAMARA MUNrCI
PAL DA PARAHYHA DO!NORTE 

Seguia-se em discussão o requerimento do 
S1r. Corroia, pr>dindo ao governo cópia do acto 
do presidente da prodnciri. da Parahyb -1. do 
Norte, pelo qual foi suspenso e mandado respon
sabilisar o preRidrmto da camara munici pai. 

O meo;mo senhor requ~r verbalmente a reti
rada do seu requerimento. 

Consultado o senado, consentiu na retirada. 

ALISTAMENTO DE ELEITORES NA. PROVlNCIA DA 
BAHIA 

Seguiu-se em discuss[o o requerimento do 
Sr. Junqueira, pedindo inform>ções de qual o 
numero d: eleitores quG fora1n alistados ultima-
mente no 7° e 8° distt·ictoa da provincia da Ba
hia, em vista de arrendamentos celebrados. 

O Sr. Cruz Machado (1° secre
tario) : - Prescindindo de todo o interesse 
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occasiona.l que se reb.ciOnasse com este reque
rimento, entendo quo vai elJ,J offerocer um ele~ 
menta pat•a conhecer-se a mancir:1 por que a 
lei eleitoral lem sido oh.::~crvada, o cJmo isso é 
d1J iucontestuvel11I'OYeito, \'ato pelo requeri
mento, prescindindo do qualquer interesse 
occasional a cllo ligado. 

O Sn.. JuNQUEIRA : -Não ha duvida. 
Nf!o havendo mais quem pedisse a palavra, 

encerrou-se n. discussão. 
Pol!lto u. votos, foi approv.:tdo o requerimento. 

DE:msSÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DA E.STR.A.DA DE 
FEilnO DA PROVINCIA D.tS AW.GÔAS 

Seguiu-se em discussão o requerim8nto do 
Sr. Correia, põlr.\ que so peça ao governo, pelo 
ministerio da agricultura, commercio e obras 
publicas, cópia dos docum·)ntua que moth•araru 
a den1issão do ongeuheiro fiscal c1't estrada de 
ferro de Macuió a Imperatri:.:, Francisco José 
Gomes Callaça. 

O s~·. Visconde do Parana
gu.á (presidente do consell1o):-Ac.abo de re
ceber, Sr. presiaenle, esta ca.rta do meu colle-
ga Sr. minbLro da n.gricultui'.t (lê) : -_. 

«Passei mnl a noito; eswu l:ú.Uito constipado 
e com a garganta infiamm:.~da. Conser\'o-me de 
cama e por isso nã"o posso comparecer ao se~ 
nado. 

Rogo a V. Ex. que communique a razão do 
minha ausencia, o peça o adiàmento da. dis
cussã:o do requerimento do honrado senador 
Correia po.ra o sabbado seguinte. ,. 

Já tive a honrar do communica1· a V. Ex:. o 
incommodo do meu no LN c.ollega e agora, des
emp'lnhando a sua incumbencb., peço ao se
nado que adie a discO.ss!io desto requerimento 
até s~bba.do sBguinte; paro~e quo o motivo 
é Las tanto ju -tificaUo. 

O meu collega pNmctlou t1·azer ao senado 
os documentos pe !H os sobro o assump~o, c acha~ 
se hoje itnpossiUilitaUu do fd.zel-o, pelo estado 
de sua saude. 

Foi HUo, apoiado, posto e:n discussão e ap
... provado o seguinte 

Requerimento 

c. H.equeiro o adiamanto deste rcqu~riruooJo 
até saLOaJo seguinLe. -Visconde de Para
nagud. "» 

Esgotadas as ma ter-ias da ordem do dia, o 
Sr. presidente deu a seguinte para a do 
dia 14: 

4~ e ultim:l. discussã:o das emendas approvan
do a proposição da camara dus doput-tdos, que 
extingue a companhia di) aprendizes militare_s o 
reduz o numero do aprendizes artilheiros. 

211. di~cuss.iodo seguinte projB.~Lo do senado: 

Art. O ministro o secretario de es~ado 
dos negocias do impel'io fica autorizado a 1•efor
mar a respediva secretari:.l. de estado, ruas sem 
augmento da Jospeza quo ora ao faz, em virtude 

da lei do orçamento n. 3.017, de 5 de Novembro 
do !880. 

(Artigo additivo do projeceo de lei da re
ceita ger-al do imperio para o exercido de 1882 
-188:3, s:>parado para formar projBcto Jis
tincto.) 

Art. O governo podorá contrat:1.r o for-
nBcimento pura o fardamento do c:I:ercito e ma
rinha com f:.tbricas na.cionaes, em igualdade de 
condi"ções, por mais ternpo do que o det·~rminado 
no art. 19 da lei n. 3.018, de 5 de Novembro de 
1880. 

(ArLigo additivo do projecto de loi da receita 
geral (lo imperio pa.ra o exercicio da 1882-1883, 
separadJ para formar projecto distincto.) 

Em seguida, o St·. presidente convidou os 
Srs. s3nadoro8 para se occuparcm coin os tra~ 
halhos do suas commissões. 

Levantou-SG a sessão ao moio-di:J.. 

8' SESSÃO 

EM 14 DE MAIO DE 1883 

Pres!dencia do Sr. Bc.r{!o de Categipe 

SU11111ARIO :-- EHED!It:i"l'B.- Par cear om rO•ltlorirnonto. 
AJlPI'Ovado.-Anrtullação do cíamc do alumno Ja os~ola 
polytoduâea. Dücur~o o rerzuot•irnouto do Sr. Corroia. 
Di~eu.r~o tio S1·. Leão \'oU uso (ministt·o do iwporio). AP· 
provação do roquorimonto.-ÜRil~ill DO DI.L-Ex!incção 
da ~om\qnhia do aprendizes milita.ro.; o t·odueção th do 
aprond zoo; arrillwi!'OS. Discurso o otnonda tlo Sr. \'i· 
ria to tlo llodeiro>. I)!Jsorv,1.çõc'J Uo St·, prositlcutl!. Dis
~urso olo Sr. Corroia. '-lut.:l.ção.-Roforma Jaseeretaria 
d, imperio. Di~eursos tius Sr&. Siivcir~ da .\Iotta, Loã.o 
v.~tro~o (ministro do impol'io, 2J, Jttw[ttoit·a c Correi:!.. 
Ene0rramontLt (JOr !.1lta Jo numero para l·otal'-so.
Fol'lloe\mento parJ. o fardamontc 1lo exercito c ma
rin!w. Encerramento JIOr f-L!tJ. do numero para vo· 
tar-so, 

A's ii horas da manhiachat•am·se prescmt''S 
32 Srs. senadoras a sa!.nr : Bara:o de GotBgipo, 
Cruz Machado, B.1rão de Mamnugmpe, Bar,i:o 
d'! J\Iamoró, Visconde de Bom Retiro, Chicharro, 
Rartos Barreto, .Tun1}ueira, Correia, Jaguarlbo, 
Diniz, Dant11s, João Alfredo, Viriato de Medei
ros, Vieira da Silva, Visconde do 1\furitilta, Sil
veira da Motta, Leito Velloso, Luiz CJarlos, 
Diogo Velho, Visconde do Paranagui, Affonso 
Celso, Castro Carrei<"a, Josó R:mifa.oio, Barão 
de 1\.f.trolm, Conde de B wpendy, Paes de 1\len
donça, Christiano Ottoni, B.trão da L1.guna, 
Fauslo de Aguiar, Visconde de Abaeté e Nunes 
Gonç~lvos. 

Dehar.:1m dG comp1recer com causa partici
paib os Sr.s. Silv0ira Lobo, Henriquo d'.'l.vila, 
Sinimbú, Godoy, P<tub Pessoa, Visconde de 
Nictheroy e l\Ieira de Vasconcellos. 

Dei;{arJ.m de comparec~r sem causa partiei
parl:o os Srs. Uchoa Cayalcanti, Barão de Souza 
Queiroz, Franco de S:i, Octa.viuno, Silveira Mar
tins, Teix:eil•a Junior, Carrão, Antão, Rib.:iro 
da Luz, Saraiva, Martinho Campos, '\'isconda 
d<3 Jaguary, de Lamaro e Visconde de Pelo tas. 

0 Sa. PRESIDENTE abriu a sessão. 
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Leu-se a acta da. antcc:ot1onte, Q) Nilo havendo 
quem sobre elh fizesse obsJrvações, deu-sa por 
approvada.. 

Compareceram. d-:pois de aberta a SQSsito, os 
Sr.s.: Lafayetle, Luiz Felippe, Foí'nandes da 
Cunha e Cunha o Figueiredo. 

O Sn.. {o SECRETAD.IO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. senador Silveira Lobo, de hojo, 
communicando qu1 c1wgou houteru 6. noite, 
a.fi.m de assi'ltir .:is sesstles do sen:vJo.-Intei.
rado. 

Foi lido, apoiado, posto em discus>ão a som 
debato approvado, o roqueriment.o constante do 
seguinte 

Pa,·ccer 

Em 24 de Maio d·) 1860 o Sr. DantJ.s, sena.
dor pela. provinda das Alagoa.;? off0r ceu um 
projecto estabeloçenJo, no art. i", a liberdad", 
do ensino primaria, secunlarioo sup'1rior, sen
do licito a. qualquer cidadão abrir os colas- sem 
prévia licença; e o.do_ptand·J provid~Jnciits reh-
tiva::~ ao <.•nsino religioso. · 
. SoUr.) este proj:cto reaolv.:::u o senado que 
tnte;~p:ttcsse p~recor a commiss[o de instrucção 
pul.Jhca. 

O lemt;o docorriUIJ, as modificações que tem 
tido as legislação que s; pretendia alterai.', 
e a circumstancia de estar pendrnte do :J.ppro
vação Ja camarJ. dos Jcpul<.vlos um projer:to 
mais ~omprchonsivo, wl.Jr•e que j:i Ueu parecer ~ 
comn:nssão rcsp~ctiva, levam a commissão do 
ins~ruc~D:o public!!. a opin~r que o r;;f:rido· 
prOJOClo do senado. eejt ar•chivado, como 
em rola.ção a outl'OS, cm i.lcnticas conJ.i~ões, 
propn:r. a mesa na sessio de i 1 J.e Ftwerelro 
de 1882:, o o senado resolveu na de 15 do 
mesmo moz. 

rot· esta occusilto jul~a a commissão dever 
declarar que, SJgunlo informação da secretJ-ria, 
na:~ ex.is~'J na. r.~spoctivu pasL·t nenhum p·arel 
maB dependente d ~ ex:ame da mesma com
misslto. 

Pt~ço do sena lo, 14 de Maio de 1883.-11[. 
F. Correia.-S"l-,;cira da Motta. 

ANNULT •. W:(O DE :EXAME DE ALU:O.I~O D.l.. ESCOL.\.. 

PüLYTECEINW.I.. 

O Sr. Cor~ .. eia :-Deu-se na oscol::t. 
p>lytechnica. um caso de certa importanch 
sobre o quo.l recebi a seguinte ox:posiç[o 
(lê) : 

« Em 4 Ue Abril do COt'ronte anuo, 6.n·am exa
minados e appt·ovarloa dou.; f'Studantes da- escob 
polytechnica p1r um1. commisslto ·de lres len
tos da mesma escola. 

« A 9 do mesmo mez o director d.t escola de
clarou nulto um des~~s exames, sob pretexto de 
que n!to fõra fi.'ito em c-ondições logaes, julgan
do, portanto, valido o outro. 

« A illcgalirladG apr0sentnla pel0 director é 
a ór . .!2;anisr~.çito da commiSsão axamin:J.dora, ille
galidadc que, si existia para t:.n1 exame, tambem 
existia para o outro. 

« A nos;:a legislação n~o consagra di.sposiç[O 
alguma que autori->o um dit·ector de academia, 
nem mesmo o governo, a annullar exames. 

« Si ha illegalidad9 Jevem sGr punirias os 
que para elb. concorreram, mas nunca devo 
dclla ser vicHma um ratudn.nt•3 que não inter
vem na organieação das commissõea e:::ramina~ 
doras. 

« Estas con::.mis-.ões, no impedimento de um 
ou mais lentos. são ordinariamente completa~ 
das sem inter~·enção da directori;.t i si ha nistó 
illogaUdaJe, muito m:1ior ó a que praticou o di~ 
rector, commetteudv um acto que nem ao me
nos ó previsto na leg:slução escolar. 

« E' tal a importancii!. que a legislaç;.lo dâ aos 
o:s:amc.s, de\'C SOl' tal a indepeudencia doa juizes, 
que a. lroi cog-ita da annullação dos concur;;oJ 
e não da dos •:xames. 

« Esta oiabia disposição tem Jogar porqno nos 
concursos a pt•ctcrição do cet•tas formalidades 
pó le prejudic 1r a uns candidatos o;.n UenAicio 
do oulros, o que ó sempro inc·mvrniente 
p)rr11.1e em geral o~se benoficio aproveita. só
menlG ao nomeado; ao passo quo o resultado 
do"> exames cab0 indi~·idualmcnto a cada estu
dante, podendo prejudicar ou aproveitar a um 
a preteriçfio do alguma formalidado, sem flue 
haja beneficio ou pr~juizo para os outros . 

<Outra irregularidade cm gue se base::>u o 
dire,·Lor para usar do uma attrrl.Juição que a. lei 
não lhe confero nem po lia conf•wir, foi a não 
apresentação de ro,·ju·::rim<:nb por p.1rle d) 
alumno cujo e"l:ame fol annnllado. 

4 A falta qne resulta desta it•regularidade 
pertow~e 0xclu.sivam~nte á admini·-tr;lç:to que 
admittu a exame alumno~ ("lu e não preenche
ram ess1 formalidade aliás secundaria. 

« 0.:;; exo.minadoroa só argU.em alurunos cujos 
nomes constarn de uma relação q uo lhes é dia
riamente remettida pelo socrctJ.rio; e no dia 
4 de AUril constavam da rebção os nomes de 
ambos os alumnos examinados e approvn.dos. 

«As duas irregularidJ.des apontadas n:1o p ;dem 
de modo algulli indi~·ar quo b alumno, cujo cxa~ 
me (oi annulbdo, ignoras::e a maLeria cm que 
fiJi app1·ovad'1. 

« üs fun-~cionO":.rÍo1 qno contt·iUuiram para 
taes irreg-ub.ridadcs don•m sot· puni1los, mas 
mmca, commeltendo-s) g,.ande illcgalidJ.Jc, 
J."VO ser nullo o exame do alumn') qu.".l não t·.'m 
culpa alguma. 

« A presença do todos os pa.p~is muito escla
recera a questão: 

« Jã ha mah do um mez qtto o director da e~.
cola polytcehnica prati~'ou tão grave ill~·gali
dado, a aL~ hQje o Sr. miniatru do imperio 
ainda não mRndou sustar os elfoitos deote acto, 
ignoran lo o alumno se deve ou não cursar as 
ca !eiras do anuo s::guinto. 

« Este estado de cousas não póJ.e conlinnar; 
o governo não pó i e f'onsentir quJ o:; seus dele
gados coumwttam acto.; que oã0 lhes são permit.:.." 
tidos por lei; nã0 podem ser chimera os im?or
tant.•~s actos escobrcs a que a lei denominou 
exam~s; os estudantes prec:a;1o confiar nos 
e ursos offidaes G br cert ~za de quo, nma vez 
npprovn.rlos, sà"o garanti los os seus aclos; é pre:.. 
ciso, :finalmC!ot ~. qu ~ Os lentos rn·ofit•am O ~:eu 
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julgam"nto certos ·le quo ninguem poderá in
valld •l·o. 

« E' de tiiO funestas consequencias a annul
lação de urn exame, a san ·çlío d11 tal acto esta
belecrJria tão abusivo pr •codenLe, que o govertlO 
não póde approvar a attit11lln .to dil'ecto1• da es
cola polyt ;chnica em prGsença da lei e do 
direHo. »-

Não posso deix.:n• de nohr qu(l, tratando-~e 
de casa grave, como a unnullação d3 um ·xame 
prnstado perante uma commis~ão de lentes, 
ante a ~{u,tl o estudante srJ apresent:l.ra bona 
(ide, o ill.ustro director da ee:cob. pol,ytnchnic'l 
ti v esse por si tomado a responsa.btlidad ~ de 
que dá noticid. a Ax.posiç:Jo, q_ue acabo J.o lêr. 
A consulta ao governo seria JUBtlfic:ula, tan lo 
mais quanto us ÍUtlCI'ionarios nio podem exer
cer sentro as att··ibuições que a lei lhes c n~ 
fere. E' ::L primeira vez, segundo minha lcm
branç,t, que so dá facto oemdhantu ao úo quoJ se 
trata. 

O que Lamb~m nll:o deixará de causar re· 
paro o.o senado é a circur~st;1.ncia. <le dar-se o 
caso com dous ostudanles, e ser a providencia 
rebtiva sOmente a um. 

O Íctcto é, poi:,!, digno dG exame pel'ante o 
senado ; 110r isso vou ter a honra de sujeitar á 
sua d liLoração o seguinte requerimento (lê): 

c Requeiro que, pelo ministerio do imporia, 
se poça ao governo cópi l dos pl.peis relalivos â 
annull.tção, om 9 de Abril ultimo, p~lo diroctor 
da escola p lyluchnica, Uo o:tam~ de um alumno 
da mesma escola que fltra apprnvado, e bem 
assim de qualquer r0solução que o mesmo mi
nistet•io haja towado soLl'•J o as.sumpLo.- . .lia
noel Francisco Correta. » 

Foi apoiado o fJOsto em discussão. 

O Sr. Leão Vollof'03o (ministro do 
ímprwio) :-Peço a V. Ex. o obsequ·o de man
dar-me o rcquf"•rimento, e essa expoaiç&o quo 
o nobre senador leu. (E' satisfeito.) 

Sr. presidenLe, principiarei por justificar-me 
da censura quet na exposiçã.o, lida pr•lo nobre 
senador pelo Paraná., ao faz ao ministro do im
perio, po-r já. não ter resolvido essliL questão da 
escola polytechni(•a. Tenho a informar ao no
brG senadoJ• que por avi::;o de boje fui ella re
solvida, nlEo o tendo sido h't mais tempo, por
que a tal respeito oC".~orreram di v •rsos inci
dentes, se fLwram varias l'ilpresont:l.ções, quer 
da congregaçã.o, quer da mosa e:xarninadora, 
quer do di r ··ctor, o foi preciso ouvir a uns e a 
outros, antes de decidir. 

E' certo y_ue, eomo se vê dessa e:xposiç!!o, 
dons estudantes foram admiLtidos a prestar 
exame, snm que o director dcftH"isse requeri
mento nesse sentido, e som que int ··rviei:!se 
pal'a a nomeaça:o da" raspe· tivas commissões. 

O dir !ctor da escola unLend 1u que dessa irrew 
gulal'idade provinha a nal:idad·~ dos exames, e 
annullou um, deixando p')rem prev tl·~~Gr o out1•o 
por uma circnmstn.ncia, e vem a ser que ares
peito do segundo não havia certos motivoi, que 
se doram a r•'speito do outro ; diz·,ndo eUa di
rector que tlnha indirectament·J autorizado esse 
exame. 

Examimndo todos os papeis me convenci do 
que ou ambos os exames deviam ser annulla
dos, pt!la irregularid tdo denunciada, ou ambos 
devi:tm prevalecer. 

Resolvi a questão neste ultimo s1ntido, 
tendo tambem em vista a circumstancia invow 
cada pelo nolJre senador da bana (ida com que 
alies foram presta dos. 

Entretanto, t~;mdu-se realmente dado irregu
larida·les como consta da expo~ição, determinei 
que d'ora em rlianle se observassem rigorosa
mentecsest~tutos e o r0gulamento, par~ que 
não se pud•'SS"m mai<J prestar e.s.a.mes s ·ro que 
fussem observad lS Lo ,as as foJ•m.alidales. 

O que ac~Lo de lizàr nito obs•a a que ve
nham os papeis pe lidos no requerimento do 
n"bre sena lor, f! estimarei lll!~smo que venham, 
porr111) o nob1·e senador vOl'IficJ.rá tudo 0 que 
occorre11 e ted. conhecimento da rerreseutação 
úo director da es0ola, que é um func(·ionario 
muit, digno, muito zeloso no cumprb.1ento de 
seus d)veres e que se1n duvida procedeu no caso 
vertente levado por e~se mesmo senlimento i 
por ent ·nUer que d ·via tomar uma providencia a 
r0speito do cert •s irregularida·i··s, que a st3 re
peliJ•em pnrleriam !Jl'ej,Jdicar os cre.litos da ea.-. 
colu, em matr~J'ia tão importu.nte COlUO ó a do 
oxame de S'oiUS alumnos. 

Voto p.•lo requerimento. 
Não havendo maic;: qu0m pedisse a palavr,\, 

encet·rou-se ::1 discussão. 
Poato a votos, foi appro\·ado o requeri

mento. 

ORDEM DO DIA 

EXTINCÇÃO DA COMPANHIA. DE APRENDIZES MILlw 
TARES E. REDUCÇÃO DE APRENDIZES .ARTI
LHEROS 

Entraram em 4Q c ultima discussão as 
emendas approvrrdas na 3*' discussão da pro
p •sição da camara dos deputados n. 76 de 1879, 
extinguindo a comp:tnhia de aprendizes mili
tareo e reduzin'do o numero de aprendizes arti
lheiros. 

O Sr .. ""\riria.to do 1\.l"edciros·: 
-Vou occupar a att:_•nção do sanado, por muito 
poucos minutos, só pat•a. jnstificar uma emenda 
que r retendo apresenta.!'. Tem ella por fim a 
auppl'essão, na em 'nda off1recida pelo Sr. Vis· 
conde de Muriüba, das palavras por-mo!'eci
m~nto. 

As razõ~s que tenho são estas; até a res'l
lução do governo sobre a consulta do con-~elho 
de cst!.!.do, a respeito de promoções, todos os 
alferes eram promovidfJs, quer foss'}m empre
gados em tl'abalhos independentes do minis
terio Ja gt1crra, quer não, por aD.LÍguíâade e 
por merecimento ; nunca houve di.lferenç& 
sobre isso ; agora o que se quer, é que o mi
litar que serviu por muito tempo em trabalhos 
importantissimos de guerra, por .~:xcmplo, mas 
que posteriormente f ,i empl'egado em obras 
publicas, ou em tnbalho.s do miuisLerio de es
trangeü·os, como em demarcação de limites, 

f 
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que o governo escolho por muitas vezeR nií.o 
encontrar outros para omprognl~os cm semo
lhantes commissões, poss::tm sómento ser pro
movido~ por antiguidade e não por mereci
mento. 

Não vej; raziio pttra. isso, pnl"qno um official 
que prestou set"viços em demarcaçã.o do limites 
e outros trabalhos de que o governo o enc:lt"rega, 
só po·,•qua nlo o"'t5. ar<>hivado, aliás sem fazer 
nada, c0mo aqui estão muito'~ que nã.o r~~staro 
servi\o algum, qne nada. sabem da p-rofi.ss:lo, 
que vivem aqui no archivo, sejam rn:omovidos 
por m~'recimento, e 01~ que estlto fóra, sómente 
porque o governo o ompre<?a n"sse trabalhos 
espocia.~l'l, em que pot" T"entnra não podem 
ser empregados outros por falta de habilita· 
ções, não sejam promovidos senã:o por anti
gui !ad.J. 

Não acho isso justo, e poi"Lanto mando à mesa 
uma. emenda. 

Vem á. mesa n. seguinte 

Emenda 

Ao p::m1.grapho unico do art. 5o supprimam
se as palt vras - os officiaes Je que trata este 
p:aragrapho- só poàet"ào ser promovi los por 
antiguidade.- S. R. Viriato M Medeiros. 

0 SR. PRESIDENTE: - Eu nlo posso admiUit• 
a emenda, porque em 4o. discussã.o nito se 
aàmittem novas emenlas. Si é para. suppres
são, o nobre} sen::~.Jor póde pe·iir a votação por 
partes. 

0 Sa. VIRIATO DE MEDEIROS: -Bem, eu pe
direi a vota';!1 por partes . 

O Sr. Corroia : -Na 3a. discussã, 
aprociei ~.t. emenda do nobre senado1• pela 
Bahia, o Sr. Viscondo di'J Muritiba, e ex.1•UZ 
as razões justificativas da sua adopção, não 
convindo estabelecer diffe1•ença entre o exel"
cito e a armada. 

O nobre senador pela. provinch do Ceará 
exprimiu-se dA modo que parecá generalisar o 
que ~e propunha como excepção, combatendo 
assim não só a emenda do nobre armador pelt 
Bahia, se nã.o tamb,Jm a lei de promoções. 

O Sa. VIRtA.TO DE MmnmiRO!J :- Nio quero 
comb<1-ter a lei de promoç-ão. 

O SR. CoRREIA.:- S. Ex., parer.e, quer 
que os serviç'ls dos officiaes do exercito prBs
tados fóra. do ministel"io da gMrra valham tam
bem para prnmoç!io por m<1recimento. 

0 Sa VIRIATO DE MEDEIROS: - E' SÓ aLé 
a. re:::~oluç!io da con~ulta; insi,to nhto, porque 
fui victima do procedimento do governo. 

O Sa. CoRREIA : -Em todo caso. não t"ndo 
moti.vo, pelas razões agora de novo produzidas, 
para_ modificar a opinião 9.ne manif'e::~t(Ji 9.uando 
discuti a matada em 3à dlScussã.o, peço hcença. 
ao nobre senador pa.rJ. mantet• o meu voto, 
insistindo pala Jefimtiva a iopç.:to da douLrina. 
que l""!ntão prwA.lec8u por grande maioria. 
. Não se esta'Jeleçam diffurençae pouco ju~tifi

caveis enLre o exercito e a armada. 

N.1to há vendo mais quem pndi!';>'>e a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

PosLa:s a votos, foram app_rovadas as emendas. 
Foi a proposição, assim emendada, adoptada 

par~ ser remettida á outra camara, indo .antes 
á commissa:o de redacção. 

REFORn.IA DA SECRETARIA 00 IMPERIO 

S<>guiu-se (!tn 2a. discussão o projecto do se
nado, que aut0riza o ministerio do impcrio para 
reformar a respe('tiva secretaria de estado. 

O Eh .. ". SilYeÍra. da ~_[o{.La: 
Sr. presidente, não possodr!ixarde pedir ao s~na
~o permis,ão P.~ra fundamentar o mou -voto,que 
e contra o proJecto. 

Acho-me disposto a votar contr;1 todas as au~ 
torizações pna r formas de secret.arias de esta
do e Je algamas cou..;as mais. e não vejo r1ua.l 
a razão especial, pela qual o governo guer 
agora uma autorização nova para I"<" formar amda 
a SMretnta do imperio. 

Esu secretaria, senhore.3, está. montada com 
um pe~soal que é reconhec:iJamente eufficiente 
para o seu expediente, p 1ra o seu s~rviço. Si 
de al!{uma r-eforma precisa, não é nem de 
augmento de empregados, nem d·3 augmento 
de J.espeza; si precis·t de alguma reforma, esta 
e unic •mentedepenil>nte rlo criterio esclarecido 
do ministro, que pórle distribuir o serviço da se
cretaria de um modo mais convenient-3 do que 
actualmente se faz. 

Para qu~ é f!ntão a autorização para reforma1 
Será para diminuição do pessoal~ Nesse caso, o 
gov •r no deveria pedir uma autorização para 
fazei-o, applicando os empregados que fossem 
elimin 1dos do serviço da secretaria a outros 
serviços poblicos, 1"8conhecendo assim o direito 
qn~ elle..; têm; mas a autodzaçâo simphs para 
reformar, com a unlca I"eservD. de não augmen
tar a despeza., não sei que explicação possa 
ter. 

O Sa. CASTRO CARREIRA:- E' para, a orga
nização do trab llho. 

O SR. StLVE!RA DA MoTTA.:-Aceito o aparte 
do nobre senador pela provinciA. do Ceará.: é 
para a organiz'lção do trabalho. MM, para a OI"
ganização do trabalho, o ministJ'O não preci-:a. de 
autorizaça:o do corpo legisLttivo j elle póde dis
tribuir o trabalho int rno de sua secretaria 
como achar mais eonveni ·nte para o expediente, 
sem que seja pi"ecisa autorização do corpo le
gislativo. 

lRtO faz-me crer que ha. aqui algum quid. 

O Sa. Llio VELLOSO (minislro de únperio): 
- N[o ha. quid nrnhurn absolutamente; abi 
n[o ha. 

0 SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Va.mos ver. 

Ha algum quid, e pal"a. isto é que é pl'eciso 
que o nobre ministro do imperio ·entre na dia
cus ~o, e nos mostre qual é a necessidade da 
reforma, e si ella não traz augmento de des_
peza. 
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o Sn. LzXo VELL030 (ministro ao ,'mperZo): 
- Nenhum ; roas desàa jà digo a V. Ex.. que 
ahi não ha nenhum quid. 

O Sn. SILVEIRA D.\. Mon.!..: -Pois, si não 
ha quid, para. que ó a reforma da secr-etaria do 
impe-rio 1 Esle ü tiU·~ ü o quíd. (Riso.) Si n'ão 
ha algum quiJ, então quer-se reformar sem 
motivo, e isto ó l1ue não se justifica. 

SenhOt"es, nós ain·la não vimos o rJlatorio 
do nobre ministro do imperio; :iJ.ão podemos 
sab(h' si o actual ministro tetn a" m0smas vis
tas do ministro anterior, que prornoveu esta 
autorização para a r0forma de sua secretaria. 
Não sei (tuaes s~o as idé:J.'> do nobr J ministro 
do impcno, não sei mesmo quaes são as suas 
vistas fuLuras a resp,ito do.. ser:rctaria a seu 
cargo. E' mesmo uma razão par.~ quo eu duvi
da t.lar o meu voto a uma autorização, n res
peito da.. qual o govern:) :lin la. r:ão S3 pronun
ciou. O rela todo do Sr. ministro do impe-rio 
ainda não se distt•ibuiu. 

Ahi ó qtto nós podo riamos acba,r a ju~tificação 
deste projecto, alü ô que S. I<~x. noc;: porbri:t 
dizer rJ,ue ha quid no.'ltJ. autorização. 

Aliás é preciso quo S. Ex.., entrando no de· 
bate, nos dô a informação qttO cu dovio osp-'rar 
encontrar no rclatorio que ainda niio se rlis-
tribuiu. 

En1 regt•a, tenho -repngnancia d'ôl votar por 
tolas a'> autorizações o, no P.studo t!m que estão 
as cousas publica,., o corpo 1 ~gislativrJ deve ser 
muito llarco, muito :J.Varo, de autorizações po;ra 
o goyerno. 

Não sei si o_ nobre ministro do imperio 
amanhã ainda sorá ministro. 

O publico C>slá. cl1eio do boatgs a resp:;Ü•.) d;\ 
substituição do actual minisLerio ; todos os dias 
~ opinião pn IJliea é abala la por e'3~as vozes de 
mud:~.nça dB govrrno, mu.lança •lo minisLel'io, 
mudança dG s~Luar,~ão e mudança de põlitic.a, d0 
modo que o pa1z está no :n· ! 

E todavia o nobre ministro do imporia ainda 
vem qu0rer jur;tificar uma autorização para re
forma da secret<J.ria ! 

Dadas a~ condiçõ:~s do permancncia riO go~ 
verno, eu pod'3ria dizer: tenho confiança. no_ 
Sr. ministro do impcwio, qu"ro dar-lho esta 
autorização, porqnfl ellr) j:i me declarou que 
nã:o ha quid: então n:'io' hct.ven.Jo perigo na 
autor:zação, ou pode-ria dar-lho esta prova de 
cJniiança, mas creio que m·:}Smo S. Ex. não 
me pódo assr:ogurar que será o executor des~a 
auLorizaçn:o. 

O corpo Iegishtivo LJm silo aL~ hoje o 
mais pru lento que é po~sivol a respeito 
desses Lo1tos, ácerca da I_Jer:'list~ncio. do actual 
minis~et>io. -

Eu tunho mesmo admiralo como na. camara 
electh•a, no meio das hesit.lçõcs em que a. opi
nião publica têm collocaJo a sorte do governO, 
este já. n~o t'Jnha. sido pt>ovocarlo Jirectam~nte, 
par:t.dizer g.ual é a sua situaçlo, porque o paiz 
nlto pód(• v1ver né~t::t. duvida. 

Quando qu0Stõe~ as mais altas, inter~·sses os 
mais vitaos da sociedade br:lziloira peaem 
soluções c remedias, o paiz está vivendo como 
si: lião tivesse. governo, porq.,uo está na duvida, 
e não ha nada qu0, abale mars a força m~ral de 

um governo Uo que a consciencia r1ue tem o 
paiz de que cl!0 não dut·a. 

E' neste estado de cousas, Sr. presidente, que 
vem projectin h os destes isolados, autoriz~náo o 
govot>no a rofo1'mar secretarias de estado! 

Creio, senhores, q·Je, depois de Letutos dias de 
sessão, o paiz tinho. direito a espet·at> que o 
corpo legislaüvo se occupas~e de questões 
mnis momentosas, como são ao; qnc pedem so
luções, do •1ue ost1 de refot•rna de secr. ta ria. 

Por isso, Sr. pi'esiaente, não estou disposto 
em geral a dar autoriz<tção ao gon~rno pn.ra 
reforma. do secret:~.ria, qne tem sido reformada 
sucees.,ivamentr>, e creio que p,r'l. peior S·"'m
pre. Além disso não acho opportuna a occrt.silto 
para daL" autorizaç<lo de, ta ordem ao governo, 
qnando o paiz tom conscicncia, o nó3 tarnUem, 
de que o go\'Orno não dura, não tem vida se
gura. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Quem sabe 1 t 
O Sa. SIL,'EID.A. DA J\IoTT.-\.: -Eu até peJiria 

mesmo no nob1·e ministro do imperi0 quo olhasse 
para essa circumstuncia. 

O Sn. LEÃO VELLoso (m:nistro do imperio): 
-Qual? 

O Sa. SrtY"EIRA. DA MoTTA : - Não vá- dar 
esta a.utorização a seus inimigos. 

O Sn. LEÃO VEttoso (ministro do impe,·io): 
- Não sou ou qur;m d.i autorizaç!o nenhuma, 
(i o corpo legislativo. 

O Sa. Srvmrn.A. DA MonA: -V. Ex.. ha 
Ue dar com o seu voto J.e senador. 

O Sn. LEÃO V.Ettoso (m.inistr-o do impe1·io): 
-Ainda não fallei; qnandu fallar direi. 

O Sn. Srt~·:a:.rnA DA 1\foTT.-\.. :-Muita bem ; 
então dá~ nos a esperança de votai' contt>a. a 
autorização. 

O Sa. LEXo VEttoso (minis:ro do impaio): 
-Voto V. Ex. contra o que quizer e entcmJer. 

O Sn. SrtVEIRA D.\.. MouA: -Não entendo. 
O Sn. PAE3 DE MENDONÇA : -Di licença 

para V. Ex. votar como entenJ.or. 

O Sn. SrtvEiR.L,. DA MoTT.\. :-Essa eu tenho 
sem que m'a dõ o nobre mini'::ltro; o que r?Blou 
ó procurando saber qual o voto d•J homem que 
está. no governo, que eu tenho o direito de co
nhecer. 

O SR. LEio VELL'1SO (rttinist;·o d,J i,;ljJerio): 
-!Ia do saber, direi a minba opinião. 

O Sa. SrLvEmA DA MoTTA :-E' o que estou 
f<:~.zendo. V. Ex. não se incommodo, porque são 
ossos do officio. Hei de, pJis1 votar conlt'a a auN 
torização. 

O ~r .. Leão Velloso ( ministi'O do 
impCI"io) ~-Não suppuz quo este pequeno 
projecto, que cm ultima. analyse não envolve 
questão de confiança ao ministerio actual, pro• _ 
vocasse da parti) do nobre senador tão energica 
impugnação, dnndo ensejo a manifestações de 
independencia que devêra. reservar para as 
grandes questões. 
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O SR. SILVEIRA. D.\. MoTrA :-Isso jã eu 
disse hontem. 

0 SR. LEÃO VELLOSO ( minis~ro do Ítn]i:?l"io): 
-Quanto á. situação poliLiea do rninisterio e 
aos lJOatus a que 61 refuriu o noiJre s ·nado r, 
cabe-me dizer que o governo não ho. _do prOc<lw 
der cm relaçfio aos altos int•~l'Vs.ses do _EstaJo 
rezuhndo-se po:- Loatos. 

Quando :t camara dos Sr.s. deputados, por um 
voto expresso, mani.fostar a sua opinitto con· 
traria. ao g.~binr;to, este saberi o que lhe cum
pre faze,•, zelando sem pro os interesses 1•ublicos 
e a dignidade do poder. O noUre senadot• l"abe 
muito bem que e.!>te é quo seri um procedimento 
corrocto, e nãcn\CoítarboaLos o por ellcs, pcr
rniLt.a-se-mo o gallicismo, fazer obra. 

Quanto ao projecto, devo dizer que não en
volve qu,'stão nenhuma. de confi...1.nça; _é ~penas 
uma autorização para um malhoramento admi
nistrati~'O na sccrot:J.I"ia do imperio, rechmo.do 
pelos meus antecessores em diversos relatarias. 
Peço licença ao senado P<U',l ler• o que a rs~e 
respeito disse meu honr.1do nntecessor, que 
tem assento na outra camara (fê): 

« Nos dous ul~imos robLorioa, que foram pre
.,:entc1 á. assembléa geral sob.re. os negocias do 
IllinistoriO o:•a 0 !U')U cargo, .a.cha.m-86 exposto.q 
os emb:.traços com que luta a secrelaria, pela 
in.aufficiencia de pessoal para o bom desempe· 
nho dos muitos e importantos aet·~·lçoa qno lhe 
incumbem . ., 

O SR. SrLVEHU. DA MoT r a : - QucrGm au
gmcnLar o pessoal sem augmento do de~
peza. ~ 

O SR. LEÃO VmLLOso (ministro do imperio) : 
- Sim, póde obter-se augm'3nto Je p'3ssoal sem 
augment.o do desp.1Z:'I.. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- E' o quid. 
O SR. LEÃo VELLoso (ministro do imperio): 

-Não h·t qu·d, é cousa muito simples. E'lLá. 
reconhecido quo o. falta que sente a secretaria, 
nlo ó d ~ pessoal superior, nem de officiaes, 
mas do amanunnses, LanLo as'>im que alli en
contrei colla.Loradores em numero de seis. 

O SR. Joio ALFREDO:- E' pr.1tic1. nova. 
O Sn. LEÃO VELLoso (m.inis~ro do imprrio): 

-Qual ! 
O SR. Joio ALFREDO: -Não havia col1abo

radorcs. 
O SR. LEÃo V:o:Lr.o;o (minist/'O do impcriof: 

-Encontrei seis, como- já disse. 
O Sa. JoÃo ALFREDO:- No meu tempo não 

havi::~. collabomdores na secretal'ia do imperio, 
e e.st:5. aqui o Sr. Fausto de Aguiar quo nos p6do 
dizer st cm seu tempo existbm. 

O Sn. LEio VELT.OS<J (ministro do imperio): 
-Tiv0 do despedir tod1lS quantos havia quando 
entrei para a secretaria, e, par;~ fa·r.ol'-sé o ser~ 
viço, foi aLÓ necessario que eu recorro3se a outt·o 
miniaterio. Esti prQB•Jnte o nobre presidente do 
conselho, ministro da fJ.zonda, r1ue do thesouro 
mandou p::tra o.lli dous empJ•egados. 

O Sa. VrscoNDE DE PAnANAGuA• (presidente 
do conselho):-E' exacto. 

V. L 17 

0 SR. JoXo ALFREDO :-E os addidoa da csta
tt-ltica ~ -

O SR. LEÃo VELLOSO (ministto do Úiíperio):
N:.to são aU.dirlo.:~, silo empregados do ser·viço de 
estaLi&Hca,.1uo se incumbem do serviço o~pcoio.l 
e não do SCl'Viço propdament'J da secretaria. 

Portanto, occorreu a mim, como tinha occor
rido a meu antec~ssor, a idóa de augmentar o 
numero Jos empregados da cla'3se a que já. allu
di, o attouJendo á circumstanci·:t _de não d0vet• 
augmentar a de.;peza. 

Parece-me, pois, que o melhor era nomear 
nmanuen,c;es e ir supprimindo os logat·es de suh· 
directores á modid<.1. que r~ ... sem v~gando, até 
por•1ue os sul:J-directores não têm :tUrihuições 
especiaes que justiflc1uem a existencia de seus 
logares. 

Entendo qu;> para o serviço bast:l haver Ji
rector•JS, officiaes e amanuense>, que O do que 
princÍ[HlliiiCnte preci"a a se~retaria. E t:J.l 6 o 
objectivo da n.utorização. 

Com ella. não fica o mintsterio hn}JilHado a 
faz·•r deapezas fóra do o:"çamento. A' medida 
que forem vagando os lagares, d·J sub-director, 
011 de director, prtra os quM'I forem passanr'Io 
os snb-diroctorGs, em vez de um sub-directol', 
haverá dous ou tres amanuens~s. A repartição 
predga de copistas. 

Tenho aqui uma nota : r)elo r_;gulamento dll 
1868 havia na S2;Cl"etaria 31 emprogados ao 
paa'lo quo pol1 ro.;ub.mento ::tctual, C':tpedi,[o 
pelo nobre senador por Pernambuco f[Uando tão 
dignamente get•iu aquclh pasta, ha 22 em
pregados. 
s~mpre fui c.mtral'io !i extincç-ão dt~ rep:w

tição dG csta.tistica, porque entondo que sem 
estat~stica não pó te hav~r administraçlo ; a 
o~ta ó um elemento o.~sencial a estatistica. 

O Su. Jo4o ALFREDO :-Apoiado; entro tanto 
desorganisou-se o serviço e não s; faz mais 
nn.da. 

O Sn. LE:to VELLOSO (ministro do impe;·io) : 
-Não fui eu, e agora mGimo em meu rola.
torio peço autorização ao po 'cr legislativo 
para restaurar oasa reparti~ão como clla es
tava, o qu'3 não tem nada com este projecto, 
porqu~, como sabe o nobre senador,a repartição 
de estatistica era indepon :enb o pt•estou 
muito bons serviços, tendo á su1. tesla o nobre 
senador p 0 lo Pal'anã que, com o zelo do cos
tumo, deli cou-so a esso serviço publico. 

O Sn. D.!.NT.lS :-Foi um erro a ex.tincção. 

O Sn. Lllllo '\TELLo.so (ministro do itnpl'r.'o): 
-Erl'o dG~orminado pelo estado fin:mceirv do 
p11.iz naquelta occasião. 

Já. e:s:pliqu ·i, portmlo, qu ll o pensamento 
do governo soLre a autoriLação de qu) se trata. 
Si eu nã1 attou lesse 1ís circumstancias do 
paiz, pediria uma autorização mais ampla, pm·· 
que entendo, por exemplo, que a·1uella secre
tarb preciss rle um centro r1ue sup•rint<mda a 
todos os negocio l, par.'t 1ne o ministl'o tenha 
um intormodiario entr.J si o toUas a·s di
rectoriv.s. 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-ls"lo dep<Ynde apenas 
<bum~ simples designação de directo1·. 
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O Sn. LEÃO V'Er.r,oJOO (minlstro do imper: •): j 
-:-V. Ex. sabo LJUO cado. dir>ctor tem a seu 1 

cargo negocias muito impor&antas, Cada um 
dos tiuaea podAria coni!.tituil' Uma repartição es~ 
pe6al, como sejam :). saúd.~ publica, a grande 
questão da in trucção e o serviço municipal da 
côrte; seri:t preciso nm alto funceionarío que 
tivesse tempo e babillhções p:wa superint~nd~r 
sobre toJos ossos negocias. 

0 SR. Jo!o ALFREDO:- 0 quo o nobr<< mi
nistro tom dito justifica a divisão do tra.balhu. 

O Sa. LEÃo VELLOSO (ministro do imperio): 
- Estuu do accór.lo com o nobre senador. 
acho razoavel a tlivi~lro; mas além, d;tS directo
rias, devot>ia hav)r um chefe centraL 

Si tivcsscmos sub-secratarios de ostndo, o do 
minist•!rio do impcrio seria o chefe a rp1eacaho 
de ref·~·J'ir-m•~, ~cc.r·ssiJade quo talvez estej:i na 
conBciencb daquclles tlUO têm exer.~ido o cargo 
de minis1 ro, pol"f].UG os sub-secretarias rl> est:>do 
evitariam que os ministros foss 1m obrigados a 
descer ás minuciosidad•'S da administração, no 
qnepArrlem m11ito tempo, talvez COJU prejuízo 
dos altos negocias ; mas, como nas actua·<s cir
cumstaucias não se pórle conceb_•r a esperanç:t~. 
de uma reforma tão rD.dical, limit ~i~me á. auto· 
rizaç[o para provnr a falb do pesao:tl sec:nn-
dario. • 

O Sa. FAUSTO DE ÂGUUR:- Será uma re
forma incompleta. 

O SR. LEÃO VmLLOSO (minJs-tt-o do imperio): 
-Qual é a completa? Autoriz•::m ·me a fazel-a 
mais comt•leta. 

0 Sa. FAUSTO DE AGGIAR:-Eu achava me
lhor que V. Ex:. apresentasso um plano. 

O 5a. LEÃO VELLo,o (ministro do imperio) : 
-Não é tempo de :tpr.1.sentat' um pbno, pm
quo o nohro senador vê que um plano eomo 
acabo do diz 'r augmentaria a dosp07.fl.. O que 
considero urg<'nto, e disto hoi dr~ trithr na outra 
eamara, é a rostauraç!o d:l rep:wtição de es
tatjstica, cmb")ra se tenha de despender com 
esse serviço algum~ cousa mais do que se está 
despend•)ndo. 

Síio essas as considerações que tinha d 1 apro
sent.Lr. O senado rcsDlverá como ont•md,--.t'. A 
questão é simples: tr<J.L:1-se de substituir- em
pregos d) maior- importanc:.a. e que não tUm 
attribuiçõcs especinos, por ama.nuons11s em nu
mero sufficiente par::t o tra!Jalho de escriptfL, 
que é do qu0 mais se precisa. na secretaria do 
imperio. 

O Sr. Ju.u.qu.eiru: -Sr. presidente, 
admiro a maneira por que acaba de e'!:primfr .. Re 
o nobre mini~tro llo imperio. 

S. Ex. p'lr(lceu desconhecer a importancia 
do projccb. No regímen repres ... ntativo, entro
tanto, não ha nada do mais import<lllt" do 11ue 
uma delegação ao governo; é um voto de plena 
confiança da pRrt•l do parltmenlo. 

O p1•ojecLo tr<lta. de uma autorização dada ao 
gov(lrno para reorganizar a secretaria do iru
perin. 

Es~u. autorização, em termos genericos, é um 
voto da mn.i.o; plena confiança que o governo 
pos ~a merecer. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :'-Sem duvid:1; e 
não foi o actuJ.l governO que a pediu. 

O Sa. JuNQUEIRA:- O nobre ministro, res
pondendo ao honrado senado~ por Goyaz, pare~ 
ceu-me quro diiise que pouco ae- importava que 
fosse dle o executor dessa reforma ou qualquer 
outro, c qUe não faz· cabedal dos boatos lJ.U'J cir
culam a l'Ospeito da vida longa ou bt'1we com 
que o gabinete possa contar. 

Mas, senhores, cm uma -ass?mblóa delibe~ 
rante, é 80mpre motivo de alta indagação saber 
si o governo qu.~ temos diante de n.ós, e que 
vem solicitar votações de confiança, csLá soli
dament·• fi1·mado, si põie aer elle o executor 
d ~s medidas, on si, porventura, está tralJalhan
do pan s(lus Ruccessores. 

O no"Lro ministro disse-nos que esta. questão 
não era rertencente ao projecto; que a camara. 
dos deputados ainda não se pronunciâra.,. 

O Sa. LEÃO VELLOSO (mtnistro do imp_"'rio) : 
-A questão é administt•ativa; intere~sa a 
toJos. 

O SR JuNQUEIRA • • • e qu"' apenas se 
pronnncinssP. n. cama.-ra dos dermttvlos, o gover
no saberia cumprir o seu devei'. Isto quer 
dizer que o gabinete ..• 

O SR. LEÃO VJn,r.oso (m.;"n<stru do lmpcrio): 
-Traduza, mas ao pé da lettra. 

O Sn. JuNQUEIRA • • • não dá a menor 
attenção aos boatos que circulam ; que o ga.bi
net,~ não aceita o corJão de s ~Ja azul (1ue al
guns de seus amigo~ lb.e têm enviado para o 
estrangular; o gabinete quer ser vencido na 
praça pnbli,--.a ... 

O Sn. LEÃO VELLoso (,ninistro do imperio) : 
-Na praç1 pnblica 1 

O SR. JuNQUEHlA : -Sim, na camara dos 
deput.>,los, d ante do to Jns; quer cahir perante 
o pnblico, quer ter'11ma. morte gloriosa ... 

O Sn. LEÃO YmLLoso (ministro do impcrio): 
-Di,;na do governo representativo. 

O Sn. AFFONSO CEL'>O : - Mas houv·1 a re
mes~:J. do cordito ? 

O Sa. JuNQUEinA :-Pareco-me ; o apart) do 
nobr·J senador por Minas e um pouco mali
cioso ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Não, senhor. 

O Sn. JUNQGR:TTIA ••• por•1ue pelm boatos 
que circula1u na imprensn., em toda p·1rte, 
consta quo ao gabineLe fui enviado esse cordão 
por al~uns de seus pseudo-amigos. 

Mas o govorno mostra-s~ sobranceiro e ató 
corto pontu louvo-lhe o proc.J limronto; elle quer 
um <luello â faC'J do sol, peranle o paiz 
todo. 

.Mas, realm<3nte, um gabinete que eslá nessas 
circumst.ancia~. é que nos pódo vir perlir uma 
reforma da ordem desta 1 

Eu po.;;so e::::pet>ar quo o nobre ministro do 
impPriO realize .-st.a reforma s-_·m augmento de 
des,Jeza, mas posso não acreditar que seus suc
cessorea procedam da mesma maneira ..• 

O SR. LEÃO VELLOSO (ministro do ünperio) : 
-Estarão obrigados pela lei a não augmenhl-a? 
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O SR. JuNQUEIRA : - O nobre ministro está 
qneronü o correr atr.az de uma incognita; nin
guem ainda dos,.•obriu o X de faz•·r-se no Brazil 
reforma com augmento de pr.:ssoal o som au
gmento de 4nspo..:a .... 

O Sn.. LEÃO VELLOSO (ministro do_imperio): 
-Serrl. um abuso. 

O Sa. JONQ.UEIIU :-Cahi d:~.~ nuvens, quando 
ouvi o nobre ruiniBLr6 dizor .. :. 

O SR. LEÃO YELLOBO (ministro do imperio) : 
-Disse o modo por qne faria a refo;•mu. 

O Sa. JuNQUEIRA. •••• que queria :'l.Ugmcn
tar o pe~>:soal da. secretaria sem augmento de 
desp•'za. S. Ex. apontou-nos o meio ; disse que 
queria. acabar com n.lguns sub-diroclor.·s e 
augmentar o numero dos arnaDUQOS"F:. 

Em primeiro loga.r, nott~rei a S. Ex. '1UO esb 
parte do sou discurso os tá. em contr uliçãiJ com 
a outra em rJUr'l S. Ex. dissr;, que os empregados 
da secreLarw. do impr:~rio pr.~cisavam de um 
centro. 

O SR. LEA.o V.ELLOSO (ministro do /mpe io) : 
-Mas, nm vist..1. das circumst~ncias du paiz, ó 
preciso fazer isto. 

O SR. JUNQU.ElTIA: -0 nobre minisLro quer 
acaba.r com os centros creados pell regula~ 
mento, quer sómente augmentar o num0ro de 
copislas, Pm de~rimenLo do pensamento que 
exte.rnou em outra parte de seu Uiscur.~o. 
Des·..!ja, pois, S. Ex. re·:luzir o numer.1 de em
pregados habilit:.~.Uos, como os sub~directot·es, 
par,'t angmcntar os loga.re.;; de simples co
pistas. 

Mas o que n.contecc com ena-; reforll18.s, qt1e, 
diz-so,não augmcnt:tm dcspezas, é muito conho~ 
cido ; ist.o ó um meio capcioso. Obtem-se a 
reforma, dizendo-se qun ella. n!io augmflntarà 
dospezas, .augmcnt.ando-.'!0 o P.e.~soal; mas no 
anno s 'gu1ute vem o mesmo mmxstro ou outro 
dizer ao parb.mont.o que ha grande falta do em· 
pregados superiores, que o centro esli desfal
ea.do, o que, porta.nto, é prociso crcar ~a.es o 
taes chefes, sub-J.ir,:-ctores, otc., accrescen
tando-se que nã:o se póde acabar com os empre
gados novam"nl') admitlidos, porque têm di
reitos ad,tuiridos, s[o pais d01 familia, e 
teremos assim de alterar a m~>di la vota la no 
anuo anterior, c votar o augmento de novo pes
soal. 

Porl~nLo, a autorizaçtto sem augmcnto dr~ 
des1reza, como quer o nobre ministro, parece 
qu,) ó engod:.tr o parlamento. Votamos agora 
a autorização sem augmento de dcspeza, mas 
para o nnno ha de vir pedir o restabl;llecimenLo 
desses sub-directores. 

O Sn.. LEÃo VELLoso (ministro do irnpel'io) : 
-0 paL'lam,~nto não conceJa. 

O Srr. JuNQUEIRA : -Si realmente o nobre 
ministro n-'ío Lem cm vista o at1gmento d11 des
peza, isso que quer fazor, como di-ise o nobre 
sena lor p1r noyaz. seria objecto :o sua com
petencia; seria uma di~tribuiçã:o do serviço 
entro aR directorias, Je mo !o a conciliar os 
preceitos da lei com os interesses do m~smo 
serviço. 

Si V. Ex:.. não aífectasse neste momento um 
respa'to supersticioso pela lei, pod•'ria designar 
para melhor execução do serv1ço taes ompre~ 
gados, cujas fuucçõ )S, porventura, não esti
vel!lsem perfeitamet1le discriminadas nos regu
lamentos :1.nterioros ; mas não poderia haver 
esse respeito supersticioso, porque, diante do 
ac"umulo do trabalho, os ministros devem ter 
um certo a.d>itt•io nas suas secretarias. 

Mas, onde os tá ess' respeito da lei ~ Onde o 
governo o t,~m mostrado 1 

O nobre mini~tro mesmo, si ru quizcsse dis
cutir agora ;1.ctos sons, percorr~ndo a collecção 
do Dia;·in 0(/icial, como t<~m proc~diJo1 como 
tom mostrado q 110 roo;peita a lei 1 

O SR. L.EA.o VELLOS'J (mtn:s!ro do imper'io): 
-Eu p ·ço ao nobre senador qu: desde já mos~ 
tro quaes forD.m os actos mem que se acham 
nessas condições. 

O SR. JUNQUEIRA: - Pm· exemplo, V. Ex. 
por um simpleo; aviso, não mandou fazer a cre
mação? 

O Sa. LEÃO VELLOso (ministi'O do imperio): 
Qu~l foi a lei que cu infringi com is'3o 1 

O Sa. JuNQ.UEIE.~t.. :-Em que loi teve o nobre 
ministro autorízação para faz·;l-a ~ 

O SR. LEÃO VELLOSO (min>stro do imperio) : 
Qúal foi a lei qne infringi? Era uma medida J.e 
interesEn publico, reclamada pela causa extra
ordinaria da opidf~mia. Já osprorav::t que o no· 
bre senador di"lcutlsse isso. 

0 Sa. PRESIDENTE :-Peço ao nobra minis-
troque não interromp1. o orador. 

O SR. LEÃO VELLoso (mim'sti·o do impe
r,'o):-Peç') a pabvra. Quero que o nobre s-::na.-
Jor dlscuta ~odos estes actos. 

O Sn. JuNQ.UEIRA :-Eu quCoro tambem adis
cu<~são, e por isso a l'rovo('.Q ; o qun quero 
mostrar é qn~ o actual governo não póde me
recer do sena.do f ste V'Jto de confiança., por
que o senado compr,~hende o estado ell'ucLivo 
em qun estão as coul'las publicas. Tudo está 
em litigio, até a corõadescoberta. 

O Sa. JAGUARIBE :-Apoiado. 
O Sa. JuNQUEIRA :-0 governo não faz o 

seu d·'ver, e, nossa'> cir<!umstancias, o senado 
não lhe póde dar um voto de confb.nça para 
fazer reformas. E' preL'i'!o q_ul) tenhamos toda 
a firmeza o Lodo o patriotismo para enfrentar 
com o governo e dizer i;;;to ; ó prcci<~o ter essa 
coragem., não conceler autorização nenhuma, 
porque rPalmente, em que m"l p~'ze Uizel-o, 
pois tP.nho relações p"ssoaes com alguns Jos 
nobres mini4tro'l, o gov•'rno actual não póde 
ruerocer a confiança nacional. 

Portanto, Sr. presidente, eu me. pronuncio 
contra o projei'to : esse projPcto veiu lh c.a.
mara dos deputados, e foi aqui Jesligalo do 
orçamento, porque f'nlend ·u-se quo não se de· 
via dar naquella occasiã'o S)melhante aulorüa· 
ção. 

Eu cont'nu l nas me<>mas idéas ; fuí eu mes· 
mo quem propoz a sop:'traçito o a.nno -p::t.~:<!ado ; 
agora peço a eliminação, porque vejo oue o 
seniço publico não ganha na la. com es.1ê pro~ 
jccto. 
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O IS.r. Loiio "lTclloso (1,li11-iSú·o 
do im.rwrio): --Sr. prt1sidon:c, sorprondeu-me 
tt inl1gna.çã:o com qUCl o nobre sGnador se pro
nunciou contra essa medida, que insisto om 
acrodHa.r qu>J nllo tom a impOrtancia quo o 
nobre seualor_lhe quiz. dar, desde que trata-se 
apenas de uma autorizaç:1o para modificar o 
system~"t de um:J. reQo.rtiçã•) sem augmento de 
despr•za, o quo o mimstro não poderia f.tzer sem 
autorização cxpro3ssa do pod,·r l•'gislülvo; mas 
o nobre sena to1• accusou o ministro por infra
ctm." de lei c diss•J que não dá autorizaçã.o, por
que recnin. quo o minii>tro po,sa ulLrapassar os 
limites destu, augmentando o pessoal o com 
isto a desp·":.r.:t.,e accl'"escentou ilUD p•ua a il·csi
gna.ção de serviço ntro precisava o minisLro de 
.autot•ização ; mas não é essa a questão, l~OI'
que nl'.(o Yenho pr~dil' a1ttm•izll.ção para dc;s
pendot• mais dinheiro Jo qu) hoj < se gasta, 
referi~-m0 apenas a uma neccsüdad1 adnli.nis
trativa Jl r_:.conlwcida por muitos ministros, 
que estão convr>ncHos de qne o pessoal daquella 
repP.rtiç.-ro, principalmente o pessoal encai"ro· 
gado d.J cU~nns. ntto é sufficiente. 

Eu dcsC'Jaria vôr de noro o nubi"e senadot• 
por Pcrnn.mbuco dirigindo a reparti~ão, 
p?tra se convencer de i1Ue o ministro actual 
não veiu perlir aqui :l."tuillo que não era con
veniente ao s~rviço publico. 

O 8a. Jo:i:o At.FREDJ dU. um ap:1.rte. 
O Srr. LE:i:o VELL.OSO (ministro do impe,·io): 

-O not>re senador dirigiu css:l rcpnrti~·ão já 
hc. oito annos o depois do tcl' feito a reforma 
da socretada, pouco tempo so demorou nJ mi
nistorio. 

O Sn. Jo.Io .A.LF.a:moo Ji um aparLe. 
O Sn. LEio VEt.Loso (minis!r·o do imperfo): 

-Não é questtt.o 1lc actividade, por-ino eu co~ 
nheço a actividade do nobre sen:1dor por Por
namb~tco, mas é que o serviço tom crescido, e 
cump:-o um devo:· inforuundo ao p'Jdcr legis
btivo Jaquillo que me p1reccn conveniente ao 
sot•viçJ pul.>lico. O s.:natlo, r.orr~m. fa~·a o que 
entendet•; minha respónsabtlidade está salva. 

O nobre senador pel1 Thhi l ,Jiac;e tu.mbom 
que o ministro tom infL·ingido CL loí 0 accroscon
tou-ahi C3Lão seus avisos que o demonstram. 
Eu r.~a.lmento_nüo lenho a pretonr;.~•o de ler o 1om 
da inf:.dlibilid.:do, mas posso affirrnar qn0 tenho 
prOC'l!'<~..:Io com toJo oscrnpnl.J não infringir a 
lei; quant•J ao forno 1lo crrmação, cu já sabia 
qu 1 o noLre Ronador pela Bahia havia combater 
a meli la, mu1 não vojo lo:. qnc a cll.a se oppo~ 
nh·t, nos t ·rmos cm qnc foi t •nut.J:l; mandei 
ostJ.belecet· o crematJt•io sómont; p-"lra os casos 
d) epidcmi'~, e o nobre sem.lor sabo quo em 
muitos paiz~s. om tais (>!ll~'rgcncias. j:t .se tom 
recorl'ido a oss:'l. mo_U tu, o que já aconteeeu 
mosmo na Bahia. 

O Sa. JuNQ:UEIR.-\. dti. um _aparL<J. 

O Sn. LEAp YELLoso (m.'nistro do t'mper.'o):-
0 conúerio onlo v.ü ello s13r estabelucido ó 
para entei"rar 01:1 cadaveres do molestias epido
mic:s. 

O Sa. PRESIDENTE:- Att:mo;l.to; não se ü·ata 
disso. 

O Sn. -LEA.o \IEr..r..os~ (~nirzJstro do imper,_'o): 
-Bem; não se tl'a.ta d1sso, mas cu já contava 
com o zelo de alguns dos .uobr8s senadoro}s. 

O Sa. JUNQUEIRA :-Não devia. conbr. 
O Sn. LE:\o VELLOSO (min'.stro do imperio): 

-E c:mt:tva principalment-:J com o do nobre 
senador pela I3ahia. 

O Sa. JUNQUErll.A :-Era ontlo questão da 
consciencia. 

O Sn. LE:to VELLoso (m- 'nis:ro do imperio) : 
-Não ora quostãode CJnsciencia, mas ó porque 
eu conho:;o qual o apêgo do nobre sena2or à 
rolina, não aoeitanlo nenhuma i.-Iéa nova. 

Seu espirita, profundo.menle eousen·:"L.Jor, se 
prendo aos principio;:; e costumes tru.dieionaes . 

O Sa. JUNQUElRA di um aparte. 
O Sn. LEÃO VELLoso (ministi'O do imp(n·io): 

-0 nobre senaJot' fi·:~. ao certo que n:Io h:.t de 
ser queimado no forno da Jurujuha, ha. de, pelo 
contL'ario, ser enterrado com todas as honras 
cLvidas ao seu cargo. 

O forno da Jurujub_t Ü p:ll'a os que alli 
morrerem de febre u.marelh por O·~casião da 
epidemia; e, portanl•J, em circumsLancias ex.ce
pcionaes quo justificam a adop~·:lo da m.:;dida. 

Qu tnto u.o nolJre senador accusar o ministerio 
de deixar a descoberto a coróa, é tão grave 
accmação na boca de um senador do imperio, 
que me rermitta dizCJ.·-lhe, (ievcria reseval-a 
p1rn. outra occasião, formubndo-a em termos 
expressos afim de dar lagar á defesa, pois n~o 
ha em nosso systema accuaação m.ús grave a 
ministros que devem tet· po;• seu princip~l dever 
resgu,'l.rdar a coróa ir.·esponsavel. 

O Sn. JUNQUEIR.\.: -Occasio prceceps. 

O Sn. LEio VELL0:3o (ministro do irnpJrio) : 
-PoJemos asse\•cra.r· ao nobro senador que ó 
nossa e sómento nossa a rcs~·onssabilidade da 
:\dminislr~1ção, desde tluo não recebemos a 
menor coacção ; e assim não s3i a que veiu essa 
a.ccusay~o do nobre scnD..do:--, dizendo (1ue dei
xamos a descoberto a coróa. 

O Sn. Ju:-;-QuEIRA :--E' o que diz a im
prensa. 

O SR. LEÃo VJ::t.Lo.so (minist1·o do impei'io) : 
-E o nobre senado: Meit_ t tudo quanto diz a 
imprensa. ! ! 

O Sn. Ju::-fQOl'lli\A. :-Não aceiLo, mas L.tmbem 
n:'io despl':·so. 

O SR. LEÃo VELr.oso (min'stro do impe.·io): 
-Não pn(lf3mos nos 0ncarregar a:rui de r.JsJJon
der á imprensa, salvo si o nobN son;:~.dor se 
respono:1bilisar peL) !lUO elta db; n-:o~sa hypo
these nos achará. di Apostos a cumprir religiosa
manto nosso d~VCl', Uostruindo accusaçõ ·s sem 
o menor fundamento, como deYem saber todos 
que em nosso raiz têm occuparlo o cargo de 
minis~ro de estad0. 

São essas as considet·açõe~ qn) t.' nha de 
apresem ta r. 

Peço liccmça ao nobt·e presirl.!nto do senado 
pa"a r,~tbr-mc, p'rque tenho d, lar na outro. 
ca.mar:l o relatot"io da rJ;,utiçã'o a m~u 
ca:.-go. 

.. 
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O Sr. Corroia :- O nobre ministro 
declarou \jUG n.!to liga importanda n. este pro .. 
jacto. S. Ex. faz bem, pnrque parece que não 
ha rJ.zão para concod !I' a autorização de que se 
tr-ata. 

O senado, dosJo 1877, tem sustentado <l. dou
trina que, acerca ào projectos como o que estã 
etn discussiro, estabeleceu o parecer ent~o a pro~ 
sêntado pela. commissito de orçamento, da qual 
ía.z.ia. parto o nobrG Sr. presidente do comelho. 

Eis as palavras do parcc8r (lê): 
< Dominad t pelo p ltl'iotico df'S'ljO de reduzir 

prndentet'nente a despoza do EstaJ.o e simplifi
car o mecanismo administt•alivo, a camara_au
tol'izou a rMorma. do ditferonlos repartições 
publicas, sob as unicas c)ausulas de mGnor dia
pendi o c nvmor pessoal. Est:J. autoi'izaçi'Eo com· 
prehende a sccrebt+:, do ést1Uo do imp •rio, a da 
justiça, a d<1 marinha., a. da guena e a da agricul~ 
tura, connn0rcio o obras p1.1b1icas; a fusão <lo in~ 
terna to e ex torna to do imperial collegio de Pe
dro II ; n supprossffo d) curso de lllinas da escola 
polytechnica; a reorganização das secretarias 
de policia da côrte e das p-rovinc-ias ; a reorga
nização dos arscnaes de m::ninht~., c das repar
tições annexas á selcretaria de estuJo do mmis~ 
te rio da guerra. 

c SucccssiVJs têm sido .ns refo1'mas das so
breditas ropartições, de vinte annos <.~. esta 
parto; nlgumas são d~~ datas recentes, o toJas 
foram etfectuadt~.s por via. de delugação do po ler 
legisl:;~.tivo. Es~a instabilidadi.l na organizaçlto 
dos serviços da adminietraç.!o supf1rior par.~ c e 
revelar que o governo nffo lom silo muito 
feliz no uso das autorizuçõc'> que :"olicitou e 
obLQVú; c, pois, nem ficaria bem á assemb10a 
geral o conforir agora iguaGS c numerosas 
delegoçõcs, nr;m p6!1a importc>r no mais levo 
indicio d..1 falta do conficmça o chamar ella a 
si o CX(1.1110 de3'3a imperfeüfl. legislação, afim de 
melhoral~a com o auxilio do poder executivo, 
assentando-a om bases dofinitivas, cujo dogen~ 
volvimento regulamentar é o que incumbo 
competcnt.emente iloO governo. ,. 

Esta ,:outrins. do pr\-recer, de r-ruo foi relator 
o sempre bmbrado S1•, Visconde do Rio Branco, 
encontrou, não só o apoio unanime da commis~ 
são de qno faziam parte mnmhros dos dous par~ 
tidos politieos, como o assenHrnento do senado. 

AuLJ.rizaçõos somdhantes :5. do que agora 
t1•atamus não fol'am acoitas. 

Si o governo desejasse olft'cti v amont·) l'eful'
mar a socrotaria do estado dos negados do im~ 
perio, tinha tido tempo, no int·~rvullo das s·.:s~ 
sões, para prepar.nr o sen trabalho do modo que 
pude ·se mo~ hoje dolil.J(lr::tt•, não em frentode uma 
uutoi'ização, com'J a que se dis_•utc, ruas cm 
p1'e::ença de um:t resolução nos judiciosos L·H·~ 
mos indicados no parecet• da commiss1Io de or
çamento do 1877. 

Como osla,existom ontras autorizações depen~ 
dentes da o.pprovaçlo do ~cnado. Sobre uma, a 
qne se rcf •L" ia á reforma das alf;,.~.udega=. e t.ho
sourn.rias, o sena. lo resolveu qua fosse O'IYida a 
commissão de orçamento. Não seria po;;:sivcl, 
quando entendesse que o prr18ento projecto de
vcri:.\ pe~ssar, que doixass:o d·J ouvir a compr:o
tente comwissão. 

A razão invocada para se reenviará com
missão de orçamento a autorizaçlto pRI'a. a re~ 
forma. das alfandegas e thesourarias foi a de 
tBr-se elevado, por aeto legislativo, a categoria. 
da alfanloga do Pa.rU, sem quo fosao concur
rentemento clov:~da a da thusouraria da mesma 
provincia, havendo convElniencia em regu
larizar a ma teria. 

Que razão póde s~r agora allegada para 
adoptfl.rmos separadamente esta. medida, que a 
camn.-rJ. dos deputa los nos enviou juntam~nte 
com outras no projecto de lei do orçamento? 

Si o governo quer etfectivamente reformar 
repal'tições pnhlü·as, traga os seus projectos em 
termos aceita v eis. 

Demais, parec'J acet·tado que a autol'ização 
parLa agora da camara dos d<-:!putado~. 

L:i se es~ão elaborando: as leis annuas; justi
fiquem os nobres ministros perante a camara 
os seus pl~nos de refurllla; e, si ella os adoptar, 
o senado doliLa1·ará. 

Não é que falte com potencia. r.o .s0nado para 
vot:.n· a autorização; mas é que sempre se tem 
procedido do modo que nponto, e por motivos 
dignos de aceitaç[o. 

P11ra a camara este arLigo est:i rejeitado, 
pois que a emenda <lo senado que ella approyou 
o supprimb da lei do Ot'çamento, em que a 
mesma co.mara o incluira. 

O nol.Jro ministro do imperio mostrou-se ma
goado com as ligeiras obseryações ·politicas 
que se fizGram; lembrou ató que não é no se
nado que se levantam as questões de con
fiança. 

Não preten lo fazer nenhuma questão desta 
ordem ; mas o que é certo é que o senado não 
pórl·~ deixat' de ter plena liberdade na votação 
dos projcct0s que são submettiJos á sua apre
ciação. Si o governo fizer qnestão tl.elles, não 
ha de por este motivo o senador ficar inhibiJo 
de dar o seu voto como entender conveniente 
á causa publica ; que tal e o seu pdmeiro e 
mais rigoroso dever. Si o minis~ro tornar 
dependente desse voto a sua continuação, não 
e culpa elo senado. O senador não pódu subor~ 
dinar o seu voto sobre os projectos sujeitOs 
a su:-t deliberação, senffo aJs dictames da con
sciencia e ao que reconhecer mais conformo 
á prosperid:1.de da nação bra.dleira de que é 
repr~senLanle. 

Não hay.•ndo mais quem pe.lisse a palavl'a 
nem numuro para. votar-Je oncerrou~so n. dis
cuss::lo, fie:;~.ndo adi Hla a votação. 

FORNECIMENTO PARA FARDAMENTO DO EXERCITO E 
MARINH.i.. 

Seguiu-se em 2a discussão a qual ficou pelo 
mesmo motivo encerl'ada, o project·) do senado 
que autoriza o goJVoJrno pat'a conlratar o forno
cimento para o fardamento do exercito e ma· 
rinha co.n fabricas nacionaes. 

Esgotada~ o.s ma terias da ordem do dia, o 
Sr. presidente deu para a or:lem do dia 15: 

Votação das matcl'ias cuja discu<:~são ficou 
cnc"rrada. 

Discussão do parecer da commissão de con
stituição e diplnmacia, reconhecendo senador 
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do impnrio 
conselheiro 
Brandão. 

pela provincia de P,•.rnambuco, o 
F!'ancisco de Carvalho SoJ.res 

i& d:scussíto da proposta da mesa do senado, 
n.omcanJo gua.1·t.la. continuo da ~ecr0taria do:~s~a 
camarJ. o addi.do Alf!·edo Dia-.; Leite. 

2a dil.t Ja proposiçã:o .Ia. c.amara dos deputa
dos n. 1:'!5 de 1882, concedendo licença a Joa
quim Augusto da Costa Perreira, thesoureiro da 
directoria g·~ral J.os correios. 

Em seguida. o mesmo Sr. prrosirlC'nte convi
dou os Srs. senadores para sry occuparem com 
traU:1Ihus de suas commissões. 

Leva11tuu-se a sessão á..s 12 horM o 50 minu
tos da. tarde. 

9• SllSSÃO 

EM 15 DE MAIO DE f883 

Presidencia do Sr. Barão de Coleglpe 

SUM;o..JARIU.-E.tr.IWrB~Til.~ rroll.lcto Jo resposta á falia 
do U~rono.-Parcecr cm 1 oquerlmonto.-Compra na Etl· 
ropa do t'owulv-crs pllra o exercito. Digeur~o o requeri· 
menta do Sr. Corroia. Approvaç!lo.-Ont>EM no nu.
Votação Jas matcri:u encorraJas.-Eloição du um se
nador pela pro,·incia do Porna.ml•uc·'· ül.J~on•.;çõc; o 
oruonda .to Sr. Vieira da Silva. Appr·ovação do parecer 
da comrni·são de eonstituição.-Nomoal(ãO do um guarda 
continuo para a soerotal'ta do SO.Iatlo. Appi'DYJ.Çiío da 
propo>t.l da mos.<.-Licon~a ao t!Josuuroiro do correio 
gorai Ua eÕI'to. Approvaçiío. 

A's :[ :[ horas da manhã achara1ü-se pr.~sent·_•s 
32 Srs. s~nadores, a saber: Barão .le Cotegipe, 
Cruz Machado, Bur::Io do Mamangu:1.pe, Luiz 
Felippe? Barão da Mamare, Josà Bonifa.cio, Chi
charro, Jaguaribe, Visconde do Bom Retiro, 
Barlto da Laguna, Paes de MenJon\·a, de La
mare, João Alfl·odo, Junqueira, Visconde do 
Abaet,j, Barros Barreto, Antão, Corraia, Castro 
Carreira, Diniz, Dantn.s, Luiz Carlos, Teixeira 
Junior, Affunso Celso, La.fl;l.yl'tLe, Barão d•J 1vh
roim, Viriato de Medeiros, Vieira da Silva, Vis~ 
conde de Muritiba, Diogo Velho, Condo d·~ 
Baep1mdy e Fausto do Agui:J.r. 

Deixaram da comparecer com causa partici
pa•la Of' Sr."!. Silveira Lobo, Henriqil.o d'Avib, 
Moira de Vasconcelos, Sinimbti, Godoy, Leão 
v.,lloso, Paula Pessoa, Visconde de Paranaguá. e 
Visconrle Nictheroy. 

Deixaram de compar~c'r sem causa participa~ 
da os Srs. Ucbôa Ca.yalcanti, Barão do Souz3. 
QueiJ>oz, Franco de Sá., Q.:~tavhno, Silveira 
da MaL La, Ribeiro da Luz, Farnandes da Cunha, 
Saraiva, Cunha Figueiredo, Martinho Campos, 
Visconde do Ja.guary, Silveira Martins e Vis
contle de Pelotas. 

0 SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Lau-s'3 a acta da sessã') anteçedente, e não 

havendo quem sobro clla fizesse ob...;ervaçõos, 
deu-se por approvad4. 

Compo.recoram depois de aberta a sessão os 
Sra. Nunes Gonçalves, Chrhtia.no Oltoni e 
Carrão. 

O Sn. fo S.mcnmTARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr- senador Antão, d·~ 13 Jo corrente ruez, 

communicwdo que acaba de chegar Ja pro
vincia. huntem á noite e que se a.pr'-"sa-rá. a vir 
tornar parto nas sessões do senado .-In~elrado. 

Do Sr. s::naJor de L amare, de hoje, commu
nicanlo que não compareceu á sessão de 
hontem por incommodo de saud~.- Intoit"ado. 

Do minisLerio ,re estt·augeirvs, dn 14 do cor
rent' m ':t., remQtleudo um exemplar J.o rcla
Lorio apresentatlo á assembléa gera.!.- Ao ar
chivo. 

R·prcsentação do 0ngenheiro Godoú·e lo Sil
veir.t da Motta, coulra a prl'ten~ão de Ft"an
cisco Eug.•nio o Co~tard para a construcção de 
uma estrada d·~ fLrro qne parttndo do Pouso 
AHo, na provincia de Minas, siga p~Jas immc~ 
diações dt1 cida<Ie da Chrislina.- A' com
missão de e1uprozaa privilegiadas e obra; pu ... 
blic.a.s. 

U masm·J Sr. fo secretario docbrou q;n veio 
hontem á mesa e não fui lido pot• não haver 
chegado (!lm tampo os •guinte 

PROJECTO DE RESPOSTA. Â. F A.LLA. DO THRONO 

Senhor. 

O senado agradece com o maior respeito as 
palavras cheias de bene\·olencia. com que 
aprouve a Vos~a MagestaJe Imperial manifesl;ar 
o sou regosijo pela reunião da as~emblóa geral. 

Folga o senado de saber <J.Ue, como muito 
convem, continuam pacificas e amigaveis as 
no:"lsas r·•lações com as potencias estrangeiras, 
sem quebr L dos direitos e dos legitimas intures~ 
ses do lmperio. 

Com Vossa Mageo;tade Imperial o senado la
manLa que ainda não se acho firmada a desejadil 
!!a~ entre as republil'aS do Chile, PerU e Bo
livta. 

O senado exulta. por manter-se inalterada a 
tranquillidade publica.. 

Com satisfação reconhece o senado que esta 
quasi ex.tin•·ta a opidemía da varioh que flagel
lou as provindas o esta cidade, na qual come
çou felizmente a. declinar a. febre :.unarella que 
ta.mbern a acommetLeu. 

O senado apre e ia a tieclaração de q_ u•J a po
pulação indigcmte foi soo.:corrida, e do que torua.
ram-se medidas para evitar a propagação do 
mal; e coopera.l'á para. a ndopção de outras 
ainda neccssarias para estabelecer uma cfficaz 
administrJ.ção da saude publica e realizar os 
melhoramentos de que urgentemente carece 
esta caj1it.al. 

E' muit.o agradavel ao senado o desenvolvi
mento q_un, com os meios concedidos p ·lo poder 
legislattvo, vai lenlo a viação f;rrea. 

Sento o senado que a immigração éspontanea 
parv. os portos do lmperio nfio corresponda ás 
exi~encms da agricultura, embora esteja. en:!a· 
minhad 1 a cor:ente e. tenda a augmentar. 
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O sen::.do acompanha Voss'l Magestade Im
perial em seu justo sen~iffi•""!nto polo embaraço 
qu<1 á progress[o das rendas publicas t•Jm cau
sado a OO.ixa do preço do pri neip~l genero d·~ pro
ducção naeional e a cscas,oz da saf1•a em ·tlgu
mas provindas do norte~ fazendo voto~ para que 
sejam p:-~ssageiras as causas qne perturbam seu 
regular crescimento. 

O senado preRtará sua coadjuvação ás refor
mas de quo prc(';isa a administraç«o publica. 

Concorror:.t Lambem paro. a reorganização da 
magis~ratura em condiçõ 'S que Cl.Ssegurem .'l 
ca.pacid·11le n independenci:1 dos juizes; e para a 
reforma da admlnistração das provincias ..., dos 
municipioA, desenvolvidas as franquez•s locaes, 
sem prejui:r.o do supremo intero~sse da unidt~d•} o 
integri ladc naeiona.es. 

O senado recel>e com o devido re -onhcci
mcnLo a communica~o de que em quasi toclas 
as províncias a!'! respc(' tivas a:-~sembléas têm ro~ 
vogado a3 I.da que inconstitllCionairn8nte ha
viam cre11.rl.o impostos do importação. Ficôlram 
a.s provinr>ias: por isso, em ma.is precaria situ::J.-. 
ção financeira, o qun torn[l. indeclinaveis adis
criminação c divisão das rr~ndas c serviços, ge
raos, provineiacs e muniC'ipaes. 

Não havendo assumpto m li~ digno da solici
tude do poder legislativo rtn(l o ensino publico, 
o senado n!Io recusará providencia ten<hmte ao 
real melhoramento de seu estado acLual. 

O senado não esquece a gradu:ll extincçit'> 
do elemento servil e não duvida..rá adoptar me~ 
did.:Ls que auxiliem a iniciativa individual de 
accôrdo com o pensamento d~\ lei do 28 de Se· 
tembro de 1871. 

A instituição de um monto-pio obrigatOl'ÍO, 
que Vossa Magcstade Imperial S8 digna de 
recommen lar, para que s('ja atte111ida a sorte 
dos fuuccionarios invali lados no serviço do E':!
ta.do, o ucaut ,lado o futuro de suas familias, 
encontrará o apoio do Renado sem preh~rição dos 
interesses Ja fazenda. publica. 

Senhor.- O- senado, sempre des'ljoso de nNo 
apartar-se da opini1to nacional, senti:l'-se-b.a fe
liz si, ao terminal" a prosl3nt · sesl<'l:O, estiverem 
confirmadas a~ lisongeiras cspor::~.nr:-ns que des
p~rta o começo dos ~rJ.balhos 1 ·gislattvos, con~ 
tribui ndo todo i efficazmonte pfl.ra :"t prosperi~ 
dade do Bra.zil, :mhelo pa.tt•iotieo dG Vossa 
Magestade Imperial. 

Paço do s<Jnado, 14 .!e Maio ·I e 1&'33.-M a
nocl FranMsco Correra.- João JosJ de Oli
ue"ra Junqlf,e'ra.-L. A. V. da S'lva. 

A imprimir para nntru na ordPm dos tra · 
ba.lho:-:~ 

Foi lido , posto em disculs:io e sem del1ate 
approvado o roqueriroonto constu.U~'J do so
guin~e 

Parecer 

Foram presentas á comm:asão de emprezas 
pr:vilngiadas e obras publica"~ o::: dous r ·qu~ri
mentos de Carlos Theo !oro de B11stamante ro Je 
Willi ~m Burne, Roborlo Normanton e George 
Nalh Morton, aprl'lsf"lnta.n•lo propnsta p~r;\ a 
illumina.ç:l.'l publica o particula-r desta côrtu. 

A commissão, attendendo a qua o polar lo-

gls!J.tivo, autorizanJo o governo a abrir con
currenc:ia pfi.I":l. a.1uelle serviço, n'i::~ dev _l torn-:tr 
em con:::idera.çã1 as propn~tas dos s tpplic~nt-.eg, 
que, cnLreta.nto, pod·1rão concorrer no tempo 
prescripto nos o.[ita.fls, é d' parecer qli." os rc~ 
querimento.'J a"jam ar.~hivados. 

Sala da-1 com missões em 15 de Maio de 1883, 
-Ban·os Barret.J.-0. O:toni.-Diogo Velho. 

COMPRA NA EUROP.-\. DE REWOLVERS PARA 
O EXERCITO 

O Sr. Co.J.•rcia. :-Na sessão -:lo anno 
pa.s:>ado occupé~mo com a compra dr:! rewolvers 
para. o (IXercito, f.JiLa na Europa peln Sr, ca
pitÃo An~onio Francisco Du·:trte, que alli se 
aeha em com missão. 

A's observ.u;ões, que então fiz, entendeu o 
Sr. capitlo Du~rte d·wer oppôr o que consta da 
carta que me dirigiu e que foi, com autorí
zação minha, publica la no n:ario Official de 
18 de Nuvembro ultimo, para que se podes;;.e 
lôr a contestação ond·" foram publicadas 
aqúella-; obHorv,tções, s~ndo minha inL')U<.;ão 
fazei-a igu llmente appar•3c 'r no1 Annaes. 

A cJ.rta fui a-;sim publicada (lê) : 
« Min/stet·io da guerra.- Commissão doca~ 

pitão Antonio Francisco Duarte, na Eul'opa.-
0 Sr. capitão Antonio Franci->co Duat·te, Lf.Ue 
se a.chJ. em commis,ilo do governo na Europa, 
dirigiu ao Sr. senador Mano'3l Francisco Correia 
a carta que, com autorização de S. Ex., em 
seguida publicamos. 

O Sr. capit:1o Duart•) expüe as razões pe
las quaes efl"éctuou a compra d~ rewolver.~ Gê
rard, quo motivára. MI observações daquelle 
Sr. sen:1dor. 

Liége, 25 de Setembro de 1882. -Rua do 
Diamante n. 1. 

111m. o E:xm. Sr. conselheiro senador 
Dr. Mano.-..1 Francisco Correia. - Pcrmitta 
V. Ex., que nu lhe dirija ;.1. presento no intuito 
de eselarecf"r uma questão, que tom oc~upa,do 
por maia de uma vez a atlenção d'! V. Ex., no 
louvavel empenho de pugnar pelos interesses 
do Estado. 

Quero referir-me ti r>Ompra de rewolvers, 
de que fui rmcarre_gado :ror S. Ex. o Sr. con
selheiro Doria, então mmistro da guerra. 

Tem V. Ex., na. melhor boa fé, çlirigido~me 
cen"lur.o.s por ter ou realizado a c >mpr.1. elos re~ 
wolVM.i Gérard, destinu.dos a.os nos::os officiaes, 
e isto levado cel'Lll.mente pol' informaçi)es me
nos exaclaa, como pass1rei a demonstrar a 
V. Ex. 

A proposta de V. Ex., feit.t cm sc~aão de 
24 do pass:do, relati\·amcnte a esb. questão, 
bem revela que V. Ex.. quer dar a Casar o que 
é de Casar. 

« DepoiA de oxaminar todos o~ documentos 
exigidos nt cit tda proposta, estou certo que 
V. Ex., justo n critorioso como ó mudar:í a opi~ 
niã:o, quo nté ao presente tem formado a meu 
respeito, o, longe d<3 continu~r a conrlomn:J.r
m ', será o primeiro a vir render-me justiça no 
m}sme> lagar cm que mo accusou. 
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Não posso· deixar d) esperar outro prece~ 
dimento de V. Ex., o qual estó. na altura do im~ 
por~ll.nte papel que representa no p:dz, pelo 
quo desde já me apresso om a.;rJ.deccr a V. Ex. 

Passard a occupar-me da quest:lo, seguin
do a. ordem chronologica dos factos. 

Durante a minha primeir;t commisaão na 
Europa. de 1872 a 1875, o que mo foi eonfiadJ. 
por S. Ex.. o Sr. conselheü·o J. J. d J O li voira 
Junqueira, remett.i ao rninisterio da guGrl'a, 
em 15 de Novembro de 1873, quatro rewolvcrs 
Galand, G1~rard, Spiriet o Tãckols ~ os dous 
primeiros de extracção autoruatica o 03 outros 
de extracção á. vareta. 

A c:xtincta commissão de melhoramontos 
do m:Jterhd dJ ex0rcito procedeu a estudos e 
experieneias comparativas na escola de tiro do 
Campo Grande com aquellas quatro armas, 
como consta do um pat·ecer apresentado peh\ 
3a secção em dat.a de 28 do Outubro de 1874, e 
cuja cópia tenho a. honra de pagsar ás mãos de 
V. E ::r. (Documento n. 1.} 

Pela leitura UosLo parecer V. Ex. verá 
quanto fl)l elle lisongoiro ao rowolver- Gérard, 
considerando-o como arma a mais propria. para 
uso de nossos Q.fiiciaea, a que deu logar a que 
o mosrno E:tm.- Sr. conselheiro Junquoira me 
autorizasso, por aviso de 6 tle Fevo:-eiro do 
:1875, a compra de 100, os quaos. uma vez che
gados ao Brazil, foram distribuidos, a titulo do 
ensaio, i es::ola milit:1.r, á de tiro do C:.~mpo 
Grande e a muitos offidaos, qu tndo nomeados 
para cornmis<;ões fóra da córte. 

Conünuaram __ assim os rewolvers Gérar1 a 
ser experimentados pelo~ inslructor2s das di
tas escol~s, principo.lr_n?nto pelos da ultima·, 
por occastlto dos exer-ctctos dos alumnos, dooode 
aquelh época até iSSO. 

A e:x.tlncta commissão de molhoramontos 
teve tambelll occasião de exper-im~ntal-os ainda. 
muiLas vezos durante os eoLudos quo depois do 
1S75 se fizer-am, no intuito do torna-r extonsl,•o 
áqueila arma o cá:rtuxame enrolado que pos
suimos. 

Nenhuma reclamação, nonhum defeib fui 
notado polas :refer-idas escolas, nem tão .pouco 
pela dita commissão, conservando ass1m o 
rewolvor Gér-ard os fóros d-~ uma boa. arma de 
defesa e de ataque p:lrit officiaAs, o ficando, por 
conseguinte, confirmado tudo quanto disse a 
3" secção, no Ben parecer de 28 do Outubro 
de 1874. 

Ainda mais: 
Tendo a actual commissão de melhoN

mentos, cm vir-tudo de ordem do Ex.m. Sr. Vis
condo de Pelotas, entã:o ministro da guerr-a, 
exa.rada em aviso reservado J.e 13 de Novembro 
do iSSO, de propôr o melhor system:.l. de arma
mento para o nosso exercito, ainda confirmou 
tudo quanto se havia dito nos annos anteriores 
em fa\'or do rewolver Gérard, por isso que, om 
sessão de 26 do dib me:z o anno, fui approvado 
unanJmemente o parecer d:1 commissão espe
cia.l, enc.:trregada da escolha do armamento por
tatil para o nosso exercito. 

Nesse p::~.recer, do qual V. Ex. deveria 
tambcm ter recebido jó. um!l. cópia, segundo os 
termos da proposta. feita em aes1:;â:o da 24 do 

pasliado, se encontram estes importantes p'3-
riodos: 

« Não ha motivo algum, parece a mesma 
commissão, p:na al.~andonar, por emquanto, o 
rewolver Gó1•ard, adoptado p:•la ox.tincta com
missão de melhoramont.os, do cujo s) stema 
veiu da Europa. um corto numero do armas, 
100, pouco mais ou menos. 

Alguns destes. rewolvers foram enviados 
para a escola de tiro do Campo Grande, e com 
ellcs os r-espccti vos alumnos, consta, têm feito 
muitos exercícios, cujo remltaUo confirma o 
concoiLo que se fórma entre nós do rewoh•er 
Gór-ar-,1 : devemos admit tir- dous calibNs diffe
rentüs, um de 9m paL·a os officiaea, e outro 
de iQm para os soldados. Esta ultimo d0ve 
atirrtr com o mesmo car-tuxo da clavina 'Vin
chester, caso soja passivei. 

Para este fim dever-s·3-à dv.r- as respoctivas 
instmcções á posso a incumbida do mandar fa~ 
zer na Europa os rewolvers adopt:ldus, d!Vendo 
a tal respeito ser ouvidos os fabricantes, sem 
o que não é prudente tomal' ddiberação _ai~ 
guma sobre o assumpto. 

A vantagem nesb. medida ó tão clar-a, que 
dispensa qualquer obsEH'f'ação mais sobre o 
assumpto.» 

E' de tuda a imporLancia que V. gx, saiba 
qlio naquella sessão, sob a presidenel·1 interina 
do Exm. Sr. marechJl de camp1 Antonio Pedro 
d·3 Aloncastro, achavam· se pr-o sentes os se~ 
guintcs membl'O~ : 

Brigadoiro (quartol-mestru general) Conr-ado 
BitLencourt. 

Coronel (director do arsenal de guerra) Ai
res Ancor-a. 

CapiLão de mar e guerra. (reformado) B:J..
pLista. 

Capitão de fragata Rodrigues Chaves. 
TenenLo-coronel (actual commandante da 

escola de tiro) Madureira. 
Conselheiro Dr. Luz (entlío major} lente da 

escola militar. . 
Major (dir-ector da fabrica do ar-mas da Con

ceição) PimeE.tel. 
Major (di.roctor do laboratorio do Campinho) 

Fausto de Souz.:~.. 
Major (ajudante do arsenal de guerra) Tei-

xeir-a Junwr. 
Capilão-teuente Eliezer Tavares. 
Capitão Duarte. 
A sessão, pois, era plena: <'Ompunha-se de 

1 i memb1·os, ftltando apenas o tenente-coronel 
Philadelpho. 

Esf!e parecer approvado, como já. disse, una
nimemettte n:Jsta )Ja1•te, foi remettido pelo 
presidente intet'ÍnJ a S. Ex. o Sr. ministro da 
guerra, com officio reservado de 3 de Dezembro 
do dito anuo (iSSO), o que deu logar a que 
mezes depois baixasse um aviso, cuja data ma 
oseapa agora á memoria, m~ndando adoptar o 
rewolver Gél'ard. 

Aca.bava, pois, a <1ctual commissão de melho
ramentos de consider,1r, em iSSO, o rewolver 
Gérard como uma boa arma de guerra, como 
jU o havia dito a e:x:tincta eommissão em 1S74, 
e isto em plena sessão. 

Um outr-o commandante da escob. de tiro 
(teneate-coron·cl Madur0ira), confil'mava, com 

.. 
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8 ,_m voto e por exporiencias fei~s sob sua: di
recção. a opini'lo dos seus- antee_essores (bnga
deiro Tlburcio de Souza e_ coronel Alonc_q;Jtro)_ 
sobre a boa escolha dessa arma, jolgando~a, não 
só _pro-pria para o n<~ó de nossos offiéiacs, como 
a to mesmo para o dos nossos soldados. 

S. Ex. o Sr. brigadeiro quat•Lel-mestre ge':. 
neral, por seu turno, pedia a adopçio daquella 
arma, votando a· favor d·,lla. 

AquoHa inJicaçlto er~ ~ranca, solemne o d~-:
cisiva; S. Ex. o Sr. mtmstro d:.\ gue-rra a teria 
seguido, si imn1ediatamente_ ruanaas.se realízar 
a compra do armamento, como podPrta ter acon~ 
tecido: nesta hypolhe!:~e, que systema de re
wolver teriamos hoje? Cet•b:t.mente o 11-érard, 
proposto pela actua.l commis ·ão de melhora
mentos, que agora o condemna. t!ío calorosa~ 
mente. 

Este facto é de bastante gmvidade para que 
se despreze, na guestão que se agita. 

Ainda a commtss!o especial, no final do .seu 
parecer, repet') mui torminantem•:nte, cm re
lação á arma em questão : 

« Que o rewolvor Gérard deve ser adoptado 
para os officiaos e soldados lanceil•os, _ com a 
modíficação acima lembrada, caso BeJa exe
quivel. '» 

A questão estava neste pé , quando, dhs 
antes da minha partida para a Europa, em 
Set_embro de 1881, f,,ram rem"'ttidos á com
missão do melhoramentos, com um aviso do 
ministerio da guerra, dous rewolvers do sys
t_ema Mauser , um de ext1•actor automatu::o 
(c.9.ro). o outro de extracção á vareta (c.fO.ro), 
acompanhado cada umd(! 50 cartuxos, apenas. 
Estas armas haviam sido apresentadas ao mes
mo roinisterío pelo coronel Aires Ancora .. 

Já pela carcncia de rouniçbto para ex.pe
rioncias dornoradas e completa~, como dever1am 
ser, quando se trata da adopçã.o da uma arma 
de guerra, ji\. pel:l. pressa que Impunha a ur
gencia da or.tem par.• o exame, não pôde a 
actual commisstto do melhoramentos formar 
unia idéa exacta d•J valor pt"atico d:tquelles 
rewolvers, e a 2" secção, apresentando o re
sultado dos BGus estudos, nfío occultou e~ta 
verdade: esso documento d~via· ~alilbtJm tor sido 
remettido a V. Ex. com os demais pap~is que 
requisHou. 

Aquclle parf?cer foi, cnt:etanto, approvado, 
indicando-se nelle a substituição do rewolvf\r 
Gárard, que poncoR m~zos antes aca_ba.va de 
ser elogiado pela dita coromissão e_ ã.dOJ?lado 
pelo ministerio da guerra, por insistenc1a da 
mesma, pnlos Mauser dos dous typos acima 
indicados. 

As expnriPncla~ e cstu los feit.o~ durante 
tantos anuas com o rewolv(lr Górar.l furam de 
um momento para outro postos a margem i a 
arma, que até ent!o 01':l. julga,-ln. a melhor, não 
só para os officiars, como ató •ml3smo para os 
soUatlos, passou a soffrer a mais oru.~l oon~ 
demnação por aquellns que a_ tinham tanto 
estuda,lo e, ain,!a mais, pre~onifmdo, preva
lecendo ('.:tpe1'iencias incompletas, feitas ás 
pressas, durante alguns dia.st com os novos 
rewolvcrs. 

Peço a aUençlo de V. Ex. pnr11, este 
ponto, examinando a data do aviso_ que foi diri

V. I. 18 

gido á commiss[o, 1'emetten lo os dons Mauser, 
~~a dat:::l. do parecGr que sobre elles foi apresAn
ta.io. 

Quem conhece a seria dG eBtu los exigidos 
par:1. a escolha de _uma arma de guGrra, por 
certo se admirara da ~rest za com que foram 
feiLos aquelles, principalmente sob o ponto. <le 
vista. expe1'imental , dispondo a respectiva 
secção apenas de 50 cartux:os para caJa re..
wolver! 

Não é preeiso s0r profissional para eomprP-
henJer que uma arma, depois de PStudaJ.a du~ 
rante lautos annos? como foi o rewolver Gêrard, 
e adoptada offi.ci.almPnte, não pô!(>. tornar·se de 
um momento para outro con.JemnaVi'l em pre
sença de urna outra que apenas fóra ligeira· 
m<lnte apreciada em poucos dias. 

Não e assim, certamente, que as nações 
militares resolvem estas questões de arma-. 
menta. 

Occupa.rto, como então me achava, com os pro
para ti vos de viagem, presa a minha atteução a 
outros assumptos officiaes, não de somenos im
t·ort~:tncia. e referentes á commissã.o para a qual 
acabava de ser nomearto, não pude ontr ·gar
me, por aq1tella oecasi.ão, como nlembro a JjunOO 
e secretario da commi;;são de melhoramentos, 
nem mesmo a um ligeiro e"tlldo sobre as nossM 
armaiS o creio mesmo que naela. ficou cscripto 
em acta flUe tivesse eu dito em relação á deli
beração que acabava de tomar a mesma com
missão. 

Chegando, porém, á Europa, cumpria-me, 
anLes de firma r os contratos, estudar melhor 
esb, quest~o e comp_leLar os .estudos inici~dos 
pela rofer1ü comm1ssão. Foto que fiz, e o fa
ria qualquer outro que encarasse esta questão 
na altura t!Ue ella m.er<:!ce, a bem dos interesses 
do Est<J.do. 

Kão devo, por8m, occullar a V. Ex. um 
fu.:to, que ó de grande importancia ncs6 
questão. 

Ainda me achav!l. em Londres, donde devia 
partir para Paris e mais tarde para a Belgica, 
e já ora procurado, no fim do quinto ou sexto 
dia, por um individuo, enviado pelo f;_~,bricante 
de espadas da Allemanha, Alexandre Coppel, 
que, servindo de inter-mediaria, enviára ao Co
ronel .\ires Ancora os dous rewolvers que este 
havia :ipresontado ao ministerio da guerra. 

Causou-me vortiadoira sorprosa o appnreci
mento desse enviado por parte d•~ Coppel, e 
que conseguira descobrir, em um hoLel, um 
estrangeiro recentemente chegado & uma tão 
populosa cidade : soube elle, não sei como, da 
minha. chegada e procmou indagar na nossa 
legação da minha morada. 

Comprehendi desde logo que na encommenda 
dos rewolvers Mauser pretendia entrar um in .. 
termediario, e, conseguintemente, cumpria-me 
af<~.stal-o, para que o governo imperial não pa
gasse uma porcentagem a_ tercoirofl,, que po
deria ser revertida {!ara os _cof1•es pubhcos. 

Che "'ando mais tarde á Belgica, e mal aca
bava a"e installar-me, appareceu-me, vindo da. 
Allemnnha, o mesmo fabricante. de espadas, 
Coppel, acompanhado de Ma.us':lr e de mais um 
sacio deste, e todos à porfia, empregando es-
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forças para que eu rGalizasse immediatcmieate 
a encommenda dos rowolvors. Estava claro que 
A. Coppr>l '}ueria, pelo facto de hav<.'r reme L
tido ao coronel Aires Anc@ra os doua modelos 
dos ro•wolvers Ma.user, receber uma commis.sJro 
deste invento!.' por (•aso tJ.•N.bdhJ ou dili~<mcia 
empregada para sua :~.dopção. 

Pos.":lo ga.rn.ntir a V. Ex., sob minha palavra 
de hour<l., gu'l possuo um imp:rrtante Jocuruontu 
assignado pelo punho do proprio Coppnl, em 
que confessa ter havido case ajuste prévio com 
:Martser, prn• occasião da remessa do3 rc,volvors, 
pagando-lho e~:~ to uma ccrla quantia por cad;~ 
rewolvcr quo fHSSu eucommendado por parte 
do Brazil. 

Pondo de part13 a qu~ ... tão desse intermeJin.
rio, voltarei a tratar dos estudos que aqui fiz, 
eompietand'J assim os iniciadus pela commissão 
de melhoramentos. 

Pa.rJ. tal fim, depois L! e h:;. \'er estudado cerca 
de 10 modeloa do rowolvers, fiz oxp~Jriencias 
aqui cm Liàge, no Banco ds Pruvas, com os 
rewoln~rs em questão e um que me pareceu 
digno di) ser convenientemente estudado pula 
solidez e simplicidade do seu moc~tnismo. 

O resultado de taGa e:xperienciG.s, feit'u.s com 
a.ssistenci::~. dos empt•cgados que fazem parte d3. 
minha comwis->lto o do mah dous flntentlidus, 
dentL•e ollus o proprio director do reft:rido es
tabelecimento, fol consignado em uma acta, 
que mand0i lavrar, e cuja cópia encontrará 
V. Ex. no:~ annexos (doculllentu n. 3). 

Aqucllo director deixou de assignal-a pe1n.s 
justas razões aprosentadaH na carta, (1ue em 
original remetti a S. Ex. o Sr. cons<llh.ciro 
ministro da guerra com a referid<l. acta; roa~ 
nem por isso se poderá pôr NU duYida a vera
cidade dos resultados daqucllaa oxperioncius, 
ta.nto mais quanto qualquer que se dor DO tra~ 
balho de submetter oa. re\Yolvers Mauser às 
mesmas provfls obtorrl. os mesmos resultados por 
mim colhidos. 

Ficando, pois, convancido, à vista do que 
acabo de obsar\'ar, de r1ue a subst.üulçJio do 
rowolver Gérard pelo Mauser não hwia sido 
bem aconselhada, apr8ssei-me em remettor ao 
Exm. Sr. conselheiro Doria., então ministro da 
guerra., com meu officio sob n. O, de 7 de De
zembro do mesmo anno (1881), a referida. acta, 
f~zendo as considerações qu·.-.. o caso exigia. 

A loitur[l. desse officio, cuja cóp'ia com esb 
remetto a V. Ex. {doc.umonto n. 2), dispensa
mo aq_ui reproduzir as boas razões que apre
senlot par fi. l[Ue não se roaliz&sso a compra dos 
rewolvers Mauser. 

Em resposta, o mesmo Exm.Sr. autorizou-me, 
por aviso de 19 de Janeiro do corrente anno, a 
preferir o rewolvcr que ou julgasse convenien
te, "m vista dos estudos feitO.i. 

Tendo eu proposto o rewolver Nagant, para 
uao dos nossos sold:.~dos, rcwolver de tli'o intor
mittente e do ex.kracção á vareta com igual crt
libra das nossas clavinas VVinchester, afim do 
poder ser empregada indif:ltinckmiOnLe a mesma 
muniç!to em aro.lJos as armas, e o rewolver Gé
rard, calibru Om,OQ9, de extracção automatica, 
pan U!i!O dos officiaes, na:o hesitei em :firmar os 
contratos para compra de taes armas, em pre
sença daquclle aviso. 

O primeiro d8.quclles contratos foi remotlido 
a S. Ex:. o Sr. conselheiro Affouso I'enna com 
meu officio sob n. 29 de 22 de Fevereiro i o 
segundo, em data de 2 de ~Sarça, em offi.cio sob 
n. 31. 

Provavelmente, por OS!JUecimento, ou por não 
estar, naquella época, amda a par de todos os 
negocias a C[l.rgo do ministorio da ,guerra, o 
mesmo Exm. S.r. declarou a V. Ex., no senado 
e em sessão de 1 de Maio ultimo, pot• occa~ião 
da lnterpellação que lhe foi feita, que não hor 
via recebido o contrato para a compr.l dos rc
wolvers Gôr,lrd o que mo havia Jado contra
ordem, caso não Livasse eu ainda feilo o mesmo 
contrato ; quando é certo que naquella data já 
su ac!J.ava na secreLaria da guerra esse docu
mento, visto o haver rcmctL ido, como a.cima 
disse, em 2 do Março. 

ElfecLivamente S. Ex. o Sr. conselheiro Pen
na declarou-me, em aviso do 2 do Maio, con~ 
formo havia dito a V. E:K.nrtquella sessão, tJ_ue~ 
«em vista do que havia. representado em officio 
àe 29 de Abril a commi.ssão de melhoramentos 
do material de guerra, não devia eu realizar a 
compra d:-lquellas armas, salvo si j!l houvesse 
celebrado algum contrato para tal acguisição. » 

Ora, não podia do fórma alguma dar eu cum
primento a~luolla ordem pela raz1o acim·_L e:x~ 
pendida, a qual apressei-me em ·levar a.o co~ 
nhecimento do mesmo E"X. Sr., em officiu sob 
n. 52 de 2 de Junho, convindo notat•, t~ntrotanto, 
que S. Ex. não mo indicára naquolle aviso qual 
o rewolver que deveria. subsLituir o G6rard,caso 
a encommenda desLo não estivesse realizada. 

Si tinham cond.:}mnado o quo eu havia indi
cado como ainda se deixa v a a mim a livre es
colha de ouLt·o rewolvOl' ~ 

Decididamente eu voltaria a escolher o mesmo 
GérarJ, poiB que não encontrava nenhum 
outro supe~ior a elle, no seu gemera. 

Nfio é fOra de proposito romeltel' a V. Ex.. a 
cópia inclusa (documento n. 4) do que se disse 
aqui na Europa sobre o rcwolY•!r Górard, em 
1872, data do sua apparição. 

Na nossa bibliot!teca militar V. Ex. cncon
tt·at•d., certamente, a obra da qual ex.tructei o que 
vai na citada cópia. 

Para concluir esta, que jd. vai tornando-se 
por demaio;: longa, chamarei a attenção de 
V. E:x.. para o importante docuniento n. 5, cujo 
original nesta data envio a S. Ex. o Sr. con
selhoiro ministro da guerra. 

Pela leitura delle, V. E::s:. conhecerá a opinião 
autorizada do disLincto coronel de artilharia do 
exercito belg~ A. Halkin. 

Não venho escudar-me no parecer de um 
anonymo no mundo militar ; ba!;ta dizer a 
V. E:x. que esse offici tl, encanecido no serviço 
do seu paiz, é o actual director da fabrica de 
armas do Estado, em Liêge. 

Quem conhecer à importancia de tal emprego 
aqui na Europa, por certo respeitará a opinião 
desse profissional. 

A commissão de melhoramentos conhece bem 
a autoridade desse coronel, poi:-: quo acaba de 
adoptar uma noYa alça para. os fuzis de infan
ta.ria (propria para os tiro~ a grandGs distan
cias), por eUo creada. 
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A nova. bala do liga adopLada actualmente 
pelo mesmo govemo pa.ra o seu armamento de 
mfantaria, foi ainda c.rea.da pelo dito official; 
é, pois, autot•ida,le na mataria de que se trat.a., 
ninguom ousa. rã contestar. 

As experioncino; a que o dito coronel se re
fere no seu parecer foram foiLa.s, a nHm pedido, 
na propria fabric[l,. do armas, em pre~ença de 
uma comroissão composta dos s~guintos offi
ciaes, todos empregados do estabelecimento: 
major de artilh<.~.l'ia (sub-directur) Guillaume, 
capÜã'JS de artilharia_ Lesne, Dawreux, De
troyer, Nizet, LenenLc:; Je artilharia \Villems 
e Mangeon. 

Não foram, pois, oxp1-rioncias ad hoc para. 
condemnarem os rewolvers: Mauser c preconi
sarew o Nagant e Gér1•rd. 

Confronte V. Ex. este documento, firmado em 
21 do C':orr,'ntn, por ess/3 profis~ional, com os 
resulta.dos por mir.1 obtido:> e consignados na 
acta Lwrada. em 1 de Dez !mhro do anno passado, 
e .. finalmente, com o que escrevi em meu officio 
de remessa, cm data do 7 do ditu tuez, sob n. 9, 
e vGrá si não mo sobram razões para tor a con~ 
.scienci:.t tranquilla e a intima salisfaçt'to pOr 
haver pras~:1Jo um real serviço ao meu paiz, 
deix::mJo de comprar os rewolvers Ma usar e 
substituindo-os, com a autorizaçffo de S. Ex. o 
Sr. conselheiro Daria, pr!los dos systemas 
Nagant ·~ Górard ; ac.crescondo ainda a c.ircum
staucia de t•Jr feito com isto uma economia p<J.-ra 
os cofres publicas •le mais de 15:000$000 ! t 

Tal ó a diífercnça para m1mos entrG os p-reços 
dos rewohers Nagant (3$) e Géra.rl (i$500), 
que ostlto sendo f::tUricaJos, e os dos doas re
wolvers Mauser, em igual numero, como pro
varei mais tat·<'l·~, om presença das propostD-R que 
me furam apresentadas, quando, de par com as 
experi~ncias que fazia, punha em concu-rrencia 
a encommenda, afim do não pcn·der tempo; o que 
prova que Mtava. disposto a mandar fabricar os 
Mauser, MSo as experioncias dessem bons re
sultadus. 

Não vim, pois, do Brazil de opinião assen
tad..l o no firme prop0sito do não roalizar a 
compra destas armas, como se disse nfJ. camarn. 
tem pararia. 

E.<Jtudei G.<;tJ. qu(JsLão, com todo o dosinterosse 
e lealdade. tendo em vis~a sômente s3rvir bem 
ao meu paiz, como jã. doi provn.s durante todo o 
tGmpo que desempenhei commis:;lto identiça na 
Europa. 

A' vista do que fica exposto, p.o lerá. V. Ex.. 
·aindn. ac.cusar~mc por ntto ter seguido a opinião 
da commissão !lo melhoram'}ntos V 

E' justificavcl a insistencia desta pa-ra que 
o governo adopte ai'tUM que não resis
tem nem mesmo :is provas as mais vulga
res 1 

E' precis::o que se diga toda a verJade, 
Exm. Sr. ; nesta qu1stão tem infelizmente 
presidi lo algum capricho por parte da. commis
são do melhoramentos; pelo menos Msim pa
rece, pois não ó crivei qu1 os rewolvors Mauser, 
exper1menb.d<~a ahi no Brazil, deixem de apre

·sentar os mesmos r2sullados ncgati\·os 1-ue 
aqui se têm observado, jú. n:Io di~o po'f' m1m, 
mas poi' ontros muit) e~tranho,; à questão r1ue 
illa mczea se agit::~. cnLrc mim e a commissão de 

mGlhoramentos, a qual, para sustentar a todo o 
transe sua opinião, .. não hesih em cahir em 
manifesta eontradiçã:o de principio::~, como pas~ 
s~I'ci a demonstrar a V. Ex. 

Quando clla, no seu parecer apresentado em 
Dez:,mbro de 1880, propunh:~ ao governo im
p•wial o rewolvor Gêral'd, ipso facto, adoptava 
tambYm, om principio, a ex'Tacçito antomatica 
o o ti1·o continuo p1.ra t1es armas, pois que 
'aquelles principias são representados nos ditos 
rawolvers, 

Mez')s depois, indicando o ro-..volver Mauser 
de ex.tracç!Eo á vareta o de tiro intermittente 
para ns nos<>os soldados, acoita v a os dous prin• 
c i pios inteiramcnto oppO'ltos 5.quelles.Ora, estes 
principi>s, que são de gran·!e ii:nportancia, 
se discutem como p-reliminnres, antes de se 
escolher o typo da arma a que elles t1ertencem. 

Pod0r-se-â. pois, dizer qu13 a eomm'ssão de 
m,.-.lhvram<"lntos, depois de haver estudado desde 
1875 a !880 as vantagens de uma Mma de tiro 
rapido (movimento continuo e extracção auto
malica) (_l fLCeito estes principio:-~, propondo-os 
no typo Góra.rd, de um momento t'al'a. o outt·o os 
abandonou para abraçar os oppo~tos, ist•) é, o 
do ti1·o inLermiHonte de cxtt·acção :i vs:reta, 
repi'e~nntados no rowolvcr 1\ia;;oser, de calibl'e 
iQm,G, o a ox.tr .. cção a.utomatica, más com tiro 
intcrmittent•J no Maus:or, calibre flm, para uso 
dos officiaes. 

Esta insta.bilidade de idéas d:l. direito u. que 
se conclua. que, si amanhã apparecesse um ou~ 
tro rewolver do typo Gé-rard, a mesma commis
são seria capaz Je voltar a acolhei' o que hoje 
condemna. 

Esta. manifest~~ incoher,2ncia não é licita em 
questão tão s6riZl., como é a da escolha de ar
mamento de guerra. 

Peln. leitura do pa-rece:r do coronel Ha lkin 
verá V. Ex. que este official, considerando o 
rewolver Gárard como uma boa arma, superior 
ao Mauser de calibre nove motros, ambos 
per·tence·Mes ao mes-mo typo, entretanto, ~:~e de
clara adverso aos principio!'; que t!lle r3pre
senta, isto é, o tiro continuo e a extr·acção au ... 
tomatica: eis os preliminares de r1ue acima. 
fallei. 

Finalmente, p1m r1uo V. Ex:. possa. conhe~ 
cel' o valor balistico Jos rewolvers Nagant e 
Górard, poi' mim escolhidos para uso dos nossos 
soldldOi e officia.es e tão condemnados pela 
commissão de melhoramentos, a esta a.compa
nhl:"lm dous alvos, nos quacs poder.:.·t apreciar a 
just~za de tiro de Laes armas. 

Verá V. Ex.. pelo exame de alvo n. 1, que a 
dez metros de distancia, no tiro do esta~iva, as 
b:J.hs têm um grupamento a1miravel sobre um 
diminuto circulo do nove ccmtimetros de diame
tro, é naquella distancia r1ue sl3 cmpre;am tacs 
armas em defesa pessoal. 

O al\·o n. i, reprAsentao resultado de 240 
tiros dados na supracitada distancia com 4i rc~ 
wolvers Gérard. 

O -resultado que sa vê no alvo n. 2 foi ol1tldo 
com 180 tit•os, ainda na mesma distancia com 
30 rewolvers Nagant. 

Taes resultados jãmais se alcl\nçar.a.m_ com 
qualr1t:ter dos dous rewolvers Mauser.como ficou 
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provado nas experiencias a que se refere o co
ronel Ihlkin. 

Não julgue V. Ex. quo em experi~ncias es
peciaes consegui oh ler os resultados que se en
contr~:~.m nos dilua alvos. 

Ellcs se aprl'!senta.m todos osdis.s, pois que, 
segundo se acha estipulado nO-'> contr.atos por 
mim cclclmtdos, cal:.l. rewolve;o que me é apre
sentado pelo fabl'icante para ser examinado, 
tem de sofft·er, antea de tudo, aquelb. pl'ova : 
os inclusos alvos foram os resultados obtidos 
com rewol vers tomados ao acaso e no correr do 
exame diario. 

Creio ter dado a esb questão todo o desenvol
vimento de que ella. carecia par:l que V. Ex. 
possa agora apreciar o meu procedimento e co
nhecer o verdadeiro eulpaJo: si eu, livran lo o 
nosso exercito de possnir um possimo arma
mento, que o comprometteria na hor~t do pedgo, 
e isso com grandt~ ccon·>mia pnr11 os cotres pu~ 
blicos, 011 si a commissão de melhoramento:;, 
insistindo na sua adopç.!to, al\'lm de uma ~:~obre
carga de 15:000$ para o Estado l 

Confio quo V. Ex. me fará a justiça de que 
me faço credor: e si não fôr passivei este anno, 
no senado, ao menos, a bem de minha rcpnta~ 
çl!o, por meio de uma simples declaração pelos 
jornaes; ficando assim comprovados ma 7s uma 
vez os sentimentos de nobreza e de justiça que 
ornam o caract,:r de V. Ex. 

Aproveito-me da opporLunidad13 para apr,,
sentar a V. Ex. os protestos da minha mui alta 
consideraçlo e respeito á pessoa de V. Ex., 
como quem é de V. Ex. ~dmirador att..mto e 
criado.- O capitão Antonio Francisco Duarte, 
em commisslto do goyern<> na Europa. -.-

Doculllcntos a que so ro.Cere 
a car·ta supra 

DOCUMENTO N. f 

COpia do pat•ccer a que se refere o aviso de 6 
de Feverei-;·o de 1875, dirigido ao capittto 
Antonio Francisco Duarte. 

c Gérard. - Est(~ rewolver difl'o..:.ro principal
mente do Spirlet nv modo d'3 extracção dos car
tuchos. 

O cano, fu.zendo systema com o eylindro em 
haste cenLral, gyra em torno de uma alavanca 
movei disposttL na pa"te superior da arma, e 
serve, ao mesmo t·~mpo, para dirigir os movi~ 
mantos do extractor. 

A e:d!"u.cçãú dos eartucho-'1, por mai.<J dosAn~ 
volvidos que se achew, s•1 ope:ra facil e desem
baraçadamente, servindo o proprio cano de 
braço á. poderosa. abvanca que os expelle. 

Dos inconvenicnt)s geralmente apontados 
nos rewolvers desta especie, nem um só se vê 
no typo que esls. !:!eeçito er;tudou. 

O jo!?o de articulação existente no seu en
genhoso systoma de extracção é tão forte e 
bem eomb.1.uado que, depois de 208 Uroa, a sec~ 
ção não pôri.A nbtar o menor abalo, a mais leve 
alteraç!o no conjuncto das peça~ de seu meca..-. 
nismo, apezar das proporções delicadas que 
apparen~am. 

Contando os parafusos, as peças do rewolvor 
Gãrard não sobem a 38, numero muito inferior 
ao que apresenta Galand. 

Por m'1io de um simples movimBnto do cano, 
póde-se extra.hir um ou mais cartuchos sepa
radamente e á vontad8 do alirador, removcn
do~se compleLamente o inconveniente apon~ 
tado pelos parlidarios da vareta,no ayst<,lma que 
a secção considera. 

O rewolver abre-se e fecha-se pell parte in
ferior da peça principal, onde se vem adaptar 
o cano acompanhndo do cylindro e d~ haste 
central. Esse modo de ligação é de hl solidez 
que, ainda d8poia de duas longas serias de ex
perienciM a que foi submettido, não apresentou 
o menor abalo nas peÇl1.'3 do mecanbmo. 

O rewolver Gérard, além de tudo, é de uma 
commodidade ex.traordinaria para os officiaes 
de todas as D-rmas, principalmente para os de 
cavallaria, permittindo que com uma só mão 
alies possam carregal-o, ex:trahir-lhe os cartu
chos e manejai-o em todas as cil'cumatancias e 
em todas as posições possiv,.~is. Sobre ser de bo-
nito aspecto, tem ainda muito pouc 1 peso, cir
cumstancia a que se devo attender em uma arma 
gue vai ser tambem distribuida aos ofliciaes de 
infantaria, que costumam traze l-a ao talim. 

Para pwceder--.se á limpeza das peças de seu 
milcani!õlmo basta. Lirar o parafuso que liga a 
alav:l.nc:J. ao cano. 

Seu raiarnento é como o de todos os rewolvers 
aperfeiçoados e modernos, e o calibre do cano 
é de Om,OQIJ. 

No mercado o seu preço nâ:o se eleva a mais 
de 42 francos. 

O rewolver Gérard sahiu~se perfeitamente 
bem nas experiencias a. quo a secção procedeu 
nR. linha. de tiro do Campo Grande, por divers~.':l 
vezes, re.:dizando todas as vantagens que seu 
bello systema promettia. 

A 25 mett•os do alv(} só perdou..ae um tiro dos 
24 que foram feitos. 

A 50 metros bem poucas foram ainda as balas 
que não tocaram o alvo, e a 100 a secção con
seguiu, em 61 tiros, ferir 23 vezes o alvo. 

A força de ponett•ação da bJ.la, apezar de ser 
m~nor a carga dos cartuchos, regula com a do 
rewolver Galand de calibre de Om,Of2. 

Durante as exporiencias não se limpou uma 
só vez o rewolver Gérard, procedendo sempre 
com regul:l.ridade, quer nos Hros continuas, 
quer nos intermilt1·ntea. 

Seu recúo foi apenas sensivel. 
Em resumo: a 3a. secçi!o, considerando qu~, 

dentre os quatro rewolvera por ella estudados e 
submottidos a toda a sorte de experiencias, o 
rewol ver Gérard, o mais simples, o mais barato 
e o mais solido de t.odos elles, foi o que apre
sentou melhor resultado na pratica; o que mos~ 
trou maior perfeição e regularidade no meca
nismo de suas peças, supportando a dBflagraç.!to 
das cargas as ruais fortes, sem risco algum para 
o atirador ; o que, finalmente offereceu maior 
faéilidade de manejo em todas as circumstan
eias e posições possíveis ; nã:o póde de modo 
algum deixar de apontal~o como o mais propt•io 
para ser adoptado no exercito, por isso que 
reune em si tod:;.s as qualidades essenciaes de 
uma boa arma de defesa e de ataque, aconse-
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lhando, entretanto, para evitar os accidcntes 
que são communs aos rewolvers de ;percussão 
central, a engenhosa disposição cons1gnada no 
Spirlet, por meio da qual o cão ó obrigado a vir 
collocar-se no _dento do segurança, cada ·vez 
que ó pr8ciso abrir a arma para carrAgar ou 
ex.trah1r os cartuchos do eylindro, modificação 
simplos e exequível, ~:or ser dependenttl ape
nas da fórma e:x.t':lrior ilo élo central da char
neira. 

Sala das sessões, em 28 de Outobr·o de 1874. 
(Assignados)- D1·. Antonio José do AmaraZ, 
tenente coroncl.-Jo.sé Pereira dq. Graça Ju
nior, capi.ttto de estado maior de artillw.ria.
Conf'ere.-0 capitão, Francisco José Teixeira 
Junior, secret<~.rio. 

DOCUMENTO N. 2 

Cópia n. 9.-Liege, 7 de Dezembro de 1881. 

Illm. e Exm. Sr.-Est.e tem por fim especial 
trat:.tr da encommend!'l. dos rGwolvera do sys
tema Mauser, sendo um de extractor automa
tico e outro de vareta, de que fui encarregado 
por aviso de 6 de Setembro findo. 

Sei que a coi:nmiaStto de nlãlhbramentoii do 
material de guerra, encarregada de estudar 
os dous cit.ados rewolvers,não póde,pol" falta ab
soluta de tempo, fazer todas as experi.encias q,ue 
se tornavam necessarias para firmar um ju1zo 
seguro sobre taes armas; apreciou apenas duas 
de sua.s qualidades balisticas-precisão de tiro 
e tendo da. trajectoria.-coml!arando-as com as 
do rewolver Gérard, g.ue 1 dr~l.~:uxo dest,:s pontos 
de vistll., foi jo.lgado mf~rior, segundo as expe
riencias feit.a.S na escola geral de tiro do Campo 
Grandei não podendo a mesma commís.do con ... 
tinúar seus estudos,por lhe faltar nii:o só tempo, 
e, mais ainda~ a muniçffo sufficiente para os 
di tua rewolvers, tendo entretanto feito ouLras 
taes, como fossem dar alguns tiros no arsenal 
de guerra, e tomar conhecimento da solidez e 
numero das peças de que ellei se compunham: 
tal foi este o parecAr apresentado pela 2a secção. 

Do referido estudo, feito compa.rativamen·te 
com o rewolver Gérard, resultou ter a commis
slio de melhoramentos opinado pela acquisiç"ã:O 
dos dous systemas de rewolver Mauser, um de 
calibre o,ro009(extra.ctor aut.omatico) pàra uso dos 
officiaea, ou~ro de calibro Om,0106 (de varota) 
para os nossos soldados de cavallaria ; aconse
lhando, porém, que a vareta fosse presa, e, 
ainda mais, q1le, a ser possivel, pudesse es~e 
ultimo roceber a ma.uiça:o da clavina YVin-
chester. -

As3lm, como encarregado de realizar a en
commenda de taes rewolvers, cumpria, antes de 
firmar o contrato, completar as expAriencias 
que, por car(mcia de tempo e de munição, dei
xamm de ser f~itas pela. citada c )mmissão, e M 
mesmo tompo, em observancla ás ordens ver
llaas de V. Ex., procurar conhecer, depois de 
aqui chegar na Europa, si não haveria algum 
outro systema do rcwolver superior aos es
colhidos. 

EfiedivamP-nto, assim proc-ecli nos dous sen'
tidos, sem que deixasse nesse interim d~ pôr 

em concurrencia a encommenda de que havia 
sido encarregado, no intuito de não perder 
tem r o. 

Depois de ter examinado minuciosamente 
cerca .te 16 syo;;temas de rewolvers. un.s do ex· 
tractor automatico, outros de vareta, que me 
foram apreSlentado:; por diversos invf"ntores e 
fabricantes, alguns espontane.1ment~~, outros a 
meu pedido, encontrei um que, logo á primeira 
vist.a, me cau:sou imprassão agradavol e que me 
pareceu superior ao do systema Mauser; quero 
referir-m ~ao rewolvCJr de vareta do sy,..,tewa Na
gant, de tiro intei'mittente, principio adoptado 
pAla commissão de melhoramentos e que tam
b,.,m se vê rc;~alizado no rewolvor Mau .. ~er. 
Tratei, pois, de submettel-o, com o rewolver 
MausE'r, do mesmo genero, a experiencias com
parativas. 

Par.t tal fim alcancei permissão do director 
do Banco' de Provas, de Liege, e alli procedi ás 
citadas experiencb.s, em presenç(l. rio dito dire
ctor, do meu ajudante, capitão Lauriano, do ar
meiro da fabrica de armas da Conceição, e de 
mais um outro armeiro belga, que, duranto 
a minha. cllmmissiro passada, examinou o ar
mamento portatil, que foi remettilo para o 
Brazil. · 

O reaultado de taes experiencias, feitas 
cori:J. õs cita.J.os rewolvers,. sob o ponto de vista 
de sua resistencia, uma das qualidades princi
par>s de uma arma de guerra, consta da acta 
JUnta, que fiz lavrar e assignar pelas pessoas 
acima indicadas. . 

Pula leitura dessa acta, verá V. Ex. que o 
rewolver do systema Maut!ler naufragou com
pletamente, desde que foi submettido a uma 
prova, que commummente se faz, qua.ndo se 
tem em vista escolher uma arma de guerra, 
isto é, desde que foi coberto de pó ou de areia 
fina. caso este que ordinarianente se dá 1 quer 
no serviço de par., quer 1 e frequentemente, 
durante as marchas. 

Entretanto o rewolver Nagant resistiu per
feitamente a. essa prova, o qua era de esp9rar, 
por se achar todo o seu mecanismo convenien
temente resguarJado, o que n:lo acontece com_ 
o do rewolvcr Mauser, que apresenta. uma de 
suas peçae principaes- a móla em espiral
toda exposta á acção do t·~mpo e a outras causas 
que tendem a perturbar a sua marcha. 

Nã:o querendo exagerar as provas a que de
viam ser robmettidos os ditos rewolvers, lancei 
mão do incluso programma impresso, que foi 
organizado por uma commissã.o militar do mi
nisterio da guerra do governo belga, por occa
aião do concur.'Jo ultimamente aberto para a 
escolha de um rewolver para officiaPs. 

Pela leitura destG programma, '\'erá V. Ex. 
~UG eu segui, nas minhas experiencias, o que 
hnha sido feito por aquelb. commissão, dei .. 
xando, entretanto, de parte os estudos sobre os 
atreitos balisticos do rewolver Mauser, não só 
porque já alg-uns delles haviam sido realizados 
pela commisstto de melhoramen.tos, eomo tam .. 
bem porque não poderiam, por melhores que 
fossem os resultalos, constituir uma vantagem 
tal, que :fizesse esquecer o grave inconveniente 
que apresentou o mesmo rewolvcr, e que só 
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po-r isso devJ ser considGrado fúr.~ da cla8se de 
uma arma de guerra. 

Na yerd.lde, ninguem po lerá admiltir que 
um rewolver, pelo facto de possuir c0rtas van
tagens balisticas, n!l;o muito superiores ás de 
outros, sej::t. ado,Pt tdo cm um exercito, muito 
.embora não resista ao sorviço a. qu<1 é desti
nado. 

Qu0m possuis'>e um tal Nwolver deveria con· 
-sideru.r-se desarmctdo. 

Não menos imporbnte é a r1uestf!o do enorme 
!'ecúo que rtpl'esenta o rewolver Mau'ior. Pola 
citada act\ V•3r:i V. Ex. o qtl:tnto ellese tornou 
notavel, do que resulta uma pontaria incerta, 
desde que se atirat' com a arma-a bra.ço livre. 

Neste ponto nada ha de contr:.ldictorio rnLre 
o q 11e aqui se passou, e obteve a 2"- secção da 
commisslto d0 mnlhOl'amonto -·, por isso que, 
para. taea estudos, acrviu-se ash rla arma. presa 
em uma esta ti va, nffo poõon1lo desta Hortc apre~ 
ciaL" o seu re~úo, nem t:Io ponco as SU'lS con
seqnencbs: é isto devido, não só à qualidad0 e 
quantidado da caJ·ga de polvor:t, como princi
palmente .1. pouca inclimção que h presenta o 
pnnho ou couce da arma. A viole~cia do tiro 
foi tal que, no 2°, o ail.nol da v:rrelá partiu-se, 
lançando-a par.1longc do o.tirador. 

A difft.o"renç1. rlo peso para m:1.is, que se nota 
no rewolver Nngant sobL·c o Mauser doa:lppa.
recerá certament~, Lbsde guo1 ae fizer o cano da
quello do mesmo compr1monto ~ue o deste, 
porqu:'l.lltO tOul-SO do C.Ol.'tar Qm,Q22, no I."CWOl

ver Nag-ant. 
As estrias inclinn.das, qua se noto.m no exte

rior do cylindro do rewolvcl.' 1\huser, e qüe.so
gundo o invrmto1·, caracterizam o seu "yste:ua, 
J?Or ser uma idéa intr.:•iro.mcn to nova (o que não 
o exacto, pois tenho ~01 meu p')Õ·'r nm folheto 
impresso em 1873, tratando sol>I"e armas de 
c3.ça, e no qual se võ, mais ou mnnos,cstn. mes
mo. idéo.), p;1.r,1cendo á primeira yisb um:J. van
taóem, pch suppresslo qno resulta. do-, d•.!Dtes 
do mesmo cylinõro, trazem o grave inconve
niente, notado nas e:tpori~nc:as, como so vê 
da citada acta, qual o de lançar a areb. no 
aloj::l.mcnto dC~- mó la real, durant3 a rot.'l.ção do 
dito l'ylindro; expost!l., eomo se acha, :l. ::J.cção 
do tempo, acabará por servir de deposito, não 
só ao pó, como :l. feL·rugem, qu~ facílment 1 se 
desenvolve cm nosso clima sobre peças metal
licas. 

Cumpro-me declarar que, não porlen.i.o fa.:.\cr 
as ml'lsmas expel'ienchs de tit•o com o rewol
ver Mauset• do c. 0, 11100'1) (extt•MtOL' automatico, 
d 'atinado aos officiaos),e por nfto ter conseguido 
obter a respectiva munição, limitei-me apr>nas 
a faz('r uma nnica oxporionc:a, isto é, lanç:ll-o 
sobre a areia, como hosio. feito com o outro. 
D~pois fl0!>ta oper.1.\ão, tornou-se, como no pri
múro, impossiyel armar~se o cão, o nem e1"a 
de esperar outro resultado, vi;:~to 11 ue :lm.Uos sa:o 
fulidadvs 110 rnee~mo principio, convindo notar 
que, tanto neste como naqu~lle, oUser\·ou-a:c, 

·depois de desmontados, quo mui pouca C']Ua.nti
dad•J de areia cxistiõ:J. ontt'e as p1'1ça~ do sou me
canismo; entt•ct 1.nto essa p:Jqu_•na qttantidad8 
íoi basbnlo rara. inntilisa:- temporaria.monte 
ambos os rewolvors, o que pr.wa o incom·r.niente 
do omprego do uma mola real em espiral, com-

.. ,..;__.,,_ 

pl•damento descob<Jrt.a, como se vê nas citadas 
armas ; esta mola teu l8 pelo serviço a p"~rder 
com facilidade a elasticidaJe quo primitiva
mente possuia, como jó. se obserya no rewolver 
de ya.reta. 

O rewoh·Gr Nagant, qurJ f0f aubmettido ils 
citadas experiencia», foi o mesmo escolhido pela 
commisaão militar belga, excepto quanto ao 
seu movimento que, em vez de ser continuo, é 
agora intci·mittente; procurei ao;sim r,:speitar 
o principio adoptado pela commissão de melho~ 
ra•nentos. 

Este rewolver, fican -lo mais simple<J com 
essa mo·lifiea1;ão, tt·ouxe sobre aqueUe a dimi
nuiçâ:o de duas pe\as, ficando com mrmoa duas, 
compar:\tivamento com o Mau~er, não obstante 
tr,\Zer a va.retn. presa, segundo tambem o pare
cer da mesma eommissão. 

Já llv.J occasiti:o d3 _examina!' o rowolver ui· 
~imamentc adopta.olo no ex.er_cito :ülemão; seu 
mecanismo é complicado, traz vareto. solta, seu 
movimento é intermittonte, mo.s o cylindro não 
differo dos quo são até hoj;J conh··cirlos, isto é, 
n:lo tr.u as estrias que se notC~.m nos dos rewol
vcra Mauser. 

Por que não quiz o governo allemão adoptar 
o rewolv •r 1\lauser, tendo entretantCJ adopt:1do 
o seu fuzil1 

Estn pergunta fiz ao proprio Maus·~r com 
quem já convel.'sei; declàrou~me ollo que hayia 
che!:;-ado tarde para o concurso que foi abeJ."to, 
pelo seu gorcl'no; entretanto, tenho em meu 
poler a data em gue a'1u"lle rewolvor foi privi~ 
1JgiaJo na Belgte[l. (em 23 de Março de 1878). 

Não posso crer que j_á naquella época o go
v.''rno allomão nilo qu1zesso aceitar mais ne
nhum l.'ewolver para seu concurso, tanto mais· 
'luanto era ap-resentado pelo inventol.' d-J Seu 
fuzil. 

Ma use r, logo que chegou a Li.Elge, protnetteu
me provar, com documentos officiaes, a verdade 
da sua re~posta ; m l.S s.tú ã lWB:::;enti) dD.ta n:Io 
O f11Z. 

Examinei tambem o rcwolver Lebean, que, 
segundo so yà do impresso junto, foi. o unico 
quo acompanhou o de Na.gant até (luasi ao fim 
das experi1mcia"l fui ta'! pela commissão militar 
belga. Como era. de movimento continuo, pedi 
ao dito inventor que m-1 pr,.,parasso um outro do 
moYiml')nto int•rmi.ttenLe, com C"amara apro
priada para receber o cartuch0 da clavinu. \Vin
cheater; lugo que esteja prompto irei aubmet~ 
tel-o a e-xporiGncias. 

No mesmo sontido dirigi-me' ao fabricante 
FI"ancottc, inventor tambem Je um rewolver. 

Assim po!s daqui a alguns dias terei mais 
dous rowolvers, nas c1ndições indicadas pela 
com missão de melhoramentos, isto é, de simple:;; 
mo,•imento de vareta presa e poden1lo usar da 
mesma munição da nossa clavina \Vinchestr:Jr ; 
o de Nagant ficará nas mesmas condi~·ões, para 
o que está ellc preparando a camat·a do 1'12l'\YOlver 
que serviu na.s cit:tdas cxperiencias. 

Pa.;;sarei agora a tratar d,o rewoh'•'r de ex~ 
tractor automatico, caliGrJ. Qrn,QOIJ, 1lestinado 
aos officis.es. 

Não convindo, pelas razões acima apontadas, 
quCl o rewolver Mauser seja o escolhido, tratei 
de procurar outro que o substitui::)se, o devo 

.. 
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confessar a V. Ex. que ató o prGsente, do tan-1 
tos que tenho examinado, nenhum se mostra 
suporior no do syatoma Gór<:rd. ·~ 

Bom avisa la andou a ox.twct~ comm1s~:to d·3 
melhoramentos quando, dep(lis d,J demorados 
estudos, oconselhou ao governo imperi~l a 
adopo;ão do dito rewolver para uso do:~ offic1aes, 
pelo fltle o ministerío da guerra, em aviso dJ 6 
de Fevereiro d,; 1875, me ordenou a compra de 
100, remc~Londo-mo por osso. occasião a cóph. 
junta. do pa.ret•or apresentado J?P.b. _3a secção, a 
qual, por haver conserva.lo a.te bO,]C, apre.o;so
me em romeLter a V. Ex. 

Convencido, poi", do f!Ueorowolver Górard 
ó superior a todos quantos se têm apresentado 
até hoje, em seu gencro, tr.ttel d~ cntenJ.or-nie 
com o fabricante que havia fornecido, em 1875, 
os 100 constantes do citado o.viso; e tenho a 
satisfa\•ão de declarai' a V. Ex. quo eU e .os tá 
disposto a faLl'icar os 1.500 no prazo d;} c;mco 
mezes e com umà roduc .... ão d..c 2 fra. sobre o 
prer'O dos da oncommend~ de 1875, ist.1 ó, por 
42 frs., entretanto que pelo rewolvcr MamF.:r 
(na hypoL1H•se qua ello conviesse) _o menor 
preço qu~ rude obter foi o de 50 flos., sem con
tar com o que pod{'rá exigir o inventor por seu 
privilegio n::~. Belgica, o qual aão ser.i menos 
de 5 fr~.; ficaria, pois, cado. rewolver Mauser, 
do extractor automatico, por- 65 frs., preço 
excessivamente_ elevado, quando ó certo po
der-se obter um outro notavelm~nt_~ Bupet•ior 
por 42 frs. 

Esta differcnça do ]1reço resulLa por um 
laJo de não ser conhecido neste paiz o rewol
ver Mauser, e por conseguinte os faLricantcs 
sl!lrem obrigados a prepa1"ar-~,:e para uma 
fabricaç'!o dr p·~ças inteiramente novas, c por 
outro osta.r o fabricante do rewolver Gérard 
já. prerarado pnra qu:~.lquer encommcnda desta 
arma. 

Para não duixar de dizer toda a verdade a 
V. Ex., cumpre-me accroscentar que d~sta en
commenda de rowolvor.-:~ Mauser, que me foi 
ordenada por V. Ex., mais de um individuo 
quer della fruir um certo beneficio, entrando 
neste numero um allcm.!Io, fabricante de armas 
bra.nc~s, de Solingen, chamado Co~fel, p~Io 
facto de haver introluzido no Brazt aqueU8 
systema, representado nos dous Nwolvers g_ue 
serviram no.s experiencias feitas pela commLS
sil:o de m"lhoramentos, c que1 por elle remet
tidos au coron~l dil'Getor ào n.rsenfl.l de guorra. 
da côrte, foram por este, na melhor Loa fã, 
apresentados. 

Pelos 3.000 rewolvers Mauser, de vJ.reta, des-
tinadoH aos nossos sold<ldos Je cavallaria, o me
nor pr~ço que Lenho receUido atd hoje é o de 55 
francos cada um, não porlnndo a 0ncommenda 
ficar concluida em menos de nove mezes. Sup
pondo que Mauser exija do fa.hricanle cincO 
francos por catla arma, como ó provavel, em 
virtude do privilegio ti1•ado na Belgica, cala 
rewolver custará 60 francos, entretanto que Na.
gant podo pelo seu rewolvcr, realiza.ndo a cn· 
commenda. no mesmo prazo, 57 francos. 

O fabricante Leboaa já. me declarou que, 
caso seja adoptado o seu rewolver com as modi
:ficaçõos pol' mim indicadas, poderá · fãQricar os 
3.000 no prazo tambom de nove mezes, a 50 

francos por arma. Es.pero o resulturlo du _ex
pericncbs para emittir o meu ju1zo acerca desta 
arma. 

Resumindo, pois, tudo quanto fica exposto, .!'6 

conclue : 
1. 0 Que os dous systemas de rcwolvers .1\Ia.u

ser não convem .serGm adoptados p::wa uso dos 
nossos soldaJos o officiaes, em vista dos maus 
resultados ohtidos na experioneia a que fo1•am 
sul.Jmettilos ncsto.. cidade, reunido ao clcv::~.do 
prP~o por qne ficará cada um. 

2. 0 Quo até à presentu data o rewolrer Na
gant, do vareta, d,~ movimento intermitt<mto
(dovonJo tr...tb:;..lhar com a mesma munição da 
noBsa clM·ina \V inches ter) e o que mais con
vem para uso dos nossos soldadoc:. 

3.o Que o Gérard (extractor ttUtomatico), 
tendo até hoje sustentado sua superioridade 
sobre todos do me,mo genero, devo, sem receio 
algum, ser o escolhido para os nossr1.s oftlciaes, 
por ficar, alem disso, por pre~o e'Ieessivamente 
modico. 

Creio quo, à vista do que deixo dito, a illus
Lrada commissão de melhoramentos não hesitará. 
em acompanhar esta minha opinião, ficando 
destn sorte prejudicada a ordom de V. Ex., o:s:a
rada em aviso do 6 de Setembro ultimo, relati
vamente á oncommen .la dos rewolvcrs Mauser; 
convindo, entretanto, gue V. Ex. mo autol'ize 
a deixat• de lado o ro\volver Nagant, caso se 
mostro inferior a qualquer dos dous (Lobean e 
Frv.ncotte), que têm de ser ainda experimen
tados nas mesmas conlições em que aquelle já 
O fui. 

Em ponP.OS dias ficará prompto um modelo do 
rewolver Nagant, para ser romettido a V. Ex. 
e poder assim a commissão de melhoru.mentos 
verificar, si lho approuver, a verdade do que 
aqui se passou. Remetterui velo mesmo vapor, 
si o puder conseguir, alguns cartuchos intei
riços, que servirão, não só para n dito rewolver, 
como tambem para a clavina 'Vinchostor que 
possui mos. Esta munição está sendo feita por 
utu dos fabriccmtes da Belgica, chamado Fusnot, 
que melhor trabalha nesta especie de car~ 
tuchoa. 

Sinto quo todos estus estudos teuham feito 
demorar a realização da encommenda de rewol~ 
vers; mas não podia doixardo proc•:der de outro 
mo,Jo, estando intimamente convencido de que 
o governo imperial, com a acqubiçâ:o dos re
wolv8rs I\1Iaua0r, tn•ia uma grande despeza, 
em proveito apP.Ua~ do fabricante e do inyentot• 
daquelle systema, ficando os nossos soldaU.os 
completamente desarmados. 

Para turminar o presente, direi a V. E:s:. que 
a inclusa acta deixa de ir assignada pelo di· 
rector do D::~.nco do P1•oyas, embora este tivesse 
assistido ás citadas exp1Jriencias, pela razão por 
elle expendUa na carta que me dirigiu e que 
em original tenho a honra do passar às mãos 
de V. Ex. Esta declaração foi-me feita á ultima 
hora, por occasião de lhe enviar a acta já re
digida para elle assignar, por ou ignorar a 
decis!to tomada pela commi<>são administrativa 
do dito Banco, dosde 27 tio Outubro de 1880. 

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e E::rm. Sr. 
conselheiro Dr. Franklin Amarico de Mene.zee 
Daria, muito digno ministro o secretario de 
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EstaJo dos negocias da guerra.-0 cavitão 
Antonio Ft·ancisco Duarte. 

DOCUMENTO N. 3 

Cóp:a.-Résultü des es 4ais da tir compa
ratifs qui ont eu lieu la 1•',. Décembre 1881, à 
10 haures du matin au .bJ.uc d'épreuves d8S 
armes à feu à Liêgc; en prflsence de Monsieur 
la capitaine d:;, 1\itaL-major d'artillerie du 
BrésilA. F. Dllarte, do Monsieur lo capítaine 
Lauriano do Nasciffi 'nto, du contrôleur- brési
lien Augusta Teixeira, ilu cóntrôleur belga 
Boilcau et de Monsier Alph. Polain, directrJUr 
du bane d'épreuves. 

Les essais ont port6 sur le rewolver Nagant 
à mouvcment iutermittont et l.t. baguette ot sur 
la rówolvcr Mauser, également à mouvemA_nt 
intermittent et a baguette, tous deux: à per
ensaiou centrale. 

Diu~eiision principale des revol~er·a soumis 
d l'essai 

RJvol1.'CI' Nagant : 
Longueur toLale..... . • • •.. o .• o o •• 

:. du canon .... o •••••• o o o o. 
11> du bu.rillet ..• o o •••• o ••••• 

Réu::oh•er Mauser·: 
Longueur tot.:Lle ..•.. u •••••••••••• 

,. du canon ........••.•.•.• 
,. du ba.rlllet ....•.....••.•. 

Différence en.tre los_ çanons du Na-
ga.n~ et du Mo.user, .... , ....... . 

orn, 293 
Om 165 
o~:o360 

Om, 280 
Qm, 143 
Qm.0385 

Qm, 022 

Poids des revolvcrs soumis à Z'cssai 

Revolver Nagant .......••..... 
Rê volver Mauaer o ••••••••••••• 

Difl'órence de poids entre les deux 
révolvers ...•.•. o ........... . 

!k,670 ges. 
1k,575 ., 

o ,005 • 

.Jf unitions cmplsiJes pour l'essai 

Cartouche Eloy Brothe1·s n_. 44-100. 
Cartouche Mauser Cal. Om,010ô, provenant 

de la fabrique de l\:Iessieurs Mauser fréres & 
Comp., á. Oberndorf (W urt~mberg). 

Charge des ca.·ttouches emploiees pot"r l'essai 

C t h ]\[ ! poudro... i gr. 543 
ar ouc e auser ..• , plomb. . • . 15 grs. 6 

Ca 1 h El { poudro... 1 gr. 300 
r ou c 6 ey · · • · • · plomb.. . i6 grs, 1 

N. B.. La. poudre de la cartouche Mauser est 
p1us fine que cello de la cartouche Eley. 

Essai de tir· 

On a d'abord tiró 24 coups avec chaque ré~ 
volver, en employant los cartouchea Eley pour 
le Nagant et les cartouche::~ Mauser pour le 
revolver Mauaer. -

Les a.morces de plusieurs eartouches Eley 
ont sautó eL des fuite2 de gas furcn~ consta.tées 
antour de cha•!ue amorce Eley. 

Les cartouches Ma.user ne donneren~ pas 
lieu à ee.s inconvénient.s. 

Le recnl étút tràa violent a\'ec li! Maus_er, ii 
ótait impossible de pointer. 

La recul étaH beaucoup moina sensible avec 
le Nagant. 

Rirm de particuli.er ne fut remttrqué dans le 
révolvor Nagant qui reste p.ufaitoment in
tacto 

Quant au révolver Mauser, au 2mc collp, 
l'anneau qui maintient la' ba.guette a la bro
che se bl'lsa et la baguette fut proj·:~tée en 
avant. 

On til'a. ensuite 6 coups avec chaque ré
volver, enemployant les cal'tJuches Eley pour 
le Mauser et des cartouches Mauser pou-r le 
Nagant. 

11 ne se pi'oduisit rien dG particulier, sauf 
qu'une amorce Eley sauta. 

DJmontage des r·d-volvers 

On procérla. ensuito au démontage das deux 
rêwolvers, en se restr.:úgnant aux piàces dont 
le nettoyage de l'arme néceasitait le démon
tageo 

Cette opGration a'elfectua plus facilement et 
avcc beaucoup moina âe temps pour l•l Nagant 
que pour la Mausero 

Le.s fuites de gaz: à l'intóL·ieur de la platine 
dos deux rêvolvera n'étaien.t pas apprê
eiables. 

Ti r avec caJ·touches en~ailld.::s 

On chaL·gea ensuite las 2 révolvers a.vec 
dos cartouches forLement entailléoa en 4 cótés 
diffórent::~ et diamétraloment opposés. , 

Les 6 cartouches ayant été introduites en
semble dans I e carillet du _ré volver Mauser, 
i1 y 0ut communication de feu entre la 3me 
cartouche placée en regard da c;,non et la 
4mo cartuche se trouvant en face de Ia por
tiàre. Par suite de la déflagation de cetto der-a. 
ni8re cartouche, la cagt.iére fut brusqucment 
ou verte, sana se case:rr cependant. 

A' part cet incident, lo Mauser so comporta 
parfaitement. 

Afin d'éviter le renouvelloment de cet acci
dent, chaque' cartouche entaillóe fut introduite 
sêparément dana le carillet du Nagant. 

A prós lo 3mo Coup. la portiàre de ce der
nior révolver fut trouvée ouvorte. L'inspAction 
de !'arme à C:) momont íH découvril' que 
l'une des p:lrties enta.illees de la cartouche se 
trouvait précisement du coté de la portiêre ; la 
fuite de gaz: provenant du bt'is de la cartouche 
à cette entaille a donc probablement pt'OVO-JUé 
l'ouverture de la portiêre.-Cet incorivénient 
no se reproduisit ·plu.a aux 4me, 5mc, etc. 6me 
coups. 

SectJndc ddmontagc 

Le second démontage, auquel on p-rocéda en 
suite, fut opéré tt·às facilement pour le Nagant, 
mais fut réla.tivemeu~ difficile pour 1·~ Mau
ser. 

L'encraasement des platines d<~s deu:x. révol
vers óta.it pau important et n'ava.H en tout cas 
nullement nui á leur functionnement. 
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Epí"cuve (lnale 

Pour clôturer los expéricncos, 1'1S deux rê
volvera düment romont~s, furent pt•ojelés 
dans un tas de sablo iin eL recuuv0rts de ce 
dernier pen !ant qnclgu~s in.sLa.nts, 

On los secou:::~. ensuLt.·, ou introduisü des car
toucLeE dana la c:;~.rillet ,_ t on vouluL recom
mencor le ti-r. 

Cette opération pnt s'efl'ectuOi· facilem 'nt 
avec lo Nagant, mais elle deúnt ix:apossihle 
pour lo 1\hus.er qui ne fonctionnait plns : Ie 
sable 9.ui s'était intt·oduit dans lG grand ressort 
k boudm ot dana los autres pieces du móca
nismo, empéc.hant lo mouvenwnt Ju curillel. 

H fut cousLató quo les rayures pro.tiquées à 
l'exteriour du,_ barrillot du Mau ser avaient ponr 
effet Je ramener pendant le mouvement de ro-: 
tatiou lo s.1Lle y contenu tlans lo logoment du 
g1·and rcssort, a boudin. 

3mo démonta.ge des rdvoloers 

Le dómonLll.go 'i ui :mivit iw.médiatemont lo 
tir décélo. la pr6senco de trBa~peu (h" snble cl:.u1s 
les piéces du mócanism!:1 des d mx I'dvolvors. 

Les soussignés dedaront avoi1• asais tá ll. t011 to~ 
les plwses des assais relatéot:~ plns ha1Lt et ils 
en certifien~ la compléte exactituJe. 

(Signó). Le capitaine A. F. Duarte.-Le 
capitaine Lauriano d1 Nascimento. -.-Au· 
gusto Te·cce·ra.-Jos. Boileau. 

DOCUMENTO N. 4 

Oopie.-Ré~Jolver Gdraril 

Le rdvolver Górard ~st b. canon et tamLour 
montes sur bi'ocho-mére mobile et b:1sculant a 
charniCre sur un pivot fh.é à la partie anté
rieurc de la table l'v.ffU.t. 

L:1 parHe infôrioure du canon se prolonge 
au delh. du cylindre. roub.nt eL s'accroche au 
dessua d·~ h culóc de l':.tfl\lt, b. l'aide d'un lcvler 
à pôdale r\ui traverso toute la. partia aupêrieure 
de la C>l ée et qui Lend Loujours à. se lcver, 
sollicitó par un re~sort placó dn cõté dt•oit do 
!'armo. 

Sous lo prolongement Uu canon et juste a•l
dessus du Ieder 11 pndale, 1·égne nne rainure 
dana bquclle lo bvier_ s'cngage profondément 
et garantit :~insi une liaison oxccssivemen& 
simplo ct solide des deux parL[es oss:Gnticlles 
de l'u.rmo. 

Le chiEm, en po:rcutant sur la cartoudw, as
sure complétemront h ferrueture, en cc sena 
quo lu. pointc per~utrice ,.,n Lravel'sant la culéo 
oOlige le levicr SOU3 leque! ello glis'le à r.:mon~ 
ter et,h. ponett•er jusq'au foud de l'oncoche, ai
tuéo sous le prolongement du canoa. 

lindre Uasculent sur leur phrot ot mettcnt eu 
fo!lclion un pui:ssant extracteur qui projefte au 
Iom eL simultanement les six: douille.:~ des car~ 
touches tirée.-;. Ce résultat est obtonu à l'aide 
d'un leúer diasimuló dan::3 lo t.alon situó SE:lUB 
lo3 tonnerre du canon, et dont l'extrámitó agit 
sur la tige de l'ox:tracteur, Iorsque le cn.non 
baaculo, aua~üót les carlouch':'s expulsécs de 
leurs logementa, on releve légérement 1~ bout 
du canon, et alors seulewent l'ex.tL'adour l'St 

ramené dans sa position primitivu par la tra
ction tl'un rcssort à boudin dout sa tigo est en
roulãe. 

Ce révolvei' ost d'une rare é16ganco de forme, 
n'ayant aucun Lout tlo'3 tige qui tuanifeste sa 
présenro à 1 '(l:I.tÓI'ieur sous le canon, ni au~ 
cune saillie disgracieuse õ. la culêe. 

La faUdca.tion n'cxige que les soins ordi
naircs à, donner aux: armos de co genro, de 
sorte quo l·1 prix de revient en est U, la portée 
de toua les amateurs qui s'empresseront de ce 
donnet• cot cxc·:llent réwolver. 

Le m'lniemont en ost aisô et los soins que 
son entrotien necessita se reduisent U, ceux 
que toutes los armClS ex.igent pout· être conser
vées en Uon état. 

L3 ré volver GerarJ est solidemont ét:lbli e~ 
bien ex~culé; on pout lo recom.mandei' en toute 
confiance ú l'at~ention Ues fabricants d'armes 
et dos am<1tours qui on apprócicront .a.isémone 
le~ e::rcellcmtes qualités d~ tir, ainsi qui Ies 
u.uti'es avanta.ges que son maniement simple et 
facile l·'Ul' rêrelera. 

La bonn1 opinou que j'avais conçue du ró
volver Ger.1rd vient d'etre confi··ruée par le 
rappnrt .·miv~mt qu1) l'inventeur a reçu dernié
rr~mnnt. 

Inspection des armes de &'uerre à Liége.
Annexe A b. depêd1e minif>te1·ielle du 22 Juin 
187:2.-3ma divisiou, n. 6013. 

RJsumê du rapport sur l'essai du J'é?;olver 
prrJsenté par le sieur GJra!'d, (ab1·icant 
d' armes, à lüJge 

Lo Lir s'cst fait en prCsence do l'inventeur, 
qui a fourni l'arme et une eerta.ine quantitô de 
cartouehes. 

On a Liré avcc cea cartouches quatre salves 
nó ; de six coups chacune. 

Le mócanismo du révolver a bien fonction
l'c:s:traction s'est op.érée facilemont. 

On a tiró ensuite une salvo de six coups avec 
dos cartouchos de la manufacture. 

On a. óprouvci ulle assez grande difficulté pour 
arrner le chien au moycn de la détente ; mais 
l'e:s:t:."action a óté fa.cile. 

La fermeturo du systàme a ót6 effoctive ct ne 
s'est pas dérangóe pend:lnt le til' de cinq salvos. 

Pu ui' e::rtt>ait.-Le major directeur â la 3me 
division Uu dóp~wtement de la guerra (signé), 
A. Yicaise. 

Il y a rlonc 1:1 une Jouble systómc de f·Jrme~ 
ture qui mórit·1 d'être signalé et •1ui fol'ait 
seu! la. vogue de l'armo à b.quellc ii nst appli
quã, si d'autres avantages nu ~i tJ•ouvaicnt on- , 
cor•1 réunis. I A Jl G'. d 'b · d' I Pour ouvril" l'arme il fo.uL am.ener le chien au • · erJr ! ,a ~-'~a.nt . armes, -, 
premier cran, de rnaniêl'o à. dógagcr l•} 1 vier Hon.gree d ltége 
de fermeturu; puis appuy,.,r du pl)ll<~O de la.main 

l'ue 

droite sur le bout tl·~ la pódnle pl1cóo au fianc j Les expériences ont é tO faites d'aborJ 
gauche de la culóe. Alora, le eanon ct le cy~ das cartouehes du systeme br0vété, de 

v. I. 19 

avec 
Mr. 
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Tusnot, pour lo caliLre Qm.,OQ(), avec une 
cha.rge d'un grammo de pondrEf :fino. Ces car
touches s J sont trtls bicn comportées ; elles 
étaiont, dci. reste, parfaitemr~nt appr:,prióes au 
calibre des chambres du barillot. 

Il n'cst pa~ surpr0nant qa'on faisant usage 
des cartouchcs Je b manufacture, qui n'etaient 
pas spél'!ialoment constl'Uitcs ponr les chambros 
d'u rOvolvcr es~ayó, on aiL óprouvé quolques 
difficultél:l à se servir de l'arme au mouvoment 
continu, car, pour pcm que les cartouches no 
pênétrent pa:'l suffisamtuent dan.; bs chambrcs, 
par suite de leur longueur ou du calibre trop 
fort de b bailo, ii est óvidont 11ue les culots 
frottoront conlr•J J,~ culúo de l'atfüt et ouraye
ront ain::;i ln. marchO facile du barillet. 11 n'y a 
que cetto circonstance qui puiaae motive~ l'"ob· 
servation consignéo au rappol"t trCs élogioux 
que h commission a fait du r6volvor Gérard. 

(Extrai~ d:J l'ouvrage intitulóo Nouvelles 
armes à fcu, par Mr. V. Libroulle.-1872.
Pag. 337.) 

DOCUMENTO N. 5 

CJpia.-Opinion du colonel IIalkin do l'état 
major dê l'artillorio bulge, C<Jncornent los ré
volvers prósentés par Mr. I~ c~<pit:.dne com
mandant Duarto, Ue l'ótat lllàjor do l'artillerie 
brôsilienno : 

Ces révolvers sont au nombre do 4, savoir: 
1.. B.êvvlV•!l' Na.gant, calibro 1Qmm,Q adopté 

poor la cavallerie bré::dlienn1}, 
2. Rtlvoh·or 1Llusor, ealiLro 10=,6 à ba ... 

guette inaép13nden te. 
3. Ré\•ol \'Cr Gérard, calibre gu:uu, 1 à mouvo~ 

ment eon.t.iuu el ex.tracteur autornatique à 
étoile, pour les otficiers de l'arrnóo hrésllionne. 

4:o Róvoh·er Mausor, calibre QmmO, à extra
cteur automatiquo, à. ótollo. 

Ils ont (.tó examinés sous le rapport : 
i(!. Do b soliditó e~ do la simplicité de.s lJià

ces du m~canisme, 
z.c D•J l.1. facilitú du dimontage et du re

montagc de.l'arroe. 
s.o Balistiqno ( justosse du tir, tension de la 

trajectuiro, vllosse initiale de la ballo, vitesse 
de rc.cul d•J !'arme ). 

Six coup ~ par arme ont é tU tir8,-:~ á chacune 
des distancas de 10, 20, 30, 40 et 50 mêtre::~. 

Le révolver Nagant es~ J,.., plns simple qu'on 
puisse imaginor ; toutes les piêr•os compoaant 
son mê.cttnisme, au nornbrG" do qnatrl3 seule· 
ment: 1•3 chien, la déton~e, h. harette et lo 
ressort sont solid•.~s. tres Lien agencóes ; Ieur 
foncLionuoment ne la.isse abs.)lumont rirm á do~ 
sirer, b plupart sont échangeablos entre les 
-di:fferent~:> révulvors. 

Le montago ot le dómontago de cette árme 
se font avcc la plus grando faeilitú ; sans lo 
moin.dre tâtonnomont ; ces op~ration~ pouvent 
être éxécJJtÓcs par Ie soldat lu moina inLelli
gent. 

L'armo e-,t parf&itoment bien en main, sa vi
tosse de roeu! n'est quG de 3m,03, la vitesse 
inítiale dG la hs.lle du poids de 13 grammes est 
de 242m,S9. 

Lo. tr.1jectoire de 1a bi~llo est ~res réguliêre, 
tr8s tendue á. tOUt('S les distancea. 

A 10 mêtL'es, ô balles découpent dana la 
cihle uno ouvcrture circulaire de Om,015 de 
diaruêtre. 

Lo révolver Mauser du mómo calibre, à baN 
guotte indL;penda.n~. est blen inférieur au pre-
mier sous tous los rapports. II n'a pd.&· h so
lidit(J voulue pour être tirê à b charge de 
1gr,58 avec baliu de 16gr., aprês 18 coups ti
r~~s au chevalet, la crosse m1jtallique dG cette 
arme s'eat COm!JlÓL·]menL dr~furméo d Iorsqu'un 
ouvrier três 1abilo a voulu la rodrosser, elle 
s'est briséo: · 

Le mecu.nisme d·~ cette arme e'lt trós com
pliquó: il est composé d'un granl nombre de 
potlLos piõces, dont la solidité est trõs dou
lousa. CL·S pi€c ~a et nu~atnment l'ax1 du b:1.rillct 
s'encrassent par lo tir, le monvoment do rota
tion devient tt·8s difficile, l'élasticité du ressort 
a !Joudin devient in·mffisante pour le produire. 

La poussiere et la rouille sGront en outra un 
obstacle à Ia marche de ce mecanismo. 

L1. l.uguette indépendante n'est pas admis
siLle pour un ré~·olvor, elltl peut S•1 dótaeker 
de l'tLrme, se pGrrlro, et l'enlüvemr:nt dos douil~ 
les aprês le tir est alors presqu'impossiLie.
Le changement afJporté par l'inventeur p0ur 
maintenir la baguotte sm· !'arme n'est pas effi. .. 
cacG; elle peut oncor·~ s'enlever à la main. 

La SUI't!trJ que porte cctle armo est inutile et 
même nuisible pour un ró"V"olve:r. 

Lo mont:lge eL lG demontage du róvolver 
Mausor, calibre 1Qnun,6, sont des opérations três 
difficiles, qui ne pouvent être.éxécutées que 
par de . .; armuri .. rs ou par des porsonnes tres 
ad:roitos e L tres intelligentes.- On no peut 
songer à. mettre uno armo w;mblablu entre las 
mains do la troupe. 

L:o~. vit·JEH~ de rccul de cette arme atteint 
4m,24, co qui prod11it un choe tr€s considérable 
sur b main et rend Ie tir tt•ês irregulior. La 
forn:;o do la crosse étant dófectueuse et ne s'ada-
ptant rns bieu au chevalet employé, ii a été 
impossiLle de dóduire une tra.joctoire rationAlle 
des tit·s ell'<.'ctués au:x di"'tances prCicit.~e.-1; les 
écarts entro les coups étaient trop grands, Ia 
tt'aj"ecLoire oLtenuo étaiL moini tendue que 
cet e du Nagant, co qui ne doit pas êtt·e, la vi .. 
tesse initiule de la ba.Ue 213Sm,85 et son. póids 
16 grfd.lllllO~ étant plus grands que pour le 
Nagant. 

Le ré~·olve:r Gérard cn.libro gmrn.,f adoptO pour 
Ies officiers de l'arrnéo brésilienne, est une arma 
ólôgante, h. mouvPment c1mtinu et à extracttllll" 
automatique à étoile, qui peut convenir pour 
les offi.ciers. 

Ce révolver est bien en m:lin, íi est superie~r 
à celui du syst8mG Mauser, calibre Ç)mm, tl 
ost moina compliguó qu"< ce derni .... r; la soliditá 
de:;; pie~es du me,~a.nismo est plua grande, le 
dómont.;age et le rómontage s'exécutent beau
coup plns facilement. Néammoins j'estiroe que 
cette arme e~t inféricure au Naga.nt., comme 
systómo. 

Je no suis· pas partisan dcs révoh·ers a.vec 
o:x:trn.cteur automatique, à étoilo, la charni8re 
e~ Ie ressort avec arrét qui maintient lo canon 
et le ba.rillet sur la earcasse sont les partiea 
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faibles do ee aystéme app1iqnó ógalement au 
révolver Mauser, calibro Qm,OQ'J. 

La vitc.~so initialo do la Ua1le ,,t h vitesse do 
recul do l'nrmc sont t'ojspectivomont pour le 
Gérard 181"\33 c Í'",7.-!, pou:r lo Maut>OL' 215=,29 
et 2m,57, a voe ,Jos bailo,.; do 8grs , O ot de iügrs, 3. 

Jusqu'à Ia. dista1wo de 50 mõtrJs, qtte l'on 
pent coi"isidéror commG plus 'JUC mu::imum ponr 
le tir d un rêvolver, la trajectiJirt:l du Gótard est 
tres tenJ.uo; le recul de l'al'me est Lràs íail>le 
et p~r 1mito lu tir h. la main tràs regulicr. 
Quant :1 lt lrajectoire do la l.mlle Ju révolver 
Mauser, C'alibre 9, ii a été impossiLlo de b 
determinar exo.ctem•nt: le chuvalot n'ótait pas 
apropriO pnur une crosse de cetlo forme (se .
blahle à collo Ju róvolver ealiLra 10,,.11116) le.s 
coup~ da.ns la eible ótaient Jêpoe.ós tl'êS ir
regulii~r.·ment. 

Liege, le 21 de Setembre do 1882.-(Signó.
Le colono! J'artilloric, A. Halhin. 

Motivou e.- ta carta. nov::~. pnblic:1çã"ci no Dia1·io 
Olficial de O do Janeiro desto anno, a qual 
passo a ler ~ 

-« A prnpnsito da carta dirigida o.o senador 
Correiu. pelo capitão Antonio Fran~isco Duarte, 
publica1la neste jornal em iS do Novembl'o do 
anno pro:dmo p!l.ssado, a commiss:!o do malho~ 
ramontos do rnateriu.l de guerra oífnreceu á 
consideração do Sr. ministro os docum:ntoi 
a.b:.ti:s:.o transcriptos, procedidos dJ. seguinto ex
posiç!'ío: 

Sendo con!'lultada por 8; Ex. o Sr. Visconde 
de Pelo tas, ent:to ministro da guerra, ãcerca do 
systen:.a de armamento fJ.UO se deveria adoptar 
para. o exercito, a commissão, tNJ.tando das 
armas portnteis em sessrto de 1° de DeZ•3mbro 
de 1880, declarou que pr1.rec.i~~lhe não lu ver 
razlo para ab:mdonar por cm~UMHo o rewol
ver Gór:ud, adopt:l!lo p••la extmeta eommissão 
de melhoramentos do mate1·ial do exercito, de 
cujo systero~ se cornpra:ram na Europa,om 1875, 
:100, que foram distribuidos ás escolas mililares 
e a offit'io.ea, qu:mdo empregvlos em certas 
comroissõos nas fronteiras e no in tcrior do 
paiz. . 

Em vir tu le da urgencin., exigida, foi lnvo.da 
a uommissa:o a assim aconselhar o governo, mais 
pelo f:1cto do ter aquollo rewolver merecido 
a approvaçilo da mencionada o extincta com
missão de rlPolhoramentos,qun em par." cor a pro
sentado em 24 de Outubro de 1:::174 o preferira 
aos dos syslemas Spirl!lt, Gabnd f' Tackels,quo 
experimental'a, do quo por e-s:pericmcias pro
prias ou feitas continuamente na escola de tiro 
do Càmpo Grande, em cujos mapprt'\ rem8tti los 
mensalmen~o ao commando goral de artilhario. 
e de que tem sciencia a commissUo, nfl:o consta 
at~ hoje senão um ou outro e-x.er!;icio foüu 
pelos alumuos com rewolvers do dlfftJrcntes 
syst, •mas, som a opinift:o dos instt•uctores sobre 
as vant,\gens ou inconvenionLcs das armas Cm
prega.da.s. 

E tanto não estava convencid11. ~"&b commh:
são da excollencia do rewolver Gérard como 
arma de guerra, que limitou-se a declarar que 
nl!:o havia. motivo para abandonal-o por .,m .. 
quanto, isto ó, ató que apparecMso entre nós 
um outro rewolver dotaç!o de qualidades supo~ 
riores. 

Não havia, portanto, a commissito nem pra~ 
conisado nem considoraolo o rewulv-·r Gêrard 
como a arm1. mais pr>rf.úLa do seu genero. 

Nove mezes depoi'l, ordenan S. Ex. o Sr. 
ministro dJ. guerra. (eonsGlheiro Dorio.), Gm. 

aviso de 2 do Setembro de 18tH, que a commis~ 
são examinnss~, procedendo com nrgoncia ãs 
noc-'ssarias e::tperiencias, doUs rewnlvers do 
systema MaURer, e remetlesse á secrei:aria de 
est.aão o seu parecer a serocllu:mto respeib. 

Cumprindo a ordem de S. E.x:. o Sr. mere
chal pro~sidente interino, a 2a secç.:ro occupou-se. 
immcdiat.lmcnt) do f'Xame e ensaios dos dous 
rewolvors, julgando que, em virtude do parecer 
J.0 1 de Dezembro do 1880, ora indispon.::;avel 
eubmetter ás mesmas provas simuh tiF'ámonte 
o rowolver GBrard, para comparar entr8 si os 
re:o.ultados obtidos com um o outro systorua de 
armo.. 

Findos o ex:. tma e as experiencias ÍAitas no 
arsenal do guerra e na linha de tiro d.t e.:ocola 
de Campo Grande, que foram tão desenvolvidos 
qnn.nto petmittia o numero (50) de tiros que 
trou:s:era 0:1.da rewolvcr, porém assim me'>mo 
mn.is comple~as do qtw as feit1s po.<.~tGt•iormAnto 
PID Lióge pelo capitão DuarLe, apresentou a 
za. socç.!to, em 21 do referido mez, o sou parecer 
acompa.nh'ldo do quadros e diagrammas; repre~ 
sentando os effeitu~ hali~ticos e as trajoctorias 
oLtidas c Jm as a.rmas experimrn t·Hias. (Doe. 
n. ~.) Tevo assim a secção o tempo nocessario 
parn formar um j1lizo seguro soUre o valor re~ 
lativo dos don;.; rewolvers Mau.:;er e de Gérard, 
ao contra.rio do que foi avançado pelo capitão 
Duarte, em officios dirigidos ao governo e na 
publicação já mencionada. 

No p:\recror rledarou a s:;-cção que a conclu
s.!to qurJ devia tirar do result:J.do das experi~n
C"ia.s comparativas que fize!'a era que o rewol
ver Mausel' é in-::ontestavelmente superior ao 
Gérnrd quanto I\ solidez J.o sua construcção, 
simplicidade de mecanismo, facilidado de mon
tagem e desmontagem, alcance, justeza do tiro 
e penetração do projectil, e julgava, portanto, 
que, em caso de w·gencia, era preferivol fazer 
acquisiç~o do rGwolver Mausor de calibra Qmm 
e extracçã:o automatica para uso doR officiaes 
do exercito,-< desde quo::-, por f,tltli do tempo e 
munição propri.'t põlrn toJos os specirnens que 
possui mos, não fOra passivei fazer estudos ainda 
mail!! compl•Jtos nesta questão. » 

Finalisava o parecer accrescentando que o 
rewolyer Mauser de calibre 10"'"1,() e extra~çiCo 
por vareta l'etino as condições de SIJJidez, sim
plicidade, alcance, justeza do tiro e penetração 
do projcctil, que devem caracterisar uma boa 
arma do guerra, e na:o hesitava, no caso de u;·
gencia, cm aconselhar a sua adopção, apro
pri ando·o a recebr:r a muniç1ro da. clavina Win .. 
chester e prcndendo~se a vareta para uso das 
pr11.ças de ca.vallaria do nosso exercito, ás quaes 
não parece ser conveniente,-e seguindo neste 
ponto o que dá-se entre os exercito"! mais adian
tados,-entregar um rewolvor de tiro continuo 
e extracção automatica. 

Este parecer, approva.do por todos os membros 
da commissão, á e:xcepçlto de dons, que fizeram 
rcstricç.õetJ. que ntto eram, poréM, favol'a.veis ao 
rewolver Gérard, foi adoptado pelo Sr. ministro 
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da guerra, qne mr1.ndou incluir na relação do 
material de guerra, d·J cuja compr.l. foi incum
bido o capitão Du~rte, 1.500 rewolvers do sys. 
tem'l. Mausel.' de cslibre gm"', para, offiches, e 
3.000 de c:<.lilll'e 10111111 ,6 com varetas prO-lia'!, 

como se vê do anne:xo D, ao relataria qu·1 o 
mesmo Sr. ministro apresentou este anno ao 
corpo legislativo. 

Aceüar.1, porL ln to, S. E.x.., a opini~o nnani. 
me dr:sta commissão, quanto á superiori,ia le 
dos rewol vers Mau ;ar sobre os GáarJ, o ro
denara ao capit:i'o Dllarte a acquisição da
qurllas armas de defesa para os officiaes e as 
prat;.a.s mont::das do exerc1to. 

Mczcs depois, em Janeiro do corrente anno, 
foi pre-.~ntfl á cornmis'l.iro um officio om que o 
referido offidal, fundan lo-s8 no rosult.ldo de 
experinncias qne fizera pessoalmentu em LiOge, 
propnnha ao governo a. acquisiç.!l:o do rewolver 
Gérard, om vez do de Mauser do Qrn.nt, para uao 
dos officiaes, o do rewoh'er Nagant pa1·a o Llas 
praças monta ias. 

A 2a. secçiíot s~ndo ouvUa a. r,emelhante reg .. 
pdt.o, 'stu lou com a mais J.oti la attenção os 
argumentos prod11zi h1s pelo commissario do 
governo, o, nada encontrando y_uo pudes'3o 
de alg-unl:l sorte cnfraquecP.r as conclusões 
do parecnr que anteriormonlo havia apr•'
sentadc.>, o quo fôra acoito por esta. commis
stlo e polo ministerio da guerra, d·:clarou em 
novo p:necer de :13 do rL•feri lo moz, qun man
tinha intogralmenle o primeiro, pot>quanto : 
nem as provas, a quG havia submettido o r :wol
ver lvlauser aquelle official, tinham o valor 
decisivo qu' elle lho ttuiz dm·, e por r.:i só 
nUnca poiloriam cm parte algum[l. constituir• 
um titulo J~ wcrito, p~ra uma arm::~. de 
gucrr;1 (vi le o cita !o parecer, doe. n. 2), como 
tambern a ellas não se animara a sujeitar, como 
lhe cumpria, rlcsde que so tratava do um es
tudo comparativo, o rewolvor Gérard, que tanto 
pre~onisava, 

Todavia a secção accresccntou que, visto não 
haver a urgencia que, em virtud•} da ordem do 
governo, a principio se lho affi.gurara, julgava 
ser convcmente quo so expedisse or<lem ao 
c.ommissn.rio nà Europa p~ra. que remeltesse 
com brevidade, alóm dos dous rowolvers Mau
ser, que daqui levara, os tr<Ja outros, que ia 
experimentar, com as respectivas munições, 
afim do fJUe esta commiss!Io, fazendo por fli as 
nêcessanas experiencias, resolvesse sobre a 
adopção dnfinitiva doa. que julgasse no caso do 
ser preferidos, condemnando entretanto, desde 
}d o rewolve1· Gdrard, muito conhecido cJHre 
nós por suas màs quaZidades. 

Este pat•ecor, approvado por todol'l os membros 
presentes, com excepçito do um só, qu!Zl assi
gnou-se vencido. foi immcdtat:ml_entc enviado 
a S. Ex. o Sr. ministro da guerra., comclheiro 
Doria, em cumprimento d:t orJom que recebera 
a commissão. 

Estava esta., portanto, dispos~a. desde que 
verificasse que qualquel' dos novos rewol
vers a IJ.Ue se referia. o commissario n:l. Europa 
era superior <l.OS do systema :Mauser, a aconse
lhar ao governo a sua adopçlto para o serviço 
do ex'!rcito, pois seria preciso ignorar os pro
gressos que faz de dia em dia a fabricação das 

armas de fogo portateia para suppor que um 
rewolver, cuja app:u·ição d:üll. de mat.~ de 10 
annos e quo aliás não conseguiu cm t:!to longo 
pcriodo ser adop~:ldo om o1:ercito n.Igum, nem 
no do p-rnprio paiz (Bolgica) do inv~mto1• Gúrard, 
sGndo mesmo rC'pudiado dos concursos em que 
se apresentat•a, pu lPf';S~ ainda hoje ser conside
rado, quand·J nnnca o foi, a arma de guerra 
mais perfeita do sua especie. 

Em 24 .:e MarçD do P''· smto anno, leve a 
2a. secção do informar sobro um officio do capi~ 
tão Duarte, em <p1e, em data Ue 8 d0 Fever01ro 
ultimo, trcltando da remessa de muniç[o, parü. o 
rowolvcr Nagant, que jâ havia ex:pe U,lo para a 
com missão vr•ríficar o resultado das cxperiencias 
que elle havia feito com artuella arma, e decla
rando que ató então ainda não havia feito con
trato algum para a encommcnda de rewolvor.s, 
diz que-« CSp!''rava.. receber brevemente, sobre 
tal asBUropto, as ultimas ordens de S. Ex., afim 
de poda realizai-a. » 

Em parecer approvado em sessão do mesmo 
dia, com discrepam•ia de um só voto, o remet
tido em segu:da ao ministorio da guerra, decla~ 
rou a secção que, para encetar as experiencias 
comparativas a que tinha do proce ler cnw. os 
differcnles specimcns do rev;roh·ers remettilos 
por a·1ndlo official, tornava-se ind·spensavel, 
de ac~órdo com o ultimo parec.·r qu' dera cm 
13 de Janeiro ultimo, o tlual parecia ainda não 
ter chegado ao conhecimento do referido capi
tã:o, •tuu por elle fossem d~~volvidos, com a mu
nição precisa, os dous rtlwolvers do ~ystoma 
Mausor, guo dn.:[lÜ le~·aru, e qu.•, em vi~ta da 
urgencia das or_dens_do govern0, foi apresenta
do ~o::no typo a adnpLt r para uso dos officiae-'> e 
das praças d:J cavallariu.. 

Como se acaba d·~ ver, ató G de Fevereiro 
dcstrj a uno, o cGm11ússario do goverr:o n[o tinha 
ainJa recebido ns ultimas ordens para contraLar
o fornocim~nlo d0 rewolvera, o 0m 24 do mez 
seguinte. s,>ndo consultada p lo governo, a 
commissão de melhorament0:1 imistia ainda 
pr.la. devolução dos rewohers 1\fauseJ•, no intuito 
de proceder a consciencioHas c:xperiencias com
parativas com os rewolvcors Nagant, Lôw0 o 
'\Varmant, quo já possuia, e outros que lhe r c~ 
meUesse aquelle official, e rosolve1·, A vista. 
dos resultados culhidos nas provas a que seriam 
submettidos, os que de\·eria recomrftonchr como 
dignos de ser adoptados no ex.orciLo. 

Ond"• poi:-::, o firme proposito desta com missão 
de indicar ao governo a tndo o transe, como 
impensad.1.ment'3 se diz na carta já m1.mcíonada, 
os rewolvers Mauser co1uo superiores a quantos 
têm sido inventados e mereci.-Jo o conceito dos 
profissionaes n-::ssa especialidade ? ! 

Não se occllpon mais a com missão desta as
sumpto até 24. de Abril seguint·3, quando roR 
cebcu o aviso do ministerio dJ. guerra de 22 de 
mesmo moz rcmettendo, para seu conheci
monto, o officio n. 28 de 21 de Fevereiro ul
timo, do capitão Dnarto, em que communicava 
a S. Ex. o Sr. ministro ter :firmado o contr•ato 
com à - Manufactura Liégense de armas de 
fugo- para. a. fabricação de i. 500 !'ewolvers 
do systema GOrard, d0stinados aos officiaes do 
ox.ercito, autorizado pelo aviso do mcamo mi~ 
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nisterio d~ HJ de Janeiro ultimo, c remettondo 
o referido contrato, tabolla de tolemncias e 
espccifico.ção da~ qU:J.Iidades da. materia. prim'\ 
empregada na confocç:Io contrahda. 

Esse efficio eontinh;.1. n. margem o paracor do 
Ex:m. Sr. brigadeiro quartel mestre-general, 
em qu.-:>, prccisi\ndo o fucto do ter o capHão 
Duarte conlra.Lado a compra de utull arma 
condemnada. in li mine por e;..: ta commissão, com 
discrcpancia do um RÓ vaLo, tornando-se assim, 

. desde LJ.U'~ f0ra autol'iz::~.do pelo aviso ailega.·.lo a 
fazer acquisição do que mrl!hor houvesse do 
genero, o unico l.'espons:~.vol p.-..los maios que 
porv~'nlura possam provir ào u'o d·~ssJ. arma, 
dedar::LV<l liU0 convinha que cs;a commissão 
explicasse os motivos pol' que julgou n:'to se 
devL•r adopt:tr o r.Jwolver Gêrard em nosso 
exercito, parecer osso, que, rol' despacho de 
S. Ex. o Sr. ministro (conselheiro Affonso 
Penna), foi mandado cumprir com urgoncia 
em 25 do ref !riJO mcz. 

Corri::!. .:L 2a. secç:a:o o devct• !le expor de novo 
as razões qun haviam determinldO ns dous P'
receras emlttidos anleriormcnt~, e fel-o apl'pw 
sent.mdo um histm•ico de quunto s~ tinha 
pa>;sado com relação a este assumpto (doe. n. 3) 
e mantendo integralmente <~S conclusÕl?S da
qucll··s pareceres contra a adopção, nm ca~o 
algum, do rewoh·er GCnrJ, que já estava con
dcmno.do pela-s màs quali tales inhorentes a seu 
syst0ma, verificadas entre nós, em expc
rlenci::l.s feit·ts com o maior cuidado e precisão, 
de accô:rdo com a p!'alica s~g11ida nos exercito.~ 
m1is adiantados, na escola. de tiro do Campo 
Grande. 

E, Mm fazer commentarios sobr.: ::1. inrspe
r!3.da S•Jlução que tivera. 03ta singulat" qu('stão, 
em que do um lado todos os mcmLros (com 
excepção do um só) d1. corporação competente 
decl.ar~ra.m que um rowolvor era inferia.", sob 
quali_{LWr ponto 1le vi<;h fJUe S) o considerasse, 
a outro, lendo siúo ambos experimcntad,)s por 
ella, o Je outt·o c;u,tentara o contrario o official 
encarr~Jga lo tb. cnmprn. de mrtterh\1 de gurrra 
na Europa, IimHuu-se a p...,dir que se eiwia.sse 
de novo um1. cópia 1lo parocr;r do 13 do Janeiro 
deste n.nno no Sr. ministro dJ. guC'l'ra de 
então. 

Esto pat•ec.or, approv::1.lo na mesma. sessão 
de 28 do ALJ'il por tudos os membros presentes, 
com cxclusã:o de um, foi onvi:<l.'lo a S. Ex. e 
dias depois, om ::~.viso do 2 d \ :Maio seguinte, 
or.lonou o Sr. ministrJ ao capitão Duarte., (1uo, 
cm vista do que havia represent~~:lo esLa 
commis~ão, nã:o deveria realizar a compra 
dos re\volYer.:;: GOrard, salvo si ·já houvos
sa celobrado algum contrato paro. ta.l :wqui
sição. 

l:afelizm~nto este, segundo <lcclara o com· 
missD.rio J.o governo, já estava firmado, o os 
officiaes do exercito, a despeito doa esforços em
pregados por 0Bt1 commisstto, cond"mnados a 
ust~.r d'3 uma arma, quo, depois dB alguns dias 
de serviço continuo entre suas m!ros, ficará de 
todo improstavel. 

Effuctuado o contrato dos rewolvors condGm
ns.dos, estava inteiramente tOJrminadn, bem ou 
mal, semelhante q_uestão, e á commiss1to restava 
a c.o.nsciC>ncia de, desde que lhe foi possível es-

~udsr seriamente o aRsumpto, haver cumprido 
o seu dever, proponrlt1 a acqui.~ição de uma 
Vf'rdad~ira arma de defes:1 pessoal p·1r.1. os offi.
ciaes do exercito o praç::l.s do.~ corpos mon
tados. 

Os argumentol qu') adduz, na citala carta, o 
capWro Duarte, em defesa. da escolha que fizera, 
são, com mais ou monos desenvolvimento, os 
mesmos apre~;entados nos officios dil'igidos ao 
ministerio da gnorra e a 'l,UO rG~ponderam ca
balmente os par~cercr:; j:i mencionados da 2(l, 
secção, e seria. ocioM refutar ainda uma vez, 
convindo apenas notar, do p:1.ssag~m, para dar 
nma idéa dalogica qu~ presida n. argumentação 
daquelle ollicial, ctue, censurando ter-so consi
derado satisf r c to rias a:; experiencias compara
tivas dos rewolvers Mau·-:~er e Géra.rd, feitas 
pela ('Ommissilo do melhoramentos, em que cad 1 

arma den 10 tit'os, nas di>üancias de 10, 20, 30, 
·10 o 50 metros, apres1nta, como mais comple
tas, as que se ofi'ectuuram em Lióg0 : uma em 
que cada arma fez, nas distancias in,licadas, 
apenas se:s Liros, o outra, em que cllas nã:o 
fot·am sul:lmettidas ás princ.ipa"S provas bf!.lis
:J,icas, sem as quaes não se póde conscienciosa
mentrJ julgar d'J uma a~ma de fogo. 

Oulra cir..:umstancia digna de nota, e qne pa
rec~ doprehender-s'J da primeira leitura. da 
carta etlt c1ne:-tão, do proposito, em que daqui 
partiu fl-qnello official, d·~ fazer adop~ar pelo 
go\•erno o rowolvr:r Gérard, talYez por ter vo
tado a favor dcllo como membro da commissão, 
j llovando em seu porlel' córh r~e um p<trecer 
da antiga commissão de melhot•J.mentos, unico 
favoravel ãquclle r :wolvm•, já. deiu.ndo de 
submeltcl-o ás mesrna~ experiencia,<J com que 
pretendeu demollstrar a inferioridade do rewo] ... 
v r:;- rreforido por 0st t eo:nmissão, 0, finalm:::nte 
apresentando ~orno um argumento decisivo, a 
diff·rcnça de preço entre uma e outra arma, 
estabelecendo assim o prinl'ipio de que a arma 
mais Larata O somprl) a melhor, principio que 
esta commissã.o julga que nã.o aceitou, como no 
caso vertente, em sua plenitude.» 

DOCU:tiENT0 N, 1 

Sala das sessões da commiss~o de melhora
mentos elo material de guerra em 21 de Se
tembro di) 1881. 

A 2a secção foi oncat•regad:t.. pelo Exm. S-r. 
marechal presidente, de proceder na linha de 
tir•o rla escola de Campo Grande, á ex~erienciaR 
coropn:rativas entre os rewolvers Gérard e 
Maus~;r de extracção n.utomatica, este de tiro 
intermittente e aquelle de tiro continuo, o a 
estudos com rewolvr>r de extracção p0la vareta 
e tiro intermittente, do segundo daquC'lles in
ventores. 

Ainda que não tenha a importanch do~ ca
nhões o dos fuzis, o rewolver, sendo o comple
mento indisp,msavel do armament·_) do official 
em campanha e actualmente tambom das praças 
de cavallaria, sua escolha tom siJo em qu1si 
todos os exerci tos europeus o resultada de se
rios exames o ensúos prolongados, adoptando
se o typo de arma que mais vantagens revelara 
entre muitas, nas provas a que todas foram 
submettidas. 
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Na I3dgica., por exemplo, durante 10 annoq 1 dimensões, mais solidas, porLao.to, do que as 
de 186<J a 1879, a m:mufacLura das armas do do primeiro, alguru3. das quacs são bastantes 
estalooxatuinou e exporimenVJU 32 rowolvors rlelicadts. A disposição das peÇil<~ do meca
difl' rentes, do calibro variando entre Q e 12 nismo de revolução o percussão 6 diüerente 
milimct!"os. nos dous rcwolveri3, como foi vislo pdos mGm-

NesLos en•aios rcconheceu~se que uma bala bros da commissão. O rowolver Mauser mon~ 
de calibra Qmm e d"J peso do f::!gs25, atirada ta-se e desmonta-se cm menos tempo do que 
com c:u-ga de fg du polvora d'J caça fina, o Gérard, mesmo quando a dupla opo1r.'lção 
produz cffeitos sufficienlus at0 á distancia do 50 I 6 e:x.ecut.ada com aquelle por pe~soa pouco 
metros. habilitada a seu m:tnejo e com esto por um 

Con~truiu-ae, segundo estes dados, um ear- pr[-Ltico. 
tu:to pn.ra o rew·olver de officüt! e d .. ternlinou-se Arnbo.; os rewolvers são de calihre <Jmm, o 
experimentalmente as dimonsõ~s o fórmas mais 1\fauser pel'ln. O,k890 e o Gêr,1rd 0,1'877, havendo 
vantajosas do tambor, do c:tno e do punh!J. apenas a favor• deste uma di(f,_jrençl:l. de peso de 

Terminados cates ensaios, <mtregou-se aos 13 grammas. 
fabrica.nt·_•s e inventores um d"S·}nho eottJo, Jir,::;tl!.;a da lit'O.- Contra um alvo de dous 
indicando os fó.rmas e dimensões principaes metros de altura, sobre dous de bll.se, collocado 
que so Joveria.m dar aos rewolvors para serem a 10 metros de disbncia (vide o diagramm.a: 
adrnittidos a concurso. n. i), deram-se 10 tiros com cada um do> i-e-

Os exames e prova_s versaram, om resumo: wolvers. O GDrardapresrmLou um dr;svio abso
luto de HJQtum e o raio do circulo cont'.!ndo a 

1. 0 Sobre a simplicidade da arrua, ftcilidadc metad'J dos tü·os de 160'u'"; e 0 Mauser J.e 
da montarzem, desmontagem e manejo. 18" .. "4 e gQoum sen !o todos os tiros applicados ao 

2.a Rapidez do tiro. alvo. Contra o m"smo alvo, á. diitancia de 20 
3.a Juslet.:.J. do tiro, força de penetração das metroi e 0 m.Gsmo numero de tiros uproveitados 

balas na madeira. Velocid:.1do inicial (d,;ter- (vitle 0 diagramma n. 2). 0 Górard deu um 
minada pelo chronographo do Le Boulo.ngé). desvio absoluto do gQmm,g e 0 raio da melhor 

4.° Facilidade e seguranç:J. do serviço, cada metaUe Jo 190rn,-u e 0 Mauser de 104mm)7 e 
arma dando zOO tiros ~em ser limpa. 20Ü"'m. 

5. 0 Provas com cartuxo.s defeituosos (seis A~ distancia de 30 metros e c1ntr-1 o masmo 
para cada rewolvor), d·J modo a produzir son- a.vo, (vi.Je 0 diagrarnma n. 3), deram-se 10 
sivcl esc·1pamento de gazes. tii'os. obtendo o GOrarJ um desvio absoluto de 

6. 0 Solidez da arma e rosistencia d lS di.ITe- 25Srnm,2 e raio de 32Qillm,e 0 Mauser de 187mm,8 
rentes p•'Ç;lfJ de seu mecanismo, e oxaminan- e 23Qmm. 
do~as cuidadosamente, depois d' cada sério de A 40 melros, 0 mesmo alvo e numero de tiros, 
tiros. (vide o diagramma n. 4), o Mauser apre~ontou 

7 .o Con~erva.çito e reparaç'io, segando as pro· um desvio absoluto de 304•nm,6 e raio de 14Qmm, 
scripções seguintes: e o Gérard de 326'mu,S e 335. 

Lu. Dar oito doscargns com co.da arma e dei- Finalmente (vide o diagralllma n. 5) àdistan-
xa.l-a. exposta ao ar, sem limp1I-a durante uma ci.:l de 50 mct10s,mesmo alvo e numero de tiros. 
noite ; rep,tir M mnsmas provas no dia se- obteve-se com o Gérard um dr:Jsvio RL mluto de 
gainto. d,!pois dar oito descargas com cadil 4Stmm,6 e raio de 470mm e com o Mauser um 
a-rma, lavar o seu mecanismo o expol-o, sem desvio de 141)mm. e raio de 27Qmm. 
limpai-o fJ.O ar uma terceira noite. Os til'os fo1•am dados por um mesmo atirador, 

No quarto dia, emfim dar ainda oito doscargas com o rewolver apoi::tdo sobrc3 uma mesa de 
com cada rowolver e proceder em seguida a. ponbria. 
um:l limpeza completa. Comp~r.1ndo os resultados oh lidos co»l us dous 

z.a. Deitar as armas no chão e cobrir sons rewolyers nas di~t .ncias indicadas, vê-se, que 
mec:miSmos com uma ('amada' de pó on de arêa. a não s<:'r a distancia de 20 metros, o-~ dovios e 
fina,lovantal-as, sacurlil-as e dar duas descargas os ra.ios de cireulo da. melhor mr;tade dos Liros 
com cada uma. Si um dos mecanismos desa.r- de Mauscr foram sensivelmente inferiores aos 
ranjar-se, limpai-o e notar o tempo gasto em do G/~rard o que, portanto, aquelle rewolver 
pôl-o cm estado de funccionar. poss11e mais Justez:l no tiro do qur3 eRte. Con~ 

vém, poróm not~r que a munição do rewolver 
Nilo tendo acompanhado os dous rewolvers Gérard tinha cerca de sois anno,:; de existenC:ia. 

Mauscr, entregues á secçlto. s~nlto o insigni~ em nossos der 1ositos. 
ficante numero de 50 cartuxos para cada um, Por falta de munições, n!Io foi po<~sivel levar, 
e exigindo-se a maxima brevidade na realização além da ultima diRtancia mencionada, as expe-~ 
dos estudos e experiencias sabre aqÜellas armas riencias sobre 0 alcance officaz dos dous re~ 
ficou a secçio privada de segair o programma wolvr:rs. 
de ensaios organizado pela commissão belga, Pola inspecção do quadro.-A-reconhece-se 
que part:'ce-Ht•J poder ser aproveitado como typo que a trajectoria do pr•Ueclil do rewolver Mau
do genero, e foi, portanto, obrigada a limitar-se ser é consideravelmente mais tensa do qu~ a do 
sómente á ox.ccuç<Io, com os tres rewolvers, Gér:lrd, de onde póde-sc concluir que 0 alcance 
<ia.::l provas que passa a relatar ! do primeiro rewolver 6 Sllperior ao do se-
Simplicidad~ de armas, facilidade de mon- gundo. 

tagem, etc.- O rewolver Gór~trd decompõe-se Penet1·açlio do p1·ojectil,-A' distancil'l de 
em 38 peças (inclusive os parafusos), e o Mau- 50 metros foram coilocados tr·~·s alvos de pinho 
ser em 23, sendo deste, em geral, de maiores de Riga, do espessura de 3Qmm, dispostos uns á. 
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rectaguarJa. dos outros, com intervallo de 
Om,50. Deram~s3 succe-ssiwtmente 10 tiros com 
cada um dos rewolv,Jrs. Os projcctis do Gé~ 
rard, como M và no quadro B, apresentaram 
uma. P"Uetração média de 14mm e os de Mauser 
de 54mm, isto ó, qnintupla do primeiro. 

A conclusão que a secção dov(l tirar do ro~ 
sultado úas experinndas comparativa~ que acaba 

. de narrar, ó qul3 o rewolvur .Mausar ó lncontes
tavelmente superiar ao Gér..1.rd, quanto á soli
de:z. de sua construcção\ sirnplid1hde de meca
nismo, f<lCilidade de. montagem e d'Jsmont.tgcm, 
alcance, j11steza de tiro e ponotraçã:o do pro
jectil. 

Julga, portanto, a secção que, om caso de ur
gencia, é preforivol fazer acquisição do re
wolvcr Maus·~ r de calibre de l_)mrD. e ext.l·acç!'.to 
automatlca, p:u•a uso dos officiaes do nosso 
exercito, desde que por falta de Lentpo e mu
nição propria para todos os specimens que pos
suimos n1o fui polil:;ivel fuze:- estudos ainda 
mais completos nest~ questão. 

Em seguiria occu:poa-se a. secç-ão com o r-e
wolver J\Iausor, de extracçi'io por vareta. e ca~ 
libra de 10mm,6 e lJCSO de fk,63. 

Desmontad,t a arma, V<'rificou-se que com
pl'Se~se torlo o system:.'l. do mesmo numero de 
pe<:.as que o rewolver do mesmo autor, de ex
tracçfi0 autumatica, distinguindo-a'~ deste pela 
maior solidez q llC aquellas avref>ontam. 

Submetlhlo ás provas de Jnstoza jtl. indicadas 
para os outros Jous, ost'J rewolvcr apresentou, 
a. 10 metro,;; do distancia, contra um alvo do 2 
metros do altura ,~obre 2 de largura, um desvio 
ab~oluto de 23mm,8, e o raio do circulo da 
melhor metadJ dos tiros de 1001um (vide os 
diagrammas e quadros juntos) a. 20 mett·os, 
desvio de 13Srnm,6 o raio de 120=; a 30 me
tros, desvio de 15frD.m,7 o raio de 2\JQmm; a 40 
metros, desvio de 209mm,6 e raio de 26Qmm ; fi
n~Imente a 50 metros, desvio de 222wrD.,4 o raio 
de 38Qmlll. 

A penetração média do projcctil obtida da 
mesma ma.noira empregada parfl. os oulros rc
wolvers, foi de 54mm,ô, um po11co sup0rior á do 
rrojcctil do rewolvor de gmm, Je calibre. 

A tt·ajoct•Jria dos projectis do rewoher Mau
ser de vareta, como nota-se no quarlro A, é 
visiyelmenLo ainda mais tGnsa do que a do re
wolver dr>- extracça:o autornatica e menor ca
libre, e portanto, maior o seu alcance. 

Os dous typoB de rowolver Mauser, do que 
tem-se occupado a secção, distingue-se espe
cialment~ dos outros conhecidos até então pelo 
modo de operar-se n. rotaç;io do tambor, por 
meio do um d•_mte, que, introduzin lo-se om en.~ 
talhos parallelos praticados obliqu:1mente sobre 
~ sup~rficin daquelle, pMm-no em mnvimento. 

Julga a secça:o, ao concluir, quB o rcwolver 
Mausor de 10mm,6 e do extt•acç.!to p-.r vareta 
reune as condiçõe~ de solidez, simplicidade, 
alcance, just1tza dA tiro e penetração do pro
jcctil que devem caracterisar uma boa arma de 
guerra, o nlo hesita, no caso de urgencia, em 
a.conselhar a sua adopç-ão, aproprian,Jo-o, caso 
seja possivel, a recebur a munição da clavinn. 
Winchoster e prendendo-se a v.o.reta, para uso 
das praças de cavallaria de nosso exercito, d~ 
quaes nlo parece ser convenientr>, e soguindo 

neste ponto o quo dá.-se actualmenk ontre os 
exr\rcitos mais adiantadoa, entregar um rewol~ 
vor de tiro continuo e extrae~ão automatica,...;. 
O capitão de fragata, Carlos Baltha;;a..,. da Sil
veir·a.-0 tenente coronel, .. 1ntunio de Senna 
.:liadure:r·a.- M.tjor. Lu,·:; Cados da Gosta 
p;1ncntel.- Major, Estevão Joaquim de Oli
veira Santos.- Capitã11, Laul'iano Alves do 
.~..V ase ·meato.- Capitão, Francisco Pinto de 
A1·aujo C o Neta.- Tenente, LuJ:; }II a ria de 
J-I ello e 07h,ei,·a.- Major, Francfsco Josd 
Teixeira Junioi'.-Sô não aceita à conclusão, e 
11preaenta um substituüvo, que nlto fui appro-
vado. · 

DOCUMENTO N. 2 

Sa.la das sessõe-;; da coro.missã:o de melhora
mento do matel'i:.1.l de guorra em 13 ,le Janeiro 
do 1882. 

A' 2a. secção fei presente o officio, cm que o 
capitão Antouio Francisco Duarte, em commis-
são do governo imperial na Europa, f\Xpõe as 
razões que o l•!vam a propor ao gxm. Sr. con
selheiro ministro d:1. g·Jerra a acquisição do re
\Yolvcr Gérar.l para uso dos officiaes do oxer
cito, o do rewolvc·r Nagant para o da~ praçg.s 
montadas, de pref•_\romcia aos dou3 typ.)S de re~ 
wolvcrs 1\Iauser, de e:xtro.~.cção autouw.tica. e de 
vareta, que Gsta secção, depois de estudos com
parativos, considerou como os mais vantajosos 
para o serviço do exercito e de cuja compra 
fôra àquelh official encarregado por aviso do 
minist"rio da guerra de ô d-J Setembro do a.nno 
proximo passado. 

Cumprindo as ordens do Ex. o Sr~ mnechal 
presidepte, a secção ostudou com detida atten
ção os argumentru produzidos pelo capitão 
Duarte contra os rcwolvC'rs Mau..;er, e nada 
nelles encontt•ou que podesse enfraquecer a-s 
conclusões do parecer que teve a honra de .sub
motter á considera.ção desta commiss.!to oro 21 
de Setembro proximo passado e fui por ell:i 
a.Joptado, no caso do urgencia. 

Nosse parecor a secção declarou ter f.oma.do 
pol' norma de seus trabalhos o mesmo program
ma que serviu de base ás experiencias feitas om 
Liàge em 1 do Dezemhro ultimo, cuja acta 
acomp'tnhou o rcfo:wido officio do capitão Duar
te, sem assignatura do muito conhecido di
rector do Banco d--) Provas daq_u,.lla cidade, o 
Sr, AtTonso Polain, que recusou referendar o 
que alli paSSlU-S'l, declar:1ndo que a commissito 
administrativll, roferinJo-se a decis:'ío tomada 
em 27 de Outubro de 1880, •lecidira unanimo
mente que o director nã:o dovia intervir offi.cial
mente no procnsso verbal das exp,riencias que 
tivera.m logar om 1 do~ Dezembro ultimo, no 
Bn.nco de Provas, com os rewoh-ors Nagan"t e 
Mauser. 

Não julgou, pol't:.mto, ser convGniente o Sr. 
A. Pofain tomar a rosponsabiliJade do que 
ach:1~se relatado na actn. em questão, e esta 
circumstancla de uma testemunha, sem duvida 
mais importante, recus:n· firmar a acta de uma 
sessão de ensaios, a que assistira, não póde 
dnixar de causar espec1e, e de fa.zer iiUppôr que 
aquellas provas nito tiveram a marcha regular 
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nem m rasultàdos decisivos que e lias coslumam quanto ã simplicidade, solidez do mecanismos 
apresenbr no Banco sob sua dit·ocção. reais:Leucia, alcance, pt"ecisão de tiro e prmc~ 

A leiLura Ja acb. confirma css:.t supposiç~o, tri!.ção do proj.1ctil, sendo os tiros feitos lJOr um 
por qnanto della võ-se tiU'}, afastando-so do pro- mesmo atirador, apoiando a arma sobre uma 
gramma que diz o capitão Duarte t•!r a_loptado mesa. de pon&aria, e não com a arm<. presa em 
porn0rrua, os dous rewolv•~rs nito fot·am expe- uma eslativa, c::>mo diz o officio, já citado, do 
rimentados em Nlaçlto à rapilez e klrecisito de capiHb Duat•te. 
tiro, ao alcance o penetr,tção Jo prOJ;ctil, r1ua- O facto de não havei' funcciona.do L.)Jll o 
lidadas essas que por Lodos os p:"ofi.;aiona3;;; são rewolver, desde lj_Ue introduziram-se grãos de 
consideradas como primordi?-es nas arma~ __ de arêa por entro a.'3 peç.a'l do mecanismo, não 
fogo porLateis c que 1 reunidas á solidez c sim- couslllw) defeito em uma arma de guerra, por
plicidad·J ,Jo systema, deódem da superioridade quanto elle ac1Ua. de dar-se na linha de tiro,na 
de umo. dellas sobro as outl•aa. experiencia de houtem com o proprio re,volvor 

Jusüfica-ael o capit:!o Duttrtu desta omissão Nagant, proconisado pelo capiLão Duart·) como 
singular, d ~clarando no cibdo officio qw) «dei~ isento doJ:!Le inconvenienLe: sacudindo-se e 
xa.va de p~rte os estulo:::~ sobre os eífeiLos Lalis~ limpando-a·\ as pe\.aB, tanto do 1\I IUser como do 
ticos do rewohcr MausAr, ntto só porque alguns Nagant, ou outro lJ.UahJ.uer i't3woh-eJ.", os grãos 
delle,; hcwlam sido rJallzaúos pGla commLssão da arêa sahit·iio e ficará, rJstituido a') meca
de melhoi'allluutos, como t::twbcJm por-qne nilo nismo da. arma a liberdade de seus movimentos. 
podel"iam, por melhores que fossem os resulta- A ser considerado como notavel, senão o 
dos, cunstituir u.ua vantagem tal que :fizJssa facto unico apontado contra o rewolver .Mauser 
csqu-..c.cr o grave inconveniente que apr•~il•1nt:l nas expencncias a que refere-s9 o commissa ... 
o mesmo rewolver, o que só por isso deve ser rio do governo, ncntmm fuzil de ferrolho, como 
c.onsidel':.tdo fóra da classe de um 1 arma de o Gras, Ma use r, Beaumont, \Veterlic, etc., po
guerra. de ria. ser lido em conta. do uma boa arma de 

Na. verdade. ningu1m po lori\ admittir que guerra, por.1uanto qualquer dellr>s não funccio
esse rewolvcr, pelo facto de pos-;uir C)rtas vãn- naria regularmente do;;dc r1ue fo:.se colH)rto de 
tagens Lalisticas, nã.o muito sup'riol',~il às du arêa e não sacudissem a limpassem antes de 
outros, stlja aJ.opté!.do em um exercito, muito carregal-o. 
eml.ora não r~sista ao serviço a que é desti- Estas armas esfão, entretanto, mais expostas, 
nado. ordinariamente, 1fUOr em t'Jmpo de pa7., que-r 

Qu·•m pos~mis"'o um tal revirolvei' dev'eria durant 1 as operações de uma go~er1'a, a ser 
coasider.tr-se desa'"mad,;,)l)> cul.J~:ll'tas de pó ou de t')rra, do quo o rowolv8r 1 

Em vista das palavras que acaba de repro- quo manrhm as ordenanças, seja trazido na 
duzir do alludldo officio Uo capitão commisaario competente cap:.l afivellada ao cintul'fb e proso 
do goveL·no na Europa, c dJ. sentença condom~ [\um c.ordão, que, prl.s;;ando pela at•golt.~, do 
na.tori:J. que ellas encerram contt•a o rowolver couco, vai cingir o pescoç.o do official ou da 
Mauser, a secção procurou s::tbor qual fôra es01e pr.1ç.a que o usa. 
defeito i.!tt.pit.tl, que po;· si só inutilisava a arma, Não póde, portanto, ser froquente nm uma. 
e vi.u com sol'proza que aq_uc]l') official, á campanlw, como diz 0 commissario do gover
minguJ. de argumen~.o~, referHL-se ao facto de uo, a quéda do rewoh·or sobre o terreno, e 
não Lr podido funcci.on:1r o rcw·olvor, depois do todos quantos delle se tem servido durante o. 
ser :J.-tir.Hfo n:t. arê::t. fina e coberto de:;t., JlOI" gw'rr;~,. ou cm viagens darão disto test<Jmunho. 
alguns intautos, emquanto que o rewolver Na-
gant pàúo fazel~o sem difficuldade. As experjoncins incompletas a q11e procedeu 

Em primoiro lagar, pAnu a secção, de ac- o commissario do governo, cm Liõgo nada pro~ 
côrdo com autoridades competent··s, que as varam contt·;:t, o rewolvm.• Mauser, cujo alcance, 
qu:~.lidaJes balisticas de uma arma moderna,-a. pre('i'3ãO de tiro, t•msão da trajcctoria e pe
solidez do constl•ucção, facilidade de percussão netração, a par d::t. solidez e sunplicilade do 
e extracção do cartuxo-são os predicados que mecanismo (23 peças, cmquanto Nagant cont,J. 
constituem um titulo d J r,,commendaç.fto ao 30) recciO't-.se, ao que parece. confront<~r com 
apreço c considet·ação dos que torão de sor- as do r<nvolvJS apr0sentado para snbstitnil-o. 
vrr-se della. por occMiio de uma. guerra. O f_tcto de n<Io haver sido adoptado ['elo go-

Essas qualidado.':l foram reconl1ecidtt.s pe1a -ver no allemão o r.~wolver .l\-1 mser pa1·a o ser
secç.a:o ex1stirern nos dons re,volvcr.sMau::~et•, viço do c·.s:erci~o, que usa o fuzil do mesmo 
submettidos a sérios õstutloe, que, não obstante autor, nada indica cont1•a. as q ua.lidades da. arma, 
haverem sid:) limitados pela poquen:t quanti- pois, além. de tudo, não quiz o commiss:J.rio do 
dado de munição de que dispunha e osca::~scz de go\·orno cspP.ra.r pehs provas officiaes ({UB of
tampo, fvram mais compl tos do que os feüos fereceu o fabricante apresentar de que chegara 
utimamente e.tn Liãgd pela commissão de com- tarJo ao concurso aLerto pelo governo de seu 
pNs, como o facil de verificar poL1. compara<.:.ll:o pai7., e hmbem poJGr!a ser invocatb com ma.is 
do parecror desta ~:Hcção com a acto. quo acom~ razão contra o rcwolver GérJ.rd, de in1'enção 
pan'hon o officio do capitão Duart·~- muito antiga e <JUe rião foi aluda a.do[1f.a. !o pol." 

Ficou demonstrada, nas ex:periancias feitJ.~ governo algum da Europa nem da Am~ric~, e 
pela. secç!Io na linha de ti1•o do Campo Grande não entrou t:unbcru no concurso organizado 
e que servir:;.m de base a seup:1.recer.a ISUp)-, pelo governo da BGlgica, onle r.Jside es~e in
rioridade do .rowolver M:tuso1r, de extracção au- ventor, e a que ref:Jriu~s~ o officio em questão. 
tor:uatica. o tiro intermittenle, soLrG o rcwolver A fraqueza das'peç:~s do mecanismo, o gran
Oérard, de extracçlo identica e tiru t•epetido, de numero dest[l.s, o entorpecimento dos movi-



SESSÃO EM 15 D-, MAIO· 153 

m':ntos e as negas constantes que apresenta.m-s~ 
no seu em?r.:-.go, devid.1s, em pnrte, á qualidade 
má da munição. que veio da Europa, como 
ainda hoututu foi 11ela secc;ão verificada na linha 
deLiro, re1mi•las á iníeriol'i:lado de ~uas qua
lidades balisticas, em relação ao ~Iauser, e no.
turalmenlo a. outros, nunca poderiam justífi
car actualmente a. sua adopçli.o pna uso dos 
officia~s do exercito, como prop~e o capitã:o 
Duarte, apresentanJ.o, em apoio de sua opi
nia:o, uma cópia do parecer dado em 1874 pela 
ga secção da c:x.tiucb comm ssão de melhora
mentos do material do •_:xercito, f:woru.vel ao 
rewolvcr G '·rard, IJUando este enCt·~1·a em com
petencia. com o Ga!and, Spirl to Tuckcl:::;, lJUC 
Ja não são reputados as mclhot·es arrn~s do go~ 
nero. · 

Não póde u. socção deixar passar sem roparo 
a obsc.rvaç[o quo nota~~e no pr01!0SSO verbal 
das cxp ~rtcndas de Li&ge, úcerc:a. da viohmcio. 
do r.;cuo do rcwolver Maus~ r, yiulencia que im
pPdia Je apontar a ll.L'ma. 

Não comprGhondondo a secção como a e-ner
gia do rocúo pos<~a. inflnir sobra ~ pontari'a d·~ 
uma 11rma, cu.be-lbe decl.o.rar qu·~, nos estudos a 
que proco leu em Set8ru1ro do anno findo, com 
os rewolvers apenas apoiados sobre a meza àe 
pontaria, não foi nutaJa e\c!Sa gr 1ndc violencia 
de recúo, que mais depentle du callbre,da ca.rga 
da arrua, do quo do sy.;tema do sua construc,.. 
çíto, desdo 11uo to.lás ellas mais ou menos guar
dam a mesma inclinação do couce. 

Não lembrou-se o advorsario do systema 
Mauser Je que o rowolver Nag.1nt, logo que 
seja col."tado o cano o o seu caliLl."o augmcntado 
para rec··bor o cartuxo das clavinas "\Vinchos
ter, arma regulamentar do nossa cavallaria, 
apresentar& fut·çosamentc o me-smo receio. 

A SPCÇÜO n~~o julg.t taroU em que sejam acei. 
ta veis as razõ2s de preço, que discute o capitão 
Duarte em seu citado offlcio, por p1reeer-lhe 
qtte teve cru mi,•a osta commiss!!o propnr a 
adop(;iio do rowolvcr Mausor, qur~ fossom_estes 
compra los na prot,rin fabriCa n nãCI encommon
dados a manufacturas de _um paiz rstrangeiro, 
ond J, sogundo declara o proprio capitão 
Duarte, O ~tesconh·:·cido G->->O i:iYStom du rowol
ver, exigindo a sua confr~c9ão ·o em!Jrego de 
machinas esp1viaes, circurnstaneia esta que, 
junta aos direitoc; de inv,·ntor, concorre para 
tornar muito elevado a preço d) c a ln arma, o 
que de certo não acontecorà si o c0mntissario 
do governo &e dirigir á pt•opria fa.llrica Mausor, 
em Olendorf, na Allontanha, 

A' vista do (1u 1 acaba 1lé oxpor, ent·~nde a 
secção que deve manter ns conclllsões do pa· 
recer que sobro este assumpto já apresentou a 
esta eommissü.o cm 21 de S ~temUt•o do anno 
p1·oximo passado. 

Todavia, a secção julga que convém, dsfo 
não haver a urgencia, que a prin~ipio se lhe 
afigurou, se expo.;a ordem para. que o commis-· 
s trio do governo romctta com a maior urgen
da, aldm dos dous rc\volvers Mau-,er,l}ue daqui 
levou, os tres ou~rol:l quo ia experimentar com 
as r -'Specli\'as munições, afim de (~ ue e->ta com
missão, fazendo por ái as nccessS.r1as experien
çj.as, ·r2solva sobro a adopção ddinitlva dos que 

v. I 20 

julgar no caso de serem profet·idos, cond•:-m
nando, entretanto, dosde jri. o rewolver Gérard, 
muito conhecido entre nUs por suas más quali
dades.- Tenente-coronel Antoniu de Senna 
lflr.tdlt, eira.-Major Lu:; Carlos da Costa Pi
mcntel.-Major Francisco Jose Teb;,:ira Ju
HiOt" (Yencido).-ftbjq_r- Este-ctlo Joaquim de 
Olivei,·a Satttos.-Gapitão F'raneísco ~in:onio 
Rod,·igues Salles.-Capitão FrMlCisco Pinto 
de Aí·aujo Co,·;·Ga.-Tencntd Lui:; Jlfa,·ia de 
.tU:elto e Oliveira. 

DOCUMENTO N • 3 

Sala das sessões da commissão ãe melhora
mentos do material da gu.erra, em 28 de Abril 
de 188?. · 

A' 2a secç!o foi presento o officio, em que o 
capitão Antonio Francisco Duarte, commissario 
do governQ na Europa, commumca ao Exm. 
Sr. ministro da guerra, haver fit·mado contrato 
com a Manufactura Liilge:ns:3 de armas de _ 
fogo, para a fabricação de 1,500 rowolvers do 
sysLema Géra•<l, <lestiuado ao uso dos offidaes 
do nosso exercito, autorizado, como diz estar, 
pelo aviso do minist·)t'io da guerra de 19 de Ja
noii'O ulti!llo, rerncttcndu o rcfet•ido contrato, 
laLelb. de lol )!'arreias e especificação das qu.IIi
dad·~s da matcria prima empregada na con
f(jcção contl•abda. 

Cobre o ciLalo offic~o o parecer do Exm. 
Sr. brigadeiro guartel-mestro general, em gue, 
pr•1dsando o facto d' ter u capitão Duarte con
tl·at:J.do rt compra do uma arma conJcmnada irl.
li,minJ r~or esL t commiss:io, com discrepancia 
de um só voto, tornando-se assim, dr•sde que 
fôra auturizado. pelo aviso allegado n. fu.zer 
acyuisição J.o que mr~lhor hou\•ossc do genero, 
o unico responsavel pcioR males que porven
tut"a po>~~am provir do uso dessa arma, declara 
que convém quü estt commisaão 6xpliquo os 
motivos p.•r que júlgou não se dever adoptar o 
rewolvor Gérard em nosso exercito, par cer 
esse que foi, por despáeho de S. Ex. o Sr. mi
nistro da guerra, em 25 do corrente, mandado 
cum rir co:n urgencia. 

gm obediencia a esta dete1·mümçlto, a secção, 
depois de haver lido, com toda a atlenção, os 
do~umeutos que fot•am submettidus a seu exome, 
nutre a firme convicção de que nelles não se 
cnconLr.t argum<·nto que possa enfra.quecer, e 
muito menos de~:~trnir as razões peiR~> quaes 
julgou deve1· aconselhar a adopção do rcwulver 
Ma.user, de pref·~roncia ao Gérard, motivos es
ses que n.cham-~-<e longamonLe desenvl)lvidos no 
par,'cer que apresentou cm 21 de Set·~mbro 
proximo findo,. e deve novamento ser remottldo 
n S. Ex. o Sr. ministro da guerra, por cópifl, 
com os r.~sp0cLivos di·ogrammas, em que ó de~ 
monstt•uda praticamcmtu ' velas r:xpcriencias 
comparalivaH a qui) procedeu a secção na linha 
dt~ tirJ do Camp.') Grande, que a justez.L do re
wolver Mauser de extracção automatic-a e tiro 
simpl·•s 6 muito superior á do rewolver Gérard, 
da mo;;;macxtracção e tiro repetido. 

Quanto à simplicidade do syshma (o 1\fauaer 
conta 23 peças, cmquanLo o Gérard possue 38), 
s.olidcz de suas partes, facilidade de montJgem 
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G desmontagem, o.leanco e ponctra<;Jro do pro
jeeril 0, maxi'llP-, pela t-ensão da. Lrajocl.oria, 
corno mQstra. oxhuber~ntemonta _ aqnelle [11\
recer, o r03woh'or M"l.User &vant.uja~8o extraordi~ 
nariamenle sobra o GÔrª-l."d. . ... _ 

A 2n secção, em vista dos resultados das eXN 
pGriencb.s mencion:l.uã", nlo podia. concluir 
80nlo pp.la. profl.!Nncia dos rawolvora }'-Iausl:'r, 
sap~riorcs ao Gérard como arma do g uerra, e 
lavrar o p11'BCer :tlludido, do y. uni teve pleno 
conhecimento o capitão Dl1a~le. vol:J.ndo osto, 
entro tanto, polI\. a.dopçfio da armo. eondemnada 
p~l,l, exp .... rirmcia. 

RcmelLido ao Exm. SI.". ministro da guerra 
de cnUto, o 8rt consclhciru Daria , confórinóu-se 
S. Ex.. com alIo G ordonou ao capitão Duarto a 
compra de 1.500 rowol\"ors .lIf:lIis '~r do calibre 
gmm pa-rD. officiaas, e 3.000 de c..llibrc iOmu\6 
p:\-ra &' praç:\1f do cavalla-ria.,. G assim fez pu
blico no relataria quo apresentou :la corpo 10-
gie:lati\'o. (Annoxo D.) 

Mezes depois leve· sciencill ".ta commissIlo 
do ameia do7 dI) Dozembro de 1881, om que o 
mesmo C-flpitl'l Duart., propunha ao Exm. Sr, 
minislt'o a compr., de 1.500 rewolvers: Gêrard, 
em lOga.l· (Ie Mauser de Omrn, C) 3,000 Nagant , em 
vez do Mauser de 10mn\ô, sou pl'e.texlo do· que 
em o::rperionr.ialJ a. que proMIara no Banco do 
Prova.', do Liêge, nlto .'lpr:·Qsn lara esb ultimo 
sUPQrionrlade soure O N:l.gant, O que, subme~' 
tido Ó. p l'OVa. de o.rêa. não ruder~ Cunccionar. 

A secção, examin:mdo ti. act.:J. das experi,' nrbs 
indi'?adas, notou, d.!sdQ logo, quilo incom
plet~ haviam flido ellas; ~ or'luanto não versa· 
ram nom sobro o alcance, ti. ponetrll.ção do 
rrrojectil, nem sobro a jusLoza do tiro, a so
lidez e a simplicirindo das armas ensaiadas, 
qoa.lidadcs essas que constiLueill os predicados 
mais essaDciaes que dev,) reunir um bom re
"Woh'er de gUí'!?r:l. 

O dtrecLor do Banco de proYI\.<t, o muito com~ 
pi"!tente e I'onhecido Sr. Affunso Polain, recusa.
ra-se aliás ao firm:lr a dit-a .ac~~,o que faz 8uppf)r 
que as expr>n·euOci·as· ou n!!(o guardanID a regu· 
Iaridado quo deve itominar nesses trabalhos ou 
Curam tão incompletas que na.d:t. porler-s6-ia. 
dellas concluir o. ftt,.vol' nem contra. a.s armas 
onsaiadas. 

Quanto li p-rova do area, qUG tanta. imp·rossttó 
causara. no cllpitiró Duarte, fl secção, tendo 
8ulJmolti,lo, na linha J~ liro do Campo Grande,a 
uma. identica fl rewolvcr Nl\gant, reconhoceu 
quà este p:l.t":l. funccionar l"!ec ,~'SSitava; do que 
tosse s-·)c·udido Maiba vezes em lodos os sen
tidos, afim do consoguir. se mover o seu meca
nismo, o que l(.MntecerA. de certo !;lo qualquer 
a.rma de re:(letiça:o em iguaes . circumst.:J.nciaa. e 
s1 ti. impossIbilidade momenLanea., em que ella 
fico., de servil" pôde ser considerada como de
feito tal quo 3. faça. rcpellir, iato é cominum 
tanto :\0 Mau8cr, quanto aO" Naga.nt, G6ra.rd 
ou outro qualquer systerua de rewolver que se 
imaginar, 

Notou mais :l S"GccClo qno á prova escolhida. 
nl0 sujeitou o capitão Du!{rte o rewolv-er Gé
ra;rd, qu"" ~nnlo prnconisa, n~m ~e outra ~~al
quer reza a n:cta. das expeM.cl'lCHiS de LIBge, 
<l.0llondo. desda qu ·\ prfltendia. pr!War' a 8UperlO"
rldndo da4. ueJIe sobro o l\.!a.user. nloobgt.ante as 

oxperienciaa reltãs na oscob ue tiro do Campo· 
6rand'l c o p.'\recer da q u:.losi unanimirlnd,! da. 
c()mmiss1'Co do melhoramento.!', que jll]gou o se .. 
gundo muito supGI'ior ao primeHro, corria-lhe o 
dev0r imporioso de dUUlOustra.r pra ticamenLe o 
contrarIo, o que de certo ntlo pod ria con
seguir. 

Dando O devido valor ás ponderações do 
mesmo ·Sr, c:lpitão, a s "cção aprt>s ·' n tou sobro o 
a.ssnmpto, em i 3 de JaneÍl'O ultimo, novo pa
r,~cel' , mant,!ndo integl'almente as conclusõiJs do 
prIIlH"lit"o e aceroscentando qu" . tendo ces~ado a 
urg-encia, que n. principio 80 lhe afigurava 
haver na acquisiça:o dessa 6spe,' io d.J arma.
m"nto, julgava (la tuda a convenicncia que o 
oommissario do governo r l"'metles.se. com a l'om· 
pe tee:te munição, specimc1Is dos r-~ wolvers 
mais aperfeiçolldos que visse na. Europa, e de· 
volvesse osdoua Mau~er, que daqui leval'acomo 
mo leIo, afiro d () (lU ~ a CO mmiss.'l:o proccdel!lse· 
ás oxpel'ienciaa COmpnl'l tivas no. linha de tiro e 
cscoIhe"sBe o que apre'len~a sse resultados mais 
s!Ltlsfa.dorios i mas <tue em caso algUiil S6 fi~ 
zesse acquisi'.'40 do ,'cwa/"'(,.>y' GéJ'il.)'d, que jâ se 
achana condc m,n(tào p p.1Cl& m d .s qualidadsli 
ca,·aclcl'ist iccu de seu systc1aa 'ric;'ificada.s 
enlj'C nós. 

E8S·~ pareM r • sendo approvo.do por to la a 
commissão, com ex.cepç1'io da um membro, {oi 
imme ,ialamenLe remet.tido ao Ex,,). Sr. ministro 
d.a gU I"' rra, em cumpr imento de ord,~m ,la S. Ex" 
.... raroce conv· ~ niento que do novo, pOl' cópia, 
s~Ja envi.ado ao actual ministl'o. 

Aguar lava o. aecçito a devoluçãl3 pedi la dos 
dous r(,wol\'('rs MausJt", por paNe do capi[l[o 
Duarte, afim Lia, com o Lowe O Nagant, já rece-
bidos, proceder aos estudoi coolpnra tivos sobro 
o te rreno, qualldo roi Borprendida com o officio 
já j ndi~a .. lo, em I)lln nquellc omei li cllmmunica 
ao governo ha\'cr firmado contrftto rara o ror~ 
necimenLo de 1.500 rewolv::-rs Ge rard, autari .. · 
"'ado vIa aviso de 19 (le Janeiro ultimo, f)::tpo. 
dído prllo anteccisor do Ex.m. Sr. ministro da 
guo1'l'a. 

A secção, não devendo fazar comlllenLarios 
à esta inos l,erada solução de mat - r · a d,~ lanta. 
graví-lade, qU:l I a. da aequisição de armas para. 
O exercito, qu ·' já furam reconhecidas como im .. 
prc8taveis, por nma corporação que , official .. · 
men tu, pelo menos, deve ter compelencil1 no 
assumpto. limital'-sc--ia a manter J8 novo as 
conclusões , lo seu primitivo parecer, ~i os to ... · 
{'Iicos finaes do alludido omeio niío exigissem de 
sua parte p~'ompta. contedação. 

DIZ o capit~o Duarte que o rewolver Gér!lrd 
<s. já é vantajlJsamcnte conhecido por muifos 
offie iaas e l"nla extincb cOlUmisslIo de melhora.
mentos,» quando d .' via s'llJel' que dos seis I'0wol· 
veres d0sse systema, que eomprou na Europa. 
para onsaios , ho. cerca de novl' annos, apenas 
20 foram di 4ll'ibuidos á escola. de tiro, onJe Lêm 
nliás p rovad ) as SU:\8 imperfeiç~es, alguns li 
escola milit.::u', o outt·os entregues a. expediçõ"~s 
militaros, e nanhum foi entrogue aos corpos 
pa.ra estudo, 

COlllO viu-se no segundo do~ pncceres da. 
secção já ci ta.dos. o faclo de ter sido o rewolver 
Gérard julg Ido pela extincta commissfio de me~ 
lhoramentoB, em 1874, s llperior no antigo Ta.~ 
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kels, Galand o Spirlet, que en~raram em eom
·p!1tench com aquellr,, ·não prova que s'"!ja ello 
uma boa a.-rmn. do guerra, como pretende o seu 
defensor, mn.s sim apr•n1.s preferivel aos dos 
·syetamas indicado~. r1ue j:í não sã:o, como o 
Gérard, raput tdos Jn. primeir:t qualidade em 
relaçãrJ aos ultimo~ inventos desse g'~noro; no
tando-se, além di."so, que até hoje não conta-se 
aind:1. um'l. só nação que tivo::~se adop~11.do o re-
1'1"0lver (i~ral'd no arma.mento dr) suas tropas, 
nem conRta q uo t·mh:1. e~>sa arma sido contem
plad;~ nos concursos a que se &óm procedido 1•m 
di..fí'e1·eutes pair.('ls para a n.dop~-ão de um typo de 
rrewolvere.'i nos rt'!lspcctivos exrrcitos. 

Accrescenta o re:h•ido capit.ão set· uma das 
vantagens d) rowolvor Gerardo seu custo infe
rior" ao do Mausel"; mas si, como- n·•tou-sr) no 
referhlo parecer d·•sta "CCÇ:'Eo, atlcuder-se a 
que o preço rieatu ultimo é o que fazem os f.t
bl"icantes de Li ego, que terio.m de montar ma
chi.nas proprias, o n:lo o inv,:-ntor, o gran !e fa
bricante Mo.user, em Olendorf, na Allemanhv. 
que n·tLuralment • d1we estar preparado para o. 

:fal.n•.i.cação·em larga osoab. .Ja at·ma do sua in
veno;-ão, eoncluir-se-á que t.<lnderi :1. Uesappa
rocel" essa di:ferença 'de preço, q110 b1.nlo apre
cia aquolle oflicial, a ponto de invocai-a como 
.a.l."gumcnto prd •raso em dofesa do conb•atu que 
·eír~cLuo.l, na:o pod,•nd0 além J.isso a secç·a:o 
aceital." como regra dr) bem servir o> inLc!'csses 
da fazl!nda nacional e da scguranç·t do l'XI_'t"-; 

cito, quo é a 1\o pa1z, ~ con li.~ão in lispens11velÍ 
de comprar n. n:rma ma1s barata, 'iUO nr>m sem-, 
prc, c1m0 no caso vert·mte, será a melhor. 

Esta eonsid .•raç!to de preço não porlia pesal' 
no animo da secção, como des<:>jn. o crtpitiio' 
Duarte, no final Uo seu offido, a tonto Ue f:..~.zer· 
esquecer-lho a::l mD.s qnal rl:des do ro,volver' 
oern.•d o a sua impr"stab "lirb.do como arma do, 

•guerra, comprov:-~.doa_na expericnci:t qua.si diu
, turna, qne ;lelle so · t, m na escola de Liro do 
· C.1.mpo Grand·', onda os estudos e ensaios ·pm-· 
·ticos que se r~zom pelos difi,.rontes membros' 
, d0sLct eommiasão, o os in!tl'uctores d:.1 escola, 
· po.r,'co qu'"' ·.levem ser rcpu~adof-1 alnda mais 
insuspeitos do que os realizados por um official 
quo, a .Jesp"~ito de doas pareccrr:s succ'"1~sivos 
da commiMIIoUn mclharam·~ntos do material de 
guerra, 1_1ersiste, firmn.-do apenM na propria
autol'i l::tde, em comprRr uma arma condem·nada 

·formalmente pela r1uasi unanimidaJo da corpo
raç-ão a m·l.is comJ:letentl) e de que elle fuz 
parte. -

• Em resumo, a socçlio mantém ainLla uma VGZ 

as conclusões d') se•L'-~ parr:wer;>a anteriores 
contra a adopção dos rewolver G~rn.rd pa.r:1 uao 
dos o!liciaes do no!':!so exercito, o lam·.·n-ta qu_e o 

·eapitõ:o commissario do governo na·Europa9 em 
-vez de fat.er simt~{ada ·a -retirada de Liege, a 
qu0 altule em seu officio,. para obt)r um Uaix:o 
preço do rewolver, nito se tornasse real o so
so.guisso p::~.ra Olendorf, na. Allemanha, afim d-1 
cumprir alli. as or-dens f!U'J r.ecerbora J.o mini~
terio da_guerra, desde .r1qe_ n1i0 prova·lLaver en
contr::~.lo rewolver-.sup~"rior rm solide:;::, simpli
cidad·, o. qnalidaJes balisticae aos do sysLema 
Mauam;, , indicado 1 por esta. coruroiss.ito.~ Ta.
.nonto I!Oronel.tMoni'l.àe :Senr~~a ~lfadw·ei('a. 
.-.Major Lui::.Carlos da ,Costa P~mer1/el.-

Major FJ·ancisco José T"e:Xeil·a]unior·.- (ven .. 
cido.)-1\I:ljor Estevt!o Joaquim de Oliuefra 
San~os.-.Capitão F, ancisco .. int~Jnio R'Jdri
glies de Sallus.--Capitito F1·anc;sco P"nto d~ 
~L·aujo Cor1·8a.- .Tenente Lui::. Jia,·ia de 
~lie!lo Oli,e:ra.- 1<> TunenLe Ped•o Ioo .da 
Sihn Hen,·:qucs.» 

Julgou ainda dever• o Sr. capitão Duarte 
enviar-mo O' trabalho que se segue: (lê): 

«COMPRA DE R.EWOLVERS NAGANT E GÉRAR.D JI!M 
SUB.~TITUIÇÃO AOS DO SYSTEMA MAUSER 

Considerações ·subm"ttidas á apreciaçtfo de 
S. E,)). o Sr. conselheiro s~narlol~ n.·. Ma
noel Francisco Con·eia a prnpoúto dares
pos'a dada pe'a comrnissãa dtJ m'lhora
tnen1os do matcr:al de gtH .. rr·a (pubUcada 
11.1) Diario Olficial de 6 de Jane:,·o d!J cor .. 
ren'e anno) d car:a do cap"ti'h DuaJ"te di
r:g·da ··m 23 de Setembro do anno passado 
aJ mr.smo Ex·r1, Sr. e publ!"cada naqucl~a 
folha 8il'l- 18 de Novemb:·o do dito anno. 

LiE:ge-i883 

1Hz a commissão de melhoramentos do ma.tu
rial Je guerra na sua exposiçilo, public.tda em 
O do J·,neiro do corrent<J anno, rrue foi l·'Vada a 
aconselhar' o gov.;rno cm seu par·ecer cle fo Ue 
Dé.'zembro de 1880 a não abandonar por emquan
to o rewolvor Gérurd, adoptado pela nxtjnct:~, 
commissão de melhuramr>ntos «mais pelo fac to de 
ter aqnelll3 rowo1ver merecido a apl1rovação da 
mcncwnada e:üincta commisaão, q ne em pa .... 
recer apresenbllo em 24 de OutllLt·o de 1814 o 
1_1referira aos dos systemas SJ.•irlet, Galand e 
Takols que experimon~ari,l, do que por cxperi
e·J'I.cias p1·oprias ou te 'tas continuanumte n.a 
escola de tiro do Campo Grande, cm cujos 
mapp~e remettiJos mcp_;;;almente ao commando 
g•·ral Ja artilharil~ e de q,uc tem sciencia _a 
commissão, não consta Rto hoje setfão um. QU 

outro exe,·c cio feito pelos alumnos com_re
wolver;;; de diJfol"entes systema.,, sem opinião 
dos inst.ruçtorM sob1·e as vantaxens ou incon· 
venientes das armas emproga:dae.-, 

Do que fica exposto, no pr~ndJ:lio de.'lte trecho, 
dev8·se forçosamente conclnir que rt actual 
eom.roisaão __ de_);llr:üQ.oramentos, levada aóment..e 
por um acto Jo pnrn. defer"cnci~ pal'a cnm a e.x.
tineta _commissã·.J, foi que aceitou o rewolver 
que esta havia escolhido. 

!'!"Ia parece, entretll,nto, que ~m questões 
lcchnicas. deferencias de tal uatu~oza n(\.0 po
dem t~3r logar, principalmtmte qnando éllas 
compromettem a sortr1 dwnosso ex:.;rcito, com,o 
agora está convencida _p. actua.l C•)Jn.rniasão de 
melhoramentos, em vista. ·da .::onde_n).nação pro
ferida sobro o _dito rewolver. 

Por outro lado não ao concilia o que se acha 
transcripto no final daquelle periodo com o que 
decb.rou a-commissfio especial, no já cilado pa-.. 
rec-er de_l 0 de Dezembro do 1880. e que foi ap
provado unanimemente pela ac_tual commissíto 
de melhorame_ntos . 

·Disse aqueUa eommissão no seu parnMr: 
-ta.lguna destes re\volvers (tx:aLando do Gérard, 
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quo em numero de 100 havia. ou remottitlo" da 
E urop~~, elll 1875) foram onvb,lo3 para a es
cola do tiro du Campo G.randa e com clles os 
respectivos alumno_s, cun>tu, tem feito ~twi.tos 
exercícios, cujO rosultB.do confirma o conceito 
que se fórmll. entre nós do rewoh·er G~n.rd. » 

Este lJUl'iJCer, como já dias·~, fui .1pprovado 
unanirn_•mc:nte ; nossa sessão achavn.-se pro~ 
sento o Lonente corunel 1\Iadureir~. comm tn
danto da dtta. escola, e ora natural que nar1uolla 
occas!li:O protostasse elle contra alluolla a~:~
S'3Voraçl1o, ::~.liás de grando valor para a ques
tão do que se Lt'atavJ.; nã) o fazcndJ, pois, não 
pó.tn hojl3 consentiL• que se_diga que no estabe
lecimi)Ulo sob sua direcçã.o,a.pen IS um ou outt'O 
exer-cicio se fizera corn o rG\volrcr GérarJ. Não; 
o facto acha-se adulterado ; no verdade não su 
apr<'SenLa sob duas fOrmas diversas. 

EffeetivamenLt~ com. os rewolvcrs Gérard,como 
b ~m declar;>.ram os signatarios do _p·1rocor do 
fo do Dezembro de i880 (co.nsclherro teneul·~ 
coronel Dr. Luz, o major PimonCd), furam 
feitõs muitos eXeroJicios pelos alumnos da escola 
do til-o do Campo Grande ; furam exp •rimenta.
dos, como já eu o disse, muit~s vezes pch ex.
tincta com missão !.lo ·molhor.-lm·:mtos duranl Jus 
estudos qne depois do 1875 SQ .fizeram no sen
tido de tomar extonúvo áqucHa arma o carlu. 
chame enrolado que possui mos: rt)Corra-se ás 
actas Uas sessões daquella commissão,o vcr-sc-ú 
a verdade do que deixu dito. 

Eu mesm0 ouvi mais de uma vez s"r clngiad ~ 
a arma em questão por alguns instt·uctures da
quelh cs('ola, dentre ellcs o tenente Luiz Ma
ria, hojo um dos ~ignata.rios dos. parecot•et; con
trario's á. su:l. adopção. 

Lê-se ainda na eita.da expor>ição da commis
são do melhoramentos o seguinte: 

«E Lanto não o.~Lav..~. couvoncida esta c.om
missrto da excolloncia. do rewolver Górard, como 
arrua de guerra., 11uo limitou-a~ r~. docb.ru.r que 
não havia motivo pat·a ubandonal-o po~· em
quanto, isto é, atr.i q110 app:1.I"Ceesse cnti'O nóa 
u_m outro rcwolver- dotaJo de qualidu.des supe
rlQI"e::<. 

Mais abaixo. porém, M encontra uma iia
grantu contradição no pf'lriodo em que trata. do 
do petlido que fizel'a ao minist·:rio da guerra 
c pu.ra que o commissarió na Europa rl"!mol
tosse com brevidade, al0m dos dous rewolvers 
Mauset• que levara, O>l tres outros qu0 ia ex
perimentar, com as re:>p<Jctivas muniçõe~, afim 
de que a comm:ij;são, fazendo por si as neces
saria~. ospf'\-rien~ias,, resolvesse sobre a adopção 
dcfinttlva U.os qtta Jt:llgasse no caso ser pre
feridos. » 

E accrescGnta: « condemnado, entretanto. 
desde já. o rewolver Gérard, muito conhecido 
entre nós por suas más qualidades. » 

AUi, no primeiro trecho tranacript,J 1Vê-se que 
a commi,;são de melhora.tuen tos em 1880 na o 
abandonuva por emquanto o rowolver Girard 
po:r não ha.ver motivo para isso; aqui, no se
gundo trecho da mesma c:xposiçito, condemna-o 
por ser muito conhecido entre nós pJr suas 
mds qualidades ! 

Ora estas más qualidades car-acter·islicas 
do rcwolvcr Géranl 'MI·ifieadas entre n.ds, 
como ainda insiste em affirmar o. commissão dJ 

melhor.amr>nt s no seu parecer de 28 do Abril 
do anno passado. não nasceram de um dia para 
outro; ellas existem no rew.,lver em questão 
dosd' o seu appar~cim~nlo,~> deviam ser bem co
nhecidas, pf)r isso qu~;~ já a arma h:win. sido 
muito o.:~tudw.l.a entre nós. Porque ú 1I11e a 
mosm1. commi,s:'ro declarou ao guvGrno em De
zembro d) 1880, que nfi:o havia moti.vo algum 
pnr 1 abandonai-a, e om 1882 vem dizer que as 
mds qualirladl's caracterislica.'l do seu sys!cma 
eram muito conhec.:das ('nt,.·e nris ~ 

PMece quo uma La.l declaração d·Jvcria t.el' 
sido feita na·1uella época, e não dous annos 
ruais tat·de. E si S. Ex. o Sr. ministro da. 
guerra, m:.tndass~ realizat· em 1880, como se es
perava, a encommencla de rW\YOIVi'l', qual >leria 
o compr.'tdo '{ Necesstwiament·.~ csse-cuj~'> mds 
qualidades ca ·acte!'isUcas de SI]U $ystema 
el'am mu ·to conhecidas entre nós : me parüce 
qnr> este argumento é irrospondivel, pr~la força 
da logica que oncct•ra. 

Ainda mais : si, como diz a eommlssão da 
melhoramentos na já citaJa exposição n ncs 
P'lt'?1c~r·es que> a acompanhar~m. va r-ewolvers 
Ma,us'3r não deixaram duvida algum:'.!., segundo 
as experieucias comparativas feitas cm SeLem
bro de i881, r1uanto a sua superio,·idade sobre 
o Gr~rard; 1Wl't}llt3 I> que a mes·ua commi:lsão 
solicitou, ffi:\is tarde, em 13 de Janeiro o em 
~8 do Abt·il de 1882, do ministel'io da guerra a. 
devolução daL1uc1las armas que se achavam em 
meu poder'{ 

Elia p.1.::;:;;uia, como se võ pelo p:w:w.er de 21 
dr3 S)te:nbt•o de 1881, além de outros r.;,sul
tados diiB e:s:p."rhncias Citas, quadros e diO.~ 
grammtM representando os effe.tos batisticos e 
as trajectoria.s ob~idas com as armas expai
mentarlos. {Vi te o citado parec ·r.) 

Ainda mais dGclarou: «que ten~ o tempo ne
ces~a:rio para fut'mar• um juizo seguro sobre ova
lor t•elati vo d~a dou~ rawol:;ers,Mauser e GCrJ.rd, 
:1.0 cJntrario do 1r1e foi avançaJo pelo capitão 
Duarte om officio.:~ dirigidos ao gover:t;to o na 
public tção já mencionada (referia-se a minha. 
carb); o que a conclusão que se devia. tirar Jo 
result11do das experi:ncias comparativas que 
se fL!:el'a; ora que o rcwolvM Mauser C incon
testavelmente ~upot·ior ao Gé!'ard, quanto ;}. ao~ 
lid ·z d.e sua con">trucção, Rhnplicidad' de me
canismo, facilidade de montagem e dc<;Jmon
tagom, alcancs, ju;;teza de tiro c penetração 
do projectil. » 

Possuindo, poi~, a commio;;são todos esses 
el•3mentos, r1 uo determinaram um Jui;;o segw·o 
sobre o valor d::~.s armas em questão, a que 
pronosito vinha aquelle pf'\rlido? 

Elle faz acreditar, s:!m duvidD.~ que esse 
jw'zo seguro eat.tva já ba;;;taute abalado, e que 
as exporiencias, outr'ora. feita.:~, haviam pr:-r
dido a confiança que inspiraram em 21 do Se
tembro de 1881. 

DoixanJo do parte o hi~torico 1lesta qu,.,stão 
e que se encontt•a na mcnciona.:la r>xpMição, 
resta-me troltar J1J quatro ponto . .;, que não posso 
dnixar passar Jes::tpercebidos. 

l,u Vê-a01 por e;;sa exposição quo S. Ex. o 
Sr. briga.teiro qu.arhl-meslre g ·neral infvr~ 
mara o meti offi.c10 n. 31 de 2 J.e Março do anno 
passado (não o J.e n. 28 dG 21 de Fevereiro como 
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affi1•mu aCommissão) com o qual etl rem ttera. 
ao ministerio Ja gu::-rra o con~ro.~o dos rowol
vers Górarl, compra esta. aul01·izala por Aviso 
de iiJ de Janeiro tio dito anuo. < Pr~~isa o 
mesmo Exm. Sr. o fa.cto d.J t~t· o capit1o Duart·J 
contt•ata lo a compra 1les~a arma eondemna la 
ín li111ine p·-·13. :tctual comtniasão de m··llu.H'à
ment·JB, com discre 1,ancia. 1[0 um só voto, tor
nan lo- ...... e assim, dos le que foi .'l.utorL;adJ pelo 
Aviso allJ.~alo a faz.l;r acquisição do ~rue melhor 
houvesse do ~anero, o unico r..;sponsavel p.~Ios 
m::tles qu J por V·"Utnra possam provir do uso 
dossa arma; e acrescenta« que convinha que a 
mesma commhsão axplicas.-:;o os motivos por que 
julgou não se dever adoptar o rewolver GOrarJ 
em nosso exercito.» Este vur;'cBr fui por S. Ex. 
o Sr. mini~tro (Con.:;elheirG A.fl"vnso Peuna) 
mand::do cumprir, com urgencb., em 25 llo rafo
rido mez. Nã.o sr:~ comprehon te, ccrtamenle o 
alc.1uc -~ dessa informação, pois que S. Ex. o Sr_. 
generd fu:t; parlo <la commissão de m,;llwra
mentos, curuo m··mbro eff··ctivo; como lal, voluu 
em 1 do Dezembro de 1880 p •l:t adú[H,'ão do 
re\-volvor G<ktrd e cm 21 do Se~embro Je 1881 
pela sna {'Oll lomnaç;lo. Como pois p·•dia ainla 
explicações da.quo!leo:~ uwtivo.;, fJ.Uan(lo no duplo 
caracter do membro dJ.q uell ~ commissão e de 
quartol-m -·sLt•e gcn 't·al dv exercito, não lhe 
podiam ser d'3sconhecidos 'I 

2. 0 B:tStanlo .impressionou a commis~ão de 
melhot·amonto3 o fucLo du tel' 0'.1 tru.zi lo para a 
Europ.t cópia rlo pCLrecet· il.Cl 28 do Outubro do 
its7--1 da antiga cummis.sã:o d~ melhol'al!lontos. 
unico favoravel ao rewolver GérarJ, no diz{:r Ja 
mesma commissão .Desttl fu.cto,accr,3scenta clla, 
« pllrJ('e Jopl'chonJe-su que aqnelle oflici:d 
partiu do l.ka.zil no pt'Of·O'~ito tl13 fJ.,;er !.l.dopLn• 
pelo governo, o rewolvcr GCr.trd c talvez por 
t-~r vota lo a f .. wur Uelle, como membro Ja com
missão,.. 

Custa a crôr que em qu"stões tlo importantes, 
como a Je quo s) tt•atu, S) upresontc razões 
dess:~. natul'~•zJ, o quo prova carcnc a do at•gu
mentus convincentus; duvi la·se .b lealdade dai\ 
minhas opiniões no d''Sempcnho de .commissão 
tão m 'lindl'osa, como ;1. quo pela segunda vez 
me confiou o Governo Impel'io. -

Sem f.tzer mais comml!ntal'io.s sobr~ tal pro
posi~a:o, .irC'i apr'na~ que a pnsw1 daquelle doeu~ 
menta se explica. 1nu1 nataralmenLe p·:Io fado 
Ue t;_·r trazido commigo, como ora de bom :-;onso, 
o ro011 archiv-o relati~·o ú comrnbsão idenLie t de 
que fui encarregado rle 1873·a 1875: aquelle 
par•"'cor me foi rem")tlido com u~n Aviso do mi
nisterio da guerra de 6 (le Fevereiro de 1875, o 
q_ual, assim como tod'l a correspond meia offi
cral d:1q uello p0rio .to de tompo,· se acha aclual
mento co1umigo. 

J.::i. o tisse ma:s do uma voz e agora o repito 
que, emqu:tnto fazia· t'Xp rir>ncias, pnnha cm 
concurrencia a encommenda dos rewolvors 
Ma uso r, afim de não perder tempo algum: tonhu 
em me'-l. poder as respccLivas propo:;hs para 
justificar o que deixo dito ; o <-jue prova que 
estava Uispostu a manrlar fabl'icar aqu11lles re~ 
wolvers, caso as exptfrir•ncias dessem bons 
resultados. 

E, si não basL<l. para convencer o que acabo 
do declarar pC>la segunda ou terceira voz, leia-

se a cópia ('mnexo n. f) do meu- officio n. 2 d6 
16 de Novembl'o Je 1881, diri.>ri !o ã S. E:t. á 
Sr. ministro Ja guerra (Cons,~lheit•o Doria) e 
pelo qual se verti. que naquella ópoca havia eu 
me cnt:n !iria com o proprio inventor dos re
w .Jvers, e com olle trJ.taJo sobre as moLtica-
<;ões in iicadas pela commissão de lllelhOl'J.
rnentos cm um ,los Lypo-. elas ditas armas. Quem 
procnd·) com tantrt hõ·d<lade, não pó :c d ·ix.ar de 
aentit•-se mago:1.do com aquclh asserção formu
lad 1 pela commissão de molhoramonto;-;. 

Nenhum intol'esse, pois, de ordem moral ou 
pccuniaria me ligava â adopção entro nós do 
rewolvcr Gérard; nunca entl'etive, depois da 
minh1 ch,)gad!.l. ao Brazil em 1875, cor~e:o.pon
dencio. alguma com Gérard nem com outt•os 
quau-qner inventare;, nem t<1o pouco com seus 
agentes, rcpresentanlut~ ou intermediarias. 

íl 3.o ponto da accuaaç.ão d.t commissfío d-3 
melhor.1mentos, e quo se encontra na sua ex
posição de 6 J.e Janeiro do corrente anuo. é e 
de não tol' ou submettido o rewolver GCro.rd áo 
mesmas e:x:periencias com quo pretendia c],~
monstrat• a inferioridade do re>volver preferido 
pela tw•sma commisstto. 

Qualrtu·~ r expel'ioncia seria ociosa, pM isso 
qu · o rcwolver Gér"1rd jã mo era conhecido 
doado 1875, a~sim C"omo p('Ja extincta com
missão de melhoramento;:;,, quo o havia estu .. 
d tdo dclitla.mente, e finalmente pela escola de 
tiro do campo grande e pela actual commissã.J 
de melhoramentos, que julgou uma boa Hl'm1 
de guerra tanto para os nussos so&dados como 
pa. ·a o/fie 'aes, in.Jic::mdo-o ao govorno em sou 
parecer de 1° de Dezembro do 1880, o decla~ 
r ando que o fazia por não ter essa arma at .j 
então apresentado motivo algum pMa ser 
abandonada. 

Si ainda uma V·3Z S'tbmetti-o a cxpericncia", 
como o fiz maia tarde na FalJrica d'Al'mas do 
governo Belga, não foi ccrt;.~.mente para ro') 
certificar das suas boas qualiJadea; mas para 
convencer âquelles que ddlaa dm•idavam: o 
resultado de tae!> estudos de v ·a ser cons,.de
;-arlo seguro, \,ois a elles haviam assistido o 
directo!' Jaqne lo (>slu.bJlecimento acompanhado 
dos snus empregados tcchnicos, officiaes de 
reconhecida ('ompet,'ncia na maLuria. 

Diz, finalmonto, a cummissão de melhorJ.
mentJs que eu apresentei« corno um argumento 
decisivo a diiferença do preço entre uma c 
outra arma, cstalJolecendo assim o principio 
de que a arma mais bal'ata é sempre a 
melhor. » 

Peço pei"mi~siio para protestar, a bem J.os 
meus creditoa, como official encarr<'lgado de 
com pi-a de matol'iul de guerra c que tem consa
grado c0rca de 17 annoa a estudos dessa espe
cialidade, contra essa proposição da qual me 
querem dar a paternidado. 

Eu escrevi no meu officio n. g Q.e 7 de De
zembro de 1881, dirigindo à S. Ex. o Sr. con~ 
selheit·o Doria o se~uinte : 

« Resumindo, pms, tudo quant'J fic:t exposto, 
conclue-se: 

f.o Quo os dous systemas d,J rowolver 
Mauser não convém serem adop' ados pa1•a uso 
dos nossos soldados e officiaes, em vista dos 
mau~ resultados obtidos nas experlencias a qu.o. 
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furJ.m submGLtidos nesta cidad''• reunido ao 
elevado prL'ÇO por que ficará c::t.da um. __ 
~o Que até a presente d·ttn. o rev.rolver 

Nagant, de vareLll.,de movimento intermitt0uto 
{devendo Lt·n.balhar com a mesma munição da 
nossa davina "\Vinch,)slor), ó o que mais 
-convém p::t;ra uso dos nossos soldados. 

3~o Que o Gór .. u'<l ( extrac~Jr automtttico ) 
tendo atô hoje susteut.tdo sua superioriJade 
sobN todos do mostuo genero, dev11, sem rcccno 
algum, ser o escolhi,lo pal."a os noss.Js officiaes, 
por fi,•ar aft!m d(sso por pl'eço excossiv'amcnte 
modico. » 

Qu )m poderá düet•, }.•ndo ostas minhas trc.;; 
eonclusõ;t~, qu11 eu aprosentd como at·gununto 
·d1•c ·s:uo a di1fm•ença de preço entr._l um e 
·oatt-u rewolver, e:-;tab_•leeenrlo o principio d' 
que a arma mais barata ó sempre a mellwr 1 

A raztto principal, por mim apresentada e, 
portanto, u mou ar!)Um nto decis "'lffl paro. a 
condemnação dos revolwers !\'L::l.us•'r, era fun
dado na inforiot>idadll dos systmnas e nunca no 
preço de ·c-ada at•wa. Greio ter destruido todo:> 
·os angumcntbs que se cnco:1tt•a.m na. citada 
expo,.iç!ío, passando ~gol'a a occupal"-rno do-i 
h"es parecel'es r1ue a·acompanharam. Ant-es de o 
fazer Jevo, pornm, dizer tlue quem lôr com al
gumt attenção e~te~:~ documnntos veri imme
dia.tamenle ttuo o 3. 0 d<ltalo do_28 de Abr;l, ó a 
repmducçilo do z.-o firmado om 13 de Janeiro 
de 1882. · 

P.1ssarei a tr.1tar do fn, rlat:tdo de 21 de Se
tembro de 1881 o qun deu lagar à escolha dos 
rewolvcrs Mauser, em sub.~LiLuiçiio ao Gérard; 
passando em. seguida a qualquer dos dous ou
tros poia razão de que, como ja disse, repre
sentam um só. 

Consicler:1rões sdbY'tJ o parecer de 21 de Se
tembro de 18tH 

Antr<s de e'ntrar na part~ technic:t da questão, 
·permitta..:sa-me ·que cu corrija. uma data que 
'Vem cith.da. no e'l:ordlb desse d lcumento, r~xo·r
dio eàte trJ.duziJo do (( Supplcmento aa Belgica 
~Iilit 11'» n. 404, o em cuja'folha se encontra o 
resUltado das c'xpel'ioncias qu•l prec~deram à 
adopção do rewolvol.'-belga pi!ra uso dos officiaes. 

Lê-se, 'cdmo -c'toi"ãio do parece"'r do 21 de Se
tetilLt>o do 1881, o seguinte: 

Na Belgica, pol" exemplo, durante 10 annos:, 
·do IS.ôi"J-1879, a manufaétura. das armas do 
'estado GX'IniinOU -e·e-x:pér:-menfoil 32rewolvers 
differontos, de caliLru varianJo entre 9 e i2 
·millimetros. 

Nesses ensaios r'econhecou-se qtw uma bala 
de caliUre de 9 millimelros o de posr) de 
12,25 g"r., R tirada com carga de uma ~'ra.m-

'ma de polvoro. 'ftha, produz efft;Jitos suffic1entes 
atO a disbncia de 50 m~tros. 

·Construiu.õae, s"eg'Ulfdo l"Bfes dados, lirn car
'tuchu par:t o rewolver do official, e 'determinou
se cxperimrmtalmonte as riimensões e fórmas 

· ràais-vantajosas 'do tamlJor, do cano e do punho. 
Terminados cst·~B ensaios, entregou-·se a·Cfs 

·faBricantes ·e in-véD.Wres 'i.ltn desenho cotado, 
'indicando as fól"ro.as ·o ·dimilnsões-pl'in·cipaes 
_ ... que a·o dé:VGriL\fu !dà:r aos revólvers_para se'rC'm 
"'aãmittldoa a concurso. » 

Vojamo."' agora o que se lê na citadu folha: 
Eu Bclgiqne cette qur.ostiou fut mise a l'Jtu~ 

de d8s it>ô9. lleputs lo 20 AoU.t de cette année 
( ref(lria-se ao anno de 1869 ), h m:muf.1etul"e 
d'arm,--.s de l'Etat a examiné et cxpérilp.enté 
trenle-deux révolvers différents, d'un calibre 
variant enlre \)e 12 millimetres. 

Les nornbreux assais exécutés tant avec c0s 
revolvors qu'avPI.! les pistolets ri rlcux coups 
destinds ti la gr.ndarmcrie (toda csla phrase 
suUlinhada foi supprimida pelo tt•a•lllctor) ont 
démontró- qu'une balln du calibre de D1u, du 
poids de 12,25gr. tiré0 á la chat·ge d·} 1 gr. 
de poodre de chass:l fine, produit des eff,~ts suf
fisants jaS'JU' a la distauc) d'1 5Qru au moina. 

En consr~quence on construisit, d'~pres ces 
données, une c-artouche pour le révolver d'offi
cier, ct l'on ddermina e.s:p•~rimentaleurent les 
dimensions et hsformes les plus avantageuses 
du barillot, du c·-mon et de la poignJs. 

C:ea essais terminJs, on rernit aux divers 
fabr!cants et in vónteurs un des.,in cote, indi· 
quant; les formos et ilimeusions principalesá 
donner aux. révolvura que l'on admeltrait au 
co-ncours, et l'on imposa on outre las conditions 
suivantes:» \Seguem-se as condições que foram 
omittidas, aliús bom importante~.) 

-o traductor destes truchos e relator do dito 
parecer tomou o anuo da p11bli('aç-ão dt r.~ferida 
folha, que é d·~ 20 de OutuUro do 1>370, pela 
data em que trorminaram as experiencias 'be1-
gas; leva~o por e-st! erl'O dechrou qur\ na Bd
gica durante 10 an.n-os de 1869-1819 a manu
factura das armas do Estado examinou e 
experi-mentou 32 re'l)olvers, etc. dtc. 

Si, porém, tivesse lido mais alguns poriodos 
que ae encontram no final do dito lrabalho 
belga, veria o soguinte: ii.Pr~r sHite, iHZ- arret8 
royat -ae 1.0 hl "n 1878 décida l'adoption dure
'Oolver Nagant pour l'ar,Jlement des otficiers.-, 

Eifeclivamcnte,o rewolver actual do>~ officiaes 
h~>lgas é vulgarmente conhecido por modelo 
1878. 

Feita ests. rectificaÇão de data, que póde in
duzir cm erro aos que ignoram o facto, passa-. 
rei a oc:cupar-me da parh technica do mesmo 
parecer. 

Simpl'cidade, faciZ:dade _de des1JWntagem. 

Diz o parecer que: 
.c O rowolver Géra.rd decompõe-se cm 38_p_e 

ças (inclusive oB para.fuso.s) e o Mauser do.mes
mo calibt•e Qm .em 23. 

As peç~s do .2o são, em ger.1l, de maiores 
dimensões, mais soli<hs, p•1rt mto, do q1ie as do 
f<J, algumas das quaes são bastante d_:Jicadas. 
O rewol v-er Mauser desmonta·se e monta-ao em 
monos tempo do •JUe o Górard, mesmo quando a 
tlupla ope-ra:ç.ito e -executa•h;. com af!,uello p01" 
·pessoa· pouco habilitad<-t. a seu manejo e com este 
por um pratico. » 

Decompondo-se o rewolver Gérard, isto d, sa
~ar:lndo-IYi ·as p:nt·;s de que alie ,j fut•mado, ·tal 
e o valor do verbo -decompor-, -v-ê-se que 
que possne 42 J?0:ç.1.s, e o ·1\fauser do mesmo ca
libre 36, como o fa.cil do \'criticar-se pelo o:xame_ 
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dos annr·xos sob ns. 2 e 3, nos quao-; se en- ] 
cont.rctm o numero e no~os das ditas p<ôças. 

A 2"- sec-ç'lo, pois, si por um bLlo diminuiu 
de 4 peç;1.s o numero das 11ue offcctivaroente tem 
o revolvar Gera.rd, por outro di.minuiu de 13 us 
do Mauser, havendo asúm uma. difforença cm 
favor U..!sta. :umJ. de 15 p·"ças, quando ella é 
a.ponas d,; 13. Ao euntrano do que :J..ssegura ::1 
mesm:l. secção, a mont tgoiu c d ·smont · g1JD1 do 
rewolver Mau-;0r, é assás difficil e exige que 
sej:~. feila por possoa Va.~tante lw.u:utada; leia-se 
a eslo respoit·) o que se ac1u Il\'JncionaJo no 
annexo n. 7. 

O o;1erario Augusto Teixeira, um dos mais 
habiliLaJos d<t fabrica d'armas da Conceição o 
quo actualmente se acha ao serviço da minha 
commissão, reconhe tambem esta verdu.de. 

Pelo maior numero do peçn.s que unu arma 
a.pr.~s ... nta, comparada com uma outra da mesma 
especie, nlto s1 deve for-çosamente concluir que 
a i"' ó inferior á. 2a.; resta. :linda o;stuJu.r-scJ de 
que modo ellas ao acham combina.d:tS enlre si, 
e qual o fuuL:cionamenh ou trabalho do cada 
uma, afim do conhecer-se si são ou não sujeitas 
a fadl dotorior.1ção. 

E aind,l,, como bom diz um modrwno oscriptor 
mili tttt·, tr[l.Lando Jcsb.~ <:J. ao. Lão : <( la simplic 'tà 
no consisto pas seqlcmcnt duns 18 p.-,ttt nomLre 
des piec"S. ll importe pen qn'il J; cn ait uno de 
plus ou uno de moina. Elle róstd•! aussi dans 
la facilit\~ do confecLionner, do répal'er et de 
remplacer les pi ecos les plus exposóes &. êke 
degradües. »-

Peso 

Lê~se no dito parecer: 
«Ambos os rewolvera sito de c a IJ,mo Mauser 

pesa Qk~s;JO e o Gérard Qk,877, havendo apen1s 
a fuvm· Q,:ste uma difl'erenç'l de poso de 13 
grs.mmas. :. 

Não encontrai a~Jui cm Lfü~o esse peso no 
revolver Mv.user; acho o de Qk,IJ03, isto é, 13 
gr. mais; o p1.ra o pn,;o de um rewolver GéraN 
trazido do Brazil, o d'3 01',870 : para esta ultima 
arma acho uma c:xplicação nos pos'1s encon
trados, d~vida. C''rtamente á maior densidade da 
madeira emprcg1da e ás tolerancias para mais; 
o qur~ tudo reunido póde produzir as 7 grammas, 
differcnç:a encontr,tda entro os dons rewolver.~ 
Gér-ard 1 mto.s para. a 2" arma, a mcsm"t quo foi 
pesn.dn. no 13-ro.zil, sô se explicará l'le1as. balanças 
empregadas. 

Justeza de tirO 

Eis um ponto importante e qno merece ser 
bem. esclar-ecido, pois aquelb. condição ó umn. 
da.ri principaes a qn·" deve sr.tisfazer uma ar-ma 
de fuga, e, sobretudo, a da ospecie de quo ora 
me occupo. 

Antes, poróm, de entrar neste delicado as
sumpto permitLa-so-me qun eu _ainda proteste 
conti"a o meio empr~gado pela zo. secção da com
missão do molhor.1mentos para conhecei" a jus
teza de tii·o dos rewoiveL·s emqu~stão. 

Causou-me profund<\ admiração o lêi" a se
guinte dcchra.ç:ão no parecer que ora discuto: 

~Os tiros foram dados por um mesmo atir.-J.dor, 
com o rewol ver apoiado sobre uma mesa d•J- pon .. 
tal'ia. "11 

Tenho liJo muitos rela.torios do expei"irmcias 
de-s~e genoro, tenhu moamo assistido a muitas, 
quer durantCl e Lempo da ruiu h t primeira com
missão, quer na. actual. mas nunca .li nem lã.o 
pouco ÍLU testemunha de que ella.s fossem feitas, 
ernprogando-se uma m,·sa de pon/at'."a, e sim 
um u.pparelho especial conhecido pelo nome de
estat va, na qual so prende efficaLmcnte a arma, 
podendo asúm dar-se centen_ta de tir·os, todos 
mui app;·ox·madarncnte nas mesmas C0ndi
ç:ões; o que não se poder::íobter, quando são feitos 
pelo atirador o mús habil e com a tal mesa 
d~pontaria, empregada com o re>p·>ctlvo, sacco 
de a;·eia tão sómcnto para a aprendizageta de 
tiro e nunca p1ra. exp"riendas tão impor !:.an
tes como a de qw3 s~ trata. 

E' o caso de melhor dizer, como affirmou 
a. mesma secção nos seu.~ p:1.reeercs de 13 da 
.Janeiro o do 28 de Abril de 1882, tratando das 
mesmaf;! experiP.ncias f ~ítas no banco de pr.1vas : 
que as da escola do tiro do Campo grau le nãa-
9U'l1~dara;n a reg11lariáade que deve dominar 
nesses trabal!.os, e que (aram tcTo t'ncom
pletas que nada pode,·-se-ri. dellas concluir 
a {_avo,· nem contra as armas ensaiada$. 

Diz aquella s !C'Ção, á p-roposito das suas ex
pcrienci 1s, no citado parecer do 21 d•3 Setem
bro de 1881: 

4- Comp[Lrando 03 resultados Gbtldos com os 
dos rewolvers ~Gérard e ]\fauser) nas distancias 
indicadas (10, 20, 30, 40 t; 50m), vêwse q_ue a 
não ser n.. distancia de 20 metros, os desvws e 
os raios de circulo da melhor metade dos tiros 
de Mauser foram sensivelmente inferiores ao&. 
do Gérard e que, portanto, aquelle rewolver 
possue mctis justeza de tiro do que este. 

Convém, pol'ém, notar que a munição do 
rewolver Gcirard tinh:l cerca de seis annos de 
eJ:istencia em nosso::~ depositas. > 

Es~e ultimo periodo é lJastante eloquente, e 
com elle a rcferid,t sccçãil me forneceu um 
poderoso argumento que confirma o que deixei 
sublinhado. 

Com uma ;nesa de pontaria e com mnniçA:o 
alterada (como dá-se com o cartuchame emw 
butido, longo tempo arms.zenado, em que a. 
polvoi"a se acha em conta.eto immediato com o 
metal), como pôde n. secção inspirar-se no 
resultado de tae,; expepi.~ncias; empregando, 
entretanto, no rewolver Mausor cartuchos que 
acabavaw. de chegar, remottidos_exp-ressamenta 
da Europa com o dito rewolvcr, devenJo-ae. 
c1·~r que hav-iam sido cuidadosamente caco~ 
lhidos o de re~enLo fu.bricação '? 

A prova está. nos resultados obtidos com as 
arlllas em q uestão,os quaes ~ão inteiramen~o con
trarias aos que aqui conseguiu n..1s exp"riencia.s 
feitas n1. fabrica d•armas do goyerno belga, em 
21 do Setembro de 1882, perante o director da
queUe estabelecimento o coronel Halkin, e 
varios officiaes empregados (a.nne:x:os ns. 7 e 10). 

Penetração do proje-ctil 

Vejamo<:~ si a 2-. secção da oommissã'o de 
melhoramentos seguiu nesta e:xperir::ncía o que 
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foi observado pela commissã'o belga, cujo pro
grammn. dl::t. tratou uo preambulo do seu pare
cer da 21 de Sotembro do 1S81. 

Lê-se nesse programma, am relação úqueila 
experi(lnda : 

« Placar des cibles en bois bla.nc, les unes 
derriere les autres, à des intorvalles êgaux a 
leur Opaissour. 

Tirar une salve à 20 m(Mcs et une b. 40 
metres. » 

L{i-se no citado parecer: 
« A' di->tancia do 5'Jm foram collocados Iras 

alvos de pínho de riga, de espessura de 3Qmm, 
disp 1atos uns ti t·etaguarda dos outros, com 
intervallo de Om,50. » 

Quanto li secção se afastou do progr,tmma 
belô·a, pr<rd~ndo inlBÍ!'atuentc Ce visL;.l. que o 
revolwer é uma armu. d,..l defesa ~essoal, empre
gada, não contru. a massas inimrgas, a gra.nde 
dist:.tncia, ma~ á que<'ma ;·oup-r, como vulgal'
men~e se diz l Aqudles tres alvos deveriam, 
pois, Rer collocados uns à retaguarda de outr..>s 
com intorvallos de 30mm, desde que tomaram 
estJ espessura, e nito a 1/2 mot.rJ de dis~anda 
uns dea oJtros. 

O pinho de riga não ó a madcica apropriarln. 
par{!. Lu.es experiencias, o sem o pinh(} branco, 
cuja densidade ó IJ.Itasi n. mesma da madeira 
branca (bois Ulanc) aqui ger:::.lmente empre
gada. 

ConsiJorar-se o rewolvor Mauser de co. gmm 
superior ao Górard porqne o pro,iectil daq11elle 
apresentou nma penetração móJia de 54mm nas 
condições acima esta0elecida'1 ao passo qu0 o 
deste penetrou t.{rnm, é realmente singular l 
Nenhullla commissão mili~·(r de experienciaS 
cogitou ató hoje em semelhante exigencia, 
trat<J.udo de escolha de rewolvel's. 

Em cxporicncias por mim reita.s aq11i, em 
Liilge, com n.quellas duas armas, empregando 
a madeir~ branca, obth·u o seguinte resul
tado. 

Com o rowulver Oérard a fQm 
uma penetraç:Io de ..•.•..• 

Com o rewolver Mauser a iO•n, 
« « Gér<ll'd a 201u •• 
..: « Mauser a 20m. 

de distancia, 
O,m055 
O,mQOO 
O,m050 
o,m070 

Quem duvidará, á vista. do taes resultado.':!, 
que o rewolver Gérard não satisfará, dcbúx.o 
des~c ponto de \;isto., as condições de uma bôa 
arnu de defesa possoal1 

A' que distancia o official bra.zileiro teve 
occasião de empregar ·o rewoh·er, durante a 
nossa gu9rra. contra o Paragu;~y ~ Raramente e 
nunca a mais de 20 metros ou cerca de 15 
passos. 

PaSsarei agoro. a occupar-me do3 resultâdos 
cexperimêntaes ob~idos pelt ref,Jrida socção com 
outra rewolver Mauser de Ü" 1Qmmô de extracção· 
á varet.a, resultados mencionados no parecer 
em questito : esto rcwolver foi o apresenta,lo 
pela commissn:.o de melhoramentos para uso do 
nossos soldados. -

Simplicidade, facilidade de desmontage1:n 

Diz ::t. 2n. secção, trata:ado deste rewolvcr: 
«. Desmontada a arma, veriflcou-so que com

põe-se todo o syRtem:ct do me.'lmo numero de 
poç<tS que o rewolver do mesmo autor, de e:x.tr<J.c
ção automa~ica, distinguindo-se deste pela 
maior solidez que aqucllas alJrescmtam. » 

E' para lastimar que aind·~. uma vez se üvesse 
enganado a referida secção I O rewolver cm 
questão decompõe-!je cm 33 peças e n!lo em 23, 
como se verá pela. leitur[l. do.annexo sob n. 4, 
no qual B•3 cmcontl'am o numero e nom"s das 
di.tas peças. 

Não tenJ.o sido, porém, o rewolvcr ].Iauser d:~ 
Co iO,mrnQ de vareta e de lira iutermHt•)nL_e, com
p1.r.Hio p~la rlUa secção com o do systema Na
gant Jo mesmo calibro e do mesmo typo, que 
por mim fóra indicado, e acoilo P'lr S. I<~x. o 
Sr. conselheiro Daria, então winislro da gLlcrra; 
cumpre-me o fazor agora, reprn lnzindo ainda. 
(lma vez o resultJdo Jesse mou e3tntlo. 

Simplicidade, (acilidadu de desmon'agem e 
montagem 

O rewolver Nagant por mim escolhido para 
uso dos nossos sol ~ado~ e segundo o qual for-a.m 
encommendados 3000, decompõe-se em 33 
peças (annexo n. 5). 

Pat•.t a limpeza orJinaria no quartel, Uast:1 
que sejam deamont:J.dns 9 peças apenas (a.n
ncxo n. ô). 

As peç:1.s compon·"ntes do seu mechanismo se 
reduzem a 4 aórnentu: erro, gat'lho, alavanca, 
alavanca do tambor (barrdLe) e mola 1·eal. 

Nem merece as honras de séria comparação o 
rewolver Nagant com o 1Iauser do mesmo ca
libre, tpmuto a simpliC'idade e solidez JrJ suas 
peças, ft'l.cilidade de d"Stllonlagem o montagem: 
estu. verd::t.ri.e está ao alcance de Lodos q UCJ co
nhecem os U ·us rowolvers, e nem posso com
prr'hendcr corno ainda haja discuss;lo sobre e~te 
ponto. 

PfJSO 

O seu peso-médio é de 1k,102, ao passo que 
o J.c Ma use r ó de ik,Oô4, "'diffcronça d0 Ok,038 
em fu.vur do segundo é insignificante para um,_ 
arma de cRvallaria. 

Justeza de tiro 

DJ lao_.; expericmrias feitas pel t 2a. s:3ccção 
com o Mauser, já rho occupei anteriorm -nte: 
executadas nas con·J:ições que ficaram acima 
doscripln,s, os resultados não podiam servir do 
base pa1•a conclusões decisivas por parle dare
ferida secção. 

Penetraçao 

A secção diz que a penetraçlto d:l projr•ctil do 
r~woh·er Mauset• ó de 54mm,ô isto ó, apenac; 13 
decimillimetros mais do quo a d J projectil do 
rewolver de 0°. gmm. 

./ 
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OLteve aqui nas C)ndiçõe~ jà ind[cacbs Qsc
guinte resultado : 

COm o rewolvor Nagant a 2Q·u d·J di.stan· 
cig, 0,040. . . 

rins minhas cxpericncias de fo de Dezembro de 
1881 feitas no banco de provas desta cidade, 
pela' circumstancia de não ter director o Sr. 
Atfonso Polain r\"ssigna lo a. acta daquelles tra
ballus, ex:ccutados nliás em sua pr 'Scnç 1, nlí.o 
obsatnte a declaração fórmal e eacripta feita 
pot' es-s• senhor-do motivo que o forçára. a as
sim proccd..,r, motivv est,3 da .o em carta de 7 
de Dczembru d~quelle anno, a qual cm original 
fui ter ás mãos da commissão de melhora
mentos. 

D.:wo loJmbrat• que n. prmotraç.1:o obttdél. pela 
secção corn_ o pr0jectil do rCJ\volver Maus_er, 
ficaria diminui la dosdci q-Ue a ar-ln a frlSSe apra
pl"ii:tda para receber cartuchos \1/.inchcst~·r, 
cuj::t bala tem !3 grammas om Yez de 16, nl,;m 
da sccçlo pbna qm apres')nta a sua p~.rto :t~
teL•ior; ent!·e~J.nto, a prn1etrilç:lo por :1<1m obtt-
da. (O,mQ40) U a su1ficiento para os effeitos que Ap8zar disso, lê-se no parecer de 13 de Ja-
se prctendeohtercom uma ar.na di) defJ;:HL pe::;- neiro: 
saal. 4 Não julgou, pc•rtanto, set· convt:n.icnte o 

Aquell:J condi<;ão, lembrala pela commi<:~silo Sr. Alfonso Polu.in tomar respomnb1hdadc do 
de melhoramentos p~l"n. o rcwolvr~r Ma use r quo achaya-s_e _relatado na ttct:.l. en~ qu·~_~;~tão, -~ 
foi reaHzarlo no Nagarü. Eis tudo quanto se esta circumst tncia de uma Lestemunlw., sem 
contém no parec.~r de 21 d! Sctc.ruLro <lt;l duvida mais important•~. rBcusar firmar a act::t 
1881; cum:prindo·m~~ antes do p·11Bar a.occu- do uma sessão de op.saios a que assitiu, não 
Jlal"-me do zo, isto c, (,o rle 13 de .hnotro de pó Ie deixa.r de causar •'SpPcie, c de faz.er sup-
1882, f:J.z.er resaHar os seguint)s-ponto3: pôr qu':! aquelbs pr'l)V;:tS não t V·!ram a mareh::~. 

Lo Que qu8m comprtrar o pare('er qno 11cabo regula\' n:m o.;;; resulLtdoH dicisivos que l'llf!;S 
de analysar com o elo coronel Halkin, director custumam apresentat• no banco iiob sua dt
da !a.brtctL cl'l armas do go\•erno belg,1, l?lal.)IJ- recção. »-
radJ om virtudo da~ experi"n('ias ns mais com~ Tenlo ett conhecimento sOmente agorJ. do 
pletns, f·:itas compfH"J.tivumrmte com os quatr.:> parecer cm questão, pela sua.. publi<•.ação no 
rewolvors om qnestão, e em pres·n~.a. rle uma. D a.l'io Olficial do G Lle Janetro do corron~e 
commissão compost:l. de offichws. Of1?pregados anuo, apress"i-~o em dirigir um~ carta a 
nolito estabclecimonto ; vorá qu J o rllatnC'tr·aZ- Sr. Affonso l'obrn nos Lermos da cópta.(annexo 
ra~n-te opposto, pelo; resultado_; oLt.iJo~ a ttvor n. 8.) 
dos rewolven Gérar l o Nagant por mim osco- Pola respos~a (;~,nnexo n. 9) qu<':l me foi dada 
lhidos. pelo mesmo senlwr1 vcr-se-6. dJ quo. furça ~ão 

2.o Que a 211. soc:;~o põdo obter o Jm precis(To, os at·g·umeutos apresentado3 pelos stgn~üar"ws 
por meio clJ uma mr:s:~. ele pon',aria o um s:l..-r:co do dito pare·~er. 
de arêa, u. Juste~a de t'ro e a tr>nsão ,d~ tt·a- E<pero agora .que, apezar dcs':>a resposta, u 
jectoria dos dom1 r.~woh·ars ~1a.us:;r e ~crard, Sr. Affon'>o Pohun contmuará a ser para a 24 · 

ao passo quG aqu·'llo ~stabf)leclmcnto, dts;l~lpdo S•}cção da eommissão do melhoram!}ntos o mcs· 
dJ elemen~o! aproprt:l.dos par·n t:1'B (>,Xpe,•:en- mo nw'to co J;petente e conhecicla difr:xtur do 
cias não o pôd: fa"'O'' exactamente com os r o- Uanco de p;·ovas de L ·ege, titulas c.\Jtes aliás 
wol~ers Mau,cr, cm virtrrde dadispos:çtto ui- bJm n113 ,·ecidos. 
ciosa do couce deslas armas. (Vila o anne~o Des~1·uido compleLu.uwnte u.quellc ar.:Çum~nto, 
n. 7.) passar2i a outros. . 

Porqu · ó r1t1'3 a. c0mmias)Odt} melhor::mPntoa L'~iu n:J dito parecer u;n trecho, que ma lffi-
em sua exp0sição r lo 6 de Janeiro rlo cnrrcnte rressionou vivaruent~; ed--o : _ . 
anno não tratou daquel!as oxp,'ricncias ~ « Pensa. u 6 ,3cção, de acc_Urdo com autortd_l9,Qos 

Ex.Plica.-se: é flue _ella"' vieram_confit•mar competentes. {1u3 as qual~dades balisticas _de 
tudo lluanto h.avi,L eu ,,ito anteriormente a.· uma arma. mod:!rna-a. sohd•JZ d 1 con<>trucçarJ, 
cerca do.~ rewolrer.> cm que3tão. facilida.do do pwcnB:o~ãv e o:x.t:·acção Jo c_artucho 

Des::le, pois, qu> clla. propositalmcnLe não se -Rãons predica,losqne constlt'Jem um htu['·' de 
occupou do tã:.J itnportJ.nL·) doe um "nto, ou m '"~ recommend.ição ao ap-r.~ç-o o consi4eração doa 
apr.~sso em reprJdnzil-o aqui (a.nnexo n. 7·.) qu~ terão de s~rvir-:;e della, por occas1ão de uma 
acompanhado do mais algun::~ elementus CD- guerra. . .,. 
lhidos nas citadas t xperil'nria.s. Poi; a S3cção encar .. c a. sol,"dcz de conslrL'C-

Dovo docla.r-1r que destes elemento> e do c i- çilo, (a.cilidadiJ d~ pc;"cuss~io e extracção do 
tado parecer Ralkin, a t'Ommiss'lío de melhor;).- cartucho da !UrJa arma, como qualtdLules &a
meatos tGvo inteiro conheciment_?, não só peh lis!>cas, o diz ain l:t qu-:1 as-;im considera, d' ae.
_puhlicação da m::;ha caJ'la ?e 20 .!c Setembro, 

1

. eórd, com aulot•lda.le~ compekntr~.-; ~ . . 
como por tet•om s1lo rem~ttHlos o. S. Ex .. o Sr. Ent::io a.juste;;ad: toro, tensc'ío de traJecto na 
t•ono;;elheiro ministro da guerra_. em . officio c alcanct', a que grupo d·J qualidade~ fic,trão 
n. IJ4 daquella me::m:t data: este .;tlencw o, na pertr·nce_ndo 1 Pronwelmeuto a_o das gu:~ sere-
verda!!itJ, compromr.ttcàor. - fúCm --ao- sy-Stcm.ã rlõ mecanismo da arm~: 

. aquelle princip o fará. ccrtament ~um(). revoluçao 
Constderaçi'Jes sobre o par cer de 13 na balistica <1ntiga c moderna. 

Janeíro a~ 1882 

Occupa-r-me·ei deste document 1 segundo a 
ordem de id·;as n"'llc desenvolvidas. 

Recusou aceitar :\ 2ã. aec•ção da comroiasão _de 
melhoramentos, c.omo se1·ios os resultados 

v. I. 21 

Passa roi a outt-o ponto. 

O l'C5uHado da prov:\. d'areia feita com o re-

I wolver Nag~:~.lü pela referida 2J. secção, 0m 12 
de Janeiro do ann•1 passado, segundo so lê no 
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dito parecer, nlto veiu mais do que confirmar o 
que por mim foi obtido no Banco do P.rovas,em 1 
de Dezembro de 1881, como passarei a provar. 

Lô-se na acta das minhits experiencias da
quella. dakt. : 

c Pour clõturet• les oxperiences, las deux 
rewolver.-; (1\'IauaGret Nagant) düment remontés, 
furent projet•!s dans un 4Ls tle sablc fin et 
reconverta Je ce del'nier pondant quelqrtes ins
tants. On les sccoua ensuite, ou introdui~it 
des cartouehes dans le barillet et on voulut 
recommencer _18 tir. » 

« Celta opération put s'eff,Jctuet· (acilement 
avec le Nagant, mais elle d~Jtúent impossibte 
poar le l\Iauser qHi ne (onctionnait plus; le 
sabia tJ.Ui a'ótait intro1uiL dans le grande r.;.ss0rt 
a bortdin et daus les autres piàces du môca
nisme, Clmpêchant lo mouvoment du barillet. 
II ÍLtt (.'OllSL<ltê LJ.UO la.-; rayures pratiquées à 
'extUrie11r du bal'illet du I\-fauser avaü pour 
effet Uo ramener, ]lOndant lo mouvnment de 
rotation, la sable y cont·~nu dana le logemnnt 
du grand re~sort à IJuudin ». 

Le d~montage qui suh·it immrdiatement le 
tir d\3cÓh la p!'l:aenco de tres peu cie sable dans 
les piec,~s 1lu mecanismo das deux rôvol vers. » 

Vejamos o quo diz a 2~>. secção, em rclaÇ"ão 
a esta provn, no seu parPcerde 13 de Janeiro: 

c. O facto de não haver funccion:J.Jlo bem o 
rewoh-er, desde 11ue introduziro.m-s" grãos de 
a.reia por entJ'e as peças do mecanismo, não 
constitu•J defoito om uma arma de guerra, por 
quanto elle acaba d·:J dar-~ae na linha de tiro, na 
experiencia de hontetu com o proprio rewoh•er 
Nagant, preconizado pelo c:1.pitão Duartt·, como 
isento deste inconveniente : sacudindo-se e 
limpando-se as peças tanto tlo 1\Iausor como do 
Nagant, ou outro qual11Uer l'ewolver, os e-rãos 
de areia sahfrao e {icard restituido ao mecanis
mo da arma a liberdade de sell movimento.-. 

Quem lêr com atten~·ão e corup:1.rar estes 
dous periodos, n§:n dtrá por certo quo eu dada
rei isento do dito inconveniente o rewolvor 
Nagant. 

O que consta da act;.~. é justamente o con
trario; em ambo,.; os rcwolvers (Mauaer e Na
gant) foi encontrada pouca areia entJ.-e as peças 
do seu meco.nismo; com a diiferença, porém, 
que, n.pezar disso, o prime "ro W7o pôde mais 
ftencciona:r·,entrr·taotu 11u'~ o segundo tJ·abalhoH 
facilm'.!n~e. Eis o r1uese lê ua dita ;.~.cta e se 
acha confirmado no meu officio n. G de 7 do 
DezomiJro do 1881, a S. Ex. oS;:-, con..salheiro 
Dorb, no qual declarei, t•m referencia á prova 
em questão, que: «o rewolver Maus0r havia. 
naufragado completamente nessa prov:1., entJ•e
tantu tlue o Nagant hê!via pe:"feitamente .resis
tido, o quo ern de esperar, ele. etc.» 

E• bastante singular a conclusão til'ada p"la 
mesma secçtto no final daquJlle t1·ocho. Pelo 
facto de h.wer o rewolver Nagant roJsistido 
áquella expl'!ricncb, conclue á secção que ore
wolver Jf auser ou outro qualquer resistírd 
tamLem ú. mesma prova, desde que sacudir-se 
e limpar-se as peças do ~necanismo. 

Deixa ella. de acreditar om um facto consu
mado, verificaclo nas minhM 1•xperiencias, p.1.ra 
argumentar fundatla em suppos1ções; digo sup
posíções, por isso que a 2a secção não possuxa 

naquella occasião o rewolver Mauser, e trtnto 
assim é, g_ue, no final do me-;ril.o parecer, podia 
que o winxste.rio da guerra me ordenasse a de
volução dos doua modelos, que eu havia trazido 
para a Europa. 

Nã:o poderei deixar de t.ratar de uma conside~ 
raçí!o feita pela 2a. secção, a proposHo da prova 
da ar-Jia, e que se encontra. no dito parecer. 

Diz ella: 
« A ser consiJeJ'ado como notaveJ senão o 

facto unico apresentado contra o rewolvor Mau
ser nas experiencias a que se refere o commis
sario do governo, n-c:nhum fuzil de ferrolho,como 
o Gras, Mauser, Beaumont, \VerteU, etc., etc.~ 
poderia ser- tido em conta de uma boa arma de 
guerra, porquanto qualy:uer delles não funccio
naria regularmente, desde que fosse coberto de 
areia, e não se o sacudisse e 1impas!le antes de 
carrogal-o. » 

Respondendo ao que fica transcl'lpto, d.irei 
que ê justamente um dos graYe.~ inconvenientes 
u.ssignalados nas armas de ferrCilho o apresen
tarem s::mpre o seu mecanismo exposto á acção 
do pó, da chuva, et<!.; do que resulta, ora diffi
culdade, ora impossibilidade em fazel-as func-
cionar. 

Este ser i o inconveniente, ou, melhor. este 
grave defeito, cresce de importaucia qu:1ndo 
reside em um revolver, arrua desLinada eocclu
sivamente a defesa pasmai, e por conseguinte, 
empregadrt como uHimo recurso para a salvaç:lo 
da vida. da-plelle que a possue. 

Não é, pois, admissivel aquolla consideração. 
O fuzil é ampre&"ado a g.rand•Ja distancias e 

colloctivammte; Sl uns .tícarn fOJ•a de serviço, 
outros continuam a ser empregados; eruquanto 
que o rewolver o é sempre á yequenas distancia 
e por individuas isolados. 

Que sorte espet•aria ao official oU soldado que, 
em frente do seu inimigo, a alguns passos do 
distancia, prestes a receber dello a morte, pro
curasse sacudir e limpar o seu rewolver,a1t tes de 
o empregar 1 Com o rcwolver Mauser, em taes 
condições, ellc seúa ferido ou morto, deixando 
a arma carregada. 

Diz aintla a 2a. secção: <o fac Lo de não ter 
sido adoptado pelo governo allemão o rewolver 
!\'huser p lra o serviço do exr.·rcito, que usa o 
fuzil do mesmo autor, nada indica contra as 
qualid:Ides da arma, pois, além de tudo, não 
quiz o commiasn.rio do governo eap,~rar pelas 
provas officiaes que o.fl'erccuu o fabl'icante apre
sentar de que chegârJ. tttrde ao concurso .tt.berto 
p~"'lo governo du .seu paiz, e que tambem poderia 
ser invocada, com mais razão, contra o rewolvC!r 
Gérard, de invenção muito mais antiga e que 
ainda não foi adoptado por governo algum da 
Europa, nem da Amarica, e não entrou tttmbem 
no concurso organizado pelo governo ·da Bel
gica, onde reside esse inventor.» 

Rospondendo á primeira pnte deste trecho, 
direi que não é para despre:;o;ar aquell·~ farJto, 
que parece â 2a. secção de somenos importancia: 
ello tem para ruim grando! va!Jr, pois que o 
governo allemão não teria razão para não adop• 
tar o rcwolver apresentado velo invento!' do !'!~tl 
fuzil, si aquella at•ma não possuisse realmente 
os serias defeitos que têm sido a~signalados. 
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Emsegunão loga.r, não teri::t eu atei' hoje fi:Jito 
encommr>nd:l alguma. de rewolvors, si esLi\·csge 
a. espera das taos provaR officiaes, promeltiJas 
por I\Iausor; nunca me r-cu;ei aceitai-as; si 
não mo foram envhrdas pPlo inventor, o que 
ern. de seu pa • ticular· mteresse, prova que 
com aqudla promGssa só tevo elle em vista 
animar-me a fazer a encomm~nda dos rewolvers 
de sua inv• nç!Io. 

Quo.nto á. ultima pa.rtc~ do cita.do trflcho, 
ella u!to ra.,ista ao m~nor toque de uma 
analyac, como passo a provar. 

Vr;ojnrnos quaes foram as condições impostaS 
aos fabrico.ntes e invontores no programma or
ganizado prüo governo belga. Eil·aa : 

4. 1mre Canon fixó de maniflre a ne pouv.1ir so 
dévissor. 

2ma B lgUeGtte ajusMe de façou a ne pnuvoir 
etre f<.~.usséo pa~ um choc accidentel, ni 
encloée. tt3a., 4b, 5a, Qll., etc. » 

Não ó preciso ir mais longe ; basta-mo a za 
daquellas conJições para re.r;ponder ti. referida 
secção. 

Como queria esta que o Géra.rd entrasse nos
se concurso, rewobrer do oxtra~çn.o n.ntomatica, 
quando peln. 2'- condição do programmn., o 
governo belga. havia excluido em. p,·inc."pio 
todos os rewolver.l darru.,lle genero, acoitando 
tão sómento os do oxlrn.cção a vareta 1 

Seri3. Um contra senso, não do inventor, que 
já. nB:o existo ha muitos o.nnos, ma~ daquelle 
que possue a p~tente do su.t invençtto, apre
sent~i.r um ty[IO de armo. intoir:~ment•_) diyerso 
do indicado no programma. 

Dowo, pois, concluir que .a. referida secção, 
tendo lidu L" li 21 Je Setembro de 1881, o dito 
programmfl.,pois que dello tü·ou um~l. pa1·to par:;_ 
o seu ox:ordio, oo~(juecou-o completlLm'mlo em 
13 de Janeiro do 882. 

Eis claramente explicada a razão de nã:o V•r 
o rewol\·or Górardol\ntratlJ no concurso da Bel
gica, onde, conformo declar:'l. a 2a. secção, 
reside o inventor. 

Estou cerLo qlle r:i so tr:t~Hss0 do rowolv•1rs de 
extracçao automatica, nito deixaria o Górard 
de fazor p:trto do dito concurso. 

Di_zur-se que o ;·cwoEver Grí'rard te;n sido 
repudiado dos concursos em que se apresenta
ra, como cathegoricam:::nte affil'ma a commissão 
de melhoratuontos na sua exposição, ó ass~r
çlo qun devia ser acompanhada do algum do
cumento comprob·t tr 1rio, pois q li. o ollo é do gran
de valor para;~. questão de que se lrata ; en
tr!'ltanLu a. commiasão n:!to o fez. deixando 
acreditar que ~e Laseuu, como em outrvs pontos, 
em simples conjoctura. 

Si assim nlto ó, que justifh1ue o enunciado 
para convencer os mcrodulos. 

Declara ainda a mosroa secçlo que « nas 
e:xpol'iencias feito.~ com o Gérard, em 12 de Ja
neu·o, no. escola de tlro do Camp() Grande, foi 
notado, a par do on'orpn.cimonto dos movimen
tos, negas constantes dos carl11chos, devidas, 
em parte, á qualidade má da munição que veiu 
da Europa, e que reunidas à inf,_•riorldade de 
suas qualida.des Ualistieas, em relação ao Ma.u
aer o natural. mente a out1·os, nunca podRriam 
justificar actualmente a sua adopção para 

uso dos offidaes, como propõe o capitão 
Duarte. » 

A 2a. secçã:o quiz aproveitar o ensejo 
par[!, mais uma. vez dirigir-me censuras, 
condemnando, como o fez a munição que por 
mim foi cnviaJ.a. J.a. Europa, em Abril de 1875, 
por occasião da remessa de 100 rowol vers Gã
r.lrd ; não se lembrando, porém, que antes fóra 
a proprm a reconhecer, segundo lê-se no seu 
parêcer de 21 de SclemlJro de 1881, que essa 
~unição já. s.e acha. ha muito alterada, pois 
d1sse : « Convem, porem, not..'l.r (111e a muniçã:o 
do rowolver G6ra-rd tinha cerca de O annos 
de (_~xistoncia em nossos deposiLos. » 

Em 1881 confessa a secç-ão que aquella 
munição osbva deteriorad·t pelo t·~mpo ; em 
1882 diz que ó de má quR-lida·le :é (1ue naquel
la Opoca. nada. havia eu dito contra o rewolver 
Ma.user, o só o tiz em 1882. 

Não foi nunca do má qualidaJe aquel1a 
mumço.o por mim romcttidd. ; si tot•nou-so em 
tMs condições, foi tão sóm,:nte Jevido aos 
annos de sua existoncia ern nossog depositos : 
não possuo a virtude de comprar artigoa 
qu·~ jám[l,is se altet'alll pela acç-ão do tempo. 

A• mingua de argument.u::; valioso~ ~obre o 
que dei:mi dilo no meu officio n. ü Jo 7 de De
zembro de 1881, vem a 2"" s.ecçã.o fazer espirito 
sobJ>e uma expre."8ã:o poí' mim empregada, 
quando tratei do enorme ;-·ecúo do I"Q\\'Olver 
Mause1•. 

Diz a seeção que ntlo ]Jôde comrreh'_'nrl~r 
comn a ene1·gia da recúo possa influir 8obre a 
pontaria de uma arma. Eu e:rpressei-mo no 
citado officio do seguint0 modo : 

«Não menos import:tnte é a questão do enor
me recúo que a.pr~senta o rewolrer 1\lauser. 
Pela citada acta, verá V. Ex. o quanlo elle se 
tm·nou notavel, m.o que result t uma pontaria 
incerta.» 

Está chro para os que argumentam com o 
espirito isento de prevenção, qur:J, iloste caso
pontaria incei"ta-1uer diz ~r- tiro ine{lrLo, 
isto é, sem justeza ou precis'io. 

E a propria secção tanto comprehe11deu isso, 
que se aprr1,'!Sa em dizer, logo depois de decla
rar que não podia comprehe:1der uquolla e:x
pressRo, que «nos estudos a que proc••de11 em 
Setembro do anuo findo (l881), com o<> rewol
vers, apenas ap·üados solJr<3 a ru •t:Ja de pontaria, 
não foi notada essa grande velocidade de recUo, 
que mais depende do calibre, da carga. da 
arma, do que do syslema de sua construcção, 
des<la que todots ellas, mais ou menos, guardam 
a mesma inclinação do co11ce. » 

E accroscenta. : 

c Não lembrou-se o adversaria do systema 
Mausor de q11e o rewolver N•gant, logo que 
seJa cortado o cano e o seu càlibre augmentado 
para. rnceber o cartucho da clavina 'Vinchesler, 
arma regulamenbl' de uo;:;sa cavallaria, a.pre
sentard. forçosamente o mesmo recúo .~ 

Em poucas palavras destruirei todo esse 
c.astello ÍOl"lliado pela za secção, ch·1mando 
apenas a attenção para o resultado obtido na 
fabrica de armas do gov<Jrno Belga ( anuoxo 
n. 10) ; por clle se vê quanto a secção labora. 
em manifesto erro, pois que, ficou provado 
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como se Ie na 7a e 8* eolumnas d[qnello do- Era, pois, mais natural que ar1n0lla commis-
eumento o se,;uinte: cão, datlo o caso de pons:;.r na parto .finan-
in Que v. velocidade do r,cúo do l'C\VOl~ c-eira. dnst1 questão. ~ives~e em mir-a a cidade 

ver ~lauser d,J Ce. 1Qtom,O 0 do.... 4m,24 de Liúge e nunca a do Obernd0rf,nr~. Allemanha, 
z0 Quo a volociJaUedo ro·~lLO Jor•cwol- conhecida talvez agoro. pela 2>1. secção pelo facto 

sómente 1lalli oxi-~tir a fa.b1iea de Mauser. ver Nagant idem ó Je..... .. .•• • • . Sm,03 A d' t - • t t -
Differença em favor do IS'a.gant do. {m,21 cre. 1ta es t secçao que Bl eu con ra asse a 

3o Que a furç:l. do recúo, cxpt·os~a et:'l. comp-ra dos rewo!Yer.'l Martser cem o pmprio in
ventor•, obt•crh JH';Jços mais favor<tVeis do que 

kilog. no rewolvm· Mau-'er C<::', 10"1,6 I os encontrados nesta cilado 1 
é do.··~························ O k,975 Acre:iitn. ainch a mesma secção que, p0lo 

4o Que a força. do rccúo, cxpre<s~ em facto do inv,;ntor ser fabricante, deixaria por 
kilog. no reWolyer Nagant Cc. 10"',6 i~so dc1 reservar para si, olém dos lucros que 
O, de O 1',5!G 

'· • · · · · · · · · • · · •· · • · · · · · · · · • • lhe daria a encommenda, propri(l,mente dita, os 
Diffol"ença cm fuvor ll•J Nagant do. O 1<.45g que lhe cabe P"lo seu dit"eito (le invenção 1 

Convóm assignalaL" qn1 n. carg,t de polvora Acredita finalmente a mr~:.:nta secção que, na-
do 1lausel' é apenns mais forto, comparativa.- quella hypothe!5·', ·lesappa.reecJ'i[l. a tal po1·cen-
mente ~D Nagant, de 8 centigrammos. tagam promeltida ao intermediado de 1\Iauser 1 

Ora aq~telht enot'Jfl!l_ dlffr·rença d0 01<,45D Engano manifesto e no qual ó licito incorrer 
dG força de r0cúo, cm favor dJ rewolver N[t- aquolles que não conhecem o~ trabalhos 'du 
gant, não ó p:-.ra.clesprezar-.~e; o·(.lu! concOJ'l'C commissões de compras na Eul'Opa! 
par:t :1 grande justeza de ti1•o que possue, Finalmente, a 2n. secção conclue o seu pa
gualldado esta que n~!o se verifica no rewolvcr rec 'i' de 13 de Jandro do !882 declaeando 
Mauser. manter as conclusões do de 21 de Solembro de 

Af;sim, pois, o rewolvor Nagnnt não aprsen- !881, e pedinr!o a) govomo « quo uxpeça ordem 
tard: (o1·çosamr~t~f' t·omo supptlo a 2a. secção, o para que, .com a maior urgcncia, o commissario 
mesmo recUo que o rcwolvcr M ause1·: este do governo remetla, alêm dos dous rewolvm·s 
modo J.e argumentar, p'11. supposiçdes, Lr,tz Malt::ler que trouxe do Brazil, os trcs outros que 
vanLagl'nS p.'1.rD. o adverRario, I}Urtndo eslc con- ia cxpnrimcnCar, com a<> respoctivas munições, 
tradiz, aprosr"lntan-!o provas cxpcrin1''Utaea." afim do que a comruiss:to, fazen.to por si a<> ue-

Passa a rcfL•rida se<'ção a occupar-so (lt c·~ssarias expericncias, resolva a a .opç.i.to defiN 
questão de p:reço de carla rewoh·or. declarando tiva dos quejulgat' no caso de sarem preferidos, 
que« nitojnlga :H:citayeis as razões d'J p:roço conJemnando, cutt·ebnto, desde já, o rewolver 
quo d'scute o capit:1o Dwtrto no s·'u citad' Gt'•r:<rd, muito conhecido entre nós po1• sua" 
officio (n. 9 do 7 <1'1 Dez'mbro de 1881), por más qmllid1Lles.» 
pfl.rccor~lhe qne t .. y.) ~"'ffi mira c~tn. corumis~:1o Quanto odio votado ao rewolver Gérard o _ao 
(refero~so a de melhorament•Js), propondo a mesmo t.·m.'lO quão pouca confianç[l, inspiravam 
adopção do rewolvor Maus?-r, qu0 foss)m estes á 2a. seeção as expericncias por dla feitas em 
compro.d·1s na propria faUt•it·a o não 0ncom- Setemht·o de 1881, a ponto do pedi!• a.presença 
mendalos a manuftcturas de um pai;, o~tran- dos:·.3wolveJ'S 1\Iauser pat'<\ t"(h~omcçar aquelles 
gei:ro, onde, segundo declara o proprio C:lpi 1Ro estudos! 
Duart':', é. desconlwcido esse sys~ema. de rewol- Termin--mdo ~I apreci lÇãO do 2° rarecer, pa8~ 
ver, exigindo a sua conf.'cção o omp!'ego de sarei a. occupar-me, si bem que ltgeiramcntc, 
machinas cspeeines, circumstanc~a os ta qu", do :1•) e ullituo. 

Consideraçô'cs sobr1 n parecer de 28 de 
Abril- de 188.2 

junta aos direitos d·J _ _invcntDr, concorre para 
tornar nnis elevado o preço ({') c:.Hla arma; o 
que de ('erto nrío ncont'}eerá si o commissario 
do governo se dirigir i prnpria fab1•ica Mauscr, 
em Obe:-ndorf, na All,.manha. » Sobro este ultimoJ.ocumento, apl'csentado pela 

Permitt.:.J.~s·;~mo que, rond .'ndo jus liça. á Com.:. 2a. secção Ja .commis,;5:o de melhoramentos, 
miss1ro de Melhoramentos, nã:o creia que olla. poneo ou U<'l.da tenho a dizer, p0is ~ne elle e~ 
tivesse em mira, como diz a. 2a. secção, rro- como acima declarei, o. fiel reprnducç:io dos 
pondo ao Governo os ruwolvers 1\Iauser, que o nrgumen~os do 2° (Ue 13 de Janeiro). 
futuro contrato fuBSO celebrado con1. um detel'- Foi apresentado em virturlo de havei' S. :E;x. 
miriado individuo; estou mesmo .convencido tlc o Sr. conselheiro ministro da gu·erra remettiLlú. 
que elb. ignorava quo I\buser io.ventor era á com miBsão d-1 melhoramentos o meu offido 
tamlcem fabricante. n. 31 de 2 de 1\brço de 1882, no qual commu-

Tal não podia dar-se, pois além de tuU.o essa niC"ava haver Íil'm·tdo o con~rato pat·a a fabri
medida, sendo pnramento finance:ra, osLi fúra caçfl:.) de 1500 rewolvcrs G8rfl.rd. 
da alço;da daquolla com missão, o como tal só po~ Nesse pnrcee-r se occupa a secção cm fazer o 
daria ser ordeno.da por S. Ex.. o Sr. ministro·da histot·ico da questãn, e reitera o pedido aobre a. 
guerra, quo entro tanto deu-me plena libcr<lJ.de de'.olução dos l'}WOlver~ M -t uset·; o que imporia 
para a celcUraçllo doa futuros conLi'<1.tos desta dizer que aínda em 28 de Abril do !882 sub~.:~is
e do outra cspecie de artigos bellicos. Ainda [tia a desconfiança que lhe haviam inspirado as 
mais: a cidaúedo Li·'go sempT"e foi considerada experie-ncias feita~ em 21 de Setembro de 188!. 
sem rival no continenté ('UropAu para a fabri- ~ Quanto á informação dada por S. Ex. o Sr. 
caçllo Je armas de fogo portu.teis, quer pelo ~ brigadeiro quartel mestro-general,e do.; que trata 
preço modico, quer pr>Ia oxcellcnte mão de obra , este parecer, j::l. della mo occupei no pl'inciJ:iio 
desse artigo do material de gtwrra. ' deste meu lrab.:tlho. 
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Tratando da protcmr]ida simpli('i!lfl.de Jo meca- [ 2. 0 Não YCjo- razão para a. 2"' secç-fio lastimar 
canismo ~o ~·.ewol':cr Ma usar, ce~libt•e o,·~.OOJ, a •l_UO ou não .. fhesse 1'eal a m_inha simu~ada J'G

za. secção ms1ste fl.ll1'la no ~rro commetlulo _no:-~ hmda do Lwó·e, e que não tlvcsae segmdo para 
pn.recero·; rle 21 du SelemLro do 1881, c no do All•manha, afim de alli cumprir as ordens que 
13 do Janeiro de 1882, encmtrando 23 pep'> L'ece:_lera do ministerio ila gur:rra. 
cm voz de 36. Na<~ minhas instrucçiJes reseJ'Vatln.s, e r1ue me 

Insisto tamUom ~I? prcconhar a solidez ela- foram dadas pot• S. Ex. o Sr. cons·-Jlhr·i!"o Dor ia, 
flucllas pn1;as~. factltda·lc de mont;:L~·cm c des- onU'io ministro rhl. guet·.ra, não encontro artigo 
montagem rlo dtto rowolver, seu alcance o pcn~- ul!.('mn no sentido o. r1uc allud·~ o dito parc~er. 
traçli.1 do pr?jecti!t o (li?. elb : < ma.l:i1ne pela Si o meu prnc11dimnnto tivess · si o contrario 
tens:ão da. trJ.JeCtOrH>, o rcwolver Mausec- avan- ás ordena r·.:cobid.:ts do mesmo Ex.m. senhor, 
taja-.se extraordinadamento sobre o GôrarJ. :ff cllo me tct·ia f·~it•J sentit• i mm diafamc;ntl) : nüo 

Todo esse trecho fi·~ou por mim nssás discuti- cn.Ue, pois, â 2.a. secç-ão da cowrnissão de melho
do anteriormente, o complot~men~o J'CfutaJo t•amentos, cPnsura;-mo, em pht·aso la.mentos:~., 
com o r:::sultado das exporwnc1as fe1tas Jla F:.~.- p.-:r nã1 ter c ur:opr1do ordens que ella pretendo 
!Jrica dl.l Armas do gúwrno bo~ga (anncxo n. 7), lel' r;u r,~cebido, r1u--tndo o pod••r competente 
documento r:ostc que a commtasão do melhora- não o f1Jz, por nU:o haver encontrrtlo motivo 
mentos, n:1. sufl. e:1:posição, ntto quiz proposital- p1r:J.. ü;ao. 
mente delle tt·atar, como já o fiz s·~ntir. 

Q"uerer a za seççiío, cQmo so lê nos dvua ulti
mas parecere;;, qno eu fizesse no banco de 
prova;;, do Liêge, com os rowolvers M:mscr o 
Nagant estudos aobt·o ale mce e j ust· ·za d) tiro, 
rcve!J. Leú'\ que nã:o formr~ idr'a exacta d•> fim 
para que foi creatlo aqnelle eat,tlJclecimenLo, o 
qual não possue appnrelhoa, nem umn linha do 
tiro par.1. til.es estL1los. 

Isto é tanL'J mais pm•a ::tdmirar, quando ó cet•
to qw~ um <l<JS signaLarios tlo po.recer jrl. ost•JY0 
nesta cid::ulc-, omhoru do pt~ssagerR e em viagem 
de recreio. - . 

Volto. t\ referida secção a tratai• do modico 
preço do rcwolvor Gérard, dccllrandu qu, cu o 
apresontara como argumento pod~roso em fa
vot· (le sua adopr:ão. 

Este pDnlo já f.>i tltmLom pnr mim b lf,;[:.:t.IJf.,) 

esclarecido c prov!'ldo, á luz da evidencia, (1uo tal 
razt(o nunca a consill:rei como principal. 
· Fimlmcnb 111-so no final deste p:~.rccér a se

guinte concla.'lãO : 
« Em rosnroo, :1 :::~ecç~o ffiJ.ntóm ainda uma 

vr>z as c.,nclusi'ícs dos set1S parec"?res :.nt•t'io. 
res conLt·n. ll. adopção do r.~wol ver Gérard para. 
uso dos oflici::l.f::!S de no~so exer~ito, e lamr>ntn. 
quo o Cll.pi.t.;to comuü-;sario do gl)Yerno na Eu
ropa, em vez de fazer simulada a reti1·ada de 
Liêgv, u qu'1 allud·~ no s~u offici:J, par:1. obtet• 
um baixo preço de rewolvor, não n tomassJ real 
e seguisse para Ohet•ndorf, na Allemanha, afim 
de cumprir ::tlli as ordens Li'ue receber <lo do mi· 
nistcrio da gurrra, desd•3 que não prov::t. hav~r 
encont.ra•iO t·•~woh•er superior em solidez, ~im
plicidnd·~ o ~ ualida los balislicas ao; do systcm:1 
!1-Iauset·, indtcados por est3. commissão. » 
· R"Ospondendo uo quo fica transcripto e para 

te1•minar direi : · -
1. a Peb leitUI'rl. (hq uello tredto se dew de

prehendcr que a 2" secção afinal reconheceu su
perioridade do rovolvor Nagant s Jbre o Ma use r, 
ambos de Ce. O,OiOG e tlc extracção ::t vareta, pois 
que, em re-sumo, a censura versa sómente sol.He 
o GCrard para U'IO de ll03,;oa officiae~. L"~go: 
quem melhor a<:"onselhou o governo~ 

Não lucrou este com a minha. insistoncia. de 
indicaç-ão ~ 

Creic. que a resposta. será pela affirmaliva. 
Si no presente j i. principiam n f.J.zor-me jus

ti\· a, esporo qne olla será. complot.1 pat•a o fu
turo. 

Li03·e, 15 de Fevereiro de 1883. 
O C.\.PIT:Í.o A::no:-;-ro FR.\''\GJi;Co Du.\.RTE.» 

DOCU:tlENTOi> A QUE Sf REFERE O TRA13A.LIIO 
JU)t'TO 

Annexo H. 1 

C'ópia.-N. 2-UCge, 16 d·J Novembro J.e 
1881 ,-Illm.e Exm.Sr.-Acho-me nesta cidade 
ó.cet•ca do; oito dia'>, e jã- nes~e curto espaço 
de lcmpo _pude C'Onseguir realizar com um 
fu.bricante du. .:\1lemariha, que de S.lingcu veiu 
expressamente pl'Ocurar·-me, o contr~üo pat·a 
lt fabricação das 5000 esp.1da~. sendo 4000 para 
C'aYallaria o 1000 1-',\l':l artilharia a cavallo, e 
por preços mui razoaveis. 

Assim é que cada esp•da de cavallu.ria, do 
modelo ultimamente adopta:lo, vai custa1• ao 
governo imp"rial dez (rances e sotentõl e cinco 
cr'nb:simos (frs. 10, 75), inclusive todas as 
dc:::.p"zas de encaixotamento, trani5tJoL·to, segu~ 
f() maritlmo, etc, etc; o que importa dizer que, 
lo mando o franco a 400 ra. ,ella custará ·1$:100 ! 

Qu-1nLo à esp ;da do artilhal'ia. a cavallo vai_ 
ficar, na•1uella~ mesmas condições, cada uma 
por doze fr.anc()s o cincoonta centesimos 
(fl'ancos 12, 50), isto é por 5$000; compi•indo
me accresccnta1• que este rnesmo modelo já 
foi fabt•icado para o govemo imperial, hu. cerca 
d-~ oito o.nnos passados, na mesma cidade de 
Solingen, por v:ínte Ú'il.ncos, istq é, 8$000. 

.A.. reducção de Laes preços não quer dizer 
qnCl aquellas espadas não torlio d·3 ser submet
tidas ás rigm'OSas- pr-ovas de exame, antes de 
serom exporl.idas, o que a materi:t prima. em
pr~gada não será de fa.l}ualidade: si tal acon
tecesse seriam ollas cxcea'livaruenLe cuas. 

O fabricante se compromette, pelo contrato, 
a fol'nec~r 2500 espadas em 15 de Janeiro pro
ximo futuro e o resLo em fins de FevereirOjtJrazo 
este mui razon.vel para a encommenda feiLa. 

Pelo prrrximo vapor tet•ei a satisfação do rc
mcttor á V. Ex. um exemplar dos ditos con
tr.J tu~. 

A encommenda dJs rewolvcrs do systema. 
1\Iau:-;;er, ainda não está feita, por isso quo os 
prClÇO~ at} agora recebidos são mui elevil.d.os e 
o prazo para a cntreg;"t tot::t.l excessivamente 



A.NNA.ES. DO SENADO 

lo.ugo; espero, entretanto, poder obter re
dueçito de uma e do outra cousa, p:1.ra o que 
tenho pedido propostas a mais alguns fabl'i
canLes. 

Já mo entendi com o proprio Mauser, inven
tor do rcwolvor, e falle1-Ihe da inconvenien
cia nota.d::t pnla commissão de me]horamentos, 
em rcla.ção a vareta solta (1ue se ve no s'u 
rewuher: elle vai pNndel-a, sem diffieulda.da 
alguma.. 

Fallei-lhe tambew em adaptar ao mesmo 
rewolvcr o cutucho das nossas c.Iavinas VVin
cheskr, de confurmidad1~ com a indicação da 
commissrto de melhoramentos, parece que se 
}tloderá ta1ubern conseguir esta ·grande vanta
gem. 

P.1rto hojo para R~Ren, afim de fazer a en
commen ta da artilharia. 

Dous guarde a V.Ex.-Illm. e Exm. Sr. con
sclhcirv Dr. Franklin Amorieo de Menezes 
Doria, muito digno ministro e secretario de 
estatlo dos negocias da guerrEt..-(Assiguado) 
O capitilo, Antonio Franciscu Dtw:r-'e. 

ANNEXO N, 2 

Numero e nomes das peças do t·ewolver 
Gdrards desmontado completamente 

1. Parafu:o:~o •h al:wanca (~ituado porto do cito) 
ligando csLa a caixa do mecanismo. 

2. Dito que liga a alavanca ao cano. 
3. Alavanca. 
4. PorcJ. Jo oixo do lamlJor. 
5. Eixo do tambor. 
6. Mola (ch:tta) do eixo do taulbor. 
7. Mola. (em espiral) do extractor. 
8. Ex.tl•aclot•. 
9. Tambor. 

iO. Peça servindo de fei:xo (fel·ru.~ture) do re-
wolver. . 

H. Mub. (cm es:.iral) da mesma. 
1.2. Parafuso d·J. mesma. 
13. Canto. 
14. Pat•afuao quo prende <1s duas placas de ma-

deira. 
15. Placa da esquerda. 
1.6. RlJ~eta da mesma~ 
17. Plac:L d:J. direittl.. 
18. Roseta da mesm:~.. 
19. Par,tfuso da mola real. 
20. Mola roa! (Ghata). 
21. Parafuso du cito e que lhe serve de eixo. 
22. Cão. 
23. Parafusódo dente do cão. 
24. Dente do cã'o. 
25. Mola (chatu) do d•>nte do cão. 
26. Parafuso da cadê:a.. 
27. Cadôa. 
:28. Pat•J.fuso da mola do dente de armar. 
29. Mola (chata) do dente de armar. 
30. Parafuso do dento de armar. 
31. Dente de armar. 
3:! e 33. Dou.s parafusos do guarda-mato. 
34. Guarola-mato. 
35. Parafuso do gatilho. 
36. Gatilho. 
37. Mola (chata) do gatilho. 
38. Alavanca do tambor. 

39. Mola (chata.) da dita alavanca. 
40. Cuix.a Jo mecanismo. 
41. Argola. 
42. Pino da argola. 

ANNEXO N· 3 

N umcro e nomes das peças do reu;ol'Cer 
M auser de c0 9w., de extracrtto auto ma .. 
tica, desmontado completamente 

1. Parafuso qt~e fixa o eixo do cano, quando 
esto está ligado á caixa do mecanismo, 

2. Eh:o. 
3. Mola (em espiral) do extractor. 
4. Porta.-m,)h. do oxtractor. 
5. Eixo do tambor, com extractor. 
6. Tambor .. 
7. Eixo da alavanca. 
8. Alavanca. 
9 Peça d0 segurança. 

10. u'~'nte da l'eçade segoranç:l. 
11. Dente do p .r ta-mola do extractor .• 
12. Cavilhct do dito. 
13. Mola (em espiral) do dito. 
14. Cano. 
i5. Mob. t·eal (em osplral). 
10. Snpporto da. mesma. 
17. GuarJa-malo. 
18. Gatilho. 
19. Mola (chata) do gatilho. 
20~ Cavilha servindo do eixo do gatilho. 
21. Eixo do cão. 
22. Cão. 
23. Noz .. 
2.4. Alavanca do l:.atubül', 
23. Mob (em espira.l) da dita alavanca. 
26. Cavilha serv·inJo de eixo da dita alavanca. 
27. Mola (chata) ruL~m do eixo Jo cão. 
28. Pat·a.fuso da. tliLtl.. 
2'J. Parafuso quo prende as duas placas de 

madeira. 
30. Placa da esquerda. 
31. Roseta da mr'sma. 
32. Placa da direita.. 
33. Rose ta da mesma. 
34. C:úxa do mecanismo. 
35. Argola. 
36. Porca da argola. 

A.NNEXO N• 4 

NumeJ'O e nom~.~ das peças da. t·ewol'Cer 
JJf auser de c"' 10m,6, dB va1·eta e de tiro 
intennittente, desmontãdo completamente 

L Vareta. 
2. Dupla prisão da vareta e do ei:Io do tambor. 
3. Mola (etu ee.piral) da dupla prisão. 
4. Pin@ set•vindo de eixo á dupla prislto. 
5. Eix.o do tambor. 
6. Tambor. 
7. Mola real (em espiral). 
8. Supporte da mola-real. 
9. Guarda -mato. 

fO, Gatilho. 
ti. Cavilha S"!rvindo de eixo ao gatilho. 
12. Moh (chata) do gaülho. 
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13. Ei:m do cilo. 
i4. Cito. 
i5. Noz. 
i6. Alavanca do tambor. 
17. Mola (em espiral) da dita alavanca. 
!8. Cavilha da alavanca servindo-lhe de eixo. 
19. Parafuso lla peça de seguramça. 
20. Poç.:L do segurança. 
21. Parafuso que pNnde as duas placas de 

madeira. 
22, Placa da dit:J.. 
23. Rose ta da mesma. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Argolo.. 
Parafuso da argola. 
ÜJ,no. 
Porta-vareta. 
Vareta. 
Parafuso-retém da vare~a. 

ANNE::tO N. 6 

Dcsmon.(agem elo ren:olver Nagant para a 
limpeza ordina'ría, depcis do tíro 

24. Placa Ja OS•luerda. 
25. Roset.a da m'•sma. L 
26. Porta do tamUot·. 2. 

E b::.o do l.ambOI'. 
Tambor. 

27. I;arafuso servindo de ei:I.o á porta do 3 · 
~ambur. 4. 

Parafuso Ja contra-chapa. 
Cuntra-chap::t. 
GuarJa-ruato. 28. Peça que faz ahaixa;r a alavanca do _t:unhor, 5. 

deixando este rodar por occa'liito da ex- G. 
trJ.cç!o ou do carregamento dos c ar- 7 · 
Luchus. 8. 

Cão. 
Gatilho (4 peças d0 mecanismo). 
Alavanca do tambot• (idem iJem) 
Mola real (idem idem). 29. Mola (em espiral) da dita peça. 9. 

30. Caixa do mecanismo. 
31. Argola. 
32. Porca da argola. 
33. Cano. 
· Observaçã:o.-0 rewolver Mauscr, do mesmo 

typo e calilJre, com a modificação feita pelo 
pi"oprio inventor par;l. prender a. vareta, se
gundo proposta1la ('Otnmissãode melhoramentos, 
tem o mesmo numero da peças, isto é, 33. 

ANNEXO N, 5 

Numero e nomes fias prças do reWoZ.vrH 
Nagant, c0 iOm,6, dr• '!'areta e de ttro in
te~·mHte;~tc, desmontado completamente 

1. Eixo do tambor. 
2. Dupl<~ pri.são da vareta e tambor. 
3. Mola. (chata) da dupla prisão. 
4. Ptt.rafuso Ua <iupla prisão, 
5. Mola (chuta) do eixo do tambo~. 
6. TamUor. 
7. Parafuso da contra-chap:~ da caixa do me-

canismo. -
8. Conll·a-chapa da dita caixa. 
9. Sobro-placa (esquerda) do couc.e (peça de 

madeira). 
!0. Roseta da dita. 
H. Parafuso da dH::t. 
12. Plu.ca central do couc_e. 
13. Parn.fuso Ua cl.Ha. 
14. Cão. 
16. Ah1vanca do tambor (barrette). 
t6. Gatilho. 
{7. Mola. real (chaLa). 
18. Parafuso do &'uarda-mato. 
19. Guarda-mato. 
20. Caixa do _mecanismo. 
21. Port.a do tamborA 
22. Parafuso da porta do tambor, 
23. Mola (chat.a) da dita port.a. 

• 
24. Parafuso da mola da dita l'orta. 
25. Sobre-placa (Jireita) do couce (peça de 

madeira. 
26. Roseta da mesma. 
Z7. Parafuso da niesma. 

ANNEXO N. 7 

Cdpia.-Opinion dH culonel HaF~rn, de l"état~ 
ma)Oi' de l'artillerle belge, cone 'rnant les 
revot"ers pt·dsentés par lf:lr. le capitaine 
com.mandant Duarte, de l'état-Htajor de 
t'artillerie brésilienne 

Ces revolvera s:mt au nombre de 4, savoir : 
L Revolver Nagant, calibre 10111,6, adopté 

pour Ia cavallerie brésilienne. 
2. R~n'olver 1\'lauser calibre iOm,\3 à baguette 

indépéndant. 
3. Revolver Gérard, calibre Q111,1 à mouvoment 

continn et extracteur automatiq110 à ótoile, 
pour les officil_'rS de l'arillÓIJ brésilienne. 

4. Rovolv.~r Maus'-'r, calibre Qw, à extra.cteur 
automatiqur~ â étoile. 
Ils ont été examiné.s sous le rapport: 

Lo De la solidité ot de la simplicité des pieces 
du mocani:.;me. 

2.e De h f1:1.cilité du d·Jmontag·'3 et du rémon
tage do !'armo. 

3.o Balisüque (justesse 1lu tir, teusion de la 
trn.jectoire, vit-:'s,,.., initial-~ d,; la baile, vitesse 
de r('cul de l'armro). 
6 coups pl-lr arme sont óté tirês a chacuno des 

distance.-; de 10, 20, 30, 40 et 50 miHr·es. 
'(Lu revolver Nagant estie plus simplo qu'on 

puissu ·imaginar; toutes les piBces compoant 
sou mécanisme. au nombre de 4 seulement: 
le chien, la dctontc, la barretLe et le ressort, 
sont soliJe<>, tres bien ago:·nc"h!; l•:ur fonction
nomenL ne laisse absolument rien à desirer-, 
la plupa1·t sont ôchangeables entre les diifé ... 
l'ents revolvers. 

Le montag\! cL le rcmont::Lg:.) do cette arme 
se fu.i~ avec la plus grande facilitci, sans Ie 
moindre tàtonneruent; ces opêrations peuvent 
être exéeuL8e~ par lo soldat le moins intel
ligent. 

L'arme est parfaitemeht bíen en main, sa vi
tess'J dE! r(wul n'est que 1le 3ru,03; la vitease 
initiale de la b.alle Ju poiJs de 13 grammes est 
de 242m,SQ. 
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La trajectoire de la bal13 est três róg·uliCre, 
três tendue b. toute~ les Uists.nces. 

A i0 1u, 6 b:lllos découpent dana la cible une 
ouverture circnlair,J de Qm.i5, de diamêtro. 

L'3 revolver Mausm·, du mómo calibt•e, â 
baguette in:lópend:.tnte, o.~t bien iníerieur du 
premier sou:, toas les rapports. Il n'a p3.'i la 
soliditü voulue pour êtro tü•é à h charg·t) de 
1,58 gr. avec b!tltc !le iQ gr.; aprós 18 coups 
tirús. au chovalct, LL crosse mét .. tllit1UC dJ cette 
arme s'est cJmpletement défuruJ.ée ct lol'.:;qu'un 
ouvrier t1·es habile a voulu Ia redrcsser, elle 
s'est briséc. 

L') mécanisme de celto arlllo o-,t trós compli
qué, il cst cowpo.<:~Ó d'un grand nombro de 
petite;;; piêces, dont la. solidité e~t tL'DS douLlU~~:. 
Ces pieces, ct nobmmont 1'1txe du barillet, 
s'encrassent po.r le ti r, lo mouvcment de rota
tion deviCnt tr~s Jiffi ile, I'cila;ticitô dn rcs~01·t 
à boudin tlevi ·nt inmffisant poui--IQ pro
duire. 

La poussiêre 0t la rouille S'lront cu outtc un 
obsta elo a la marche Je ce mecanisme. 

La baguetto ind~penrlanto u'esL lJaS aU.mis~i
ble pour un revolver, ello peut :-;e d0tacher de 
l'arme, se perdre, et l'eulovement Jos douilles 
aprch lo li r ost alors pr.'f'.I}Ue impossible. Le 
chargou10nta.pport') pnr l'invcnteur pour m:ün
tonir la. b:1.gu6ttc sur l'arm0 n'ost pas efficace, 
elle pent ancoro s'onlevcr h la main. 

La süre~ú qui }IOrh cctte a.rme cst inutilo 
et mêr.uo uui.sible p0ur un revolver. 

Le moutago et le demontage du l'Úvolvor 
Mausel', calibro iQ·n,Q gr. sont do; opcl',ttion:,~ 
tres difficiles, qui ne P''U'Vent ÔLr3 oxàcut.'·cJ 
quo p:1r des armuriers ou par des personnes 
trê-~ adroites el Lràs intelligentes. On ll':l peut 
songer à mBttre une at•nw semhlaLle enlre les 
mains do b troupe, 

La vitesso de l'Ccul do ceLto arme aUeinL 
4m,24, co 9.ui prorluit un choc tres considéral,lr_l 
sur la mo..u1 ct rond b tir tr~s irreguliet•. La 
furme de lu. crossc êtaut dcf..H!tucuse eL ne 
s'adapL·mL p:os bieu au chevalet cmployr~. ii 
a óte impossible d,J d-..;duiro une Lt•ajec Loit·e 
rationneHe doa tirs c!fecluéa aux d1st mces 
próciL.~es; les écart~ entre I·~s coups étaicnL 
trop grande, la trajectoire obtenue ét:l.Ít moiris 
tenduo quo celle du Nagant, co qui no doi L 
pas êt..r'e, b. vit•s-;J initialo de la halle 26Sm,85 
et sou poid.'3 16 grammos et::mt plus: grand:;t 
que pour le Nagant. 

Lc róvolve:" GêrJ.rd, calibro 0·"',1, adopb'~ 
poul' les o!ficiGl'S de l'armóc bi'ésiliennc e~t uno 
arme éléganto, á. mouyement cunlinu et U ex
traction o.uGomatlr1uc à r:toilc, qui pout con
venir ponr Ies officier•s. 

Co ré volver e1~ bien en m:dn, H est sup,·,_ 
rieur a celui du syslême I\Iauser, calil.Jrt) \)m, 
il est moins c:>mpliquó que ce J:.·nier; la 
solidiLú dc.s piéces du mócnnisme est plns 
grand, lo aemontage ct le remont:lge s'ex.C
cutenL bc.tUcvup plrts faf'il"menl. Neanmoins 
j'estim'} que celta arme ost inf;ri·~Ul'e au Na
gant, comme systémo. 

Je no suis pas Jln.rti.~an rle:; róvolver.i a voe 
o:xtractcm· autoru~tiquo à. étoilo, lu. charntiuc 
et I e ressor~ avec o.rrêt 'lui maintienL lrJ canon 
et le Larrillet sur la carcasse sont les partias 

faiLles de ce systeme, applir1ud r~galcment all 
revolver l\Iauser de calil;re \)m. 

La vit0sse initiab de la balle et l:J. vites-,.:e 
de recul do l'arm'J so:nt t•especLiv-~mcnL pour le 
Gérn.rd 18im,33 et 1m,74, pour le Mauser 
215rn,29 ct 210 ,57, avec des Lulles de 8 gr. e~ 
10,3 gr. 

Jus11U'á la distancc de 50 méLres~ qu~ l'on 
peut considérercomme plus quo lüaximULll[WH\' 
lo ti1• d'un revolver, b l1•ajectoiro ltu Gét·arJ 
ost tt·es ten luo; 1'1 recul d') l'arme C'st tres 
faible et pu1· B'Jil!Ol le tit• à la main t!·&s régu
lier. _ ·-

Quant à la trajr:ctoiro de la baile du révolv_e_L' 
.Mauser, calibro l)ru, it a Oté imposúble do la 
détcrminer ex.actenwnt, le chevaloL n'~tail pas 
approprió pour une crosse de cette forme (sem
blablc a cello du revolver, calillre 10m/J) l}s 
l'oups.dans la cibie étaaiont dispo-;é~ l1'Cs irl'c
guh€remcnt. 

LiCgc, le 21 Sc 1JtenJLt·e 188:2. 

(Signé) Lo colonel d'artillerie 

A. IL\.LKIN. 

ANNEXO ::-,'", 8 

COpia.- Li6ge, le ler Fêvrier i883. 

1Vlonsi'3ur Alph. l'olain, Direcleut' du Rwc 
d't'•preuve.::: a L ége. 

Vous devoz oncol'O vou~ rap;-,eler lo rósultaL 
des expóriences comparativas fuiles pa1· moi 
lo for D:J.cem!Jt·e 1881, Jans l'otaLlii:isement 
quo vons dirig."z r"t en vo~ro pl'ÓSPnco et aux 
quelles assistaient égalemont l.; capitúne Lau
ri::mo .r\.lyes do Nascimento, lo contrôleur bl'ési
lien Augusto Teixeil'a eL I e contróleur helge 
Boileau, sur l<>s revolver~ Nagant á mouvt'IUent 
intermittent et- h baguett~, et I:IUl'le róvOIVer 
1vlause!', CgalOI!lent i mou\'oment iut~rulittent 
et ti Laguetle, tous deus. à pcrcussion cen
trale. 

Dans ceU•J hypothcse; j ~ vi'3ns m'adrJsser !:t 
vou; et vaus doman ler d l répondre on toute 
franchise b.. quell-iUes questíoni que j.l mo pe-r
mcttt·ai de vous poso r. 

Lo Deptlis lc corumencomcnt jus:1u':i la fin 
de.o dites cx.pl<t'bneos, avon j nous ou i ou non 
suivi 1!1 marcho rúguliBre qui doil pr(~si ter·â. 
ce genre de tl'avaux ? 

2.o Les résulttlt=~ oLtenu.s ont'ils été oui ou 
non dócisifs afin de 1•ouvoir en tirer Un-e coil~ 
clusion r" fi faveur ou contt·e los armes qui oD.t 
sct•vi aux expr'>ricnces:, et en ne p'rdant pas do 
VUG lo but dans lequelles c::s::p;wiences ont ótrj 
faites.? , 

3. 0 Avé!z-vous refu.s:! do sign;r lc pr.Jc0s \·cr
bal de cette se:;!:lion, parc.J que I e r.);mlt&.t rles 
dites expérlcnces ne paraissnit pas i-ne'riter• 
votre confiance 1 

J'e-~pêro que vaus rôpondrez avec toute la 
franchise qui vaus car.tclerise, et qllr) vnus me 
donnt:t'·.:z les rJ.isons q11i '·ous ont fait :.~.gir 
ainsi que vom l'avez fait. 

Dans l'assurancJ que vou.'3 ne refuserc:r. pa!':l 
de rCponJre avec vel'itú, Ít'anchis•J ot eH tou.te 



SESSÃO EM 15 DE MAIO 169 

connaissanc.e ,da cause aux trois qucstíon:s qüo ' Dans les conditions ou leS .e:x:périences oD.t 
je viens ria vous posar, et en vous remerciant été fllitcs, il est fa.cilc Jose rendre comptc de 
d'ava.nce, recevez, Monsjour, &c., &c. la valeur des armes rois·es en pl'ésence, en pre~ 

(Assignado) .- Lc capttafnc Duarte. n~D:t connaissa.nce. du procêsverbal de ces ex-
. pel'Iences. 

ANNEXO N. 9 Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire dans 
ma lettre du 7 Décembre 1881, la commission 

COpia.- LiCge, le 2 Février :1.883.-

Monsieur.- Par voLro lettre du 1 er FévriGr 
couran~ vou a me posez différenLes qaestions, re
lativoment aux. ópreuvcs g_ui ont eu Iieu le i or 
Déc:embre f881 a.u Ba.nc d'opreuves. 

Voici ma. róponse : 
Le programme qui a óté suivi pon-r Ies cxpé

riences suslites os~ analogue à ceux ado).!lto··s 
par les commissions militaires ; il a été ex.é
cut0 en tous points. 

administrativa du Bane d'épreuves, se róférant 
à une mesuN gdndrale prise le 27 Octobre 
1880, a décid6 que le directeur ne devait pas 
intcrvenir officiellement dana les procê;; ver
b:wx des ex:póriences de l'ospCce. 

C'cst la scule r·aison qui ro'a empêché de 
signer la piêce du i e r Décembre 1881. 

Veuillez agréer, Mon.si.eur lo capitaiTie, l'as
surance de mes meilleru·s sentimen:s. 

(Signó) .- Alph. Polain. 

ANNE:I.O N. fO 

O opia.- Rense•"gnements sur· les re1>oluers présentCs par .3fr. le cap<taine comm.ttndant 
Dua1·te de l'Jtae-major de l'artil let·ie bt·dsiUennc 

Poids 

" "" Espece de .. re"olver ~ ~ 
:l a ~ 

~ 
~ :! $ 
~ " " o "' "' 

mm. kilg. gr. 

Nagant (brilsilien). 10,6 1,102 !,5 

Mauser (officier) ... 9,0 0,903 1,0 

Mauser (teoupe) ... !0,6 !,004 !,58 

Vitesse 

~ .. .c 

$ 

" "' 
gr. ru. m. 

13,0 24.2,89 3,03 

!0,3 215,29 2,57 

16,0 268,85 4,24 

km. 

0,516 

0,304 

Observlitions 

La vitesse de recul 
a óté calculé au 
moycn de la for
mule: 

P T 
V=-V(!+-·) 

p 2p 

Gérard (l>fficier) ••. 0,1 0,870 0,70 8,70 18!,33 0,74 
0,9751 

0,74 
et la 1{2 force vive 
p v2 
-- OU g=9m,Sf 
2g 

Liàge, le 21 Septembre 1882:.- (Signé) lG colonel d'artillerie, .A. Halhin. » 

· Não t·.Jndo outro intuito sena:o quG a verda !e [ ordem do goverll:o, e qual, especific.a.Jamente, a 
se esclareça, e quo 8!3 faça justiça a quem me- somme~, despend1da com as compras realizadas. 
recer, entendi dever trazer tudo ao conheci- - Jlanoe& Ft·ancisco Correia. » 
manto do senado, on4G te~·o origem a quost-'l:o, ORDEM DO DIA 
pa.rocenrlo~me eonvementc ~ apresentação do · 
requerimento que VOU sujeitar Ú Jeliberaçlta do VOTAÇÃO D.\S biATERIAS ENCERRADAS 
senado. 

Foi lido, apoiado e sem debato approyado o 
seguinte 

Requaimcnto 

<Requeiro que, pelo ministerio da guerra, 
se peçam ao governo as soguintes informações: 
qual o armamento comprado na Europa pelo 
eapitlo Antonio Fri.lncisco Duarte, se a acqui~ 
siçtto foi feita com t1·ansgl'esâ1to d) qualquer 

V. I 2.2 

Votaram-se em 2<~. discussão e foram sueces
sivamentc rejeHados os projectos do senado au
torizando o ministro do imperio a reformar a 
respectiva secretaria de ostado e o governo 
para contratar o fardamento do ox8rcito a da. 
marinha. 

ELEIÇÃO DE UM SENADOR POR PERNArtiBUCO 

Seguiu~se .. em discussão o parecer da c.om~ 
missão de constituiçãO e dípiomJ;~.cin,- reconhe-

. ·--::~--- __:_ 



A.NNAES DO SENAPO 

cendo senador do impe-rio 
Pernambuco o _Conselheiro 
valho Soares Brandão. 

pFJla pl"ovincia de 
Franc1sco de Car .. 

O Sr. Vieira da Silva: - pãra 
facilitar a votação a que 1!16 vai proceder, a 
commisaão de eonstitmç.lo julgou conveniente 
formular em conclusões as excepçi'Ses de que 
trata na exposiçlío que fez do o::s:ame das ta elej
ç!o, substituindo a primetra coneluailo do pare
cer pela emenda que vou mandar á meza. 

Vem á meza a. -se-guinte: 

Emenda substitHtiua da proposta da 
conclustro do parecer 

Que sejam annulla.das as elcio;ões da parochia 
do Brejo da Madre de Deus do Nossa Senhora da 
ApreMmtação da cidade do Limoeiro e do 2° 
dist.ricto da parochia de Nossa Senhora da Con .. 
ceição da Escad·~. 

Quo não se tome em consideraç!ro a votaçilo 
da.s parnchiaa do S. Louren-;o da. Matta, da 
2• l!lecç.!'Eo da pn.-rochia. de Santo Antonio da ca
pital e da zo. secção do Amparo de Goyana. 

Que se pe~a ao presidente da provinda in
formação sobre o motivo por que n~o houve 
eleiçã.o na pa.rochia da Leopoldina. 

Que sejam .approvadas as eleiçlles a que a~ 
procedeu nas outras parochias, SOt'ÇÕ13~ e dis
trictos de paz dos 13 districtos cleitoraes da 
provincia de Pernambuco, para nomeaçl\o de 
um senador, na vaga que deixou por sou falle
cimento o senador B trão de Pirapama.-Vie'ra 
da Silva.-Conde de Baependy.-J. A. CorrBa 
de O li'IJâra. 

Estas conclusÕQs estavam con~idas no corpo 
do p:wecer. · 

Foi postn. em discussiro a emenda substituliva. 
Não haVtJI!ldo quem pedi!!lse a palavra, encer

rou-se a discussão. 
Procedentlo-so a vota~o, fo.ram approvadas as 

conclusões consta-ntes da emenda, bem como 
a ultiml' do parecer. 

O Sa. PRESIDli:"NTE proclamou armador do 
imperio pela provincia de Pernambuco o Sr. 
conselhcit•o Francisco de Carvalho Soares Bran
dão, a quem ia officiar-ae, convidando para vir 
prestar juramcmto o tomar assento. 

N:OMEAÇÃO DE UM GUAUDA.-CJNTINUO- l'.ARA .A SE
CRETAiliA DO SENADO 

Seguiu-se cm 1& discussll:o, 8 foi sem deb:tte 
approvado o u.doplt-tdo para pa"sar a. 2a. e ul
tima., a proposta da. mesa. nomeando guat"da 
continuo d.1. secretaria de.<~ta camara o addido 
Alfredo Dias L''ito. 

LICENe.o\. AO THEfiOÚREIRO DA DIRECTORU GERAL 
DOS CORREIOS 

Seguiu·so em 2a discussão, n foi iguâlmonte 
a:pprovada 0. adopt·da para p:l<~.aar a 3o., a propo~ 
s1çil:J d:~. camara dos deputados concedendo li
cença a Joaquim Augusto da Costa Ferreira, 
thesoureiro da directoria g1ra.l dos correios. 

O Sa. PRESIDENTE:- Está esgotada a ordem 
do dia. Havia para entrarem nella., já impressos, 
diversos 'E.arecorcs,_ qu.e foram publicados no 

. Diario O!ficial,sJbre creditas do differcntes mi· 
nisterios. 

Mas, á vista. dos acontecimentos de hontem, 
de que o senado teve noticia pelos jorna.es, julgo 
não dever dar aquellas materias para a ordem 
do dia. 

A de a.manhã, pois, será tr;;.balhos de com
missões. 

Levantou-se a sess'ão ás H horas e 50 minu
tos da manhã. 

ACTA 

EM 16 DE MAIO DE 1883 

Presidencia do Sr. Barrto de Cotegipe 

A's ii horas da manhã, fez-se a chamd.da 
o acharam-se presentes 26 Srs. senadores, a. 
saber : Barão de Cotegipe, Cruz Machado, 
Barão de Mamanguape, Barão de Mamoré, 
Luiz Felippe, Chichurro, Teixeira Junior, Ri
beiro da Luz, J unquei.ra, Visconde de Muri ... 
tib<l., Barros Barreto, Bat•ão da Laguna, Affonso 
Celso , João Alfrodo, José Bonifacio, Carrão, 
Visconde do Aba.etó, Correia, de Lamare, Ja
gua.ribe, Par~s Je Mendonça, Viriato de Me
deiros, Condo de Baependy, Christiano Ottoni, 
DanLas e Lafayette. 

Deixaram de compa.rec.er, com causa partici
pada, os Srs. Uchôa Cavalcanti, Nunes Gon .. 
çalves, Silveira Lobo, Silveira Martins, Hen
rique d'Avila, Sinimbú, Godoy, Sih·eira da. 
Motta, Vieira da Silva, Leão Vello.'.:lo, Paula 
Pessoa, Visconde Je Bom Retiro, Visconde de 
Paranfl.guá e Visconde de Nic~heroy. 

Deixaram de comparecer, sem caul!la partici
pada, os Srs. Diniz, Barão de Maroim, Barão 
de Souza Queiroz, Diogo Velho, Fausto de 
Aguiar, Franco de Si, Octaviano, Antão, Fer
nandes da Cunha, Saraiva, Cunha e Figueiredo, 
Castro Carreira, Luiz Carlos,l\Iartinho Campos, 
Visconde de Jaguary e Visconde de Pelotas. 

O Sa. 1o SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieio do Sr. senarlor Uchõa Cav.1lcanti, da
tado de Pernambuco de 8 de corrente mez, 
communil'ando que, por motivo de mólestia. 
gravo do sua mulher, não lho tem sido possivel, 

for ora, comparecer aos tr[l.balhos do senado.-
nteirado. . 

O Sa. 2° S:mcRETARIO leu os seguintes 

Pareceres 
A proposição do po•!er executivo para abrir-se 

ao ministerio da justiÇa um cr-edito supple .. 
mentar de 133:546$613, destinado á.s despGzas 
com as rubricas-Juntas commorciaeseoutt·as
do orçamenLo de 1881-1882, foi approváda 
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com em('ndaa e enviada. ao sq,nado pela camara 
dos depubdos. 
-·O governo proLend() justificar' a necessidade 

do credito po,-hdo. C()m a a.llogs.ç1Io Je tm·em sido 
insufficientes oa crJd.itos do orçamento do mi-

, .. ~ste!"io U;:~. justiça, des~inados ás referidas ru
. brica.'l, conforme a lei n. 3017 de 5 de Novem

bro do 1880. (Orçamento do exercicio de i881 
a 1882.) 

O exame da proposta demonstro.. que a unica 
prova da exiguidade dos creditas votados par.t 
às· rubricas em questão, é o facto do toi'em sido 
éxcedidos a pretexto da nocnsaidade de ser
vi'ços determinados, o::-a pelo proprio ministerio 
da justiça, ora pelos pre>~ide.ntea do. provincia. 

Entretanlo o essencial seria a demonstração 
de que houve realmente o. allegada necossid_ado 
e furam imprescindiveis os serviços que occn.
sionarn.m o desequilíbrio do OI"çamento votado. 

1\bs taeii s•Jrvlços nenl ao menos foram espe
cificados disLinctamonto segundo as tabella.:; 

· explit•ativas do orçamento respectivo ; e nas 
annexas á proposta figuram até desp(lzas pi·e
sumiveis. 

Na cxposiç!!o d'l motivos, tt•at~ndo-se da 
ta. verba onde houve ex.ccsso-Juntas commet
Cl'aes-explicou-so a natureza de algumas des
pezas que o determinaram ; m'ts asse methodo 
foi logo substituido pelo do onglobaru'·nlo. 

Assim, pa!'a critorio da supposta insufficiencia 
dos crcdilo-~ votados, ficaram sómonte os se
guintes facLoa: 

i.Q Pela quota deslinad._r. ao expediente da 
~nt:1 commercial da côrte, foram p.1gos, 
ãlóm do dous armarias pa.ra o ar-c.hivo, forno
cido5 pela. casa de correcção, os salarios d•3 um 
servente e os vencimentos do um prtüicante, 
Ioga.res es~e~ nfto creados por l,~i, 

2. Q A bom Ja sogura.nçn. r~ublica as desp,~za~ 
secretas d.-tpoUcia, paro. as quMs o orçamento 
fixara a somma do 110~000$, tiveram o excesso 
de 9,598$000. 

a. o Com ex.copção rlas rubrica..,-Aju:clas de 
custo aos magistro.Jo'> de i"' e 2&. instancia-e 
-Conducçao, sustento e curativo de pJ·esos
para aq quaos a l•'i do orçamento faculta ao go
verno a abertura da crodito~ supplemontaros, 
pela natureza oven tuul dos resp~'otivo~ 'lf'rviç.os ; 
as demais, On.Jo houve excosso,vcrsam Sobro ser
viços certos·~ d·31<Jrminado-j, qu .. • po1lem o deyem 
ser Uesompenhados com os crc.Jitos vota los. 
Assim, poróm, nli.o tem quoriJo o governo, rPn lo 
a couc;nquencia o desoqnilibrw orç:1mentario o 
a nullifico.ção da. loi do orçamonto, garantia 
essencial Jos contribuintes. 

A propo~ta do governo vem approva.ria peh 
camara do,;; deputa los, a quom p<Jrt.mc" iniciar 
a rosponsabilida lo minist1•rial, e assim res~a 
ao s~nado l'.JgaEzar a d o:o:;p~zá arbitrariamo?nte 
feita, approvan lo tambom a proposiçiio. 

Sala d:L" commissOe:'!, í4 rl · Maio do 1883.
Diogo Vellto.-IlarO:o de Mamoré.-Affonso 
Celso.-Dlscordo quanto á conduaão do pare
cer, c portanto enten.Jo que 13">te crGditu não 
deve sor approvado, Silveira da Jf otta. 

A camara dos deputados enviou ao senado a 
propo~t:1 do poder ex.ocutivo abrindo ao mini~
terio da, justiça uó:l. credito supplementar Je 

269:333$270, para ser applicado a diVersas ver-
bas do orçamento do cxercicio de 1880-188!. 

Na exposição de motivos que precede a pro
posta, allega~se que os creditas concodidos para 
aa vGrbas excedid:ls fot>am insufficientes ; ralta., 
porém, n. prova de que as desp'lZCJ.S que detct>
minaram_o 4eficit foram occasio!l[ldas por cau
sas impo~siveis de remover ou prevenir, me
diante a estt•icta observancia rla lei do orça~ 
menta e a economia exigida P''las circumstan~ 
cias difficeis, cada dia mai3 aggravadas, do 
thesouro nacional. 

Demonstrar, com tabollas de simples algaris
mos, que nas referidas verbas a despeza effe
ctuada excedeu á consignaçito votada, não é 
justificação recebivel. · 

O que Sf;l vô ó quo uma das mais importantes 
attt·ibuições constitucionaos do poder v~gisla.-
tivo, qual ó fixar as despezag publit~as, isto é, 
d·tr applicação ao dinheiro tatuado aos contri
buinte.s para as urgencias do Esta,Jo, ficaintei~ 
ramonte sophismadJ., e a lei do orçamento con
verte-se em um acto v!i:o, pois quo não obriga 
a. quem deve ex.ecutal-a. 

Nos termos da. lei n. 2940 de 31 do O_rrtrrbJ:o 
de 1879, art. 17, o ministerio da justic,:.a .só po
dia abrir crelito supplemont-tr p;~t·u. as rubricas 
-Ajuda de custo aos magistrados de fllo o 2a 
insL.lncia- e- Conducção, sustento o curativo 
de p-resos. 

São estes os serviços de natureza oventu_al 
em cujo regul:tr dGsempenho Leria o governo 
ne('e-,sidade d•} exceder os creiitl!S votados. 

Entretanto houve tambem excosso em. outras 
verbas reforentes a serviços esta veis, que d~ 
viam s"r attoudidos dentl'o das for.;as das res
pectivas consign:.l.ções, sendo muito para notar 
a circumstancia de já terem sido excedidas M 
mesmas verbas no exercido antrJrior, om que 
vigorou o mesmo orçamento. 

Ora, isto que serviria para advertir o goM 
verno do qu01 deveria ser cauto o mais poupado 
nas suas despr>zas, a exposição da motivos offi1-
rece como justi.ficaLiva do e.s:c·•sso havido [ · 

Approvada como foi a proposta p"b camara 
cios deputados, a quem compete a. iniciativa da 
responsabilidade ministerial, o que importa um 
biU de indemnicla le, a rejeiçâ:o pelo senaao 
serviria sóruento para atrapalhar a contabili
da·lo do thesouro pela falta de legalis:otção de 
despeza feita o som duvidajà. prt.g-a. 

Appl"ove-.:o a proposil;ão - ois a. conchL''Ião 
forçada. 

Sah das corumissões, 14 de Março de 1883.
Diogo Ve!ho.-J. Antão.- Alfonso Celso.
Bal·ao de ~ll'amoí•tL-Concordo com os pdnci
pios do parecer, mas discordo da conclu~ão; e 
port:tnto sou de p:ueC'Or que o credito pedido 
não deye_ ser approvado, s~·zoeira. da Motta. 

A imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos. 

A's 11 1]2 horas da manhã o Sr. presidente 
declarou qu~ n&o podia haver sessão por falta 
de numero de Srs. s0nadores. e deu p·.tra. ordem 
d.> dia 17: 

ga discussão da proposição da c n.mara dos 
deputados n. 118, de 1883, proroga.ndo a licença 



'' 

172 .A:ti.NAES DO SENADO 

concedida a Victor Meirelles de Lima, pro
fe.ssor do pintura hir:~torica da academia das 
bellas-arles. 

Trabalhos de commisstses. 
Em soguida. o mesmo Sr. presidente convidou 

os Sra. senadores para se occuparem com os 
trPbalhos de suas commissões, que· estavam 
dados para o. ordem do dia de h?je. 

ACTA 

EM 17 DE MAIO DE f883 

Presidenci.a do Sr. Barao diJ Cotegipe 

A's ti horas da manhã fax-se a chamada e 
acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a 
saber: Barão de CotegipP, Cruz .Machado, 
Godoy, Barão de Mamanguape, Barito do Ma
maré, Junqueira, Jaguaribe, Visconde de Bom 
Retiro, Carrão, Viseonde do Abaeté, Barros 
Barreto, Visconde de Muritiba, Paes do Men
donça, Teixeira Jnnior, João Alfredo, Correia, 
Castro Carreira, Barâ:o de Maroim, Vieira da 
Silva, Silveir.l da Motta, Dao.tas, Ohristiano 
OUoni, Nunes Gonçalves, Diogo Velho, Conde 
de Baepenrly, Ri. beiro da L:.tz, Barão da La
guna a Visconde do Paranaguá. 

Deixaram de comparecer com causa parti
eipaJa os Sra. Uchüa Ca.valcanli, Chicharro, 
Silveira Lobo, IIL~nriquo d'Avila, Meira deVas
concellos, Sinimbti, de Lamare, Leão Volloao, 
Paula Pessoa e Visconde de Nictheroy. 

Deixaram do comparecer sem causa parti
cipada os Sra. Affonso Celso, Diniz, Barão de 
Souza Queiroz, Fausto de Aguiar, Franco de 
Sá, Oct:.~.viano, Silveira Martins, Viriato de Me~ 
·deiroa, Antão, Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Cunha e Figueiredo, José Bonifacio, Lafayette, 
Luiz Cal'los, Luiz Felippn, Martinho Campos, 
ViscoUde de Jaguary o Viscondo do Pelotas. 

O SR. {o SE.CRETA.Rro declarou que não havia 
expCdiente. 

O SR. 2<> SIC.CRl!:TA.RIO declarou que se achavam 
sobre a mesa e iam a imprimir pa.ra entrar na 
or.dom dos trt:Lbalhos os seguintes 

Pareceres 

A commisslto de orçamento examinou atten
tamente a p1·oposiç!Lo da camara dos deputados 
de 27 de Outubro de :1882. abrindo um credito 
supplementar d~ 324:736$749, para as rubricas 
dos §§ 25, 28 e 29 das despezaa do ministe.rio 
da marinha, no exercício" de :1881-1882. 

A necessidade desse augmento de credito 
est:i. demonatraJa nos documentos que acom
panharam a proposta do poder executivo, emen
dada pela referida camara, e por isso a coín
misslo, lamantando quo mais umtt vez se visse 
o governo na contingcncia de exceder os dis
pendios autorizados na lei do orçamento, cuja 

fiel observancia deve ser a primeira norma da 
administt•ação, é de parecer (_{Ue a dita pro
posição entre em discussão e .seJa approvadaa 

Rio, :!3 de Maio de :!883.- Affonso Oelso.
Diogo Velho.-BaY4o de Mamorê.-Dantas: 
não concordo com a conclusão, e na discussão 
darei a razll:o do meu voto g_uant0 a este pro< 
jActo e outros approvando cred1tos illegalmente 
abertos.- Sil1Jeira da 11! otta. 

A commissão de orçam3nto examinou detida~ 
mente a proposição da camara dos deputados, 
de 27 do Outubro do anno pro:x:imo passa.do, 
abrindo um credito extraorJinario para as ver
bas-Arsenaes- e -Obras-Jo oro;amento d.a 
dos_p •za do miniaterio da marinh:J., no exer
ciCio de 188!-1882, e na lmportancia do 
538:820$287. . 

A commi~sn:o, ins:stindo soLre as pondera
ções, tantas vezes feitas ácerca. da indeclinavél 
necessidad8 de restringir-se o governo aos 
dia pendias ~utorlzados na lei de orçamento, que 
só em eircumst:lncias excopcionaes e urgentes, 
pódn ser excedido, é, todavia, de parecer que _a. 
referida proposição entre 0111 discussão o seja. 
approvada, attentas a naturcu dos serviços que 
determinaram esse au;mento de despeza, e a 
demonstração que acompanhou a proposta do 
poder executivo. 

Sala das camrnissões em !3 de Maio de !883~ 
-Alfonso Oelso.-Diogo Velho.-Bar·tto de 
JI amor·é-Dantas (com restricçõea).--Silt'eira 
da Motta. 

A commissão de orçamento, tendo examinado 
a proposta do poder executivo, emendada pela 
camar.a. doa deputados, abrindo um credito ex
tt•aordinario ao minister~o da marinha, para 
pagamento de dividas dos exercícios findos a·e 
1870-1881, na impor~ancia de 9.635$182, é de 
parecer que entre em discussão e seja appro
vada. 

Sala das commissões, em !3 de Maio de :!883. 
-Alfonso Celso.- Diogo Velho. -Barlto de 
Mamord.- .Dan.!as (com restricç.ões).- Sil
velra da Moua. 

A's ti hora':! da manhã, o Sr. presidente de
clarou que nã:o podia hayer sessã:o por falta. de 
numero de. Srs. senadores, e que ia dar a or
dem do dia para amanhã, 

O Sn.. JuNQUEIRA : -Peço a palav.ra pela 
ordem. 

O Sa. PRESIDENTE: -Já. declarGi que não 
havia sessão. 

O Sa. JuNQUEIRA. : -Era sobre a ordem do 
dia. 

O Sn.. PRESIDENTE: -Tem a palavra pala. 
ordem. 

O Sr. Junqueira:- Pedi a palavra 
para reclamar de V, Ex. que se digne dar para 
a ordem do dia de amanhã os creditas que 
estão ped,mtes de discussão, e sobre os quaes ha. 
até parecere'3 irop1·e~sos. V. Ex. mesmo de
clarou, ha dou a dias, que não os d!l.va para a 
discussão, attendendo aos successos que ti
veram lagar na camara dos Srs. deputados, no 
dia 14, e que todo o senado S..\bia pelos jornaes. 
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Entretanto nós não temos conhecimento offi
c.ial dt~st0s successos, nem da crise minist-erial, 
e parece-me ... 

O Sa. VISCONDE DE PA.RANA.GUÁ (p~·esídente 
do conselho):- Peço a palavra pela ordem. 

O Sa. JUNQUEffiA • • • que não podemos 
levar tant.:. tempo em complet~ inactividade, 
quando temo~ i6 credites que e"! tão pendent ~s 
de discussão. Podia, pois, a V. E:t. que os désse 
para ordem do d~a de amanh§:. 

O SR. PREsiDENTm:-Não posso tomar em 
consideração o requ~rimento do nobre senador. 
Si houves:-;e sessão, -eu o sujeitaria á votaç!to 
do senado, como requerimento do urgencia .•. 

O SR. Vn:~coNnm DE PARANAGUÁ (presidente 
do conselho) :-Peço a palawa pela ordem. 

O Sa. PaEBIDENTE:-Não posso dar a palavra 
p:}la ot"d~m. pol'que nada. ha em discu<is1to. 

Opportunam'~nLo aHonler-se-á ao pedido do 
nobre senador pela Bahia. A Ot'dcm do dia da 
sess.[o segui.nLe é está (lê): 

3 ... di'lcuss!o das proposições da cam.ar-1 dos 
deputados: 

N. ii8 do !882, pl'orogando a licença con
cedida a Vict.ol' Meüelles de Lima., professor 
de pintm·a histories. da imperial academia de 
bellas artes. · 

N. 125 do -:lito anuo, concedendo licença a Joa
quim Augusto da Costa Fert•eira, thesourciro 
da directoria gorai J.os corroias. 

Segunda e ultimo. discussão da proposta da 
mesa, nomeando guarda-continuo d~ secretaria 
desta camara o addido Alfredo Djas Leito. 

za. dita da proposiç.1to da camara dos d0pUta
dOl3 n. 75,de 1882, autorizando o governo a con
ceder 'Privil~~gio até 90 aunos~ com garantia de 
5 a 6 Ofcn por 30 annos, ao capital que fàr reco
nhecido n·~cessario pa:ra a c<.~nsh'ucç:lo de uma 
via ferrua que partll"á. do ponto termin:<l da 
estrada de ferro do Rio Verde, proc.ur;1ndo o 
valle do rio rarahyba. 

Dou mais os antigos projectos qur,~ figuram 
na. synopBB e que estão projudic.ados, não ha
vendo, porém, outr,l meio de retirai-os senãO o 
da rejaiç§:o, porq11o são proposições d-t ca.mara 
doa Srs. depubdos. 

São estes (lê) : 
2"" discuss!to das proposições da cama.l'a dos 

deputados : 
N. 6, de 1858, elevando as congruas dos 

desembargadorAS da relação m~tropolitana, vi
garios e coadjutores das fregqezias. 

N. 118, de 186(3, concelendo v.:1rios favores 
D.s companhias ou contratadores que, segundo a 
l.,i provincial de Pornambnco n. 649 do 20 de 
:Março de 1865,Cmpl'~hend0rl3m a construcÇlo de 
caminhos de ferro pelo system:t tram-road, 
destinados a ligar os centro~ populosos da . riita 
prov"incia com as estac;ões da estrada de ferro 
do Recife ao S. Ft•a.ncisco. 

N. 1, de 1854, altet•;mdo algum:ls disposições 
da;; leis do procoRso criminal. . 

Em segnida,o mesmo Sr. presidente convidou 
os Sra.senadotQS pal'a se occuparem com. ostra-
balhos Qe sua.s commissões. · 

ACTA 

ll:)l 18 DE MAIO DE 1883 

PJ·esidencia do Sr. Barqo de Cotegipe 

A's 11 horas da m~nhJ fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 29 Sra. senadores, a 
saber: BarlLo de Cotegipe, C!"uz Machado, 
Barão de Mama.nguapo, Godoy, Luiz Felippe, 
Barão da Laguna, Silvcil"a da Motta., Ja.guaribe, 
Visconde da Muritiba, Carrão, Barl"os Barreto, 
Junqueira, Teixeira Junior, Paes de ~fendonça, 
João Alfredo, Viriato de Medeiros, Visconde de 
AbaeLé, Correia, Visconde de Parana.guá., Castro 
Ca.rreira., Nune;, Gcmçalves, Barão de Mamoró, 
Visconde de Jagnary, Conde de Baependy, 
Christiano Ottoni, Alfon>~o Celso, Dantas, Vieir.l 
da Silva e Diniz. 

Deixaram de comparec.el', com causa partici .. 
pada, os Srs. Uchôa. Cavalcanti, Chicharro, 
Octaviano, Henrique d'Avila, Meira de Vas .. 
concellos, Sinimbú, de L amare, Luiz Carlos, 
Lei'io Velloso, Paula Pessoa, Visconde de Bom 
Retiro, Visconde de Nictheroy e Silveira 
Lobo. 

Deixaram de comparecel", sem causa partici .. 
padt, os Srs. Dara:o de Maroit)l, Barão de Souza 
Queiroz, Dio,5o Velho, Fausto de Aguiar, 
Franco de Sá, Silveira Martins, Antão, Ribeiro 
da Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, Canht~o 
e Figueiredo, José Bonifacio, Lafayette, MM
Linho Campos e ViscondJ da Pelo tas. 

O Sa. fo SECRETAIUO deu conta do seguinte 

EXPEDlllNTE 

Offi.eios: 
Do Sr. senador Chicharro, de hoje, commu ... 

nicando que, cm consequencia de se terem 
aggra.vado seus incommodos de saude, não 
póde comparecer à. seasão d ~ hoje, e talvez 
a maiq algumas.- Intetrado. 

Do Sr. senador de Lamne, de hoje, commu .. 
nicmdo 9.uo por ineommodo de saude não com .. 
p1receu hontem á sessão, não póde comparecer 
hoje e talvez amanhã.- Inteirado. · 

Do Sr. senador Octaviano, de hoje, commu
nicando que por incommodo de sande nito póde 
comparecer hoje á se!slto.- Inteirado. 

O mesmo Sr. 1 (I s~cretarío communicou 
que o Sr. senadO!' Visconde de Bom Retiro não 
compareM hoje á sessão por impedimento.
Inteirado. 

O Sr. 2" secretario dr:!clarou que se acb.&m 
sobre a mesa e vão a imprimir pnra entrar n~ 
ordem dos trabalhos os seguintGs • r 

Pareceres 

A oommissão de emprezas privilegiadas e 
obras publicas examinou o projecto de 'resolução 
vindo da camara dos Srs. deputados, com a datá 
de 20 de Outubro de 1882; e sobre elle passa a 
emittil' o seu parecer. · --

A.resolução n. 2002, da assembléa geral le
gislat.iya, concedeu a João Jos6 Fagundes de 
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Rezando e Silva privilegio exclusivo, por 00 
annos, para lavrar a área comprehendida p~los 
rios Cayapó, Ma.r-anh:to e seus affiu<m~es, cadu
e::~.ndo o privilegio si no pra.zo de cinco annos 
não comecarem os tru.b:.tlhos. 

Em execução desta. diaposiçã"o legíslativa, foi 
expndi:la ao cidadão mencionado a carta de 
pr-ivilegio que apresentou ao senado, em dctt:l 
de 25 de Janeiro de 1879. 

E, pois (1ue a :resolução 16gislãtiva n. 2995 
concedeu mais 10 anuas para encetar os traba
lhos, segue-se qu~ o privilegio concedido só 
póde catluca.r em 1894. 

Nesto"' térlllos, entende a commissão q_ue o 
I!oder lngislativo não tem o direito do promul
gar o acto •1un, approvado pela camar:1, está na 
ordem dos trabalhos do senado ; e pensa que 
devo ser rejei taJo. 

Sala das commissõcs, 18 de Maio de 1883.-
C. Ottoni. -Diogo Velho. -Barros Barreto, 

Foi presente á commisslto de instrucção pu. 
blica. a resolução approvaõn p-b camar-a dos 
deputados, permittindo a Hugo Vieira Loal a 
matricula em qual11uer das faculdades de direito 
do imperio. 

Tendo fallocido a pessoa de q_uem se trata, 
não ha outro alvitre senão a rCJrtição do pro
jecto, que não tem mais raz[o de ser, afi"m de 
se poder fazer á camara. dos deputados a devida 
communicaç:'io. 

Paço do sen1-do, 18 do Maio do 1883.-M. F. 
Co1·reia.-Sil'Ceirã da Motta. 

A's 111/2 horas da manhã o Sr. pr0sidemte 
declarou qu~ não p0dia haver sesaiio por falta 
de namoro logal do Srs. senadores, o deu para 
orJem do dia i9 :. 

Discussã'o do requerimento do Sr. Correia, 
para que se peç.a ao goVerno, pelo ministerio 
dllo agricultu"I"a., commercio o obrM publica:"!, 
cópia do:-~ documentos que motivaram a d~.:mis
são do ongenhL"Ü'O .fiscal da esi:J>a<la de ferro de 
Ma.coió a Imperatriz, Francisco Josó Gomes Cal-
laça. • 

A1l materlas já designadas1 a ~:>aber : 
3a. discussão das proposições da cam.ara dos 

deputa..Jos: 
N. 118, rlo 1882, prorogando a licença con~ 

cedida a Victur Mexrelles Je Lima, profossor 
de pint11ra historica da imprtrial academia de 
bella.s-artos; 

N. 125, do dito anno, concedrmdo !iconça a 
Joaquim Augusto da Costa Ferreira, thesoureiro 
da ciirectoria geral dos correios, 

Segunda e ultion discussão da proposta da 
mesa, nomean.Jo guarda-continuo de secretaria 
desta camara o aJdido Alfredo Dias Laito. 

2& dit:t da proposiPão da cmrnara dos dnpu
tados n. 75, de 1882, autorizando o governo a 
CODCEder privilngio até !)0 annos, com gai"anfia 
de 5 a 6 ofo, por 30 annos, ao capital quo fôt• 
re.conhecido necessario para a const.rucçã'o de 
uma via ferroa qua pn.rtlrá do ponto tet•minal 
da. estt-ala de ferro do Rio Verde, procurando o 
valle do rio Parahyba. 

2-.. discusslo das proposiçeies da camara dos 
deputados: 

N. 6, de 1858, elevando as congruas dos des ... 
e mbargallores da telação metropolitana, viga
rios o coadjutor,..s das freguezias i 

N. 118, d.e 1866, concedendo varias favores 
ás companhias ou contratadores que, segundo a 
lei provincial do Pernambuco n. 649, Jo 20 de 
Março de i8G5, emprehender,~m a construcção 
de caminhos de ferro pC!lo Hystema tram-road, 
destinados a ligar os centros populo~os da dita 
provin<•ia com as ,..staçõea da estraJa rte ferro 
do Recife ao S. Francisco ; 

N. 1, de 1854, alterando algumas disposições 
das lei>:~ do processo criminal. 

Em seguiJa o mesmo Sr. pre-~idento con
vidou os Sra. senadores para se occuparem 
com os trabalhos de suas eommissões. 

iO• SESS1o 

EM i9 DE MAIO DE 1883 

Prcsidencia do Sr. Barão drJ Cotegipe 

SUMMARIO .-En1 DIEl'óTE.-Parceercs em requerimento. 
Approv~çito.-Navogação no Paraná. O Sr. Correia 
podo a impro~são, no jornal da casa, do d.ua~ roprnson
taçõos lfUO roeubeu sofiro c~tu assumpto.-A crise minis
terial. Discursos dos SrR. Viseonde do Paranagu:i (pro
sidcuto do con~ell1o) o Junqueira, Oboot·vações do 
Sr, pre'idiJnto. ConmH~!lo o scnaUo, não é approvaLlo 
o a•liamcntCJ da ontem do dia.-únDBid no nu .. -Do~ 
migsil:o do oogonhoiro fiscal da estr:lLla de fo1'ro das 
Alagó:u. DiSWI'S•)S o.lo:o Sr.J. lianriq,uc d'Avila (ruinbtro 
1ta agrieuHura, 2), CorriJia, Rihou·o da Luz e Jun
~uoira. l) Sr. Correia pot!o a retirada do rO•Iunrimonto. 
Eucorrarucuto por falta. Ue numoro para votar-u. 

A's 11 horas J.a manhã acharam-se pr-esentes 
32 Sra. senadores, a sabor:· Barão de Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão do Mamo.nguap•1, Goloy, 
Barão de Marnorci, Henritrue d'Avib., Jaguaribe, 
José Bonif~~eio, Visconde Je Aba .. t0, Visconde 
de Muritiba, Barão da Laguna, Barros Barreto, 
Corroia, Ribairo da Luz. Silveit•a. da Motta., 
Castro Carreira, Christiano Ottuui, Luiz Carlos, 
Conde d<3 Baeopendy, Junqueira, Bar-ão de Ma-
roirn, Danhs, Diniz, João Alfredo, Viriato de 
Medairos, Franco de Sá, Fausto de Aguiar, 
Visconde de Jagua.1·y, Visconde de Paranaguá, 
Vieira da Sil Vil, Visconde de Bom Reliro o 
Carrão. 

Deixaram de comparec13r, com causa parti~ 
cip:lda,o~ Srs. Uchóa Cavalcanti, Afi'onso Celso, 
Chicharro, Octaviano, Silveira L9bo, SinimbU, 
de Lamarc, Paula PesSO;t e Visconde de Ni
ctheroy. 

Deix:aram de <'omparecer, sem causa parti
cipad~, os Srs. Barão d1~ Souza Queiroz, Diogo 
Velho, Silveira Marlin.~, Tei:x.oü·a. Junior, Paes 
de Mendonça, Antão, Saraiva, Cunha o Figuei
redo, Luiz Felippe, Martinho Campos e Via
conde Je Pelotas. 

0 SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leram-se as actas de !5, 1ô, 17 o 18 do cor

rente mez, e, não havendo quem sobre ellas 
:fizesse observações, foram dadas por appro
vadas. 
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ComparRceram, depois de aberta. a sess~. os 
Srs. LafayGtte, Nun~sGonçalves, Meira deVas
concellos, Leão Velloso e Fernandes da C u:o,ha. 

O SR. 1° SE:CitETARIO deu conta do seguint1~ 

EXPED1ENTE 

Officios : 
Offido do n:iinisterio do "impe!-io, do 18 do cor

rente rnez, doclarando que naqur,lla data ex
pediu avi~o ao prosidrmte da província da Bahia 
afim d') transmittir informações sobre o nu
mero de eleitores 9.ue foram ultimamente alis
tado~ DOS 70 ~ 8° dlStriCtOS daquella provincia, 
conforme a requiSiç~ do senado. - Rectifi
que->~e o pRd.do, declarando que se pediu o 
numero dos que foram alistados ulHmamcnte 
nos 7o e So districtos daqu01la província por 
titulos de arrendamento, o sór:nente o numero 
dest!.!s.- IntGirado. 

O mesmo Sr. secretario communicou que 
o Sr. senador Aff1n~o Celso não comparecia 
á sessão de hoje por impedimento. 

For~m lidos, po."'Los em discus::Jão e sem debate 
approvaios os re1uerimento.~ const:J.nt:s dos 
seguintes 

Parecere& 

.A' commissão de ernpruzas privilegiadas e 
ob1•as publicas foi presente o requerim11nto do 
coronel, engenheiro bacharel Paulo José Pe
reira,pedindo ao poder legislativo que autorize 
o governo a concedel'-lho um premio de 200$ por 
immigrante colono, pequi'!no proyrriet:ario, e de 
100$ por immigra.nte empregado na formação 
dos nuclcos, além de outras \'o.nt:1gens, afim de 
o supplicante incorporar uma comp[mbia para 
poder lev&r a effeiLo uma pa-rte do seu plano, 

i., apl'e~ent:1.do ao gove-rno, em observancia da 
ai de- 22 de Ago:üo de 1.88::1, relativameato á iro

migração o eolonisa,Çll:o.-A commiss!:to, emtea
dcmdo que não tem cabim<}nto a colonisaça:o 
est.ipendbda, Je acc6rdo com as vistas do go· 
verno, é de pa-recer que seja arehív!l.do o 
requerimento. 

Sala das sessões om i5 d:J Maio de 1883. -
Bar-ros Bar-reto.-CJ. B. Ottoni. 

Foi presente à commisáão do sauJe publica 
o requerimento do Dr. Maximiano MarquGs de 
carvalho, no qual re~r~senta contra as mo lidas 
tomu.d.as pc•lo ministerio do imperio, aconse
lhado p•>hl. commissão da fuc:uldade deme_dicin:l, 
po;· occasião da epidemia da febre amarella, 
que ultimamente gl"a.ssou ncst:l côrte ; sendo 
isto um act•) do poder executivo, autorizado pe
las leis o regulamentos e::dstent•JS, entende a 
commiss!o que) o senado nada tam a resohrer 
neste sentido. E, pol'tanto, é Ue parecer que 
seja archivada a rep! es0ntaÇão. 

Sa.la das sa.ss'ões em 17 de Ma.io de 1883.
Gastro Car-reira.-Floriano de Godoy.- L. 
Carlos. 

NAVEGAÇÃO NO PARANÁ 

O Sr. Oo:r:reia (pela m·dem) enviou 
á mesa e requereu verbalmenb que fossem im
pressos no jornal da c.asa as segu1 ntes 

Rept'esen.Cações 

lllms.. e Ex.ms. Srs.-A camara municipal da 
cidade do Par:maguã, provincia do Paraná., 
convencida da solicitude e de licação do poder 
legislüivo p •los melhoramentos progres.;ivos 
de todo o hnperio, espee.ialmente no que diz 
respeito ao d~JS,!nvolvimento da industria, com
mareio e lavoura, fonte prima de todas as 
riquez:J.S; pede venía. a VV. EEx. para lem~ 
brar o interesse que liga est:1 municipalidade a 
taes elementos, d J cujo desenvolvimento advirá 
o bem certo do Estado. Allude esta c.amara á 
abertura do isHuno do Varadouro, projecto que 
já. foi votado opportunamente pela augusta. 
camara dos Srs. deputados. 

A falta de meio do tran>~porte, a ausencia de 
estratlas e vias de communicação que facilitem o 
preciso r-xporte, a carencia,em summ~, de meios 
que garantam o produ c to do trabalho oj facultem 
a permuta necessaria e indispensavel.; eis, na. 
opinião da camaro.. municipal, o potGnte motor 
do atrazo real em que se acham algumas loca
lidades. As vantagens que, da abertura dess6 
isthmo, pod•lrn re.;uHar para esta pt·ovincia e a 
de S. Paulo, já. têm sido exposLas nito só no 
parlamento como tambem pela imprensa, exi
mindo-se asSim esta camara do e~pendel-a~ 
nova-mente. 

Aberto o islhmo Jo Varadoul"O ficarão perfei
tamente commun1cados este muaicipio e o de 
Guarakessaba com os de Cananéa e Igu.l.pe por 
pequenos vapores, hiate4) buchas e can.ô.1s, 
resullando d'ahi enormes vantagens não sórn..ente 
ao commercio, industria. e lavoura, como ainda 
ao Estado. 

Acamara municipal, convicta de que VV.EEx. 
não SG recusarão de acolhei.' o seu podido, es
pera que VV. E Ex. dignar-se-ão de autorizar 
o goVerno a mandar concluir essa obra de 
uma necessidade p•lpit'tnte, por isso que da 
sua l.'ealiz tçlo virá o Jesenvolvimento e prospe
ridade das localidades já Nferidas, advindo tam
bem. uma imporLtnto font~ d13 renJa p~ra os 
cofres geraos, pl'ovi.nciaes e municipa-es. 

A camara munieipal rrev<1lece--:se do ensejo 
p1r:t mais uma vez apresentar os seus assegura-o 
dos re ... pAitos, estima e consideração a VV. EEx., 
a quem Deus guarde. 

Paço da camara municipal de Paranaguã em 
se'ls:to ordin:t.ria de 30 de Abril de f883.-Illms. 
e Exms. Srs. presidente n senadora;; <lo lmperio. 
-Joaquim ~~Iarianno Ferreira.-A.rlhu.r Fer ... 
t•e::;·a de ~1breu.-A.ffonso de Cama}·go Pen
teaào.-J otto Estevao da Silva.-Adeliu Pinto 
de .. J/i-tol'im.-J osiGomesda Cru~.-Berna1·do 
Soares Gomes Junior. 

lllms. e Exms. Srs.-A companhia Progres
sista de navegacão a vapor na bahia dl'l Para
naguá, t,·ndo ~u:t sédH na cida {.>de Paranaguá., 
Ua provincia do Paraná, conscia do int1~resso 
que toma o poder legislativo pelos grand·-~s me-
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lhol'amentos locacs, vem á prrJsBnça dr~ VV. EEx. 
tomar a liberdade de solicitar a conveuiencia 
de dar-se andamento ao projec.to, já. yotado po
la::ulgusta camara dos Srs. depubdos, consi
gnando verba para conclusão da ab_et·tura do 
isthmo do VaradOuro. 

As vantagens guo llnste set•viço podem vir 
para esta provincta e a de S. Paulo, tém mais 
de uma vez s:do oxpo,.tas, qu ·r na tribuna par~ 
lament:lr, (1uer na grande irnpr,~n;:;:a do paiz : re
petil-.as, seria fazer o:ffen ~a a uma. corpora~ão 
tão sabia como ó o senado brazileiro, ao qual 
não pó lo ser indiCferento a importancia com
marcial quo tomariam as duas provinciae:;, des
de que as suas vastas Uahias não achassem 
tropeços para misturar suas aguas. 

Rasgando o isthlllo do Varadouro, aberto um 
canal que Iigun a ba.hia d8 Pa1•anaguá com a 
de Trapandó, o unidos, portanto, os municipios 
de Paramguá e Guarake,<.saba aos U<J Cananéa 
e !guapo, na provincb de S. Paulo, é fa.cil 
conccbur quuntu. vantagem poder:\ tü·ar não !"Ó 
o commcrcio, mas o proprio Estado dus grandes 
riquezas que S'} acham aba.tiJonadu.s nessa im
mensa zona. 

A coropanhi~ Progr~eaiõ~ta,pedindo a v•V.EEx. 
se dignem habilit ,r o govrrno a manb.r con~ 
cluir a obra rer~~rida, confia que o senado não 
será surdo:\ sua supplica. 

Deu~ guarde a VV. EEx.- Parana.guà, 10 dil 
Maio de 1883.-I!lms. 0 Exm-;. Srs. pr,~sidente 
e sena::lor---s do Imperio.-0 presidente, Vis
conde de .Nacar. -Prescilliano d_a Silva Cor
reia, thes:.~uroiro.-Joaquim Felix da Silt•a, 
secrJt.trio. 

A CRISE MINISTERI.A.L 

O s~~~ Visconde do Para:na
~ (presidente do conselho) I- Sr. pre
stde:rrt'!, o nobre senador poln. Rabia, que anta
hontom pecliu a pnlavr<J. sobre a ordem do dia, 
solicitando de V. Ex:. que déssalJ tr:t a di~:Ccus~ 
sfto desta. casa os crodito.s, que j tinbahl pa
recer das commissões respectivas, notou q uo 
nlo houvof!BC aind:t então communicação da. 
crise ror part'3 do ministorio; sendo o facto 
aliás conhecido p"'lo nobre sena.dor, com as 
circumstancias que o ankcedoram, e que a 
elle logicamente se seguiram. 

Entretanto, podendo parecer jusLo o reparo 
do nobru senador, pedi tambem logo a palavra 
para. dar a t d respeito a<:~ convcnientc·s cx
plicaçi'íes. 

V. Ex.., poróm, entendeu gul) não d·~via 
conceder-m 'a, \•isto que não havta sessão. 

E, pois qne. ó hoje o primeiro dia rle se~são, 
senão dopoh da crisf', dopoi<> guo vollei de 
Petropolis, para onde me dirig-1 no dia se
guinte ao d t crise, entendo que, eml;ora. não 
esteja nos estylos, será sem duvida um bom 
prc>codente o que or::r. venho estabelr1eor ~··
rante o senado. Será mais uma defe_rencJa, 
que nunca é d ·mais para com 0sta illustro 
corporaç!o, n. qun tenho a honra de per-
tencer. · 

No dia H preveni ao digno Sr. presidente 
desta casa que: nllo podia comparecf'r á sessão 
no dia segumte, por ter necessidade de ir a 

Pet!opolis, e podi a S. Ex. que nã) désse 
par:1. a ordem do dia assumptos impr>rtantes, 
em que pudesse to1·nar-se necessaria a opini:!o 
do governo. 

Naquelle mesmo db á tru·de, a dü;sidoncia 
liberal conseguiu fazer pass&l', na cu.mara dos 
depnt:.~dos, um voto de desconfi:mça oo ga
bineto. Informado Jo facto pr>los ln<'US bon~ 
rados collegas, resoh•êmos logo solicitar a 
noss~ exoneração. 

Seguindo, pois, como preteridia para Pe-
tl·opolis, no di::l.15, dirigi-llie sem demora a Sua 
Muges~ade .o Impera(lor, e, expo~do~lhe o facto 
occorrJdo, xsto c,.o voto contrariO, que tinha 
rccebiJo o gabinete, solicitei muito respeitosa
mente a ex-onera.;ão do ministeríu. 
·Sua Mag_estaJe ordenou-me que convidasse o 

Sr. conseb·:iro Saraiva para comp:trecer no 
paço da Boa Vista. 

Rogt•essando no dia seguinte a côrte, cum~ 
pri a ordem de Sua Ma.gestado passando imme
diatament•.) um telegramma ao Sr. conselheiro 
Saraiva. 

No dia 17 o nobre presidente da Bahia com
rnunicou~mo taml.Jem por tolegramma o flUO vou 
ler (lê) : 

~ O conselheiro Saraiva chegou aqui hontcm 
á 5 horas da tarde o pediu-mo para commu
nicar a V. Ex. que recebeu o seu telegramma 
no trem em que vinha de Pojuca, e re-~olveu 
seguir para a côrte no vapor nacional Espi,·ito 
Santo, que deve partir hoje d'aqui, ou o mais 
tardar amanhã. '» . 

Soube posleriormeute que S. Ex. coro effeito 
partir-1. honLem ao ~neio-dia, sendo, porlanto, 
provavel que chegue a esta córte no dia 21. 

Satisfeito esto dever de deferencia para com 
o senado, julgo que me cumpre pedir a V. Ex. 
que, declarada. otfieialmente, como está, a crise, 
não inclua na o r& em do dia assumptos sobre os 
quaes a opinião do governo possa ser neces
saria. 

Ct'eio, repito, que, si m-1 afastei dos estylos, 
visto se1• esta a. primeira vez em que, antes de 
constituido o novo gabinete, vem o presidente 
do conal'lho perante o senado ou a c.'l.tn:tra dos 
depnt<\•los d0darar officialmento a criae, creio 
qu~ não deixr>i de iniciar unn boa p1•ati·'a, que 
muito estimarei seja aceita e a·)guid1 por 
aquelles quo me succederem. 

E' o que tinha à dizer. 

O Sr. Junqueira I- Sr. presi
d,<nte, eu mo applaudo de haver dirigido a 
V. Ex:. o requerimento ver•bal que fiz, na sessão 
do dia i7 tiO corrrlnte, porque foi motivo para 
que o nobrG presid('nte do conselho sr~ apres
sas.::;e em vir, nn. sessa:o de hoje, apresentar o 
verbo ministerial, que até agorae~tava occulto, 
com grande desagrado do paiz. Felizmente o 
nobre presiflente do conselho julgou couve
nient<3 t"eaponder á supposta censura que eu
tiulw. f·JÍto, e pediu a V. Ex. que nâ:o désae 
para discus<::ão ma terias _em _que fosse neees-
sario ouvir a. opini§o do goVerno. - - -

Mas, Sr. JH"BRidcnte, eu não viria fazer eãkts 
conl'lidc>raçõss si porventura o nobre f)resi
(hnte do conselho tivesse, tomando hoje a 

--
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pala\'r:J., se limitado a Jcdaro.r que com ciT'eito 
tinb:t sJ daria a crise mini.sterbl, que S. Ex.. 
se hav:a :lirigido a Pett•opolis e apresentado a 
dC3roissão do mini"lt1:rio, e quo havia sido cha
ma-.o o Sr. cons<>lhciro Sar::\iV.1.; t'lu rtad~ diria, 
si porYent11ra o nobrG prrnidtmtD do cons'!l!w 
n:!o ti•:cs~e insi<>ti lo na id(ia de q110 só assim 
p1·o~Pdia om doferencia :10 fienadó. 

P,•ns1, f'onhores, de modo inL••ir1mcnb <li
Ycrso. NãQ ó urna sim:-lc, deferencia., não 6 
uma cortez.ia ; acho que é obrigaÇão dos mrm
lJros do ,-'j·ovct•no, desde que 6'3 acha .cm crise, 
desde qu'' ha uma cspeeic do acrph:tlia nas re
giões do e::s:ecuLivo, vir, p~-rante o p·nlamento, 
declarar quo oo; nogocio3 qu" dependem de S•l
lução e sobro os quae'> a. opinii'to <lo governo é 
nece.$sariã, ficam cm snsp"nso, até quo·o go
verno S''! organize em bases s·1l'da.s. O senado 
ó um do1 ramos ·lo po(l' r l·~gialativo. -

Não é uma. simple.'J ·lef"l' ·ncia; n~o é uma 
simple:; cortezia,é um dev01", que o govn.rno rar
lamentar impõo; os ministcr'ios não vivem de 
vi :a proprin., mas vivem nllo h'Ó da confiança 
da corõ:~. çomo tamhem do apoio e confiança do 
pn.rln-menl.o. 

Em todos os p~i7.es que S"' rogem pelo~ 
principio~ Mrtstituciona0.'J o· ministcrio apr~
aentn.-.;; l per:l.nto n.s camr\ra-;, tanto ó. c amara 
doscornmuns,com1 à dos lll1'ds, seja na França 
á camara dos deputado;,~ ou ao sena lo; e ahi se 
decb.ra alY~1·ta a crise, -par1. qu"~ o ]1nrlamento 
tenh:.~. conhccimnnto d•) faf'to, qufl c·•rtamentc 
int···ressa muito sua marcha nos negocias pll

blicos. 

Mas, senhores, como di.;:;se, me fe1icitu P•lr 
ter apL'eS.'>Ut:tdo Uffi pef111CnO l'N).IlCrim~ntÕ 
VC'rbal, porque semelle nós continu<J.riamoo ;nas 
trovas ... 

0 Sn. VISCONDE DE PAR>\.NAGUÁ (presidente 
do conselho) :-Não apoiado. 

O Sn.. JUNQUEm.\. ••• o haviamos de nos con
tentar com o qno diziam 08 jornu.cs. 

O Sn. VIa:"oNDE DE I\utAN.-I.GU.\. (presidente 
do consellto) ua um apm·te. 

O Sn. JUNQ.UErRA :-V. Ex. sal.Je que osjor
naes :\s vezes não estão b.'m inform:l-dos, pnr
qu'=l fro·1ucntemcnt'J um e-:te!'na umá opini.!lo 
e outro externa opiniffo •iiv0rs:t, e o prth fica 
oscillando entre opiniões difforeiltes; e, como o 
representante Ja nação, o Joputado, o senador 
ha Je formar seu juizo sobro ~ march:1 dos ne
gocias publicas, si nffo pód~ haurir a vord ,d'3 
n:1. vordadcir:t font.o 'l ús jornacs ás veze'> e'ltilo 
mal iníormado1 : não po !cm com 03 repostr•iros 
secretos. 

Onde c--.tá o excesso de cortezia o d"ferenc.ia 
do gt~binete 1! Sómcnto o noJre pt·e~ident•3 do 
con.:;elho q_uiz onxol'g:ll~o no S'~U procedimento; 
mas isso não é a verdarleira pratica constitu
cional, e lamento qno. tend,Hw dado o fu.cto na 
cam1ra do<t de,...,utados nt~. sessão do dia 14, só 
hoJ••, 10, o paiz ouvisse a palavm official. Só 
hoJG é que Pabe o q\1~ sn tem f·lito. Todos 
nós comprehendcmos a anciedada do momento, 
toUos vêm que não pó:Ie contin1mr por muito 
tempo r ssa acephalia nas reg~ões go\-·erna
mentacs.! e de 'JUO dell'imentos e doag'raças 
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mesmo não é rapaz e<:se 0stado do cous1.S em 
relação aos negoci.os do paiz 1 Onde ao VLU um 
intorrogno semelhante 1 Pois o p'~damento não 
cslá aberto '? 

Não estiro aqni os mais notavflis membros 
de ambos o.<> partido.<J 'f Não ó este o ;.:rande 
c.rmtro das for~a8 do Impel'io 1 Não nstão aq_ui 
as ÍOI'Ça.s vivas da nação 1 Por que razã'l, p01s, 
se prolonga a crise de um modo descommnnal ? 

O nobr' senitrlor nos tleu a chav" : nm disse 
que fJi :1 Pctropolis npresentar :1 demissão do 
ministerio, em virtude da votaçffo da. dissid .. m
eia lihc•al na carnara dos deputados (tamUem ê 
a primeira voz que, julgo eu,e.;Ae nome a pnrBce 
ncstct leg1sl ttun), e aCf'eSI"ontou que cs-;:1 dissi~ 
d 'ncia no:; lcva.t·a a esse estndo ; Sua Mttgestade 
não á"eitou n m deixon do aceit.l.l' a d 111issão do 
ministerio, q:t" R. Ex.. p·~diu, e o nobro S8nador 
f)i apo;nas encarrog-ado dtJ chamar o Sr. con
Relhcirv Saraiva, não prtra organiz.1r ministe
rio, S. Ex. nito o disse, mas é chrrma.Jo sim
plt!smnnte. Seria po.r<"t drrr c-,nselho-; ·~ 

Onde cs~ti. pois, a vard:tdo '?Que confiant;a 
p0•l•\ ha\· ·r no. pnlitica. desde qHe o governo 
e:ü:l collocado em um terreno oscill mt) 1 Por .. 
vcnlura o Sr. ronsolhciro Saraiva fui onc:tr
rcgado Je organizar o gabinet)? O nobre 
sen~ldor não nos di <os"', e d<n·emos crC'r que 
não, porqnc então S. Ex. deYÜt diz,~r a vcr
tLid·~ inteira., por'lu·", fa<:o justiç 1, esti acos
tumado a dizel-u.; portanto, o S:r. conselhr~iro 
Snraiva foi clw.lllado npenas para d1.r conse
lhos : para este fim, e a esta hora elle 
vem ~ingrando as on las do mar dos .\.bro
lhos. 

!>.las qur;, situação {~ esta, onde t:_l :o se es
pera do vrrbo unieo de um hornem, qne, qual 
outro Cincinato, foi :irrancado .I e seus traba.
lh s ruraes 1 Que p~rtido l: es-10 qu" não tem 
em seu seio hotn'lllS import.mtes para re
~olver os<>a que.;tão, uma vez que não s-1 tratava. 
de incumbir :i'luelle illustrB c1Jadão da org:i..; 
nizar;oão do ministerio '?! · 

O Sa. VrscoNDE DE P.~RAKAGu . .\. (p1esidente 
do c o nselho):-Creio que não foi chumaJo para 
outra cousa. 

O Sn. JuNQUEIRA. :-Si foi para esse f:'ífeito, o 
nobre senador devia dccla·ar, pnrqu'l isso atto
nu tva muito o t:rocodimenlo quo hotlV,); si, 
porém, não foi ch.tmado para osse eCfcilo, que 
papel faz o senado, que p.qp1•l faz acamara dos 
depntarlos, qm~ p:1.pal f:-tz a imprensa c que papel 
faz o paiz inteiro? 

O SR. B.Ut.Ros B.lRRlHO :-E o conselho de 
estado ·~ 

O Sa. JUNQUEIRA :-Eu ss.bia que o gabinete 
ostava mal'chando cm terreno pouco solido, o 
qu11ndo. no !li.\ 14, encetando n(1sta ca--J:L uma 
discussão em 'lue ou tive a andacia de dirigir 
um c •nsura ao nobre ministro do imperio, 
S. Ex. respondeu-me com um tom de segurança 
tal, qur! cu, já um pouco r\costllluado nos nego
cios publicas, disse de mim par<1. mim que o go
verno estava fraco; tal foi o mo lo por 'lue o 
nobre snn1dor cl '\'OU sua deftJsa nest::J. casa, e 
dirigiu-·me ·uma pef! nena -retaliação (cousa que 
em outra. occasião havemos do liquidar). S. Ex. 

; .. :· 
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julgou-se mu1f0 forte, e dirigiu-se logO à. ca
mara dos deputados, dirigiu-se áquclle g1·ande 
for:no de cr'.'lnaç§:.o, onde foram queimados os 
homens do ministerio. 

Hou\'O a'1ul scs.::;ão no dia 15, e o nobre pre
sidente Jo conselho poderia. então dizer : < IIon
tem houve ua e amara umct manifestação adversa 
ao ministerio, om mataria altamonto p;,JiHca, 
em que fizemos guostão de gabineti.l ; e, p,•r
tanto, vimos red1r ao senado o adiamentJ Uo 
eert.a.s quostões até que o governo se conso
lido. » 

E' o que se dovia fazer. Tom-se visto em al
guns paizes, como na Inglaterra, haver demora 
de alguns dias para a. organizaç:'to mtliiftorial; 
maa isso se dá no intcrv.1llo parlamental' ; mas, 
durante a scss:io, os ministorio.~ org~nizam-so 
rapidam~nte,porqnr1 elles, enlende-se, sáo ume. 
co.mmiasão do parlamento, e, porl;tntu, e facil 
sua organização; mas agora, estando traba
lhando as camaras, esporJ.rmos como ost.amos 
esperando, sem saber si nos dirigimos a um 
ministorio vivo ou morto, si c;;;te gabinot·~ 
inaugur1do em 3 de Julho continúa. com seu 
programma, ou si porvonLuro. tomos do vor 
novas phyeionomias o novo programma !1 Como 
havemos do discutir negocias s:;rios, 9.ue onten~ 
dem com a vida ministerial, quo AO hgam com 
a confLmça que pOdo inspit·:w o mi nistorio, si 
porventura não sabemo& si nos estamos diri
gindo ao ministerio poderoso de 3 de Julho, ou 

'dirigindo-nos a sombras que vão dcsappa
recer ~ 

O nob1·e presidenlo do conselho nos leu um 
telegramma do prosidrwte da. Bahia ( uão quero 
ser curioso àe mais ) ; mas r.aturalmente o 
nobre presidenL·J do conselho havia de ter 
telegrammas do Sr. eonselhdro Saraiva. A não 
exhibição des'ie t-:legramma demonstra que ha 
a.hi alguma cousa, e, port:l.nlo, o melindre da 
situação actual se aggra.va mais. 

Por tudo i-:.to, senhores, eu :fico em uma po
siçlo ombaraçosa: n.lo sai .si devo insistir com 
S. Ex. para '1 ue dê par,l a o:-dem do dia os 
creditas que já têm parec·~r ou si porventut•a 
damos um novo e:x.emplo a est•l paiz de, es
tando reunido o p~rlamcnto, oslabelec0.rmos 
férias até quo se ap1·osente O ministerio orga..: 
nizado; ma<> este pas<~o, que por,•cntura desse
mos com n.lg-um fundamento, h:tvia <ile dizer-se 
quo pre~"fsamente ost.amos no vacuo e em au
sencia do governo; estamos em po"!iç:to lncousli:
tucional; o p:1iz não é dirigido como deve ser. 

Na ausonci:l das camaras a crise ministerial 
se pass9. enlre o miniat•_·rio e a coro:a-; o naste 
caso a corôa pOde man-iar chamar um cid::tdão 
qualquer, que tenha. os requisitos nccossarios, 
para incumbil-o da orgamzação do gaUinete ; 
esse fa.do 6, por assim dizer, de índole domf!s
tiea, pa"sa-se entre a corôa e o governo : mas 
estando funcdonando o parlamento, aberta na 
camara a crise -do dia 14, nã"o é poesivel que 
ella. perdure por tanto Lempo, sem que os no
bres min:stros digam : -" nós ainda somos 
govento, temos o p1·oposito de continuar; que
remos ouvii' a opinJao de um cidadéto emi
nente. » 

Seja isto constitucional ou não seja., não o
disc.nto nes~e instante. 

Mas podiam querer ouvir esse cidadão, decla-· 
rando, tudavia, que continuavam á frente dos 
negocias,• que não ha acephalia.. 

ü governo não dr"'sapJlarecP.; o governo nã:o 
tem nem pOde ter solução d·~ continuida.Je. Le 
roi est mort, vive &e roi t Si o miniatorio des
appnrece, viva o novo ministor;o ! Mas, presen
tem<'•nt~~. J•or um concurso de circurustancias 
infr•lizr·s, C'Stamos eollocados Ra po~ição de não 
pod••r dizflr, nem que exi~<te o gabinete de 3 de 
Julho, nem que se organiza o s0u successor ; 
estamos no vasio; e é por isso que hesito em 
p··dir a V. Ex. quo dii p·1ra a discus~ão esses 
credites: não sei o que pedir. 

O minist··rio precisa d'1 compl·tar as suas 
informat:õr:Js, e nós precisamos sab•·r em que 
lei h.'lvcmos de viver. (llfuit6l bem.) 

O Sn. PRE~"-IDENTE:- O Sr. presidente do 
conselho pede que se não dê par:l. ordem do dia 
matcria em y_ue convenha ser ouvida a opinião 
do governo. 

Tem sido sempre cosl um e que estes a.~sum
plo"' se decidam entro o pre<>idente e os minis
tros. 

EntenJo, pois, que devo ncceder a este l?edido, 
salvo si houver, em contrario ao requertmeuto 
do Sr. ministro, outro de algum Sr. senador. 

Nesse caso o senado decidirá. 
Esta .finJa a hora dos requerimentos. 

O Sr. Correia (pela o1·àem):- Per
suado-me, Sr. presidente, da que, tra.bndo-se de 
uma questão de crise ministerial, os esly!os do 
senado permittom o prolongamento da di.scus
s!o. 

O Sa. PRESIDE:iTE :-0 caso é novo, creio 
não se tor dado ain ta cm nosso regimen. 

Sempre que as camaras estão funccionando, 
apr•'!'!<'DL:·m~-se o ministerio demissiona1•io e o 
que o dove subf'>tituir ; um dá as razões por que 
se retirou, e o outro as r:.uões :por qun acce.Jeu 
a totnar o cargo. (Apo'ados.) lloje, porem, 
não !':6 apr8sr:~nta ministc•rio novo, apresenta-se 
o antigo pedindo o adiamento de discussão de 
certas matarias, em. que a opinião do governo 
torna-se necasaaria. 

Portanto, "i, se tem de estabelecer o prcce
<lente que o nobre Mnador dGseja fit'mar, eu não 
o posso fazer por mim. 

Consultarei ao senado sobt·e si quer que a 
discussão continuo neste terreno, e então ficará 
de h'1jo em diante estabeh:ci:io que esta é a 
pratica. 

O Sn. CoRREI.-\. :-E' uma questão de crise, 
deve~se proseguir na discussão. 

Consultada, o senado re~olveu no sentido de 
não prolongar a discussão. 

ORDEM DO DIA 

DEMISSÃO DO ENGENEIEffiO FrSCAL DA ESTRADA. 
DE FERRO D.AS ALAGÓ.I.S 

Proseguiu a discussão do requerimento do Sr. 
Correia, para que se peça ao gove.rno, pelo 

-
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ministerio d 1. aooricultura, eomme-rcio e obras 
publicas, cóph dos documentos que motiva-ra.m 
a. demiss:Io do engenheiro fisc..tl tla. estl"ada. de 
fel"ro de Maceió a Imperatriz;, Francisco José 
Gomos Cab.ça. 

· 0 SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ {presidente 
do conselho) desiste da. palavra. 

O Sr. I:lenrique d'~/\...vilu. (11~:
nistro da agricuUu1·a) :-Sr. pre~i !l:mte, por 
motivo de molusti--L não me foi pos~ivei compa~ 
recer á sessão no sa.Ubado passiJ.do, U(lm du
rante tvda a semana gue decorreu, e aproveito 
a occasião para agradecer ao meu nobre- amígo 
e collega., o Sr. Viscon le de Paranagut~, o ter 
se iucumbilo de fazer di ->to pal."ticipação ao s3-
nado, ao q11al tambem agrad ·ço por ter acce
dilo ao meu pedid-1 de a liamento do,;b queslãu 
para ht)je. 

Quanlo tomei conta dJ. pastíl. da agricultura, 
o meu primeiro cuidado foi eX.:lminlLr a si_tua~ã"o 
das estradas de ferro com fiança ou garantia de 
juros do Estado, não só cm rclu.çiio no plano 
geral Je viação ferre.a., como em relação aos 
onus qne cs1;as estradas jà. acarretam ao th()
souro nacional; e verifiquei, Sr. J?r'"lSilent ·, 
que, elevando-se j:i a 240.000:000$ o ca.pHal 
garantiJo pPlo Estatlo, não tinhamos ainda 
adopt tdo um plano geral de v;ação ferrea, nem 
sequer' elem'mtos de fiscalizaç:Io regular, de 
modo a poder o E:staJo conhecer, como seria 
pam des·~jar, quaes os meios quG d1weria em~ 
prP.gar, sem maior g-ra.vame para o thesouro~ 
para tornar elfectivas a<J garantias de juros 
pre~tttda~ ás estradas de ferro. 

Essa flscalização, que jR em aí era muito 
irregular, tornou-se, a meu modo de ver, mui
to difficil e quasi impossiv(~I depois da promul
gaçlo do decr··~u n. 7.160 de 2Ç) de Dez•jt_uLro de
t880, o lJ.ual, como o senado ubo, estabeleceu 
o typo de concessão de estra las de fol'l"O com o 
ca.piLal movel ou.reductivel, obrigando o Estalo 
a intervir em todos os negocias das compa-. 
nhias constl"udora.s, quer os technicos, quer os 
de movimento economico, quer os de s1mples 
a1ministração, collocan !o assim o Est.aJo na 
contingencia de Le1· uma fiscalização "de- todos 
os momontos, fiscalização que provoca constan~ 
tes conflicto.; entre as companhia~ conatructo~ 
ras e o mesmo Estado. Isolado:i, como se ncham, 
os fiscae3, sem teL' uma lei qu() determine de 
o.m m'1do compl·· to as suas obrigações, que os 
ligue a um centro de superintendencia, de uni~ 
formização, de dir•:cç:lo de seus trabalhos, alies 
ftlncclonam inteiramente sobre si, e:xerC."em uma 
.frs.ca.lização vasada em outros tantos moldes 
quantuB são os pt"oprios fi>~caea. Assim é que 
em uma estra.Ja e pr:lrmittido e até mesmo 
corrente o que em outra nlio se admiLte. 

Além disto, as ;im isolados, os fiscaes, como se 
acham, em fl"ente de companhias, muitas das 
quaes têm abundan~es recursos, ás vezes canse.. 
guem ellas a.nnullar a fiscalização, quando nAo 
o proprio fiscal. 

PoL· outro Ia. lo, outras vezes o arbitrio dos 
:fiscaes, f:worecido pela falta do immeJiata 
sujeição a cent1·o dtrector especialmente en

- cal"rngad.o de superintender, inspeccionai." o
serviço fiscal, o que cortaria necessariamente 

no nascedouro questõJs que depois muito se 
a~·olum<m, l~va o fiscal a desn~tturar o seu 
plpnl, já intervindo onde só intc;ressa á empre~ 
za,já condesc;nJenlo com est_~ em questõe; em 
que só devia prod·Jminar o inhrc.sse pu~ 
Ulico. 

Para evitar e'>tes inconvenientes, que me 
parecet·::tm de grande monta, tr<.1.Leí logo de 
nomeai." uma commis-;ão de profissionaes, a quem 
incumbi de organizar um regulamento para 
o s )rvit;o fiscal das es~1·adas de ferro e taro
bem das clau~ulas pal"a suas conces:{ões~ das 
condiç(ie<~ para a obtenção da garantia de ju~ 
ros, fiança de garantia de sub..-ençã.o, so
bro a polic1a, cons'~rvação c trafago d.1s mes
mas e~Lr3.das, das lei.'i e regulamentos para 
as desJ.propl"ia~õ0" Qf'l t ·rrenos, e das coRdições 
gi3rae'3 para a e:x:ecuçito das obras, A pri~ 
mdra part•3 de.<He trabalho, a que se refere á 
fi-1calização propriamente dit:t, j:í. c,tu orga~ 
niz tda e pende de doc:i~ão do governo; den~ 
tro d•3 poucos dia.-> póde estar em ex•Jcução. 

Penso, senhores, q11e esse regulamento é de 
ab::~oluta nece~sidade, porque de outro u10do 
o governo está completamente desarmado, em 
pre~:;mça das em preza~ executoras da.i estt•alas 
de ferro. 

Quando eu f:1zia esLe e;;tudo, foram-me apre.
~entados uma c:1rt.l. e um officio da compá~ 
nhia Alagüas Railtvay Oompany (limi .. ed) q_ue 
lerei ao senad 1, e depois farei a sou respelto 
algum:1.s consideraçõ3s. 

A carl;a e a soguinte. (lê) : 

« Illm. e Exm. Sr.- Tendo li.!o no Diar·io_ 
Otfioial de 19 .te Dezembro _pt•oximo passado um 
officio do ministerlo Ja agrwuitura, commercio 
e obras publicas, dirigido ao engenheiro fiscal 
da es~rada de ferro Central desta. pro\•incia, 
para fazer con.;;;tar á respectiva r:ompanhia 
que o governo nota a moro ;idad-3 e irregulari
dade com que proseguem os trabalhos da re
ferida estrada, cumpre-me declarar a V. Ex. 
que á companhi:t não cabe a minima responsa-
bilidade na d ~mora que tem havido na conatruc
ção da mesma f:t·ro-via. 

<Pelo contrario, tenho emprGgado tola a acti ... 
vidade e esforço para que os trabalhos prosigam
eom toda. a pt•est•3Za, o ao mesmo tempo que a 
construeção das obras seja realizada eom tola a 
solidez e perfeíçãa. E' interesse da companhia 
concluir a obra no mais bi"ove esp:.t~:o de LtJinpo. 

c Os directores, engenheiro chefe em Lon~ 
dres e o repres~ntJ.n~e DO Brazil, eon;;tan~e.,.. 
mente, não só exige-m rapidez nos trabalhos, 
como tambelli têm feito tudo a seu alcance para 
promover o adiantamento e evitar tod~l a de
mora, como poderei provar com documentos, si 
nece.ssario fôr ~ 

«Neste intento, tenho sido coadjuvado por seus 
empreiteiros (Srs. Hugh 'Wilson and Son), que 
estão sujei l;os a g-randes multas, si não comple~ 
tarem a linha den ~r o do prazo marcado pelo 
governo, e sll:o os primeiros- int0ressados em 
proseguir com as obras, pois seu pessoal techni· 
co é numeroso e dispendioso, e bem assim por 
muitas outras causas que tornam toda a demora. 
prejndicial. 
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-t E'logico o cvijente que nom a companhia 
nem os empreiteiro.~ lucram com a d ;mora, porR 
que della ~:~ó thos rosullam prujuizos e não é 
tatn;om admissivel r1uc obsLin:>..amcnt0 ou J:'Ol' 
falt:1 de cuida lo a pt"omovam. 

c. Pelo contra-rio, affirroo que têm sido envida~ 
dos toJos os esforços para evltal~a, mas são con
tinua.da.m_etltO illlpedidos e empat.ados por causas 
superveniente.':\ e, o que não era d.~ esperar, 
proposüalmcnte J.o engenheiro fiscal. 

«EsL-! funcciomwio JJitO teu1 hesitado cm sacri
ficar 03 devere, de sJu impot'l:\nle cat•go ó. sa
tisfação d) seu anbgoni~ôtUO pe,;soal prtra com 
os empreiteiros. Logo no cotncç-o d~s e empre
hendimcnt.o,assim que lhe fUt•a c.,mmunicado ha
ver a cor:apanhh nstalJclccido Utn conLt·a.to para_ 
a construcção c prodmcnto du. furro-via, com os 
Srs. Ilugh \Vilson & Son, oppoz·M aerom"'nt '• 
por cscr p'o <" verb.dmt'lll'~, contJ'a o dito con
trato, u.llegan ,o qn~ o mais conveniente era 
a companhia construi1• fHl::lo cstrad.~ debaixo 
de ~ua vigihi.ncia c sem inL·~rvenção do enge
nheiro :in:;loz, 

c D ·cb.L'Otl ainda quo u;;arb. do to.los os moios 
par.t oJstar qur.l os S:-a. IIugh '\Vilson & Son 
oífectuasson1 o sou contrato, o cm officio de 2G 
de Abr1l de 1882 participou ter-ao dieigidD ao 
govorn0 imperial pedindo a annullação dJ al
luditlo contra Lo. 

«Tem infelizmente cumprido Ludo o que pro
ío.etteu f~z H', esfoJ·çando~se por oppor difficulda
des aos lraLalhos da estrada. 

c Os exomt)los são tão numerosos quo carece
riam de multas paginas p:1.ra descrovcl-os em 
detalhe 

«Constantemente uxigo nwJificaçõcs vexato
riris e in·Jtcis nas planta.s e nos diversos me
thodos dl) pt·osoguir com os trabalhos, rnan
dan.Jo ahcJ•ar as obra~ d·•pois .e Ler assignado 
as respecti-vas plantas do: terrenos c depois de 
pr6viamento tt:H" significado o seu consenti
mento. 

4. In~tou p~ranto as camaras municipaes de 
Maceió o Santa Luzia do Norte par:l. qnrJ ntlo re
solvessem~:~obre aB pr•tições da compo.nhi1, Mn· 
ce ~enJo licenças para proseg.Iir com os traba
lhos nos rnunicipioa a sena cargos, facilitando 
Msim os meios para que o !laR se oppuzessem ás 
justas pret··nções da compan~1in. 

«Tem Ia.nçado mão dP. medida~ a 1>Surdc.Ls, com 
o intuito d13 gasta1• -t mltW, como por exemplo, 
a marcação ,1e ca •::l. dormcnL] com uma numera
çiio consecutiv:l.; exige um d ·se11ho :.;e parado do 
cada boeiro, mosmo do> j::í. construi.tos, tendo
lhe já :,;ido f!DVlado l OS- desenhos tjpos de lodos 
os Uoúros por cllo J~ approvacio>~. H.ocusa p~r
tinazm 'llt•J em concorJar C)m quah1ne.- l11'Jdifi
cação,mesmo a mais t'·ivial,o leva.JJta. embaraços 
sobro qualquer a-'sumpt-1, exigindo as mais mi
nuciosas formalid t .os, om ptu·a pct·.l::~. de tempo. 

c Tar•s moJifica.ções têm muito contriburlo 
para obtet• um L1·açado m:.~i-:~ vantajoso do q11e o 
seU, o prinJiti1·amontc approva io pelo g()verno 
imperial, o flUO ser.i de immcusa vantagem no 
fu'turo custeio da linha :) economia para O'> 
coft·es da naçA:o. A.conlur•ta, porém, do eng·
nhdro fisc::tl ó tal que rlosanima os emprei
teiros a s~bmctterem novos rnclhoramontos,,lue 

s'ão motivo rara d .. moras e difficuhlades da 
pa.rte deU.1, 

« Ultimamente officiou qu·1 guardaria tod·J.. e 
quall!U r planta. por eo;pao:;o d3 30 Jias antes de 
dai' !>Olução. E' po-;givel que, del,oif> u.~stes: 20 
dias, pos<ea carecer d · novo desenho e o guarde 
outrJS 30 Jias, c assim um só boeiro pódo de
morar a obrj, iufini~amente. 

\K Um dos maiorC-3 motivos da demora fvi e vai 
sendJ a ditficuld~tde c-m oLt·~l' te•'!'eno~ n-:ces
sados para as obras; o nisto o ongcnheiru fi:;~al 
cm loga.r de auxiliat· a comp::mhia com seus 
JW,stimos, nbstet·e-s) ou, s)gun ~o correm 
boalos, incitou os pro;1riotarios contra olla, 
cre;1ndo maiores diflkuldades à companhia. 

«O fund mH:mto de~L_!S uânhas asser.,;õJs está 
patenLe no11 relato dos e officios do engenheiro 
fiscal, Jirigid.Js ao govHrno imperial. 

« A companhia consiJera o unico t•c-::ponRavel 
por osta demora na constr11cção das obras o en~ 
genhl.'iru fwc::tl. 

« C >m r ~rorenci<-~. ás it"regularidadcs de quo 
f:.tlla. o citado officio, a companhia não tem 
sciencia de qualqu ·r falt<.t c.muuettida por qu:l.l
quer empregado sob saa jurisdicção. 

«São estas as considcr<tções que enten,Ji con~ 
venientc f~>!:·-·r l'ill reb~·ão au oLjecto deste 
officio, para salvaguardat• a mor-aliduJe e os di
reito.s da companhia que ttlnto se esforço. pG!o 
cumprimPnto das obrigaçõo.s que contrahiu com 
o gu\•r·rno d.: .Sua 1\1a;;estaJc o Imperador. 

«Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Ex.m. Sr. con
selheil'o c senador do imperio D1•. Henrique 
Francisco d'Aúla, digno ruinistru e secretario 
de t·Stado dos nex-ocios da. agricultura, commcr
cio o ob;·as [1ublic:.~s. 

« Maeeió, Jau.·iro ele 1883.- W . ..i. Ranhin. 
-M. Ins. C. E.-Rop!·usoatanlu da .cilagoas 
Bailtwy Company, timited. » · 

« Scnhor.-E' muüo a contra gosto 0 a pezar 
seu que a AlagSI) .. S Railt{·ay Com;J(WY (Li mi~ 
ted) vem dest::t ve:.o: á preseno:;.a do Voss;l. 1\Ia
geBtJ.do Imperial. 

« g• a ist.__~ foJ•çarla, entretanto, pelas conse
qnencÜe!que contra oslôeus creditos c intt>res
scs podoriR acarretai" o seu silencio diaute da 
insolita e inju::~ta. maneira por que vn.i proce
dendo o sou fiscal p1r p~rte du go-.,•erno de 
Vos3a I\f.?..geslade lmper .ai. 

«Esta companhia c Jn.':lidera-se ainda mais na 
obrigu.ção do e~plicu.r·se per,mte Vossa l\1ages
taJe Imperin.l, pa.ro. <>.ujo-3 sentimonlos de jus
tiça e paL1•iuli::~mu appella, i vista do aviso que 
ao cng.;nheÜ'o fiscal foi Llirigido pelo Exm. Sr. 
ministro dJ. agricultut•a,commercio e ol.oras pu
blicas, puhlicarlo no JJiat•io Official de 18 de 
Dez"Jmbro !Jroximo pass::tlo,nolando a morosida~ 
Je e il•regularidades, para fazer constar ri sup
plic:~.nte, com qu c cam nham as obras da via
ferroa. 

«E' a supplicallt') a primeira a reconh2 -~c r as 
delongas quo taes trabalhos t.üm soifrido, mas 
nenhuma l'!'Sponsabilid.de lhrJ fÓde C:lbe,• por 
tal facto 1 que só pó.-lo-lho tra·~er graves pra
juizos. 

« E' seu inleresse, e para tal fim teu1 empre
gado tvda a su 1 actividadu, o ha foi to tudo ao 
seu alcan·ce1 quo as oUras prosigam com n.maio:r . 

:!----
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rapi tez e sejam realiudaA nas melhores con· 
diçõ_;s technicas. 

« Iufellzmente, ne~te emprmho, a aupplicant.e 
nlO ~ m sido acompanhada ou, antes, '=Ó ha sido 
cont.rariadu. pelo engenheiro :fiseal, lJUC não 
ponpa occasião de põl.' tt·opeç'ls e omb<tra.çar o 
pros~guirnento dos trllbalhos da construcção da 
via-fertea. 

-c: Afim Ü•3 quo não poss1 pfl.recer infundada .a 
resohtção que ora toma esta companhia, ella 
pede licença para submellet· á alta aproei 'Çilo 
ejlldicioso conceito de \'assa Magesta ie Im
perial o memorial e os documonto.':l juntos, que 
constituem a cor-respondencia tNC<td~ ctltr·e 
ellu. c o ('ngcnhciro fiscal, de clljf!. leitut·n. calma 
e refi ·cliU,~ se evidoncb quo uniC'nmcntn a este, 
peh su:l manifesta o pt'ovad.l mi von.tadc 
contra a cmprez:~, devo s ·r att:nbuida talmo
rosi 1aJe nas obras, t:wn to ell'l o nnico estorvo 
seria t'Olltt•a a l'O<llização d·} tãu futnt•oso me
lhoramento para a pro>incia rlrl.s Abgõas em 
mais curta pL·o.zo, c com a Joseja la regulari
dade. 
~A supplicnnto vê-s·'fot·çada a nppellar pfl.t'a 

Vossa Ma~·estade lmp"rial, protestando contra 
as .constantes arLitral'iad 1des 0 vexan1es d 1 qu' 
tem ~:>ido yictiuw. por prrrt \ do engenheiro 
fiscd, que, em vez do proced··r como funcclO
nario imparrül.l n reflectiJ.J, o no proprio in
teresse de su:1 missão cncam\nhu.r a emprozn. 
para bom sei' vir os interessas Je ambas as p:tr· 
te~ contt•aLantes, ba so to1·na :o o causadot• per
tinaz ·lc todas tSf:!D.s delvngo1s. 

~ Smhor! A s·1pplicante estrl. sempre promt~fa 
a receber com o maior acatamento ns JoeisÕ<B 
e instrt1cçõca do governo do Vossa Mag ·slud~; 
lrnperml; cllu. niio o vila, ante>~ aceita e qncr 
a fiscaltzaç:lo rnor~lisada o imparccial, int ·lli
gente o JUSt:t, ,[e um f,mccion_\rio qnC! n. r~>pre~ 
sente digno. mente; clla só tem Je ganhar com 
isto, e ó seu unico desejo andar sempre d · 
accôrdo corn as vistJ.s o csperançl\s do gov'rno 
brazileiro ; ;i testa _dos 51\1--1 ncgoeios estíto 
homen>~ prov0ctos o (le posiçffo ro'1pcÜa\•el, ha· 
wndo do entre elles al.-;·u11s a quem já. foram 
e ainda. ac 1:tm ·se confia tas outras (Hnprcza:;; de 
irnp:!rtancia no Brazil, para ns qqacs nvullados 
eapitaes jrl. foram lcvantaJl)'l e acham· se om
p(lnhados na suam 1rcha; elln. \·em a presença 
de V o ;sa .Mv.go,;tade Imperin.l confbda no pa.
triotismo ejustiç1 com q ne ."!abe s.''to geririas os 
negocias do pfl.iz, porlir pl"ovid nci tS en 'rgicas 
e efficaz ~s que acabem com est•\ e!'ltado do 
cousas, que só pó.le r.cn:rrotar p •rnicinsa& con
sequencias paro. ai, parn o Esta lo o pn"a a re•
lizaçito do um m::olhoramouto tão justamente 
reclamado por uma J.as roais c :poranço1sas pl"o
vincia>~ do lmperio, que a cllo LulJI di1·e lo. 

«A supplic:1ntc rotir 1 de si to•l ~ o qualqu ·r 
responsabilidade por (lsso injustificavcl pn?o
dimento do engenheiro fiscal. Elb não t 'ru 
da lo cüusa a i<>to, o antes so ha selllpt·o, blvez 
do mais, mostrado doc:l a todas as SUé<S exigem· 
cia01 e quanrlo em ultimo I'•~ curso ha !{.ppellado 
par~ o gov,rn) do Voss:t 1\lagest·tdo lnprwial, 
as Jeci~õos tõm ai li o sem 1re n. seu favot·. Isto 
~:-ova que a supplicante ni'ío quer sc:llão o que 
c justo, hoa~slo o razoavel, uns tambem não 
pó le d ~animo frio o impassivo! VPl" poste;· gados 

os seus ·lireiios, sacrifiC'8.dos os s ~ uS interesseS, 
calca la'! aos pés e desprezadas RS prerogativas 
qno lhe garantem o seu contL·ato por Iuartife'l
taçõcs de p II"OS sentimentos pO~SOJ.•)S. 

li. Esta. companhia th't t"stcmunho Je seu res~ 
peito ás le;s e mstituiçõ~s do rw.iz, acata u~ ió.
t·~ress •s que a sua em preza ropt>esenta, mas que 
a <iuixern catUini1ar li·1re e d•'serubaraçada de 
injustifi ·a veis Vf'Xrt.mes quo ella só terá l'mpe· 
nho 0111 mostra.l'~se digna da mis,ão r-1ue ~he foi 
confiada. 

<~.Não é com os incessantes embartt.ços_qu) por 
desarra.zoadas exigencb.s lhe âutep,"•e o cn6e· 
nheiro fisc.:ll,que elb po·lorà saLisfaz •r os com
promis"os cnntrahidos pelo s.,u contrato. 

« Ella P!>tU tn·ou1pta :t Cllmprir toclas as suas 
obrigações, mas r1uer t:~.mhe:u rll~:~peitados os 
seus lireitos. 

« Esper,1.ndo Jc VossJ.l\1agestaJ.rJ lmperbl as 
providenci ,s quo o caso reclanm, afiill de qu-ã, 
como é a~u unico Josejo, pl"ofligam as obras da 
cstradCL Ju fer1·o com a necessaria regularidade, 
o rcsprütosamente solicitrr.n.lo Jo Voss~ Mages
tade lmperi:\1 a. leitul'a dos papei.; junto'> e 
a apreciação dos fac Lo~ que constituem o memo
rial ::mnexo. a s lpplic.ant"J 

« Pcd ~ a Vos.:;a M tgcs-la>Ie Impcc'ial Ucf :ri
menta.- Pdo qu1•-B. R. 1\1.- Put• proCt1-
ração da Tlw .-ilag í·as Ra1.'l·wry Company L 'mt
ted.- CC~. ui itson, representante esp ~e i tl. » 

QuandJ recebi esse;;; d•Jcurnentus, não tendo 
a:nda c.mh,.cimenlo duque (l"xi;tia n.~ s..;cr-ata~ 
ria a r sp"ito do proc<~ limeut 1 desse enge
nheiro fiscal, consl ter ·i-o p"rteneendo n uma 
cl:J.'hC do cng·~nheiros fisc:.1es qn · lem por o1-
jectivo a rui na d.;s (\mprezarios e dos cmprei
t8iros, •3 que entend-:u qno3 o en:?·enheirü fiscal 
qu;~ não a:rrttl.na empreiteiros e em \r'zarios, 
não cumpre seu deV~"'r, não s~ mostra bom fiscal; 
mas, len lo a corl•esponloncin. que m~ env-iar[!. 
a comp:mhia, notei tiu; o engenheiro Calaça 
estava ain la d ~ pa x:io hostil a olla, e então, 
não qner0ndo proc•'dl't' s"m informar-m<J par
ticularment) a t'('spoito tb p•'ssna d>sse en
genhi>iro, obti\'0 cxcellent.·s infurroaçõ·~s a íleu 
r>s~)elto, po's que disserarn~m3 s •r dlc un'.t. 
(lng _ _.n:te'ro habil, hun 'Stu e. muito trabalhador. 
E certo de LlU" osse 1-•ng 'llhe:_ro estava apaixo
na lo já nas quo~tões cb e~trarl.a. rle ferro de 
Ala.~óas, ent"n li qu·~, como m-1li b d-1 ruer_a 
provi lo.ncia, o !"via t' ~movl'r p1.ra a estraJa de 
f ·rr0 Ja. Ba.hia, o q110. fiz, pro:110VI"U io-o a chefe 
Jc s~cçi!'.J Jaquclb. estrada. 

O Sn. V miA TO D"E MEDEIRos: -E' logar in-_ 
fedor ao que ellu êX'-'l'Cilt. 

O Sa. Ih:::"i'RIQUE IJ'AnL~ (odnistr·o da agrí
cultur•a):- P.·nsa. V. E:1. _a_,sim, mas o fiscal 
tem meno.'> orden,tdo Jo que tom o eh fe de 
S".CÇilo, c tambom occupa posiç<to infel'ior, por~ 
que não tem sob sua d:recç:io um::t secção im
pMtanto não só quanto ao pess0al, como quanto 
nos sen•iço> que a ('Onstltuem. 

N'ãu sei· em que o lc)gar de fiscal é superior' 
ao do ch,~fe de scc.ção. 

O Sa. VmrATO DE 1\IEoEmos -E'. 
O Sn. HENRIQUE n'AnLA (miw>'r-o df'. agri

C1.tTttwa) :-Está engano~do, m;u nobt·e coll 'ga; 
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n!to se consi11rJ. asslm lll engenharit~., nem no 
ministerio da agricultura; e, assim entendeu~ 
do, fiz a promoção desse e,.ngenheiro. __ 

Pois bem: apcr.ar Jisso, e não ob3tanto essa 
promoçlo, julgou-se elle pr•judica.do em seu 
direüo, em seus bdoa, e, em vez d ·~ usar do re
curso ordinario J.e petição, ern v ,•z de r_edam.l.l" 
ao mesmo ministro, que mostrara tãl) boa v_on
tade a aeu respeito, prorBriu us:u• do r.,ecurso 
extraordinario da imprHnqa, E de_ qu') m·JJo ~ 
Pub1ico·t, em uma gazeta das Alagóaa, uma ve-r
rina, um e;"ripto nUamente injur-ioso !3 c.alum
nioso. não só ao l;llinistro, como flwbem a ou
tras pesso·o; distinctas, a homens que têm 
relovantis~imos seroriços ao pn.iz e virtudes 
public~1.S e privadas, por attribuir-!Ues parte 
nessa remoção, que fJi ::mtcament! dic'ada pelo 
desejo que tivo naf"{uelle momento de acautelar 
graves mLeress?-a pa.t·ticulares, (1ue estão empe
nhados naquella el!trada., de f,~rN o as convo
niencin.<J d•J Est.t.do, harmonis:tndo tudo, na 
erençl de qu0 e3se Sr. C:J.laça. estaVlL b-Jm in
tencionad•J, que sua p:ti:s::lto nã:o significava se
não excesso de zelo pela cau;a publica. 

E' Jevor rigoroso do governo atl~n ler aos 
interesses das estra.laa de Í.!l'l"O, quB talltO con
tribuem par<~ a l"iqueza publica. 

As qnestões que se suscitum continuamente 
entre o E~tado e as estl"a.J:l.s Je ferro, e que 
têm dadoj:i grande prejuizo ao thesuure _c_aQ 
paiz, n!"o Sl awe~ental"iam.ou nãJ sa avolurn:t
rinm,si sem prn estiveas ~má frente Jas estradas 
engenheiros zelosos, pru Ient·:JS e conhecedol"GS 
d·J seus J.everes. 

Mas, nllo tondo essa C>ngenh.~iro feito rl.!cla
maçã') alguma e l")CObJnJo eu Je Alagôa.s o 
escripto quo olle mandara publicar, voHei outl"a 
vez ao_ <>-stu·lo da questão. Doas fuctos impres
sionar-a-m-m' pr; nci:palm ~nte, len lo e:-;se os
cripta : o priml\iro i"Ol o ap•3go que mani.f:Jstava 
o engrmh,úro Cabça a ~1lag ;as Raitu:.ay Com.~ 
pany, ap<3go tão forte qu' o afa-;tamr:'nto dessa 
em preza, ainda mesmo com promot;.ll'o, irritou-o 
tanto qu·~ o l(}VOU ao abuso conJ._·mnavel da 
imprensa, a ínjurb., li calumnia eonlra .a. auto
ridade J • quem era subalterno, e contra pes
soas muito Jigna.s de rospoito ti consideração 
por seus <>erviços ao pai:Z, como po-r S'UB talen
tos e virtu Ies civicas e privadas, só porq_uo1 lhes 
a.ttribuiu coparticipação no acto da sua retiradJ. 
de fi">cal Ja AlagJas Ra:lway Com.pany. O 
segundo f01oeto foi o aspMtu sob o qual se me 
a.figurou o espirita de~illud~do desse eng..;
nheiro, n~~sse e>cripto, apparecendo nolle como 
homem já. vencido pelos acou~eciw.·mtos, d··s~ 
crido do tudo e d!J todos, declarando-se atê 
envergonhado Jo te.r nascido no Bra.zil, qu~. aet 
seu parecer, está m)l"gulhalo em um diluvio 
de corrupç.!to, do qual elle ee afigura o· Noé 
que se acha libertaào das ondas do diluvio de 
corrupção. 

Procurei a razão des~cs dous factos, que im
pres3ionaram-me lcnJo o escripto do engenheiro 
Calaça, e, quanto ao pl"imeiro, verifiquei que a 
companhia q U" construa a estrada Jo ferro das 
Alagôas não foi a primitiva· concessionaria; a 
concesS:!ã.o foi dada primitivamentr~ a outros iu
diviãuos, 1!ue fizeram e~tu los e os remett,)ram 
ao governo~ o- governo approvou esses estulos 

quJ..n lo já estava triLnsfer~h a com;=~anhi 1 ao 
actua.es ernprezar:oi:l. NBS!I3S estul.lS n 11Il ao~ 
qu 'l" se flill.a.v.c em uma var:ante p -·l@ logar da~ 
ntlm:.nado Tll.boloiro do Pinto, e as-;iru foram el~ 
les pl"esentJS ao governo; m:t.sjá o engenheiro 
Calaça estava envolvi lo neste as::~umpto,t• então 
por inforrntçã<J sua, o governo, app-rovan lo os 
estudos, impoz ti companhia construcLora. a 
obrigaç:io do estular a pret~nli !a variant3 do 
TaOolJiro dv Pinto, afim d_, saber-a:; si eonvi
nhll. uUizal~a, augm·:ntanlo-s~ n'3.SS•J ca:;o o 
cap'b.l garJ.ntiJo. A companhia ac:1ituu es.,:a 
obrigação e. quan lo f,Ji fazer osses estuJos já o 
eng·:mh•Jiru Ci.!.laça tinha comprado no in !ica.Jo 
logar Jenomi.nado TaboL~il"o J.o Pinto algumas 
t ·rrJ.s e mlta~, e senlo eng Jnh:iro fi~cal, tra
tou logo,em cartas officiaos,que tenho entre ca
tes docLLmentos, wat•cadai com lapir~ azul, d•.! si
gn~.ftcar á comp::tnhla a grande utili !ade dessa 
variante,advogando com o maior interesse a sua 
aceita,,ão, cm termos mr.lito amavcb com a 
companhia, d·Jclaranlo até qu~· julgava-se 
muito honrcl.do por ter acompanhado o sup·~rin
tend ·nt•J d;;~, estrlida p>r es"rt. variante. 

Devo t:.unbem deehral" que rne fui informado 
que o engenheiro Calaça fizera adquirição de 
~ .·rras no Tabuleiro do Pinto, úzeudo sa.crifi
cios e tirando dinhei1·o a prL;mio. 

A companhia fez os estudos Ja tal va
riante pelo Taboleiro do Pinto, e contentou-se 
com estlldos rapido=> e ligeirus, por.1uo compre
houdeu logo que era impossível semelhanto va
riação de tra~ado, porque não era uma va
riante, visto que tem a ex.tonsão de 53 kilome
tros para 88, que tinha a linha approv:lda polo 
governo, ficando muito distanto uma. linha da 
outr:.t. 

Além disto obo:;el"vou a companhia quo essa 
nova linha do Taboleil"o do Pinto percort•eria 
torrtmos esterd~, (~ue só dão cajueiro brayo, 
emqua.nto que a hnha. approv::t.da percorreria 
t0r1·enos ubet•t·irnos. 

Tendo a companhia verificado estes factos, 
entendeu que não devia. procc.der a estudos 
mais completos sobre a tal pret,mdida variu.nte, 
porque si a companhia gastasse mais tompo e 
mais dinheiro eom eac;e estudo, seria tu lo em 
pura perda. 

Por isso a companhia não Reimportou com 
M obs•Jrvações do engenheiro fiscal, que inst~u 
ao pl"incipio e depois intimou a compu1h1a 
para fazer ess0s estudo,; da tal variante de ~3 
kilometros com todo o esmero, e do modo o ma1s 
completo. Porém, enviando a companhia ao 
governo os ligdros estudos que fizera sobre a 
pl"etmdida variante, con)unctamente com ave
rifi·~ação dos estudos pMmitivos, o govnrno, a 
d!1speito das informações e pl"otestofl do enge
nheiro fiscal, appl"OV.JU a verificação com as 
modificações propostas pela companhia, quo eli~ 
minou declives de 1 em 30, q_11e existiam no 
traçado primitivo, e despl"ezou a linha do Ta~ 
boluiro do Pinto, como se vê do aviso que 
passo a ler. (Lê.) 

Como vê o aen 1do, esta variante, de que falla 
o aviso, é a que eliminou as rampas do 1 e~ 30, 
que estavam nos estudos primitivos. · 

Assim, desprezada a pr•~tenção do engenheiro 
fiscal, em referenaia :1- linha do Taboleiro do 

,_ 
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Pinto, irritou-a-o õ seU animo contra' a com
panhia, o não se demorou muito em manifestar· 
a sua má vontade á empreza. 

Tendo sido esta ultim::~. decisão do governo 
notificada á corupanhi:l. a 27 de Fevt·reiro, logo 
em i d8 .Março o engenheiro fiscal J.iright um 
officio á. comp:mhia, declarando-lhe que drnria 
ella começat> qnanto ant·31:i seus trabalhos. Ora, 
em tres Jias, sem ter um palmo !e tel'reno ainla 
desapropriarlo, como poderia clla começar os 
trabalhos 1 

De,de logo tratou, no cmtanto, a companhia, 
dos m.:'io.<~ preliminares, na fórma da lei, para 
a dcsapropl'ia\•ão : nom 'ou a commissão respe
ctiva para. entender-se com os proprietarios ; 
para esB[l. comm1ssão nomeou um engenh•_·iro e 
um. advogado alagoanos, morador.1s em Maceió, 
os quaes esfÔI'Çaram-se por obt.·r accódos com 
os prnprietarios. 

O engenheiro fiscal, porAm, em vez de au:d
liar essa commil!são, nlto esperdiçava occasião, 
mesmo noo; bonds, segundo ci gerulmente sabido, 
para I?ragaej[l.r contra a companhia, di1.endo aos 
proprte~ 1rios: -arr-umem nos ingle~es. 

E Msim ~~xcitados os proprietarios pnr elle, 
t~bstiuav;tm-se a não chegar a um accOrdo ami
gayel com a companhia. 

E d·.1corrid ,s vinte e LanLus dias depois da 
approvação dos estutlo-:, a 27 d·J Março, já o en
genh,·iro Calaça, em officio da. ea ttl. offici::,J que 
se ~cha. entre os documentos que aqui 0stão, 
ameaçava a companhia, dizendo-lhe que ia in
formar ao governo qu8 ella não t.:nha me:os 
para cumprir as suas obrig(lÇ!Jes. Ameaçava 
por esta. fúL'',tJa a companhia nos ultiu os dias da 
Março, elle que, nrr,tstudo por sua irritabilida le 
contra a comranhia, desde os seus primeiros 
pasl'los oppnz-lho difficuldades o embaraços. 

As;;im perseguida pelo ongenheiro fiscal, a 
companhb. foz grandes esforços e conseguiu a 
obtenção do terreno para a estucão do começo 
da est1•ada, o qual foi tratado pela quantia do 
15:000$ ; p.,ep:trou tudo p tl'a faze1• a. inaugu
raçn:o, marcando atê o dia. para ella. Mas o pro
prietario, jli pet>to •lo dia da inauguração, a1ru~ 
mou nrJs ln,fJlezcs e exigiu pelo t·~rreno, f'ffi v.~z 
da 15,000$, 30:000$000. A companhia n~o teve 
reme Iio S(}não dar os 30.000$000. 

ApresBnta-ae logo o engenheiro Calaça e 
censura a '('Ompanhia por dar proç.;~ exorbitem
tas pcl•)S terrenos, e quando ella, vendo que 
nlo podia a nala chegar por meios amigayeis 
e razoav~is, apertada pelai nxigoncin.s e 
ameaças do engenheiro fiscal, cel<'u ás exigem~ 
cias dos proprietat•ios, afim do poder dar co
meço á.s obru.s. E o engenheiro Calaça, qu.} se 
tinha. re~usado a ser arbitro tlo governo nos 
processos de rlesapropriação de ~erras, intenta
dos p~>la companhia, censurou e oxcesso, quan
do era seu dever ter concorrido pal'a. sua dirni~ 
nuição, auxiliando a coml1anhia.,e nlto pondo-se 
do lado do~ proprieta.L•ios. E recusando-se a ser 
arbitro do governo, posiç!o que orcu_pam quasi 
todos os engenheiros fiscaes, quena, no em~ 
tanto, ser ouvido sempre nM desap:·npriaçtios, 
augmentando as dilações, e tornando mai~ 
onerosas, sob pretexto do que o cu.pit:tl Ja com~ 
panhia era variava!, e que q u 1 nto menos custas~ 
sem as terras, mais lucrava. o go~·erno. 

E' os la a occasião de discutirmos essa ques
~ão levantada peln engenheiro Calaça sobre o 
typo da concessão da .-ilag Jas RaylvJay Cf)m
pany, questlro que lh·· serviu de arma p era op
por as maiores difficuhlades á comp:cnhia? e 
que mesmo depois de resolvida pelo govenno 
sob consulta do conselho d'estado, ainda lho 
serviu pflra oppor novos embaraços. 

Elia declarou á companhiR que nr~m um peny 
podia ser p'1go pela companhia s·~m a sua ap
provação. A companhia respondeu que elle 
não podia fazer sr>mdhante e:x:igencia, que 
aque1la cmpreza tinha sido organizada pelo typo 
de estradas e~>tabelucido pelo decret.o n. 6UQ5 
do i O de Ago~to .de 1878; que o s-·u capital 
ora fixo, e ntro var1avel; qur:o,por cons0-quencia, 
po leria gastar <.'Offi'J muito bem •Iuizes..;e es<>e 
seu capital, visto que corriam por sua conta os 
beneficias que pu lesar:; ter ou O:> pl'ejuizos que 
resultassem .dos tJ·abalbos da estrada; que, por~ 
tanto, não ~mha o engenheiro fiscal direito de 
envolver-se nessas questões. 

Não qu -rendo o engenheiro fiscal abrir mão 
desse meio de p••rseguição, quo lh0 abria o. 
porta para ch•!gar até mesmo aos • egocios maia 
intimas da companhia, eeta rec.1rt·eu ao go~ _ 
ver no, o qual consultou a secção doa negocias 
do imperio do comelho de estado, que consul
tou por esta fórJUa (lê) : 

« Senhor.-ManJou Vossa MagestaJ,. Impo
ria! remeLter á secção dos n·::>gocios do imperio 
do conselho de estado cs inclus,_;s pflpr:ois rela
tivos á reclamação th companhia da estrada de 
f~rr~ d--, Maceio á villa ,[a Imp,-,ratr~z, na prc
vmcta das Abgóas, eontra a docro;;5o do ml
nisterio da agricullura, commercio e oLra1 pu
blicas constante do aviso n. 67 de 10 da Junho 
do corrente anuo expedido ao respectivo enge
nheiro fiscal, ácerca das ro.:ducções que pol'sarn 
ser feitas no capiLul garanti lo pa:ra a constl'UL"
ção da referi la estrada, afim do quo consulte a 
respaito com seu parecer ,. especifica•lamente 
sobr.1 os seguinte~ pontos : 

« f.'> Qual o regimen da concessão feita à men
cionaJ.a companh ·a para a determinação do ca~ 
pita! de finti vawonte garantido, á vista dos con~ 
tratos 1 

c 2. 0 Qual a interpretação da clausula ia das 
CtU~ bJ. ixaram com o decreto n. 6995 de i O de 
Agosto •le 1878 e regulam diversas conces::oões 
de estra la de ferro 1 

«A directoria das obras publicas extracta a 
r0clamação d& companhia e informa ao!Jre o as
sumpto nestes termos : 

« Em data de 30 de Junho proximo p:~ssado a 
companhia da estrada de ferrt> Central das Ala
góas protesta contra o aviso n. 67 .;e 10 Jo 
mesmo mr_:oz <·xpe li :o oo engenheit·o fiscal, em 
quo se der.lara que o capital garantido pelo 
Estado para cunstrucção daquella estrada está 
sujeito a reducções provenkntes de economias 
que se realizarem na construcção. 

«A companhia rede que se reconsidere esta 
décisll:o, procurando demonstrar ser ella con
traria ãs disposições do decreto n. 6ü95 de i O 
de Agosto de 1878. Com cffeito, a primeii"a clau
sula d ste decreto diz claramente que o capital 
garantido ê o fixado e reconhecido como ne--
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cessar;o e scetflcienCe i consLrucç[o da r·sl1•ada; I «Mas a tudo jsso saopp'lom o~ to;·moli da clau~ 
que n:l:o 6 a1·b't1·ario, mas simd_•term:nado á sul:l. 1"' do decreto n. GQJ:S de 10 de Ago.sto de 
vista do orçamento ; qno) ~ó e"tá sujeito are- 1878, á vistn. do:-. qnfl.cs in!'.Jino-mo a pensar que, 
duc:;õ ·s na hypotlwse esp··~ial alli figurada.. satva a hypothe"'e do § 2 1, o capital g:.rranLido 

<o:. Os cone ssionarios da eatl·il.d,t su!Jmr:>tteram ~t nos tet•moa do mosmo d•)creto não é sujeito a 
appt"O-V!'J.Ção do govnrno o resp,ctivo orçamento, rf'ducções. 
no valor do Q.Q55:751$J81; o govor·no, or2m, « Sou, pnrbnto, de parec,--.r que se ouça a 
fez examinar esse orçamento c o roduziu a sr:.eção do impor-ia rln conselho de estado sobre 
4#553:000$, conc'"dendo, então, :1 garantb d·~ este assnmpto, como prop111.. 
jutos sob as clausubs do docrelo de 10 do «S. Ex. se Jignari resol,,er. -Em i7 de 
Agosto do 1878. · Julho de 1f82. --:- P'?'rrc!.."as 11o,·ta.'tl 

« Organizou-se nssim a companhia, quo con· « C'.tOnv~m prrm8~l'amente. ~nalysar o modo 
tratou a c nstrucçRo da estrada em gloUu com d.o d•:~ei'Dltn::w o c_apital definlt.tvtuncnte grn•a.n
os acLuaes eropreitdros, certos, todos, de s·•r ttdu. as cvmpR-nhms de estr,a~las de f('rro sob o 
a1uello o ca·J tal garantido; e, ('lltt•etanto, s:io regrmen d~ ~ ~ct•Jto n. _6'JJo de 10 do Agosto 
agor,, sorprendrdos pela d••cla:r.1\.ít:J d) que esse de 1878, CllJ:l mt?rt1retaçao cumpre fix.ar-se. 
ea'[)itnl ain :a não ó o definitivam0nto fixado, «0 capital d fxo. 
m.:ts cst:i sujeito ils economias que se r:>alizarom 
lia constt·ueção. 

<,E' certo q11e no decreto n. iDGO ~:o 2Q de De':" 
zemLt·o de iSSO, (1uo alt('. O!t o d l 10 de Ago.'!Lo 
de 1878, se c:;t:J.l.Jclcccu a disposição que ]ire
tende-se applicar n comp:tn1du., mas essa dis
po<:.'~fiO, al<?m de inconYonientc, n·!o te1·::í. rJ~ 
sultad'J a1gum pratico, pnr<11ll'l seria. impo~sivel 
ao go\'Qrno cxorc~r o. fi..;calisaçâo ncces<Jaria 
par>\ ess.., fim, constitniria um vonmc insup
porUwel pnra :.;; companhi<~s, en1barnço con
stant8 ao pros<~gnimento d"s tr.1balhos o, final
mente, c~t:i em desaccórdo m:1nif ·~o, to eo111 os 
editcu:s,ali:is p~tLli c a los tlopoi;; daquolle Uecr •t,J, 
que abri mm cono:-urrencia para a con<;truC'ç:io 
das eslradns de feno do Rto Grande do Sul e 
d::~. Victot•i[l. [1. Natividade, tal proce•limento d.o 
governo não pór'le se"L"bem visto n~t Europa. 

« IndcpendentemonLo dessas consi<loraçi'íes o 
contrato ds. companhia das Ab~·Ous O antorlor 
a G8SC deaelo, o nado. lem com as suas dlspo
sições. 

« JunLo os papeil5 CJUO d0ram 1ogar á os:peJi.ção 
do aviso contr:l. o qual rccla.mJ. a companhia, 
e reporto-me á minha informação do 113 do 
Mai-J, qnEl teri::t do repr-oduzir [i·Jui, Hi j:\ n'fo 
estivesse os('['ir ta. 

« Realment·J os te•·moa do a,-..creto d'} 10 de 
Agosto não me p:or>eeem dat't1S 0 fundnmcntam 
os argumentos da eompnnhiu, o1ntt•f'L;Int·J, o cs
p;rito rla lei não pódo ~('r esso, o Estado ga
rante o ~apit:tl que fôr empt>egado na r,strJ.d 1, 

o nos orç[\mentos .fixa-so sempre a gnanlia con
cedida otn lJeneficio dr1- emp!'e7a; no § 2~ da 
clausula za c;;tip;lb-se que serão cr~diLad •S á 
garantia do governo quacsqurJr rendas cobrarias 
pc-las comp:tnhiaf:l, e por que razã·) não o seriam 
tambem as cr,onomias que pndPRSem set• ve:ri
ficatlas n~ I'On.stt•ncçlto da cstratl,--. '? 

« A:nda ba r lUCO j'untei a nm officio r-eservado 
do eng • ..,nheiro fisca da estrada de ferro do Rio 
Verde um p:ll'Cr'Or do fallt.:-cido Sl'. conselheiro 
Bunrque· oppondo-se ague s1 fi::tasse definitiva
mente o capit 1l garantido para asna construe~ 
ção, por e:; per-ar r1ue fosse elle reduzi !o ~eg-undo 
o es;.il·ito da lr:i do 24 de Setembro do 18i3; e 
seu pens 1mcnto está cYplicito no d~'spncho do 
24 dG Setembro do 18!:10, que cito n t minha 
a.lludida informação -de !G de Maio ultimo: e- no 
decreto n. 79l30 de 2\J da Dezombro_ de:sse 
:l.DDO. 

« Sêgnndo o art. Í'\ o capital Ü fixado e re
conhecido pelo governo como necessw·io o 
sufficienM á. construcção do tod,ts as obrJ.s das 
(~Slt·utl t5 do fet'J'O, c parn. todas as mais e qnacrs
qnl'lr desp2zas fel ta_,;; ;\nte, ou Jcp(•is de come~ 
çado-'3 O 'I tr•alw.lhos 3 tú sua concluf:'ãú e af'e:taçtro 
definitiva, D serl'm as estradas ab,~r~;t!:l ao tt·a.
fego p:1blico. 

« Se>run(!o o § fo, o capital fixo mencionado 
n -·sta clausula ,; determinado i vist, do orça
m •nlo fundado no plan0 e.:mais desenhos de 
caractcl' geral, documentos c re(1ui<.itos neces
sarios, reL:ttivos á execução de todos o;> tra~ 
balbos da estra·h proprh.mente dita, matara
fixo o rod.antc c acces·4orios. 

« O capitul é reductivel. 
« II L duas cat(·gorhs de·redncções do capital: 
« L" Sqgundo o final du § fo, são deJuzidn.s do 

cn.'[)iLal gara-ntido as sommas gastas nas ob:·as 
executadas S'!LtL ns modifi ·aç<ões exigidé\s pelo 
engenheiro fiScal, ao qual ,~ompete nppr-o,at 
todos os J-lano.<J o desenho• do detalho. 

«S:1:o tambcm dcduzidõ.\s da garantia as s01nmas 
(le~pendidr1s cm obras executadas segundo al
tcrc~çõcs dos phnos. desenhos, documentos e 
requisitos approv dos pelo gove1·no e altet·ado.:o 
sem consoutimento deste. 
· « 2. 0 Das economias resultante::; d·~ obras exe~ 

CI!L:::dns om confcrmidade com alle:raçõe'3 ap~ 
;•'I'<Wadas pP1o gnvernot mcta.,Je sAr:~ deduzida 
tlo c:.~pitul garantido (final da clausula i"',§ 2•). 

« E:xemplifiqn·~mos como o capital pôr'le ser 
fixo c nvltuido 113. fOrma do.s con.Jições ~cima. 

«Capital fixo.- .~\p[">ro~·a({os os dcsenh0s e 
o:rçé\montos, si a comp mhia cx.erut:u• a.: obras 
nLs<Jlutamente t.F•s conw se achar-cm rl·finidas 
nos <losenhos o mais con ições, si não fizer al
to.·açí'í.IJ algum[!. d·Js m"smoa desenhos, a si 
oxecut:ll' to,Jas us obra'! com n.pprov1ç:'io do cn~ 
genheiro fiscal, ou submetlendo-..,;•J a bdas as 
rnodific·tÇÕ"S por csh cxi:..;iJas ;ü1'l á accitaçlo 

efinitiva das obr·as e are ·ssorios cmstitutivos 
da emprnzn. segundo os contt·atos- o capital 
gal'antido ó integral.uentJ o que tiver sido fi
:xado no acto JJ. approvaç!ro dos estudos n orça
mento. 

«E isto mesmo no caso dos preço::: olnmentaroi> 
terem s· do c:fl':.·ctiv:.ur,enL•1 inferiores aos do ot·~ 
çamento, ou não term1 tido 1ogçu· algumas ver
bas Je dcspeza alli pr·•·dstas. 
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c:. Porqu~nto, si Hlgumas d ··sp"Zfl.f> rleixn.rn.m de [ 
ter log?>r e si al.;uns pr•·çoos foram infol'ior·s 
aos do orçamento, essa circumstancia doverá 
ser atlril)uida á induslt·ia da cowpatthia cm seu 
Ueneficio, visb que, r.'conhecendo o orçamento 
total COtlW nt'ccssa;·io, implicitt~m'JnLrj reco
nhecerão como nMr>ssario o conjuncto das ver
bas e pt·eços elementares llo que so compõe o 
mesmo orçam :nto . 

.q: Reciprncamentc~ no caso dos preç-os elcmcn
taNs offectivo::~ suporiorrs, ou no caso de haver 
maiores d•-'Spezas, não tem a companhia dir0üo 
a augmcnto de capiLl:\,1 garanLido, porquanto, 
tendo sido o capital roconlwcido C-JmO suffi
ciente, as diffo1•ençJs devem ser attribuidas a 
falta::~ de administt·ação. 

« Reducções.-i.o As obras fe: tas a em as mo
dificaçõ 'S exigidas p ·lo engenheiro fiscal e as 
que não satisfizerem as con lições appmvadas 
:pelo governo serão calculad~'3 pelas suas qmm
tidades com os preç<1s elem •nlar,'s e pO!'Centa.
gens gcraes do orç-aruontoupprova.do, e a som ma 
será detluzidll do capiLal. 

< z.o Si com. a approv1tçfío do go\•erno hom•cr 
reduc~ão ou suppra.s.são do obras, r:dificios~ ma
terial fixo c rod<1nte ou accessorios, ou L:linlJuw 
si houver m JdifLcação dc:ste_'> ou om geral Jos 
elementos constiLutivos da emprezo., se_gundo 
os contratos, os pi"•~ços seT"fio ca.lculado& (para:;~. 
tot.ali.lad-.3 das tl•ansformações, cm virtud;_l da 
rosolução imprrio.l) o.n vista das q uantid.l
dea e com os preços elementares o porcrm
tagena goraes do orçamento approvado, ni!o 
só para as alt0ra.ções autoriz<das, como 
tambem pat•a os elem-1nto3 do P~"•ljecto pl•imiti
vo, que enUi>J substituem, e, si a diffct',!nç>a fôr 
em favor das alt8t'a<;ões, mot:nl' da economia 
resultanle será. deduzida do capital garantilo. 
Em resumo: o c..tpital é fixo quando não 1L'l. 

alteração alguma do proJ"cLo approv:1d Vl sendo 
as obra o:> exocubd IS <'Om a appi"ovação do cn
gcnhr~iro fiscal o aceitas; ó 1·r:du:;ído, qua.ndo 
não so reali:.:e a hypotheso precedente c tam
Uem no caso de altet·a;·õ ·s do projecto primitivo, 
de que rosulle economia, com apy.rovação do 
governo, dcduzinrlo-se no primeiro oa.~o a tota
lidade dO valor das obras a que se l"rúrir, e no 
segundo, meta.lo d~ cconoill.la l"Osultanto. 

< Por ouLr•1. fórma, para que o rapital s -,ja fixo, 
é nccossario qne sejrtm invaria.vois os ele nen
tos de t!UC so rompocm o orçamento, q uantida !e 
e pr~ços elementares, sendo só os primeiros 
susceptiveis de va':'iação; e p1rn. B.'> ro:lucçoões, 
o" calculos devem basear-se nos proçoos elemen
tares do mesmo orçamento, cousi icr .. mdo-se in
differentes para OR ml"smos calculos, os preços 
maiores ou menores realmente pagos pelas em
prezas. 

« Trm então Iogar o considerar-se nEto sõ as 
qur~.ntidules, como no caso do capit<:~l fix~tdiJ, 
mas tambe:n os pr.-:-qos elementares, effec.tiva
mente pagos pelas empr.,zas concossiona-ri:v:; ; 
não se deverá cn~ão tomJ.r em conta as verbas 
de desper.a:'l C'onsideradas no orçamento appro
vado, c que não tenham tido etfedivament · lo· 
gar ou o ti~·erem tido c:m menol' vàlor_ c_omo 
de'>p ·za. 

(( O r1uc rogularà 0nLão, será. pr.-cisamente 
confot·me o dect·cto n. 7960 !13 29 'de Dezembro 
de H~SO, qlH~ alterou o dccroto de iOde Agosto 
de 1Hi'8, e r1u1 diz muito positivamente em. sua 
clausula 5a. : 

« Toda-.. as economias:, quB poi" qu<tlqncr mo
tivo so fizoJ"ein na execução de uma estrada de 
ferr·o confiança ou garantia J.e juros, result[l.rão 
em benoficiu do Esta.io, dan lo logar a uma 
reLlueção ('orrespondente ao capital afianç::i.do 
ou g,\rantido. 

«Fie~ a C'ipre:::.,"'o c entendido que Gffi co.so al
gum o Estado I"C obrigará a pagal' juros sobre 
r1uantias rtuo não tenham sido rlespen lida.':l com 
olm1s e material da er:~trada,ou em ser\'iços $tUe, 
a juizo do _governo, a esta intere~s:=trem rhro-
ct<J.m ·nte. » - -

« Cumpn nobr quo a idén. do capital maximo 
i:le acha comprehendida 110 cspil'ilo do decreto 
de 10 de Agosto tb 1878, desde que o capit'll 
alli so Ui:r. fixado ô reductivel: mas, ha uma 
diffBrença 0ssencial ; naquellc c~1so o capital 
fi::s:ado so reconhece neccssario, e segun lo o 
decr.-·to n. 71Jô0 a qnantb nccessarin. não fiCa 
reconhocid:.t : ao mos mo tempo, porém, o de
cn~to de 10 de Agosto d"dara o capital fixado 
sufficiente, entretanto que o do,'reto d,J 2~ do 
DJzembro admitte cguiLaüvamentl'! em sus. 
dausub 4a que po<>sam ter garantia de jUiõ-s 
11uantias .tespendidas além do rnaximo. 

«Em faca du.s disposiçõlls que acabamo3 de 
analysar, e'3tudemo~ o regimen dn. cont'essão
Alag las Ruz.,,_·ay Coíl~pany, limited. 

" O t.lecroto n. 7517 rle !8 de Outubro 
de 1879, que autodzou os estuJo3, diz na sua 
clausula Sa ín firw : « O governo concederá a 
garantia de juros de 7 °/o ao anuo sobre o 
capital4ue Li voe sido fixado, de accôrdo com as 
Ua~eo:; est·tbel 'ci:la"' no decreto n. GQ:J5 de 10 de 
Agosto do 1878, o qual faz part') integr::mie- da 
prcseut·' concessão. :t 

«O decreto n. 7805 d·312 d•3!'tov0mbro de 18_80, 
que approvou os estudos 11 autori.wu a eon
stT"u"çã.o. riiz tambem ua clausula 1~ in fine:. 
« Sobre aa clausulo.s annexas ao decreto 
n. ü'J93 d-'3 10 rlc Agosto de 1878, qu~ farãJ 
parte integrante da prosente cone ~s;;:'ío, »-

« No corpo, poróm, d-:ste uHünD dBcreto, se 
dodara o capital como màximo, o qqe vem 
t;amberu cxprmBO na clausula 5& d:~.q anrioxas. 
ao decrvto. 

«.O qu<3 prccnde, par 'C e mo a fórrua guo mais 
cla.ramf~nto se concilia com o espirita o ldra da 
clausula i"' do Uecr0to n. G\)95, 011de se detet·
mina o capital gat•.mtido, que alli se mcn:!iona 
fixado. « Devcr-s3-á admittir qne o capital maximo 

c Si, poróm, em logo. r da oxpl'essil:o fixado, aqui m Jnciomtdo é o reductlvel segundo o dew 
quando se trata Jo capiLa.l, tivet•mos a formula- creto tle 10 de Agosto de !878? 
garantia sobre o capital m~XimiJ de ...• - « Ou, como já. devia estar no espir:to do hgis..: 
é ovid .. nte quP. o mo lo de dct11rminação do lador, o capital maximo n1. fórma do decreto 
capital, definitivamente garantiJo, é inteira- 'juasi contempot•aneo de 29 d3 Dezembro de 
mente diverso. ___ 880 1 _ _ 

v. 1. 24 
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<Convem aqui lembrat• que ao tempo em 9..ue 
foi assignado o decreto de concossão •lefini~1va 
á companhia. (12 de Novembro de 1880),já devia 
estar asaoJ.nLalu o 4_ ue foi resolvido pelo dccl'"eto 
regulamenLu.r n. '7060 (mez e meio depois). 

< São producentes em ambos os sentidos os 
argumentos que se podem deduz·r do despacho 
do conselheiro Buarque cm 24 do Setembro de 
1880. 

< .Alli se diz: : 
« Alem disso, 0s concossionarios só teriio di

reito à garanli:J. do juros sobre as quantias ne~ 
cessarias á. consLl'ucção das obras, nos termos 
e. condições de outras estt•adas de ferro garan
tidas com oxcepçio da do Paraná. ,. 

« A expressl:'l:o necessarias ó da lei úe iO de 
Agosto, e a estrada do Paraná faz uma certa 
excepçlto nesta lei que a rege, quanto á. appii~ 
cação do final do§ 2° da clausula fa. po:r causa 
de deer to poshrior. Adiante, porém, Re diz no 
mesmo despl!Cho que os eoneessionarios obri~ 
ga.m.se à reducção do capit~l, si esta se der, 
sem esclarecer, entretanto, si a rcJucçlto é' na 
íór-ma. do decreto Je 10 de AgosW, ow a quo 
effectivalllentc se Uer. 

< lueli.no~me, entretanto, a crer que o re""i~ 
man da concessão ó o Jcereto de iO de Ago~to 
d~ ~878 para a determinaç!lo do capital defi
mtlvo: 

c 1.(1 Por.!ue vem declarado nos dous dec_r-eto;; 
de concessão citados quo as clausula;; do docreto 
do 10 de Agosto fu.zenl parte into;ranto dos 
mesmos decratos, sem declarar qua alguma se 
acha revogada. 

c2.o Porque a idáa do capital maximo so com~ 
prehen le tambem no decreto de 10 de Agosto, 
de.3de qu'1 o capital que ahi se diz fixado ó re
ductivel. 

c3. 0 Porque, a.l6m de dever regalar a Iettra 
do contrato, si o espirita do legislador fosse 
appliear a esta C!lncesaão o qa.e catá estabdu
eiJ.o para o decreto n. 7000, quaai contempo
ranco, não teria d~ixadode incluir no deJretode 
t2 de Novembro, oapocial á companhia, o que 
foi claramfmte esbUelocidu na clausula 5~ da.
quelh~ d0creto geral. 

< 4. 0 PorqurJ a autorilação dada á companhia. 
na clausula. na, § fo, d·3 levantar todo o capit.t! 
de uma. só vez, p.:Irece admiLtir em boa fê, ss·} 
capital como UGCessario, no sentiJo Jo decreto 
de 10 de Agostu e t13ndo om vista. a reducçlto 
rcsulta.n.te do estudo do orçamento pAio governo, 
que o reduziu. 

« !i. o FinalrnenLe, porque, si deYeSS!) r<1gula.r 
o espirita do decret.o n. 7960, não teria &ido 
j~sto ~xclnir para esta concessão a OCJUitativa. 
dispostção da dausula 4·'\ destu decret'J (em har
monia com a clausula 5a.), que admiUe que o 
capital maximo possa ser excedido, quando em 
contrario declara positivaruent·) a clausula 5a. do 
decreto JG 12 J.a Novembro de 1880, que o capi
tal da companhia n!to poderá ser elevado além do 
maximo declarado. 

<Em conclusão : si o reg-imen da companhia 
AlagJas Railway C ompany 1 Zimiterl. é o 
do decreto n. 6095~ como me parnce, n!o 
é correcto o aviso de 10 de Junho do 188?, j 
contra o qual protesta a coropauhi::~,, e con-

vem rectificai-o eom a interpretação precisa 
da clausula i• do decreto de 10 de Agosto, que 
me parece conveniente fixar com uma resoluçlo 
imperial. , 

« Couvúm constlg-uintomcut.a conaultru' o con
selho de Estado sobre dous pontos : 

< i. o Qual o regimr:!n Ja concess!'o ã campa .. 
nh a das Alagóa.s para determinação do capltal 
definitivamente garantido à vista dos con-
trato~. 

~ 2.o Qual a iut 'rpretct.ção da clammia 1.a do 
decreto de i O d 1 Agosto, que regula muitas 
outras concessões de estradas de forro. 

<Em i de Setembro do 1882.- HOnorio Bi
calho. > 

c. A secção pas~a a pon:lerar o seguinte: 
c Tom a da la de 18 J.e Outubro d·l 1879 o pri

meiro acto do governo imperíal rela.tivo á es-
trada de Ír3rro das Alagõas. Consta do decreto 
n. 7517, que aueorizou os e~tudos nec•_1ssarios, 
com o fim de obt,~r-se uma b1se para. a fixação 
do ('apltal garantido. 

« Ks:r:<cutu.dos esses estuJos e apresentado o 
rcspnctivo orçamento, de accórdo com os prin
cipias <"Stabeleeidos no decr-e>to .n:. 6995 de 10 
de Agosto de 1878,e::s::peàiu-so o decreto n. 7895 
de 12 de Novembro d' 1880, deterwiaan.Jo o 
capital d•) 4.533:000$ p 1ra a t>straJ.a de ferro 
de Macoió á Villa da Imperatriz, relevanJo 
notar que ambos esses decretos, quer o de 
1879 na sua clausula 7", qoer o de 1.880 na 
clausula 1a, referem--se explicitamente ás dis
posiçõ \S do de 10 de Agosto Je !878, como se 
delles fizess'~m parL·~ intogrJ.nte. 

« W, pois, evidente, no conceito da secçlto, 
quo anks nlto é o regimcn da. concessão da es-
trada de ferro das _ Alagóas, com refer,.mcia 
ao soa capital garantido, como om tudo mais que 
concerne a seus dir ·itus e obrigações, senão o 
decr-eto de 1878. que Le.ve pm- fim «estabelecer 
bases gemes pa-ra a concess~o das estradas de 
ferro, com fiança ou g-&rantia de juros do 
Estado. > 

« Ora, a primeir:t dessas bases fui determinar 
o capital nocossario e snfficiente a cada om .. 
preza parn a exectlção de tod~s as obras, afim 
de ser concedida a garan~i:.~. de juro ao capital 
assim fixado, fo~se qual fosse o custo effecLivo 
das ol)ras que dopoiase realizassem, em "':rtude 
dos planos e desenhos approvados. 

«Em outros termos, o capital é fixo e inva
riavel neste sentido-que tola e qualquer re
ducção na de~peza provnniente de melhor e 
mais economic:l administração, dJ. baixa dos 
salarioo,; ou dos preços dos materiaes, de instra~ 
mentos maig aperfeiçoados. etc., só deve apro-
vritar á empreza, na meso;1a sorte que o orc-esso 
tl•3 .lespeza, de qualquer origem que sej'l. e ainda 
mesmo d!3spen,-lido bona firle, nenhum direito 
lhe taria para a elevação do seu capital garan~ 
tido. 

-« Dahi resulta que o governo ntto tem qu1 in
tervir assim na parte technica, como no movi~ 
ment.o economico da companhia, limitada a sua 
competencia à fiscalização da aeguranç~ e so~ 
lidez ~a,;; obras. e fiel execução dos planos ap
provarios. 

« EntNtanto o aviso de 10 d::~ Junh.o do cor
rente Jeclar·a que a companhia está sujeita a 
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reducções cm seu capital garantido, prove
.niente de economias qne se realizem na CQn
strucçito d<l estr::~.da. e a acção fiscal do governo 
sobre a sua rlespRZa, 

< E' verdaJe fJ ue esta rastricçito cucout.ra- Je 
no decreto n. 7960 de 20 d0 D(jzemUro du iSSO; 
mas elle nito póde t0l' em~ito retroactivo no que 
resp,.,itll. á garantia~ dfl juros, nito s~ padenlo 
argumt:>ntar com a 1"\X~re;:~sito-ca:p tal ma
roi·mo-, que foi waJa lmprOJlt'iamento no de
creto de 1879, nem com o des:p~eho mi.1ist•·rial 
de 24 de Setembro de !880, a que IS) rcr.~re o 
citado avlso, por.1ue n r3stricç1.o que dahi se 
pretende inferir, contraria á l"gisla~ão então 
vigente e offénslva ,de dir itos adquiridvs, não 
podia ser o nlo foi 0stubolecida no decreto de 
concessão de garantia. do !879. 

c Do exposto 1•esulta que o regimon da com-

f,anhia A.lag ·as _Railv::ay ó o do dPcreto rcgu
amC'ntar de 1878, sendo, J?Ois, (JrMe-jente a RUa 

reclamaçllo contra o anso de 10 ·le Junho do 
presente anno. 

c Reconhece, comtudo, a secçlo quo o frin
cipio geral da ir.roductiUilidade do capita ga.-. 
rantido fica sempre sujeito a.o oxado cumpri
mento do contrato 1 l!ondo que o prol'rio dccr"to 
de 1878 prevê certas e d t')I'minadas bypolh,r;·-·;;, , 
com qu~ aliás narla tem que ver a actual recla
mação da A.lag5.srs Ra.~lHVI!f Comp(lny, mn que 
o capital garantido póde sotTr•)r dédttcçõea. T:côs 
s!to aa soguintea hypothr~Sf·s : 

« f.o. Si a cotnp1nh:a não r:xccular as moJi .. 
ficaçõos exigidas pelo ong(\nheiro fise,ll nos pla
nos e dosenhos de delalhe neccssarlos á. con
strucçãO das ol)raR d'arte, bom como as neees
sarias ao material fixo o roJanto ; 

c. 2.& Si algum fi. altet·ação for f,~:ta nos ,P1anos 
já approva.:los P"lo governo, sem consentimento 
delle; 

c 3. & Si da alteraç[O fe-ita com approvaç-lo do 
governo resultar algum·.\ ecoaomia. 

c. Assim respon~lido; os doa fi quesitos ht con
sulta, julga n. secção dever assignalar os incon
venirontes do decreto do 20 do DozemUro de 
1880, que revogou o de i O de Agosto de 1878 no 
que respeita ao p··i:úcipio funJamental !o ca~ 
pital fix0 g~ra.nt1do, restabe1ocendo por .usim 
diz.:or o statu quo '/ue este dr~c:·etu con lemnara, 
:a.conselho.do pela ição dos f_~,.ctos. Cum o sys.
tema do capiLal indeterminado, cmjeito ds evcn
tualida1es Ja construcção, n[o só to~na-so 
as:;iro mais difficir :1. formaç.OCo das em prezas, 
como tambem o modus vivei1di destas com o 
governo, -pela nl'cossid1 te de uma :fiscalizaçã"o 
muito mn.i-; constante e minucioso. do que a que 
exige o capital fixo do regimen de 1878. 

-« DJ.hi não re:;ulta para o Estado vantagem 
pratica alg11m'l, antes provém J.ifficulJales e 
coo.flictos, como bem diz cm seu relat.orio o mi
nistt·o que roforen~ou o decreto dé 1878, e -lá. 
claro testemunho a r-Jclama_çüo que motivou a 
presento consulta. 

< E' este o parec~r da secção do conselho dc 
Estado. 

... vossa Ma&"eBtade Imperial, porém, resolverá 
como fór mais acertado . 

«Sala das conferencias da secção dos negocias 
do imperio do conselho d'} Estarlo em i7 de Ou
tubro de 1882.- J-<Jsd Caetano de A.ndrade 
Pinto.-Viseonde de Bom Rett~·o.-}dartim 
Frdncisco Ribeiro de Andrade. 

«Reso~u;·ão.-Co:uo parece.-Pao.,·o, D de De
zembro de 1882 -Com a rubrica de Sua Mages
t-\de o Impera.dor.-Andrd Augusto de Padu..a 
Fteury.:. 

~ Como o sena-lo vê, so~ eela consulta foi ('Xp 
di la a resoluÇ"ãO impel"ial, que d.eclarou positi
vamente. que a companhia AlagJas Rail~t:ay 
C'mtpdny tinha ca[Jital fi:s:o e n1to variavel, 
da.ndo-lhe assim razão cm todas as reclamações 
qu0 a esse r<Jspeüo fez cont1•a os aç.tos e o pro
cedimento do engenheiro Cah;a, o qual nem 
assim se deu por vencido, e sempre C·)ntinuou 
a ingerir.-se em todos os nJgocws Ja compa
nhia, embaraçando-lhe a marcha, tifficnltando
lho o~ movimeutol'!l. 

O decreto de incorpor-aç!to dava direito a com
panhia Je bvantar o capital todo , m Londres, 
collocandrl cm um banco, só podendo vencer os 
juro~ garanti !os aquolle qu, fosse sendo em
pregado na estrada. 

E', pois,e.,-idente que a companhia podia tirar 
dnsse banco o capitiLl de -que necessitasse sem 
int·:rvençã:o rio fiscal, porque em conta e por 
ordem da companhia é que elle tinha sido alli 
collocado; e, quanto ao seu 0mprr.go, o fiscal o 
atte;,;;taria à proporç-ão que as ob_ra:;j fus~··m pro
grndindo e a·:mdo executa'das pnlos orl,'am-?ntos 
correspondente~. 

Mas aasim não p"neou o engenheiro Calaça, 
que orJenou á companhia qu01 n1to retirasse 
quantia alguma do bauco, seuão por su~ orJem, 
e em vista de autorização ddle. 

Si eu enumerasse, em cada. um .Jos serviços, 
os tropeços oppostos pelo engenheiro Calaça á 
companhia Alagúas Railway Company, e em
bara•;os de!üonst~·adoe nos doL·umotltosjuntos, e 
officios desse engenheiro. quer em refernncia 
ás oUras propriamente ditas, quer ao material, 
e mesmo ao pessoal, creio que tomaria todo o 
tempo da sessão, e eu não calou de tvdo bom, 
tendo a voz ainda um pouco rou('a. E como não 
julgo necessario, pai"a defes:t do meu acto, 
emmaranhar-me por todas essas demonstraçõM, 
não o faço. 

D.oi-x:o, portanto, de parte o procelimento do 
engenheiro Calaça em ref<!renc1a a todos essos 
serviços da estrada. 

Mu.s não posso deixar de mencionar o se
guinte: a CJmpanhia enten·teu conv0niBnte 
commetter a execução da>~ obras a empreiteiros 
e contratou·as com Wilson & Son, fixanlo o 
capital e obrigando os empreiteiro'! a dar a 
estrad::t no tempo marcado, soU pena de pagarem 
grandes multas. 

Pois bem ; o C'ngenheiro Calar;a levou-lhe :;r. 
mal esse procPdimento, e nem sequer queria 
entendor-se com os empreiteiros, considerando~ 
os intt'usos. 

Essr~s empreiteiros, usn.ndo das autorizações 
e ela.usulas do seu contrato, importaram da 

_--~----= 
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Euro1Ja dorm('nte~ C:e pinho creosotado, por 
ser mais facil a enlrcga, apcZR.r do serem 
mais caros; o engenheiro CuJaça tentou pot· 
du.as vezes tirar ('Ssos duL·mentes Ja lista tios 
ObjectOS que deviam 801' importa•los rvrGS de 
direitos, SGm o con3r.guir do governo, que sem
pr"~ autorL~ou a Üuj:Ortação, por.1ue isSo só' de
penrlia do arbhrio da companhia. 

Como filho d-> Alagóas queria o engonhdrJ 
Calaça assim augmcntar n rc,ceitu da :::;ua pro~ 
'tincia, c com muito Uom fuudaurenlo,por,lue o~ 
dormontes do madeira de lui do 1mb: siro me~ 
lhores e mais Uaratos, porém, desde que a com
panhia tinha direito de impnrLaL' o:-; de pinho 
creosot;:do da Europa, não po·lia o fiscal limitar 
osso direi to. 

Assim pois, o ong0nheiro Calaçtt neste ponh> 
figurou 1le professor do economia da companhia. 
Que se importava clle com esse. erro cconornieo 
d:l coulpanhia 1 

O Sn. Vmu.To DE M.mnE!ROS :- lroportav~
sa que so comprao;ae a madeira no pa':z. 

O Sn. IlJ.tNRIQUE n'AnLA (ministro da agri
cultt.O'a) :-A companhia cst~va autorl:.~ada a 
importar- dormentes d1~ pinho tla Europa, ror 
seu contrato. 

Na lista dos objectos qur, podia olla importar 
livres do d rcitos .figuranm1 os dormentes do 
pinho creosob.do i e já os tinha imporlario som 
que ninguom tivesse feitu observação alguma; 
portanto, nãl) podia o engenho ro Calu.ça oppor 
essa difficuldaJo, tBSll tropeço á comp.1.nhia. 

A companhia não se quiz prestar a ossas 
ex.igcncias J.o Lngenhciro Cabça. po1·óm teve 
de ar.::ar com granJcs obst:J.culos, porque o 
fiscal, cm todas as rel1uisiçõos da companhb, 
leva vil. perto de 30 dias para deeidir a questão 
mais sim pl(l s . 

Pó lo o nol.Jre ;-;enudor, que ma podiu_ infor
maçõüs, formãr o juizo qn~' qttiz :r des-iO an:.. 
genheiro, e cumpre-mo d··clarar '111", a:raz!l.t' de 
tu :o qu" Lr•nho dit '• não l-:.10 z•o.:::so julgai' 
habilitado u. r:onsiJeral-o do>JLoneslo i mas como 
ministro l"!a agri,·ultura tenho outros interesses 
a zelar ,Io quo os iuluresf:les dr'sse engenheiro, 
o me pareceu imposo:;iv 'I (•mpregn.r ('lU pal"te 
alguma do paiz o humolll que Jedarou pelos 
jorna~;s quo tem vergonlw. de te1• uasddo no 
Brazil. Por o::.lú só facto Jovi~ cllc ser d mi t
ti~o, porque rev.•la do t:!Ua rn.r-le falta du :do
ncidado para occupar um ca:-.;o publico no 
~razil, lllt.'' por 1"110 foi renegado como não 
s~ndo mai~ sua pn.tria.. 

E, Sr. pre.;;;idPnlc, si o Bra:úl contúm ho
mens corrupto,:;, o engenhdro Calaç:J. não 
pó ~e arrogar-s':! o privilr•gio de homr·m dfJ 
b2m U' ata tara. E, pelo conlr.u· o, a lingua
gem em-prog-ala por cssr~ engenheiro ni:io é 
em geral a linguagom dos homens dn (),,m, 
Aquelles qu(" en ,,ejo empregnl-a com m?-is 
frequcncia. slo 03 holllens maís Ucshono;t.os, 
aquelles que em geral mais faliam em honra, 
o que julgam D. todos Ucf:lhone.;tus;, pnra a"sim 
ser menos not.a.Ja a sua deslwne~ti.laJe. 

A lin;;uagem do hom~)lll de bem é mai.'ljus.ta 
n comedida. Como ministro cu não po,·1b, prã~ 
celcr J.e outra fOrma, o estou <'crLO quo o 110bre 
senador cm meu logar l'roced1'ria tallll>t~m do 

mesmo modo; ntta houve injustiça pR.ra com o 
engonh· il·o, houve li):JlJade e zdu p1'lo inte
r.•s ~e publico, afastando do um cargo publico 
o ho!Uem que não tinha idvneidade pal':..l. occu
po.l-o. 

O Sr. Correia.:- TJ:u gr.:tnde foi o. 
minba preoc(';upaçã'o f}uando o nobt•e ministro 
da agTicultura ft~.llou na sessão d.J 8 d·.J corrente, 
promottondo apres"nl.:n• ao senado documentos 
irnroort.n.nLes o valiosos pat•a juslÍflea~·ão do actO: 
que havia prf'l.ticalio em 2 d·~ Abril ulÜHlO, dtl
miLliuJo o engenheiro Francisco José Gomes 
Calaça do cargo que e:x:ercia na estrada de 
fet•t•v das Al•güas, quanb a minha J.ecepção 
d'qmis de ouvir na sessão Je hojo n noLre mi
nistr,•, ou ox .. ministro da agricultura. 

O Sa. VHtHTO DE MEDEIRos~- -Apoiado. 

O Srr. CoRREIA.:- Digo u.inistro ou ex-mi
nistro, e muito importf~ entretanto :-:>abur ao 
cPrlo a pu~ição de S. Ex. para direcção do mi~ 
nhas oLsorva~·ões. 

Pelas explicações dadas pelo noLre presidente 
Jo conselho, não sei si me dirijo ao ministro 
J:\ agricultut·a, ou a uma somÜL'a que passou. 

Na nprociaçã:o da presento questão, ·tenl10 
necessidade de saber si me dirijo a um mori
bundo, ou a um simples l'llf r mo quo ainda póde 
d·:'ixar o leito pnra voltar uo cxercicio de SJU 

cargo. 
O SR. HEXRIQU.l:] n'Avu.A (ministro da agri

cu{fllra):- Não é quostão politi!~a. 

O Sn.. CoRREIA:- Não agito q_uos.tão politica, 
desejo ap,,nas S"-bBr si Dtllo ao mmistro da agri
eultlll'.:t, ou n.o ox-mlnistro, par[!. melhor me 
dirigir. 

O SR. Ju:KQUEmA:- Dizem que S. Ex.J?edin 
demissão ant'_'~ da crise ; portanto, a dClmtssiio 
de S. Ex. nllo tem naJa com a actual crise. 

O SR. IIr:NRIQUlll o'AriLA (í!J:·n~sli'O da agí·i
cHliH,·a) :-0 collugu de V. Ex;. acalw. de dar 
um aparte p·~lo qual V. Ex. talvez seja melhor 
infot•mado. 

O Su. CoRRErA :-Já. vejo quo o nobt·o se~ 
nadot• pelo {{i o Gr.tnde do SultHXle ser chamado 
do ex-n_linistroda agricul~ura, porque, .1-ualquor 
que BJ]a a solução da c riso, S. E:s:.. Ja pass-:m 
parn. a 'mnrgem opposta :iquclla em que ainda 
t stão os seus collegãs. 

Fico sabendo que, ao mo: nos l arcialmente, 
tomos uma crise definitiva. 

Quaesquer• que sejam as pahvras do nobre 
senador pela. Bn.hia qu ~ ahi vem no vapor 
E~>pirito Santo, para faz··r penetrar <' luz na 
tão e;;;cura sit'laçiio presente, o no1Jre ,"enador 
pel0 Rio Grande rio Sul ó o ex-ministro da agri~ 
cullura. 

O Sn. HENRIQUE n'AviL.'I. (ministro da agri
CI(lt?rra) :-Aceito este Lratamonto. 

O SR CoRREU :-Devo, pois, fcillar sobre o 
requerimento cru discussão como qurnn so di
rige a um ex-ministro, que entrou eom tal 
soifroguidão de reformar as cousas quo hoje 
t'ntend:m dever começar o seu discurso dizendo: 
Mal aport,·i, o meu primeiro "uidado foi exa~ 
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mina!' como eram fiscalifYHbs as estradas du nOssa Jnvida os documentos qu0 fornecen ao 
ferr.), serviço ·qno tão mal Lcm corrido alÜ sena lo o nobre c.x·ministro da agricultura, o 
hoje. (1ual~ acoitando a qualificação de ex-mi-

ll'l:J.s nonl ístu fez, senhoro~; nomeou uma nilltl'O, parece, não desej~ se lhe pergunt·~ 
commiesii:o; c n!Io tomou sequ.-.r algnma'medida. prwrpto é-ex-, nem si os ontrus ministros 
p-rovisoria pnra pllr cobro a nma situação qu·e estão nas mesmas condiç.ô'es, ou si ha :J.hi ai
S. Ex. ac:t.bado descrerer com tão carrcga(las guma dístincção. Si não foss·~ o rec·eio de n.l
cót•es. gurna observação do Sr. prf.Sidl•nlc, en pcclirin-

0 Sn. HENniQUE n'A nLr •. l. (min:stro da ~~~~h~~s~~~-;~~~rà~~l~c~i~aGr:~:~~·i~~J~n1,c q~i~ 
agricultul'a): E8t:i. foiLo o leubalhu; em quatro nistro, fülluss~ ouLru. vez para vir ju:::titic~r a 
mezes rle ministol'io cu não porlia faz"lr mais sua pnsiçfl:o 0 a tlifferença. clestot em relação 3 
do que isto. dos outt•o.;,~ ministros, que ainda. rorlem can-

O Sa. JuNQUEm.\.:- Sim; acti·drlad' ·t;ve. sorvar-S·3 quando S. Ex.jà se acha na. barca dó 
O Sa. HENRIQUE n'AnLL.I. (ministro da rio Lethes. 

agricultura) :-Não· diz isto o seu collega, O Sn. Jur;QUEIRA:-Ttmws duas crises: uma 
diz quo apc.n1s Ü\'0 u.pparato. do ministro da. agricultura. com os seus collegas, 

O SR. JuNQUEIRA:- Fez muiLÜ cousa. e outra do ministerio com acamara. · ... 
O Su. ConnELl:- Não ó este 0 momento, O Sa. CorutEIA.:·-Foi o voto da camr~ra no 

proprio pn.ra apreciar ·os ali ·gll.do.s rGlevantc., dia 14 que ostabelecen a Himultaneidctde da 
sen•iço'> que 0 nobr-~ senador pelll Rio Grande crise. Si a camar:.t tivesse demorado n. sua ma
do Sul pr 'f"tou j 1uanrlu foi ministru da agri- nife.'lta<;ão, hoje só a.preciariamo'> uma crise, n 
cultur·a. do nobre cx-rninistt·o da agricultura. 

O Su. HENRIQUE n'AvrLA. (ministro da O ~R. Hr<:NRIQHFJ n'A\'ILA (minisl'l'o da agri-
agricHltura) : _Tomos telUpo pat•u. vrr istu ; cttl!ura) :-Pois eu vejo tres crises i explicarei 

maJ' de.~d~~ já declaro que estl)u disposLo ares- qual C a terceira. 
ponder por r!ualquor do meus actos, .!\pezar de O SR. JuNQUEIRA :-A terceira é nilo saber-
já não ser mmisLro. . mos quem ó o ministro da a{ricultnra. 

O Su. Con.REI.A.:- O que re~ta saber ú si O Su. HENRIQUE n'AviLA (ministro da agri-
V. E 'i:. roapnnd rá a re.~p..,ito de outros como a cultura) :-Enlão vejo uma quarta. 
respeito da·1U·}1Ie tlo qno trata.mos, "ffi que, 0 Sn.. Corun::I.<\. :- St'. pr·esideuto, peço a 
p('rmiU r gno o diga, sahiu-se muito mal. v. Ex.. qu'J não consinta nos ap1 rt0 s, não por-

O S.n. HE;.rRIQU.E n'AV!L.\ (minist)~o .da quA me incommodem, mas por•1ue, a conti
agricultura):- Sinto muito i mas penso quo nu~rczn agora, ir:>mos tendo tantas cr·ises que· 
aahi-mc bem. por fira ficar·ã esg-otada v.lista,aliàs não pequena, 

O Sa. CoR.!\EI.\: -_Q sew.do vai ouvir as.ra- dos ministros passiveis. -
zõ 'S quo me Icvnm a este juizo. 'rvhs (1ue documentos fur·am esses com que o 

nobre ministro da agricultura pr,~tenoleu abater 
Comprchendc- e b3m que, não conhcc3ndo os a reput::t.ção de um funccionario do Imtrerio, que 

documentos qur·' o nobr' o·~-ministro. do.ag·r·lcal- [ tinha merecido os lou~·orea de todo;:,~ os auteccs
~ura voiu trazer ao nosso conhec:im.;nto.~· sorcs de S. Ex. 1 Que documentos ac-tbt·unha-

0 Sn. Il.E!'\RIQUE n'AnLA (min.-'stro da dures foram esses qun o nobre senad•Jr guardou 
agricultura):...:.... Aqui estão àB suns ord 'Us. com tanto cui,!aào p:tra AÓ vir dal-m a luz no 

o Sn. CoRREIA ... ou toriu .neces3idade de R 'narlo, ern uma dis•,'ussão publica, em que 
pedir 0 adi·un·1nt'J prrra cxaminal-Qs, si clle~ havia o risco d ~não se porler logo PXlminar o 
fossem d·') tal ordem que não puda.'sCm ser apre. seu valor? Que documentos furam '? O senado~ 
cin.dos pcln. ::dmpl· ~ IeiLura qu 8 fez S. Ex. com g.rande so.rpre~a e pasmo, ouviu indicai-os: 

Com offeilo, senhores, eslavarrios na persuasão for:1m uma r•Jpresentação do supednten,]ontc 
de que 0 nobre ox.-ministro d:1. agtO:cultura.lHwin da companhin. o um roquel'imento def:lta contra 
de ler ao senado docum·,ntos acahruuhadurcg Jo o engenheiro fiscal. 
engenheiL•o fiscal da estrn.Ja de ftl:'t•o das Ala- O Sa. H:mNRIQUE n'Avu.A. (minist;·o da ag;·~ 
gõas, a quem nlto conheço, e de cujo procedi- cultura) :-E as cartas do engenheiro fiscal, 
menta só po<:so julga.r pnlog documentos por que ostão aqui. 
ell! pubLcaJos, e pelos t!UC oxhibiu o nobre ex.- o sa. CoaREIA:-Pcrgunto, senhores: desde 
ministro da agriculturJ.. qu.1 ndo o nobre senador p~"'l0 H.io Or:1.ndo d.J Sul 

O Sa. VmLI.TO D!: .lHEDElRos :-E' um caracter entendeu devot• inti'Oduzir nn. a ]ministração, 
honesli-simo.. como norma aceiLavei, a condemnação de um 

funccionario sem ou vil-o 1 O Sa. JuNQUEIRA:- A ultima parto! do di.s .. 
curso d"l S. Ex. pinta-o,.. O Sa. H11NRIQUE n'AVILA (ministro rla n.gri-

O Sa. Co.RRE1A :-Foram, pordin, tar•s 08 do- cultura): ~Pm•dão, não o condemnei; estão 
cumentos àgora aprnsontados quo declaro: si aqui os documentos, estão aqui as ~uaa cat•tas. 
eu podos.'le ter algnm~ dtwida ácerc• do juizo O Sn. CoaREI.\-:- Tanto o condemnou, quo 
que acaL(l. de exler·nar o nobre senadot'. po1lo o que levou-mo a apresentar este requerimento 
Cearri., dizendo gue so LraLa de um funccionariO foi o. portaria flUO V, Ex. cxp"'din a 2 de Abril, 
bonestissimo, não serviriam par~ mo.ntr.:r·rne com taes fund'l.tn0nLos, que ai V. Ex. os justi.fi-

_·_-_ ... .:.."::-
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e3.Sie perant 1 o senado~ eu teria de dizer-lhe : 
o ministro da agricultura não- fez o s~u dever; 
poia cumpria que não se linlitas~e a. exonerar 
o íu.nccionario, devia ta.mb;!m. mandai-o respon
sabilisar_ 

O Sa. HENRIQUE n'AvrLA. (m·nistro da agri
cultUra):- g• opiniã:o de V. Ex. 

o Sa. CORREU.: -Não é & minha opinião, e 
o que resulta da porlal'ia de 2 do Alu•il. 

O que o nobre ex-ministro da. a::rricultura não 
devia Í.lzer era dosautorar um funccionario sem 
ter-lhe pcormiltido a doresa. Onde está a rosposta 
do engenhoiro Calaça, que eu d~sej::~.va que o 
nobre senador apl"esentasae 1 

Onde está ~ informaça:o do presidente Ja pro
vinci t ácerca d.'L repr.:'.BcntaçRo da companhia 
ÍDt'!l'GSSada 1 

O Sa. IIENRlQ.UE n'Avu.A.. (ministro da agri
eultuta):-Um pr8sirlrmte do pl'ovincia não 
tem nada qur> VI'T com O<J nf)gocios de C'Stradas 
de ferro. 

O Sa. CoRREIA:-0 nol.Jro ox~mini.stro da 
agricultura. não podia deixar de ouvir o preSi
dente da provincia, delegado ao governo e que 
tem inturvençãC' directa cm questõe!'! desta 
ordem. 

O Sa. HENRIQUE D~AYILA (mfnistro da agri
cultu,·a):- Não tom nenhuma. 

O Sa. ColUlEu.:-0 que ó o presidente da 
provinch em relação a esMs funccionarios i 

.O Sa. JUNQUEIRA:- E' a primrára autot•idade 
della, superintende tudo. 

O Sa. CorutEIA.:-Em summa. o nobre ex-mi
nistro, para poder justificar-s'3 de um acto irra~ 
guiar, Y·"'m dizer que o pre~i,Jent·~ da provinr>ia 
nad::L vale rm relação a um serviço publico da 
provincia que administra. 

O Sa. HENRIQUE n'J .. vn.A (minist1·o da agri
culttll'a):- Quem ·lisse isso 1 

O S.a. ConnEu..:-V. Ex. catá dizendo. 

-() Sa. HENRIQUE n'AviLA (ministro da agri
cultura):-EBtá. enganado. 

O Sn.. CoB.RRL\.:-E• accus&do o engenheiro 
fiscal p0la companhia inler.·saada; o quOJ de.ve 
fazer o minisLro que quBr acerbr 1 

Ouvir·o seu delegado na provincia que estã 
apreei:mdo de p!"'t"to os factos. 

Como deix.ar~se levar sómenta pela queixa 1 
o Sa. HENRIQUE n'AYILA (min[s&;·o aa agri

ctdtura) dá um aparte. 
O Sa. CoRREIA :-Sim; sou muito avesso a 

esse governo dP- rlic 1adura liberal, que C'on
demna sem o•1vir o accusado, e entendí•. que, 
por ac tt'<.\tat· de um funccionario subalterD.ó, 
pódP. dizer~lhe á face Jo raiz- sois um cor
rompido, n'lo cumpriRtes o vósso dever, tratastes 
de vossos intere~ses em vez de desempenhar 
honrosamente a vossa com,miss.ft:01 fostes o 
maior embaraço, que ae podia imaginar, para 
os melhoram~ntos 9..ue o governo desej.wa pro· 
mover! 

Ainda mais, o nobre ex~ministro vem de
clarar M senado que o engenheiro procedeu da 
fórma, que S. E::r. tão acerbament"o~ qualifi.coU9 

por int('resse pessoal, por int,...res-!e pecuni::Lrio, 
pelo de~ejo de vender mais caro umas terras que 
havia comprado no caminho por onde pretendia 
qne a estrada passasse. 

O Sn. HENRIQUE n'AviLA (ministro da ctgri
cuitura) :- Ahi está o nobre senador inven
tando. 

O Sn. CoRREIA : -Oh! Sr. pre~idente, 
poço :1. V. Ex. que intervenha. O nobt·e ex
ministro diz quo estou inventando, e Gu ·per
gunto a V. Ex:. ai nã.o estou reproluzindo o 
que disse o nohr''" ex-ministro. 

E' meu esfurço nesta tribuna, e em toda 
parte, nunca enfraquecer ou violrmtar osargu~ 
montas do meus (l,dveraa.rios para comb,•üel-os. 

Poço, pois, a V. Ex. que declare si o nobre 
e:x::~ministro não disse que o engenheiro fiscal 
proeedeu do modo irregular, apont'l.do por 
S. Ex., po1• h,!lver compra.lo com sacri:fici.ot to
mando dinheiro a premio, uns terrenos no Ta
boleiro do PinLo, po~ onde queria que p'l.~Sasse 
<t estr.tda. 

O Sa. PaEsrnENTE:-Disso. 
O Sa. HENRIQUE n'AviLA (ministro da agri-

cultur-u):-Apenas referi o facto. 
O 8a. JUNQUErRA:- Então por que referiu ~ 
O Sa. CortREIA:- [{.eforiu com a declaração 

•{e qu'' isso influiu no procecimonto do en
genheiro . 

O SR. HENRIQUE n'AviLA. (ministro da agri-
cultura): -A conclusão ó sua; tire-a, mas não 
diga. que ó minha. 

o Sa. CoRREI.!.! - Pois bem, e a mesma 
cousa; V. Ex. não recusa a conclusão. 

O Sn. HENRIQUE o'A-nLA (ministro da a!]'f'i
culturn):- E' sua. 

O Sn. CoRREIA:- Não quero disputar sobre 
is Lo. O nobl'e ex-ministro concorda que as suas 
palavras prest:~,m-!;e a esta conClusão, mas não 
quer dizC'r :1ue foi elle quem a tirou. 

O Sa. FERNANDES D.-'1. CUI'iHA:- Si disse é 
uma imputação gra.vissima. 

O SR. HENRIQUE n'AVILA (ministro da a[ff'i~ 
cultura):-Ap!1nas r,eferi o facto quo ninguem 
pódo contestar. 

O Sa. CoRREIA:- E' sem duvida uma im
putação gravissima. 

Porque então o nnbro ex~miniatl'o, demit
tintlo esse funccionario, niio o mandou raspou .. 
sabilisar 1 ! 

O Sa. HENRIQUE o' A VILA (ministro da agr·~ 
cultura):- Eu darei a resposta. · 

O Sa. CoiUtEIA :-Em quo dat.a se fez essa 
comp1·a d.~ terrenos, G de quando são as repre~ 
sentações qlie o nobre ex~ministro leu 1 

0 SR.. HENRIQUE n'A VILA (ministro da agri
cultura) :-A ropresentação do engenheiro~ 

O Sa. CoRREIA :-Os documentos que V. Ex. 
leu, que data têm i 
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cultum) :-J.meiro de 1883. Lrado prompto a pi"e.,tar serdços á- provinda 
O S'a. H.o:NRIQ.U:O: n'AvrLA (ministro ela a-gri-1 « Attesto mais.que somprCJ· o ten110. encon-

0 SR. CORREI!. :-Ora, note 0 senado que 0 com~ melhor vont::tde ~o maior _desin~eresse, e 
nobre ex-ministro tinha essas represãntaçõe<; que e ~eru.l~e.nte apreciado e estimado como en
desde Janeir.:> cio corrente anno~ e só proferiu a. gen?.elro dtstmcto e compl0to homem •le bem.:. 
sua decisão em 3 de Março. E:1s,. s~nhores, o testemunho que. á;erc,_ do 

, . . . engenhe1ro Calaça deu o actual presdente da 
O S.!'t.. Il.&NIUQ.UE DA viL.!. (m-1-nt~lro clt; agi·a.-_ provineia das Alagôas, que na cama.r.l oios de.

cuUura) :-Está enganado; a: ul~tma e que e putados representa a provincia de Pernambuco. 
de Março ; mas houve uma pnmen;&. O a.tlestado é de i4_ -le Ma_rço, depois de todos 

O Sa. CORREI!. :-Sim um aviso·de Si de Ja- os factos que o nobre. ministro articulou contra 
neiro, em que V. Ex. re.~ornmendava. calma ao o engenheiro Calaça, e foi pubiicado este mez, 
eng!3nheiro fiscal. no Jornal do Commercio, sem o menor pro-

O g H 'A ( · · f . d · testo do presidente da provim•ía. 
cultu~ :~E~Q~e Do ;~~o 1

\'n's 
10 

a agn- O illustr?-do pr.~si•leD:tn aO. i está, tem ~o!icia 
) q P VI dessa publicação; mod1.ficou acaso o seu ;ruzo ~ 

O Sa. CORB.EIA :-Este acto é de Março. Não, nem ha t-~.cto posterior do funcdonar10, que 
O Sa. HENRIQUE o'Avn • .A (ministro da agri- pos-.a modificar o conceito om que o presidenta 

c-ultura) :-0 de Março 6 dc-miltindo. o tinha em 14 Je Março. 
O nobre minisLro rof'eríu-se a uma puóli .. 

O Sa. CORREIA :-E-,- U·~ 2 ds Abril ; estão cação feita pelo engenheiro Calaça, na pro-
a.q o i os documentos· vincia das Alagóas. 

"Pois bem, d(~ci,liu o nobre ex-ministro cm 3 E~ a pMmoiravez que S. Ex. se refere a essa 
de Março o negocio que lhe havia sido afftJcto publieação. 
pela comp~nhia em Janeiro, islo Ó, dons mezes "Do seu _prim0.iro discurso devia íníerir--se que 
depois. ella não tmha exercirlo em seu animo _a mf:'n_o-r 

O Sa. HENRIQUE n'AviLA (ministro àa agri- infiurmcia; par<~cia que o nobre ministrocapri· 
cultura) dá um aparto. ch.::t.va em não dar noticia della ao parlamento. 

O Sa. Coan:mrA :-Dous mezes h vou o nobre O Sn.. HENLHQ.UE n•AviLA (m 'nistro da ag.ri-
ex-ministro paro. estud,J.-r G deci Ur a questão. c~lttwa} :-Oh ! senhores ! 
E como d•;cidiu ~ Ent--n lendo que não convinha. 0 SR. CorutEu .. :-Ahi e.st:i s-eu discurso .. 
que o engenheiro eontinaMse a. fisca.lisar o.s 
trabalh•)~ da. estl'ada. de fuuo das Alagôa.s; mas 
promovendo--o, embor.1. o nobr~ senador pelo 
Ceará contest8 essa promoção ... 

O Sa .. VIR.IA.To DEr MEDErn.os: -E contesto. 
O Sa. CoRRE.IA • • . a. chefe de secçi"o do 

prolongamento da I"Slrarla de terra da Bahia. 
Pois si em Março, de:poL<~ de estudos a que 

proMc!eu o nobre ex-minu::tt:o sobr<' a recl~a
çlo da companhia, que lhe foi dtrígída em Ja
neiro, S. Ex. julgava o engrmheiro digno de 
ser promovido~ como_mercceu s~r demittiJo e 
condernnado ero 2 de Abril, quando jó. n!lo exer-. 
cia o cargo, e não hflia praticado acto algum Y ! 

O nobre ox-mimstro aoousou o en_genheiro 
fiscal do dirigir--se pnla. paix~o. Não repara 
S, Ex. na paixito que o tem guiado. 

Ató 3 de Març-o o engenheiro Calaça era, 
nlo só funccionarío distincto, sen!'Lo tambem 
mêrncedor de promoção. 

O Sa. VmrA.To DE MEo:mmos: - Apoiado. 

O Sn. ConaEl.\ :- Que actos prn.ticou de~ 
pois para merc-cor a portari11. dl3 2 de Abril, e 
os dous discut".:iOS pl'oferidos pelo nobre ~:x:..mi
nistroT o de 8 do corr:<nte mez o o do hoJe ~ 

O nohre ex-ministro não q,uiz ouvir o pr~"si
dente das Alagóas, a a ra.zao val'ece ser esta: 

O pr•,sidenta. da provincia. deu em :!4 de Mar-
ço ultimo o aeguint·~ atLastatlo ao engenheiro 
Calaça ( IB) : 

c Muito zelo, muita actividade no cnmpl'i
mento de e:eus devere:~, como fisc-al da estrada 
de f~rro d:.t. Impel'atriz e da n:.wega.ção das 
lagô::~s, é o que tenho observado no procedi-
mento do- supplicante. · 

O S.a. HENRIQUE D'AnLA. (minist;·o da. agri
cuflura):-Ag<Jra deí. 

O Sn. ConnEIA:-0 nobre senador saltava por 
essa publicação& 

O Sa. HENRIQUE o' A VILA (mi"m"stto da agri
c·ultura.):-Saltava 1 Nem S) fallou nelTa. 

O Sa.. Co.anEu.:-Porque fn.llou hoje~ 

O Sa. H.ENIUQ_UED~AVILA (minist-'('o-daagrf .. -
cultura)~-P~rque tinha necessidade de fanar. 

O Sn. CoRREIA:-Em 8 da- Maio V. Ex. tra
tou de justificar-se, apenas reservou pal'a 8. 
outra sessão :l api"e'>entação dos documentos. 

O Sn. HE::-.RIQUE o'Avn.A, (ministro da agri~ 
cultura):-E aqui_ catão ellcs, 

O Sa. CoRR.Eu:-Já os apree.ia.mos, c eu sinto 
que o nobr~ ministro não esteja melhor da. voz. 

A voz de S. Ex~ é op ti ma., mas hoje não está. 
bem afinada, e por cst~> motivo S. Ex~ pediu 
desculpa de não ler outroq documentos.. Si.o 
nobre ministro houvesse p ;dido adiamento até 
os poder ler, ou concordarill., Mas S. E:x. não 
fez esse pcdid'l, gll.st.ou sua preciosa voz na lei
tura dos documentos da parte-interessada, e, só 
de':lh~s tendo notiGia, achei-me habilitado para 
entrar j:i na discussão. 

O Sa. HENRIQUE o'AvrLA <ministro da agri
cultura)-Es~á ::;empl'e haLilitado. 

O Sn. Co::mEI!. :-O<; tão grando valor fo
ram os documentos apresentados pelo nobre 
ex~ministro da agricultura, ex-ministro nrto sei 
de que data .... 
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O Sn. HENRIQUE o' A ri LA (minisiro da agri
cultu1·a) :-Ató ex-senador já fui hojo chamado 
por V. Ex. 

Q Su.. Con-REÜ. :-Sim? Peço desculpa ; era 
i~ capaz de julgar qu0 V. Ex. já n:Io tam por 
s1 a opinião da nobre provinda. do Rio Gran,J; 
do Sul para representai-a nesta Cet'Ea ; não 
houve nenhuma insinuação Ce minha. pHrte ; 
si acaso disse -ox-senadol' do Rio Gra.ndo do 
Sul-fui equivoco; não porr:tue cnt•·nda (lu e 
V. Ex., si fo::~so sujeito a uma reeleição, corria 
o risco d!) p·.)l'do: seu lagar. 

O Sa. HENRIQUE n'A\'II...\ .. (min~stro da agri
cultura) :-Quem saL o 1 

O Sa. CoRREI.\. :-lia quem affirme isto ; eu 
cont.osto. 

O Sn. liE~R!QUE 1/AYILA (ministro áa agri
cultura} :-E ou não digo nada. Fi<fUO o noUre 
senador com a sua opinião. 

O SR. Con.n.E1A :-Acho que V. Ex. lem 
hoje fl..m':'sma popnlaridado 11ue tinha 11uando 
ío1 olelto. 

Vejamos agora a q_uest.ão dessa variante Jv 
Ta.bull'irv do Pinto. · 

O nobra senador fallou como si so trat:1sse 
d>J questão de exclusivo interc.;;;;;e do enge
nheiro. 

Mas encontro aqui a esse rc:<~peito um despacho 
do Sr. Bu1.rqu·'"l do Mac·o lo, cuja :1utoridado 
peço a S. Ex:. permiss:'io para invocar. Creio, 
parece-me, estou, como cos:tu~11a dizer o nobre 
Si'. Visconde do Abaeté, inclina·lo a suppÓI' 
quo o Sr. DLtarque do 11.Iacodo, nessas questões 
de engenharia c direcção do est1•adas do furL'Q, 
tem algums. 1-equrm \ uiffcrença. do nobre se~ 
nadar pelo Rio GranJe do Sul, mais alguma 
compeleneia mr:osmo. 

Ora aqui.cst<i um de:~pacho do Sr. Duarqno 
de Macedo sobre a VJ.l'i<tnLe do Taboleiro do 
Pinto, d("spacho dado no requcrimc11to dos con
cessionarias das estuJos drt. Cl:!lrada d J ferro rle 
'Ma.ceió :i Vi~la da Itnperatt•iz, em 24 de Se~ 
lembro de 1880 (lê) : 

< Obrigam-ao os concessionarias a apre
sentar um:l. variante dos cstuilo3 da linha pelo 
Taboleiro do Pinlo, afim do (iOYerno resolver, 
tendo os concessionaria;; direlto :.,~.o augm(}nto 
do ca.pital, si für e .... le necessario, ou obrlgan
do~se á redacção cJrrcspon(lentc, si esta se dct•. 

c. F'na.ImenLr.J, o governo pnrler:l prl"'ferir o 
tra.ç_ado que passJr pela ciUade de Maceió, si, 
das mfol'maçõea que trata Je übter, jul'-"ar ist() 
util ãqu•·Ila capit.al. o 

« Aceitas estas condiçõ3s, o que será decla
rado dr>ntro de iO dias, proporo1 a concessão a 
despacho imperial. 

-« Recusadas que sGjaln, considerar-sc~á in~ 
deferida a pretenção pela não approvação do 
orçamênto. » 

N.ã.o era, poh, uma qucstitode interesse pttr
ticular que se e~Lava agitando. 

_o Sn.. Vmu .. To DE MEDEIRos:- E,'sa quo~tão 
fo1 aventada pelo proprio ministro. 

O Sa. GoitD...EU.: -Diz o nobre sanador pelo 
C~a.rá, engenheiro distiueto, quo cs.:::a questão 
fot aventada pPlo proprio minu~tro, e este mi-

nistro era, não só um profissional haLilibJ.o, 
s.mão tambem o antigo chefe da rep1rtição de 
obras puhlica.s. 

E' um ministro da agr~cultura desta situação, 
profissirm::J.l competent,·, 'iue Huscita u questão 
da variant•) pelo Tabol•'iro dJ Pintu! 

Deve (HlX0rgar-~e nesta questão o int··resse 
vacillante de um propriet:u·io d·~ tMrourl afas
tado? O SI'. Calaça já se defr~ndeu desta ac
cusação que lho foi f :i ta, 6xpriniindo-so deste 
modo (lê): 

« Osempreit ·iros, segunio me consb., de
clararam cm petição ao governo imperial que 
eu os hostilizava por o traçado da via-fer.rca 
não tGr seguido pelo Tabuleiro do Pinto, onde 
eu tonho um p ·d••ço de tun•a quo desej..~.va vGn .. 
ÚI"I'. •, . 

« Que a sorte inconsta11tc, quo nesle mo
mento me peroegue, pr>r;;iga-me toda minha vi~ 
da o v.. toda winh:t dcsc,}ndenci[l., si cu, como 
fiscal por parle do governo, defendendo, como 
de facto .fiz, no meu relatorio apresentatlu a 24 
de Novembro de 1881 ao venerando Sr. conse
lheiro Sarn.h'a, então minis.Lro int .. ~rino dã agri
cultura, com provas inconteat&ve:s, o ~t'-tçado do 
Tabuleiro do Pinto como mais ecoilomicõ para·o 
govc:rno, garantidor dos capitaes, mais rendoso 
para a .:-mprnzn. e mais util,,ara a pro\'incia 
beneficiada, deix :i-me gub.r por outro mov~l 
qur: não fos~e o b2m de minha província e o 
int··l'e.;~se do meu paiz. Sim, rossuo um perlaço 
de tet•ra incuH.t, cnm algumas matas em Jaca~ 
racica, qu<' ficaria ll)ais. de m·~ia legua Ue dis
lancia, si o traçado soguisse pdo Tabolei.ro do 
Pinto, » 

O nob!'e PX.-miulati'O ainda ha pouco diss3 : 
rcfiro-rnG ao facto. Mas o fado é que a tJuestão 
não é d'! agora, como se vê" destl trecho <la pn
blic.Jção do Sr. Calaça. O relatorio 6 de 21 de 
Novembro do 1881. 

o Sa. H.E:-rP,IQUE n'AvtL.\. (ministro da arFi
cultura) : -Sem duyida ! 

O SR. CoRREIA:- Mas depoh de2J de No
vemhro do 188!, o ministro da agricultura di
rigiu louvores ao ex.-engenh0iro. fiscal da es
trada. do f,•rro das Alagàas. 

O Sn. V muTo DE MEDEIROS : -E bem os 
mereceu. 

O Sa. CoRREIA : - Que louyores não lhe di .. 
rigiu, cm adso d; 12 1le SetembN de 188.2. o 
primeil?o eJ:-ministt·o da agricultura deste mesmo 
ministerio, que ainda vire e que nâ:o sei si po-
derá reaurgil' 1 ! , 

Agora o navio está. Jo querena, e não sei si 
pod•!rá voltará navegação em que ia ... 

O Sn. JuNQUEIRA :- Fluctuat• ainda. 
O Sn. CoFt.REIA : - . , T e percorrer mares 

menos cncapcollados que o;; de i4 de Maio. 
O Sa. HENRIQUE r/A viLA (tninistro da agrí

cult1'J'a ) :- A porta do Olympo está aberta. 
O SR. CoRREIA: - V. Ex. jã falla em 

Olympo como quem ... 
O Sa. ilENRIQUE n'AnLA (ministr·o àa agri

cultura) :-Imito onos"'o collega. o Sr. Jun
queira, que foi quem fallou.em Olyropo. 

IL 
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O Sa. CoRREIA . • . nlio é mais. minisLro e 
esti com o pfl muito proximo da. margem em 1 

quo me acho. 
O SR. ILEl~RIQUE n'A YILA (núltrsti'O da agi"i

cult ur·a) : - Si f~ll ·i om Olympo fói para 
aproveitar a palavra empregaria por out1'0 ~~ol
lega; aceit11i a phr:tse de.'lto coU.,ga, que trouxe 
_para a questão o Olympo. 

O Sn.. CoRREtA : - Nfio sei fJ.UO relação ha 
entre o m.'nisterio c o Olympo. 

O Sa. IIE.:-<RIQUE n'Anr,A (ministro da agr·i
cultu ·a) : - Quem trouxe a c1uestão tlo minis
terio agora V 

O Sa. JuNQUEIRA :-V. Ex.. está encantado 
por ter eu dGscobert.o a sua primeira crise. 

O Su. liENB.IQUll: n'AviLA (mi» 'so·o da agri
cultura) :-B:u ostou encantado de ver a anci~
dade em que ust:i o meu nobr') coHegn.. 

O Sa. CoRR:EliA. :-Citou o nobn ministro, 
contraproducentemente, uma consulta. do con
·selho do estado, pois quo a ctudiencia desta 
C.OJ.>porrtç"ito e o. rc1nluç[o xmperi:al o qne mostram 
é que não se ag-iLava questão do intoress~s m8-
nos rcgtl1.irea. 

Fez gt·aude cabedal o nobre e"-ministru por 
n[o tor .1u,.rido o cng~"'nhoiro fis'nl servjr de 
arbitro, p ·r pa.rtc do governo, cm desapropria
'iÕé's; e accreo;centou que, nntrdant'), elle que
ria ser ouvido sol.H·c aliar;.. 

Vê o nob.•o ex-ministro qno cst1.s duas oUser· 
vaçõos "O contradizem :si nUa julgava dRVOr 
ser ouvido sobre desapropriações, nf!o poiirJ.. 
.seguramente servir de arbitro. 

O SR.. VmrATO DE MrnnEmos :-Apoiado. 
Nem elle devia :;er arbitro. 

O Sn. I1ENRIQUE o'AYILA (ministro áaagrl
cultur·a):-Tenho aqui cartas Jelle neg.:mdo-se 
a ser arbitt·o. 

O Sn. CoRR..ElA :-Esta. negativa está muito 
longe de ter o alcance que o nobre ministro 
lhe quiz dar. · 

Serviu tambem do grande cttpilnlo de accu
sação eontra o engenheiro Calaça o não que
rer acaüar 03 dormentea qun vinham da Eu~ 
ropa, tratando da mostrar que ora mais con~ 
v.::niente o emprego das madein.B do BJ·azil, 
que garantem maior duração; o que ó de in· 
tarasse p:t.ra o Estudo. 

O Sn. IIENRIQUE n'AvrLA (minis~ro da agri
C1fltura) :-A companhia tinha o <lir.:;,ito de 
mnn lar vir os dormentes da Europa, e o onge
nheiro fiscal n:!o poJia limitar este direito. 

O Sn. CORREU .. :-A qu:tlida,Je dos dormen
tes é <Jue.;;tão qae interessa à fazenda publica ... 

O SR. H~NRIQUE o'A VIL.~ (min 'stro da agri~ 
culeura):-J3em; mas o engenheiro não podia 
impedir o nmpreit··it·o 1le U!iar de seu direito, 
nilo podia impedir que os mau.d[l.s~e vir de pi
.nho, 11orque eUe estava autorizado pelo de
c.r2lo. 

O Sa. CoRRE[A: -0 que o engenheiro fiscal 
deseja v.• era só no interesse nacional. 

v. I. 25 

O SR. HE:'\RTQUE n'AnL.\. (ministro da agri
cultura):-Eu e1timarin. que se empregassem 
nos d')I'mentes maJ<:>it•J.S do Br.uzil; mfls o em~ 
preitei1·o tinha o direito de man<hl-os vir da 
Europa. 

O Sn. ConnElA :-Mas V. Ex, fez disto capi~ 
tulo do aecusaçào contra o engenheiro. 

Entretanto não é motivo para remoção, 
quanto mais para demiss:'io. 

0 SR. HENRIQUE D'itY!LA (ministro ela agJ•i
cultura):-lsoladamento concordo. 

0 Sa. VIRIATO DE I\lEDE!ROS:-0 ongenheiro 
podia rojeilar, como eu rej itei em Pernambu
co, pela razí'ío de ser de pinho. 

O Su. FEi.tNANDES DA. CUNHA:-E não ha mij.
d ·iras no BL'..lzil, p:tra. s~r necessario importar 
pinho da Europa~ 

O Sn. CoRREU.:-Pergunto ao senado: não 
jalg<J. menos jnstificado o procedimento do go~ 
verno n:•sta quea~ão, depois destas observações 
f •i tas em sJguiJa á temeras~ def•l8a que de seu 
acto prom.;ttia fazer o ex-ministro da agri
cuHut';l.? 

O Sn. DANTAS:-Ex ministro, não. 
O Sa. Collil.EIA : -Ex-ministro da agricul

tura. V. Ex. agora quer interúr, parece que o 
quer toR:lar por coll 'ga. 

0 Srt. DANTAS drl. um aparte. 

O Sa. CoRRII:IA :-V. Ex. não esLava ahi_? 
0 Sn. DANTAS : -EalaVJ.. 

O Sn. JuNQUEIRA : - Elle pedia inspirações 
ao E~;pirilo Saü.t.o • 

O Sn. CoRREIA:- Eu já não appeHo mais 
para o nobre seuadot• pelo Piauhy. 

O Sa. DAN1'AS dà um apart0. 
O Sn. CoRREIA : - Pe:rguntoi em prin<HplO 

si me d.rigia ao ministro ou ao e:s:-roiniatro. 
O nob1•e ~enador pelo Rio Grand3 do Sul, 

ministro da agricultuL·a, act~itou a denominaç.ão 
de ex-ministro Ja agricultura. 

O Sn. DANTAS : - Isso é outra questão. 
O Sn.. CoRREIA : -O nobre senador pela 

Bahia ní'ío quer 1sso, e sabe porque o dlz. O 
que ó vordade é que prec so ~aber si me dirijo 
a ministro ou a ex-ministro. 

O Sn. HENRIQUE o'A VILA. (ministro da agri
cul tum) : - Di!'ija-se ao ministro da agricul
tura. 

O SR. ConaruA:-Mas quem é elle 1 
O SR. HENRIQUE d'AvrL.!. (mimstro da agri

cultHra) :-Està aqui. 

O :?n. CoRREIA:- Depois da declaração do 
nobre senador pela Bahia, jó. o nobre senador 
aceita ser ministro (Apal't.-•s,) 

O nobre senador p•}l t Bahia esta v t paciente
mente ouvindo dizer-se que o nobre senador 
pelo Rio Grande do Suljà não era ministro aa 
agricultura, e quando eu estava a tet·minar as 
minhas oUservações interveio com o seu aparte, 
como quem diz: si tem mais alguiaa cousa ·a 
apreciar nito guarde. 
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O Sa. JUNQOEffi.A_: -Como quem diz, não 
.gu::u-de, vá ::~rrumando. 

O Sa. Coll..L1.EIA. : - Senhores, aceito a "de
claração de que o nobre senndor pelo Rio Gran~ 
de do Sul 6 min.U.Lro Ja agriculLw·a, c digo-lhe: 

Não assenta. em quem está. nessa posição di
rigir palavras que de~acredit.am a um funccio
nario pub1il'o, sem·fazel-as seguir de prova. 

Não é proprio de um ministro lançar offen
siva pecha a um funccionario, coat-ctando·lhe a 
legitima. defesa. 

Não ó proprio de um ministro, que deseja 
usigna.lar-se no paiz por [lctos recommondaveis, 
deixar do reparar um<J injustiça, como a que 
S. Ex. pt•aticou e freou demonstt•ada depois do 
seu ,Jiscurso. 

O Sr. IIon.riquod"Avila (nti
ti'stl'o da agJ icultura ) : - Chamo a !lttenção 
do senado para o facto Ue ter o nobt•e presidente 
do.Jo a palavra ~o ministro Ja agricultura. 

O SB.. P.JlESIDENTE _: - Emquanto não hou
ver decreto em cont.rario, o nobre senador é .1) 

ministro tla. agl'ieuHura. 
O SR. ITENIUQUE o'AviLl.. (minist,·o dU. agri~ 

cultura):- Sem duvi·la. 
Sr. ·pre:::.id~nt", Jeclaro~mc por meu turno 

bem satisfeltu, por•tlle, além de não ver minlla 
argumentação de:;truida, eu d1:scobri uma nova 
face do bello tulenLo oratorio do noUr._· s_·nador 
pelo Paraná; sua jovi.ali lad·~ na tribuna, eu 
-não tinha ainda apr.-dado o onc'heu-me tle sa-
tisfa~·ão. -

O Sa. JoXo ALFREDO : - Fo"i para combater 
com armas iguaes. 

-0 SR. HENRIQUE o'AvrLA (ministro da agri
cultura):- Foi muito bom assim. 

Aquello tum com qu~ o nobre senador fliri
,giu-se ao sena :o, a.quella entonaçã_o JJ3 yoz, 
-aqueUas pauo;:as calcula las que fazia no seu 
verbo facil, e tuJo acomprrnbatlo !lo aspecto de 
·complet;~ jovialida le, pareceu-me :indicar que 
o nobr·o sona-lor ost:wa fazendo arma dos re• 
cursos do sea grands espirita o talentu ora~ 
to rio. 

.Não t·~ve o nobre senaJor argum_entos e pro~ 
vas1 .Porém t_ovo a _Íil.l't<~-r mi.mica. 

•O Sa. CoRn.EIA.:- Ha -out.ros que têm ruais 
doquoeu. 

O Sa. II.a:NIUQUE n'AviLA (m:n/stro da agri
cultura) : - Na argumentação :ts vezes pa
rava; ~mfim não p,...rdeu n~mhum r.:car:JO oxato~ 
rio de quA se póde servil· p'lra enc_obrir _a !J.·a.
quen da causa que defendia. 

Não o acompanho na 'luestão politica, pnrque 
não me compete a mim, ministro da a:,;·ricultura, 
envolr.er-me nella ; ministl'O da uqricultura e 
<homem novo na_alta. puliti.ca, tonlw nvido enc('r.
rado cm minha pas.ta.e não me atrevo a.dev:a.ssa.r 
.os ar<"-anos dessa nolitic::t.. Por isso ID.ão quero 
,aventurar~me a d tr _a~plicações em uma qu_estão 
.aohre a. qual aL.ó me r~ode.m faltar .os t.ermos 
.technic_os_. 
. Como, porém, o nobre s_enadol" tenha muito 

.lnt_eresse de aaLer .si se dirigê ao miniatro .da 
a.gricultura, ou ao ex-min.iat.ro, cu _lh.e direi que 

pódB dirigir-se ao ministro da agricultw•a1 
porque nos conservamos no ministerio á espera 
de nossos successores, e, rmquanto ·, llos n§:o 
chegarem, não podemos abandonar o posto ; 
pnrtanto, ainrla somos ministros e ain,da estou. 
na p:1st::~. d:-1 agricultura p;]ra. servir ao nobre 
senador, não só no seu interesse particular~ 
como no qn-3 fôr de interesse puLlico ; e estou 
cBrto que o interesse particular do nobt•e sena
dor é sempre harmonico com o int-:resse pu
blico ••. 

O SR. CoRREiA~- A-gradeço a obseql!iosi
dade de V. Ex. Reso1·ve pan oulro,; seus ser
viços. Ató o nuLre s~nâdor pela Bahla o Sr. 
Danl:is já. fez agui a declarfl.ção, aliás honrosa, 
de que nlto solicitou favores de nenhum Jos 
ministros. 

O S.R. HENRIQUE n'AvrL..\. (ministro da agri
cultura)_:-Neru nun.ca m'o.s pediu. 

O Sa. DANTA.S :-Estou certo do que, si os 
pedis~e, V. Ex.. m'os faria, porque eu n!to soli
cita.ri(;l. ~enão !l que fosse justo. 

O SR. HENRIQUE n'AvrLA (m:nistro da agri
cul tm·a) :-Mas, Sr. presidente, d•Úxando de 
parle a jovialidade do nobre senador, e enca-
ran·lo a questão r1uo discutimos na altura em 
que a deve mos estudar, repito : esLou ~aJ.ideito, 
porque o nobr~ senador, uma ou outra. v(·z que 
se referiu 1\s minhas proposições, mo~trou nãa 
me ter ouvido, o ó ruais uma prova do•. que a 
minha voz não esta ainda no seu natural, pois 
que S. Ex. ouviu-me mal, entendeu mal as mi· 
nhas proposições, emprestc.u-me algumas que 
n1ío enunciei, e, Lendo d_e.fu.zer a.suot. peroração~ 
terminou com o ministro, havendo eome_ça_d._o 
com o ex~ministro. 

Foi !l nobre senador guom to1•nou difficil c má 
a situação do engenh01ro Calaça, c0llocando.-.o 
em posição criLLca, com as suas conclusões 
todas suas. 

Eu tinha-me esquecido, Sr. presidente, de 
rof,jrir~me áquf:,1Jes documentos dB que se ser
viu o nobre senador na primeira vez qne fallou 
sobre esta questão, e que ainda hoje tOl'UOU a 
lembrar, isto é, aos attesta los de pn:-sid,ntes _de 
pr .vincia, e prin(•ipalmente ao do presidente 
actual, o Sr. depub·,do Tav3.r12s, abonando a 
<JOnduct t e creditas do engenheiro Cala<;a.. O 
que eu tenho a dizer sobre esses documentos à 
muito poUr'o. 

Os I•residentes de provinch de f<'cto _e 
de direito não têm ingerencia, nem inspecç~o 
e .. lire_cçtto nas e_stradas de ferro get•aes: assim 
o estah_cl_ece_m _o_s contratos celeLr<J.das, sem 
excepção do um só, com as companhias exe
cutoras. nos qurws nenhuma aUriLuição ó con~ 
ferida ao~ pl'e!~identes das províncias, que nem 
soquer sorvem do intermediarias para a cor
raspou lenc•ia aessas estradas de ferro com o 
governo ge_r_al. E _em outros assumptos ge
racs a mesma cousa so dá. .Mas, cm Nfe
rP.n_cia ás _estradas dJ ferro, rstão ellastOra_das 
s.u;3.s Suncções .. 

Eu fui preSiâtmte de rriinlla pro1~neia, e ne
nhuma ingerencia e conhecimento official podia 
_tl3r nas suas e~tradas de ferro. As relações (lo 
engenheiroRc.hefu,.são toda.s directamente com _o 
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governo, e :aenhuma deCido ou deliberação 
póde tomar o preaid~nte a~~ provincia sobre 
essas estrad<Ls, e sOmente, como qu.1.1.qu8r 
outro cidarHio, pó,le elle ir examrn:lr o~ 
trabalhos de estr:1.das do ferro ; mas que Ihu 
incnm'ba ist<J 1 que i'•~ suite ist•) d J sem J,n-et"es 
e obrigações, não. Admira que o nobl.'e senador, 
que fui governo, desconheça isW, para. vir dizer 
aqui que um presidente de provinda, na qua..:; 
lidad~ de pt'irueira autoridade dálla, de\'e saher 
de Lu lo t1 ue se passa na m~sma provinda. ; 
no enlrotmto, bem sabe S. Ex, qur, a repartição 
de fazenda. tem sun. superintendeacia o direcção 
no thesouro, c só para fazor seguir a corres
f!Ond·~ncia. necessit ~ ter como intermediaria· o 
presidente da provi nd.'l. .

0 

As administrações das estradas de fel"L'o e os 
seus engenhc;iros fl.scaes, nem dess!l inter
mediaria necesSit1m para sua corr11spondenda., 
que remett·)m dir.)cta.mente, e a receb')m taro
bem J.irectamento.. 

Os presidentes de provinda, repito, não têm 
nada que ver com as estl'adas de f<drl'J, salvo 
em um caso d') conilicto, em que perigue a 
ordem publica, ~ sejrLm necessarias ordens ur
gentes, então sim, podr•m ellos intervir e dar 
0rdons nas estradn.s do ferro, sujeitando tu lo ao 
govern 1 gerat 

O SJil. CoRREU :-0 que dis.s) aqui o nobl.'e 
ministro do imperio r1un.ndo se tratou .lo en
genheiro-chefe da cs~t·adn. de ferro Je Baturit~ ~ 

O SR. HENRIQUE n'A.VILA (min."stro da agri
cultura) :-Sem r.luvida essa fui uma quest!to 
imprevista, e das que .figurei. 

O nobre senador contesta o facto que estou 
allegan·lo 1 Admira., porque é geralmente co
nhecida essa lacuna que so da em nossa orga .. 
nização a iministrativa. 

O presidente ó delegado do governo geral, ao 
mesmo tempo qu11 é primeir::l. autot•idade J:a pro
Tincia; mas ha assumptoa geraas que nlio estã? 
na sua. competencia, nem d~baixo da sua ins
pecçlll> o direcção. 

Eis o fa.cto :-~anccionaio pelos decretos que 
têm approvado os contratos da.s emprezas de 
estrJodas de ferro. 

O Sa. CoRR.E~A:-Faç_a favor de citar a lei 
que diz isto. 

O Sa. H.mNruQ.u:m n'AviL!. (ministr·o da ag;·i
culttka):-Slto ess:as docretos todos que servem 
dG orga.niza.ça:o das estr:J.das d~ ferro, é a nossa 
propri:'l. org::mizo.ç:lo administrativa, que faz do 
presidente uma dualidadq impo"lsivel. 

Assim pai~. Am relação ás estradas de ferro 
n.a.dã têm os presidrmtt}s de provinda. que ver, 
nem quanb ao seu traçado, nem quanto á sua 
eonstrucção e trafego, nem qu::mto à sua pre
atação de cont ts, nem quanto á sua vida ocono~ 
mica e administrativa. 

O Sa. PANTAs:-A 'Pratica é má, mas ó a que 
existe : o presiden~o e inteiramente ex.cluido de 
qualquer intervençlto. 

O Sa. VrRIA.To DEI MEommos:-Quanto a.o ro
gimen interrio, á. emc.ução de obras. 

0 S~. lfEN~~QUE n'A·~~~~~(~~~;~~~~ d~ ~g~i- . ~ 
Ct{ltura):-Pois bem, senhor.!s, qnando os pro~ 
sidentos Je prvvincia nada têm que vor com as 
estrr~.da9 J.B ferro, ·1uando ('lias não fazem parta 
da.s funcções do seu cargo, como podem ser qua
lifi.ca..Jos e.<Jses attesta.úos passados pelos diver
sos pr•3sidente~ que se têm euccedido na pro
vincia das Alagóas, abon:i~oudo a. conducta o era
ditos ,Jo cngenh-•ira Cala.ça 1 

São attestados meramente graciosos, porque 
os presid0ntos n:to podem pa~sn.r essas atte.sta.
ções em razão do seu officio ou cargo ... 

O Sa. CouR.Eu.:- Então cm razão de que é~ 
O Sa. HENRIQUE n'AVILA (m.inistra da agri .. 

cultura):- E;;se serviço da~ estraJas de ferro 
não está a cargo J.elles. Logo, rq~~ito, são seus. 
attestaJ.os meramente graciosos. 

O Sa.. CoRREIA:- Esstls presid}nhHl que 
apreciem a declaração ·le V. Ex. 

O Sa. H!!:NRIQUE o'Avrll (ministro da. agri
cultura);- Sem duvidct. Si o engenh~Jiro não 
se entendia. com elles para cousa alguma, mas 
dirigia-se directamente ao governo, como po
J.eriam elbs L1.Uestal.' sobre act•J:> que não co
nhed:un, que não \'aderiam aprBci'lr como au
tori lade, mas simp ef3mente como cLladãos 1 

o:sa. CORREI·\.:- Como autorlda.dea .. 
O Sa. HENRIQUE n'AYILA.(ministt'O da agri

cultura):- Como autorLla·l':S nada t:nham 
que ver com esses actos, que não lhes são com
municados. 

O Sa; CoaRErA. :-O presid~nte pód·~ ou não 
pôde su;;pender o engenheiro fiscal 'l 

O Sa. HENRIQUE o' A VILA (minJstro da agri~ 
cJJ,ltura) : - J:i vê o senado que esse castello 
formado por m~u nobre collega com essas 
attest:l.ções, ó um castello de cartas de jogar, 
que LJ.Ualqner ct•iança com um piparote atira 
pelos ares. 

O nobro senador confundiu as datas, os fa..o 
c tos, foz uma confusão de tud.o, e, na meio dess~J 
cahos, creação sua, exclamou :-o nohrr) minis .. 
tro da agricultura deveria ser maiS respeita.Jor 
do zelo, da honestidade, e não sei do que dos 

· funcciouarios publicas. 
QLtem não zelou a honra desse engenheiro, 

quem aqui disse delle alguma cousa offensiva, 
foi o nobre senador pelo1 Paraná., que tirou de 
minhrt.s palavrfts uma c.on.clusão que nito estava 
nellas. 

E vou explicar-me ; este ó o primeiro ponto 
de minha contestação. 

Corno disse, qu::t.ndo retirei esse engenheiro 
da estrada de Maceió a Imperatriz e o removi 
pa.ra o pl"olongamonto da est.l'ad.a. de ferro da. 
Bahia, formava <Wlle juizo muito elevado ; aa 
informações quo tinha a seu re;:;peito ~"'ram de 
qu..e elle ora ctm engenheiro muito zeloso, muito 
intelligr:mte, muito capaz; e, por isso mesmot 
enteuJendo que era conveniente ao S8rviço pu... -4 
hlico tiral~o daquella estradJ.,resolvi aproveitar · 
as suas habilitações em outra estrada. mais im.~ 
portante. Foi o que declarei; accrescen.tando 
depois que, em vista. do seu procedimento ulte.-. 
rior, depois do escripto por elle !JUblicado, vol-
tando eu ao estudo du. questão, vi então que 
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elle tinha ap~go de mais n. estrada. do ferro de 
Alagóas, e, procurandl} :1 razão desso apego, 
verifi rue i o .fu.cto, qur"'\ não foi con t stado pelo 
nobre S"nador, e ~er C'Si:l9 engenheiro proprie
tario naqu01la linha, quê f'He queria fazGr pre~ 
'Y'alecer pelo Taboleirodu Pintu. 

O Sa. JoA.o ALFR~Do : - Eslá provado isso V 
O Sa. ilENRIQUE n'AvtL.~ (m:nistro da agri

cultura):- O p!'Oprio engenheiro Cahça ron
fessou esse facto em ouLro escripto •1ue ma,n
dou public::~.r. 

Pois bem; em refat•enci l a isto disse o riõUie 
senador-fLUe ton,!o o governo approvn.do os es
tudos dolerminou, no decr0to de appNVRÇão, 
que ficass0 a companhia obriga..Ja a fazer o o!f. 
tudo daquollu. variant0, pelo Tabuleiro do Pinto, 
e então em tom de chacota ..• 

O ~u.. CoanmA:- Eu, não; não gosto desse 
estylo. 

O SR. HENRIQUE n'Avu.A (m/nistt·o da agri
cultura) ... disse o nobre senador_: o Sr. 
Buar 1ue de Macedo, f!UO e_r3; realmente ma~s 
competente que o nobre m1mstro em c1uestõe~ 
de engenh.•na, obrigou <t companhia a ffl.zot· 
Os estudo.-:; de~:~sa variante, Maa, meus senhores, 
o minis·ro e~tá na côrL·3, recebe info1'1Uaçõ2s 
que lhe fornecem das provincias os ongo
nheirug; o Sr. CaL1ça foi que u d.t pt·ovincia 
forneceu ao ministro essas infornwçõo.; o mi
nistro não conhecia, como o Sr. Cabça, o t"r
reno; o Sr. Calaça ê quo illudiu o governo, e 
elle é que é o rosponsflvel pelo nrro do mi
nistro, porq_ue é um erro essa prden li lava
riante. 

' 0 Sit. BARROS BARRETO di um aparte. 

O SR. liENRIQUE o'AVIL.-1.. (ministro da ar;ri
cultura) :-0 governo ne-.,.se aviso que aqUL H, 
apprOYOll O Dr"Oc:edimento da companhia; r• si 
o governo approvou o pro<'-cdimrmto rla compa
nhia Ü porqu" não fr.H caso .,essa variant •, fez 
verificar que não era vai'ianta, por t•r 53 kilo
metroa, quando a linh:t prineip:tl tinha. 88. O 
fali cido Bua.rquc de MaceJo foi l·vaJo por fal
sas informações que lhe Ueram. E o que fBJ.. o 81•. 
Buart1Ue d•l Macedo 1 

Ap-.nas obrigou a companhia a fazer aquelle 
estudo, não determinou mais na.·Ja, c a compa
nhia cumpriu csea obrigaçã:o. 

Referlnlo estes facLos,Jhse ou ne's'i oCcasiAo 
que não estava h d.dlita.Jo para formar mau 
juizo sobro a honestidade do cngenheü·o Ca-
1a.ça; que apr>nn.s referira o facto, parn. dar a 
razão do ap~·go que clle mostt•ava áqur<lla es
trad ~das Alagôts,e para rlemonstrat· que nesge 
íacto está. a razlto da paL;ão hostil, que 1·lle 
manifestou desde logo contra a companhia.. 
Desde a sua primeira. carta official, fet. o en
g-enheiro Ca.laça ver á companhia quo aqndle 
traçn.do ou variante podo Tu.huleiro do Pinü1 era 
magnifico; e tal ora o séu enthus·asmo, que 
Conside:ou-~" muito hot1rado P?r acomp •n~ar 
a supermtcn enle. Ja companhia ao Tu.bole1ro 
do Pmto, db;endo sempre :- faç:.'l. os estud 18, 
is_to é d.J muita importanda, o sempre solici· 
tando 01. approvação da companhia pára esta sua 
dpini«o. 

Não tendo, -porém, a companhia aceedido a 
essa'l solicitar;õcs e, pelo contrario, teu lo decPa
rado ao govertntl que atluella variante não era 
um·l variante, mas urna mudl:l.nça 11uasi radi
c:d do trar:adu Ja linha approvrl.la; e tendo. o 
governo aceitado a opinião da companltia, dcsJe 
entà'J o engenheiro Cala,·a abriu guerra a 
esta. . 

Eis aqui o c1ue eu diss~, e nisto não vai a 
deeltl'ação de que o eng·•nheiro Calaça ó dé's
honcsto. Si o nobre senador tefu vontade de 
levar a <lU ~stão por esto lado, faça-o. Eu não 
di-.se que o engenheiro Calaça et•a Jeshonesto, 
q ne fó1·a levado pelo Uiteres~e particular de 
aproveitat· te"rrus, etc. ; ist0 é conclusão que 
pertence ao nobi'!} senador, e pela qual ó só 
cll • responsavel. 

O SR. CoRREIA:- Qual é a sua ·1 
O Sa. A viLA (núnist, o da agricttltwt"a) : 

E' que o gororno, que cono;idera o logat• de 
engenhe~ro fisc<J.l como commissão d'l confiança, 
estava no pleno dire to, cm vista de·te e outros 
facto-., de dizr)t' ao engenheiro Cahl.ça :- Não 
preciso m·ds de seus serviços. 

O noUre s ·nadar, '-:Luanda vier para o minis
terio, empregue-o, rr:as este mini~tro, qu3 está 
à espera rle seu succcssor, mas que ainda ftlla 
como ministro, declaJ'a que não pó le cmpr~gar 
o Sr. Calaça, porque não o acha digno d·:: occupar 
emprego publ co, não só pelo procedimento 
que teve em Ala,;Uas, como Lambem pda decla
ração que fez no escripto qu.~ pnblicou, rene
gando a sua patria. 

O SR. CORREIA :- Não h:l Lal. 
0 Sa. HENRIQUE n'AvrLA (m. "nist,·o da agri

cul. um) : -lJecb.rou que se envergonhava do 
ter mscido no Brazil; e um homem que tem 
Vl'rgonha de ter nascido no Brazil, não póle 
ser em;.regad; publiPo aqui, e por sua dignidade 
elte proprio d•wera ter sido o primeiro a pedir" 
a sua demissão. 

O SR. FERNANDES DA Cu~H.A. : - Isto ó um 
protG.oto contra cousas que nos envergonham; 
não é rel'l.8gar a patria. 

O SR. HEKRIQUE n'AviLA (ministro da agri
Cilltura) : -Declarar que t.Jm vergonha de 
havdr nascido no Brazil não O renegar a pa
tría 1 (lia diversos apart;!.s.) 

Isso é um abu ·O da lingu:::r.gem que não 
admitto. POde o nobre senador dar a interpre
tar;ão que quizor n.o dit0 do engenheiro C tlaça, 
mas fique certo de que todus o~ que lerem 
es~e trecho do <ortigo por elle pnblicado hão do 
pensar. como eu, qu' ell•-:J não é Jigno de oc
cupar emprr~go publico no Brn.zil. 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA dá U!ll aparte. 

O SR. HENRIQUE n'AvrLA (ministro da ~gri
cultura): -E' sua interpn•ta~~ão, ruas o no
bro senador é quem ha de dal-a. · 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA.: -Essa phrase 
não 'r"1 b<>stante para se condemnar o enge
nheiro; pollia ser censurado. 

O SR. CoRD.EIA dá um aparte. 

O Su. HENRIQUE n'AviLA (m:nistro da agri
cultura) :-Depois de. usar das precauções· e 
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recursos oratoric.s, de que l:!io profusamr>nto 
dispõe tJemp1·e o nobre sr:n.:tdor p lo Paraná, 
depois de ch.-tcot•)ar á s~ vontad8 fa:Z••ndo um 
jogo physionomico admira.VI'l, e que muito rne 
admirou ; depo s do tudo isto, porguubu-rue 
com aquella emphase de que ó capaz: -p.(\r qui) 
Dlto respommb li -ou o engenheiro Culaç~:c._? Por~ 
que não ou-viu o pr;•sident~ da provincia e por
que ntb deci liu e~~a questão imme liatamcnte? 
Pois "e recebeu os papei<~ 1'\ffi Fel'ilréro, por 
que demorastes a Jecisão para vintl3 e tantos 
de M&rço ? 

Vê-se em tudo isto só vonta lo de me accusar 
por p:trte do nohre senador. A mim, fraco 
duas vezea, fraco por natur.·t:~ e fraco p·•r
que a minha aut•Jri lado está ruqito desmere
cida, po s •JU" o m-..u successor nã.o está lon:!"o; 
quem seja elle ó o quo não pos~o dizer ao nobre 
senador ; a estrada està franca c muitos por 
ella poJem Li':Jmitar. 

Respondo às inl(}rrogaçlles do nobre a·_,nador 
pelo anguinto modo : 

Não reaponsabilisei o engenh"Ü'o Calaça, por~ 
que não havia razrio pm•1 isso; a minha porta
ria .e demÜ:!SilO dizia apena-.·:-0 engenheiro 
Cala.ça não cumprehendeu bem os seus deveres 
de fisc.d, desnaturou as suas o!Jrigaçõcs, op
pondo obstaculos á. companhia, om vez .. e a au
xiliar a cumprir as s.uas oLrig-a~ões. » 

O Sa. CortREU :-Isto ú voltar l!.tr:.\s. 
O SR. IIExniQUE n'A \'ILA (m'nlstt·o du. 

avricultura) :- Qua.nlo comecei o pl'irneiro 
d1scur.so, cu disso que OH eng(mheiro3 fiseaes 
não têm lei q11n detormine n;; suas obrigações 
deu~ m • o ?Ompldo, e q11e por isso, a9-u llo 
que o convomcnle em uma estt·ad.~, nllo e per
mittido cm outL•u.. Portanto, o ministt·o ni'l.o 
polia proC".essar o fiscal p 1r fdtas quo não es
tavam ·ictiui!us o cl.tssificadas, porém podia, 
tiral~o rh commissáo que mal 'lGsempAnhuu, 
per .endo assim a confiança do ministro. E as~ 
sim o impossibilitava de oppor tropnçu.~ 1i mar
cha d<1 companhia que fiscali.sa.v•L 

Acre _i to qu~ o cngcnh ·iro fo:->so arrasta.Jo 
por f'X•·essivo zelo a constituir-se cm inc-ori:tpii
tihilid de com a fiscttlisação, ruas, nem por is~o 
eu catavn. menos obrigado de o.í'astul-o .a fisca
lisaçdo do. e.-;Lrada, porque aquellr~ ex.ce.:=sivo 
zelo, aqu·'lla paixão d} que cllo se aehava 
pos uirlo, lhe ftzia ver as cousas por tJ.m prisma 
fa.lso, tit·ava-lhe a ~alm1t nccessaria para pro
ee.1cr com p1•udeneia e reflexão. 
.. A _paio;;:ão ó sempre viol0ntu, o V. Ex. sabe 
que meRmo a'> m·âs nobro:; paixões são susce· 
p~iveis de excesso'> deplora veis. 

Por conseguint(', em':ora nenhum crime se 
pudesse arguir contra o engenheiro Calaçil., 
desde que a. sua p.'l.ixf(o, o seu zelo excessivo 
pr•·judicuva aos inb.Jrus~·-'s da companhia. o do 
Estado, pergunto eu, o ministro da agricultura, 
que JispõG de ongcnheiros tão hv.Ueis c aptOs 
como o Sr. Calaça, não podia, não devia mesmo 
mandai-o substi.tuir por butro, •tue bem com
proh'3n lesse e r.lesemponhasse as suas funcções? 
CértJ.ment~_._ 

O Sn. CORREIA:-Tsao podr,ria jUStificar a 
remoção. 

O Sn. HENRIQ.üE o'AvlLA (1;1JuistJ'O ãa agri
ctrUw·a.):-E' verdadG; masd,pois do a.rtigo 
puUlicEtdo pelo engenheiro, o nobre senaJor 
não é de opinião que eu chamass'J a cont ts um 
omprogado. que vinha pela. irupronsa insuHo.r 
o ministro, e toJ.as aquellas pol'!"oas que bem 
lhe aprouvo om termos os mais desresp'3iLosos 
e insolcnt ·s? Pensa o nobre senador que eu o 
devia aüimar,· 1ue o chamasse e lhe disse::;:se, que 
havia proeedido muito bem, consentido que elle 
continuasse a exercitar uma comn}.issão do meu 
minist9-rio 1 

O Sa. CoRREIA :-Nã:o estou lhe dizendo iss.o. 
O Sn. liENRIQ_UJll o'AVlLA (m w"stro da ag't"i~ 

cultura):-0 nobre senador ha de ser governo 
algum dia, cu desejo vel-o no sa posição para 
a qual tem tão legitimas titulas, o então o no
brn senador deve dar o e-xemplo. Eu lhe pe'r
guntarei larn!Jeru:-l'IDI' qu·~ proc,'dr-->st.es assim~ 

Senhora~, e ,te empregado, alêru de não cum~ 
prir os s'3us deveres, faltou :1 verdade no s"3u 
escripto, e ainda mais, injuriou e c 1lumniou; 
e o ministro que tem d ante cio si um emprc
gfl.do nesta'! condições,que,altám .isto, t··m a ou
sadia. de declarar nesta terra que tem Y•"rgonha 
d•l luve;• nascido nella, podi t con..;erval-o no 
!'mprego? Não ; mil d"missõcs de qu" eu rlis
PIIZGS e to las lh~ tct·ia dado, por,)UO é indignO 
de occupar um car~'o publico no Bra.zll a·:juelle 
que faz semeHta1.te declaração. E além disso 
ess, en~enhuiro não dou prova de digni,lade, 
pois qu0-,depois de te1• feito essa decla.ração, de
vera set· o primeiro a pedir a sua demiss:Io ; 
mas r•lle queria continuar como empregado pu
blico, calumniando o pah quo lh·~ pagava o 
>>alaria. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA :-Então foi de
mittido por cctusa do artigo e não por motivo 
do serviço publiC".o. 

O SR. HENRIQUE n'.~\'ILA (rnlnistro da agri~ 
ctdtHi"a): --E pelos af'tos de p·~r;:~~=-gnição que 
elle praticou contra a companhia e que eu de
monstrei. 

0 Sa. VIRIATO DE MEDEIROS :-Não siio al~ 
legados. 

O SR. HJ.WRIQUE o'AviLA (ministro da ci!Jt•i:. 
cultura) :-Agradeço ao noLrc senador ter-me 
lembrado mais uma aUegaçã.o do nobre senador 
pel1l Par.1ná. 

Foi tun outro rontn l 1ue caur;on sorpresa ao 
nobre scma .or p0-lo Paraná. Dts~f:l elle que eu 
li a repr'sentaçào da companhia, e não exhibi 
m:1.is documento al.;-un1 ; mD,S ass!m não é, pois. 
que ma referia a resreito de cada fado ás car~as 
officiaes do engenheiro Calaça, q ne a'lui estão, 
que nito sou obrigado a ler, was apenas a diz-er 
o qu.J deUas consta, oífereccndo-as ao nobre se
nador. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS :-E' melhor 
mandai-a~ pu.Jicar. 

O SR. HEKRIQU:O: o'Anu. (minist1'0 da ag;•i
cultw·a) :-Si o nobre senador quizer, pôde 
pedir ao senado a publica~·ão d ·lias. 

Eu não po<>so encher o jornal official com a. 
pnblicar;.ão de c::tr~as officiae>, só para apro-
veitar dollD.s u.m ou outro trecho. · 
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Q Sn. JoÃo ALFREDO :;_Mas póde pedir que 
s~ pu1Jli(1ue e n.::lo exigir qtle se peça cer-
tidão. 

O SR. H'ENR(Qu:m n'Avrw. (miniStro ela agr~ 
cultura) :-Escapou-mi} esta pbrase, do que 
poço desculpa~ mas plwase que não offende o 
melinJrc doe; nolJres sen~dores. 

0 Sn. FERNANDES D.\ CtrNHA :--' 0 enge
nheiro communica-se- por offido com o super.
intendOnte ; fli é carb p::t.rti·.mlar, não ha o 
direito de pnLlicl.l-a. 

O Sa. HENlliQ.UI!l n'AVILA (ministro ela agri
cultura) :-8ão cartas offi.ciacs. 

O Sa .. F.:o:HNANDES DA CUNHA: -Si G corres
pondencia official, si serve para corpo do deli c to, 
pa.ra. documento de inst1•ucção de proc~sso, 
deve ter publicidade. 

o- Sn. TIE~RIQUE n' A viLA (ministro· áa agri-
cultura) : - Sem duvidã., m:mdo public8.r das 
cartas officiaos a parte de que me· servi ; não· 

·posso pnblicar todas, porque reforem-M a outros 
muitos assuroptos. 

0 Sa. FERNANDES DA CUNHA.'- D·:·sto modo 
toJos po1ll"\m ser conderonados, isto é, sem ser 
ouvidos, e disto tenho medv nosLG Imperio de 
Sant:J. Cruz. 

O SR. HENlUQUE n'AvrL.\ (rrtinJs·tro- da a[j"'r'i
cultura):-Qual foi a condemnaçlto que proferi~ 
Pois, para afastar ou demittir um emp-reçado 
de confiança., de que r.lecahiu, tem o mimstro 
necessidalo de mandar ouvir· o· empr-egado 1 
Não·lh·J bi:l.stam seu" actos 7 E não é todo elle 
do arbítrio exclusivo do ministro 7 

Só póde chamar a isto condemnar sem 
ouvir, quem quer a tolo o transe accusar. 

0 SR. FERNANDES D.\. CUNHA~-- Tem o direito 
de demittir, mas n!to tem o direito de infamar ; 
e si infama, t•·m o direito de juslific.D.r-se. 

O SR. IIENRIQ.UE n'AviLA (ministr•o da agri
c-ultw·a):- Não infamoi, e não IJOÍ porque oiJ 
nobres senadores voltam a cada instante a este 
chavão. R<:> pito qnc não infamei a ninguem, 
apresrmtei os factos e aqui estão os documentos 
todos; são cartas officia.os, ntto são partícula· 
res ; Rllo documento;! fornecidos pelO proprio 
engenheiro Calaça.. E' a demonstração de seus 
actos, feita por nlle mesmo. · 

O SR. ConnEu:- O Sr. Padua Fleury tove 
conhecimento dess:~s cartas 1 

O SR. HENRIQUE n'AVILA (ministro da agri
cultura) : ~E' cot•respondonda Ll"ocada entra 
o engenheiro e a empre?m •. 

(} Sn. FERN.A.Nnl!fs DA CuNIIA : - Que o· 
noóre ministro puniR<:Je um engenheiro que 0ra 
fiscal do governo por uma queixa da cOm:(la.
nhia, som ouvir a esse engenheiro, isto é odlfi:. 
eante em fiscalisaç1to de dinheiros publicas. 

O SR. HENRIQUE n'AVILA (ministro da agrf
cultura) : - A companhia tem m:u contrato 
C'Om o governo .. r 

O S:a. _F:mRNA.ND:ms DA CuNHA: - E~ parte 
fnteressada. 
. O Sa. H.ENRIQUE D' A viLA.. (rainístro da agri
cultura) ••• tem direítos, assím. como tem 

obrigaçõ~s ; reclamou juntando a<> cartas 
officiaea do engenheiro fiscal ; -era meu deyer 
conhecer da. questão, tornandO por base a recla
mação do superintendente da companhia; assim 
o fiz, e assim hão de fazer Lodos o~ ministroa,_ 
inclusive o nobre senador quando o für. 

O SR. FERNANDES nA. CuNHA: -Os fàctos 
carecem de instrucção e de provas. 

O Sa. HENRIQUE o'AVILA (ministro daagri
cultura):-As provas estão aqui. 

, O S:a. FERNANDES DA CUKHA.:-E' uma queixa 
do :ltiperinteUtlente a respeíto de fac~u~ do fis~ 
cal e esses fc:tdoa precisavam ser verific~dos. 

O Sn. HENRIQUE D'AvrLA (m.:n.:stro daagri
CHltura) :-Tenho aqui a provJ. dos fact.os. 

0 SR. FERNANDES o·A. CUNllA. :-Condemnou 
sem provas e S'l-m audienciã da outra parte. 

0 SR. HENRIQUE D'AVILA: (ministro da agri;. 
culttn .. a) :-ContinUa o nobre senador a illBis
tir pela necessidade de um processo ! Eu não 
tinha necessidade do fazer processo, apenas 
usei de uma attribuição de que o governo póde 
usar, indRpend~nte de pr.1ceaso. 

O governo pód) susprnder ou demittir os 
empregados de confi mçn. sem declar•a:ção dos 
motivos i e os nobres senadores querem que, no 
caso de que 813 trata., houvesse um processo ju
diciaria com provas plenas, p'lra jnstifi.ear o 
acto do minlstt•o, quando est·~ mostra as ra
zõe::J que teve para não depositar mais confiança. 
no empregado. 

O Sa. FERNANDES DA CUNHA : -V. Ex.,_ 
vendo que não tem defesa, recorre ao supremo 
arbitrio. 

o· SR. HENRIQUE D'A'VILA (m:n.:stro da 
agrícultura):'--SuprRmo· a-rbitrio ! I 

O Sa.FERNAND.ES DA CUNIIA:-Tinha o podar,
tinha a faculdad,-, ; mas usou della com justi
ça, com discrição 7 N inguom contest.a a V. Ex. o 
podor, contesta--se o uso legitimo. 

O S:a. HENRIQUE D'AviLA (ministro da agri .... 
cultura):-Depois dos factos r1ue lenho allega,.. 
Uo, estou convencido J.,~ que meu acto est:i com .. 
pletamente justificado, a despeito <las opiniões
muito autorí.zadas dos nobres senadores. Eu 
tinha o dever de retírar daquella estrada o en
go)uhciro Calaça e Jemittil-o. Assiro o fiz, com 
plono direito e justíça. 

Mas disM o nobre seno. ior pelo Paraná : 
< Porque levaste" dous m~zes a proceder 1 »l 
Certamen ta o nobre· senador não pó la accusal"· 
o ministro da agricultura por ter •lemorado o 
esturio aa questão. 

O SR._ Coruuu.A:-Não foi ísto o que eu disse;. 
foi que V. Ex., depois de I ovar dous mozea a 
formar um juízo, te\·e da reformai-o. dab.iha.. 
dias. 

O Sn. HENRIQUE" D'AVILA (ministro da agri
cultura):- Diz o nobre senador que· !ovei dous. 
mezes a e"tudar a que!!ltão e, depois de ded-
dil-a, rrtformei men acto. em poucos dias~ par& 
demittír o funccionario, e por conseguinte o fiz. 
precipitadamente. Eu já tinha est~dado a que.s-
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tão c>, q,uitndo obrigado a estudai-a de novo pelo 
·pro:crd1mento do ongenhel~o Cala.ça, nllo proci· 
.sava de tanto tempo para ter della pi,. no conhe
cimento. Pensei que o nobre senador me ac
cusava por t,..r Invado mui h> tewpo no estudo 
da qu~stão. Depois do removido, cllo não prati
co.u nenhum acto senão o do escripto. 

O Sa. CoRII.Eu:- A cs<;;o escrípto não ·raz re
f,.m~ncia a portaria de d·:miaaão.' 

O Sa. HENRIQUE n'.A.viLA ,(11#nistro da allr1:. 
cuHui·a) :- QuanJ.o dei o_ primeiro despaCho, 
não tinLa ainda presGnte o que conslava na 
secret.aria a respello Jesse fiscal, não tinha 'lido 
suas cartas officiaes todas, e por isso dei á re
·presentação do superint,•ndonte da companhia o 
,devido poso,considerando que o fiscal só eniba· 
r-aça vã a marcha da compfl.lihia, mas não tinha 
procedido rlo modo q uo provo"MSe uma m~dida 
de rigor. Quandq, porém. Dilo publicou esse 
escripto, entiio cu, estudando melhor os do· 
cumentos que ttnha. em mão, comprPhendi gue 
não devr'ra ser só removido, mas demittiJo, 
porque tinha cumprido mal suas obrigações de 

·fulcal, com paixão condernnavel, o cap:~.z de fa
-zei-o U.ecahir da confiança, 

o-sa. CoRREIA:- Mui~o mal andavam os 
negocias si V. Ex. julgava todos peln. mesma. 
fórma.. · 

O SR. HENRIQUE o'Anr.A (min·'sti'O da agri
-cultura) : -E' a opinião do nobru senador, 
que tomou o papel de meu accusildor. 

O Sa. F.ttnNANDES o,\. CuNn.\.:- A-wli alte· 
rampartam. 

O Sa. Coruun.L- Este ó que é o principio. 
O Sa. II::m~IUQUE n'AviLA (1ninistro da agri

cultura): -Sr. presiãente, cu não offendi a 
honra do engeuhe1ro Calaça; apenas domomt.roi 
que nl'io era digno do confiança para car_go 
algum publico. 

Não tenho ainda. provM pa.-ra acreditar quD 
elle seja deshon<~sto ; apenas o consilerei um 
homem apah:onado, quo não comyrrehtmdia. 
bem seus d vere l J.e fiscal, perseguindo e pre
ju -Iicantlo interes~es que Jev:a proteger e 
acautelar ! · _ 

E que além disso, r'm ref,•rencia ao ministro,
eomo elle procedeu, tJ:o bcmevol~~mente, ati
·rou-lho injurbs o o ealumniou. 

·E pa.t"<t complemnnto da obra docb.rou que 
se envergonhava de teL' nascido no Brazil! 

Eu não podia conservai-o om emprego algum, 
tinha necessidade de demiLLil-o. 

Com es~as razõe~ julgo ter justificado meu 
acto, e fique certo.o. nobre senador que todos· 
podom accu<::a.r o ministro da agricultura, mas 
não os funcciono.ri!óls qüo ·serviram debaixo de 
suas ordens, porque fo1 o seu granle esforço 
guardar para com elles a melhor justiça. 
· Ningucm zela mais a: honra do funccionario 
publico do que eu, porJU6 sono primeiro a rc
conhocer quo um miri1stro póél11 f.Hwr granâes 
serviços ao paiz, mas os s.ous lcgitimos e natu~ 
raes aniliares hão de ter sempre uma._grande 
parto na gloria qne desses serv1ços lhe vier. 

O .ministro que Qe:.autoJ·ar o emprtõgado pn
blico, dasautora-sa a si meBI!lO, -porque o prin-

dpio da autorida .. }P. sofft••J com funccion:trios 
pn hlicos desprestigiados. 

Ora, si penF.o por este modo, não po-lia pre
tenlll"lr desprr,sligiar fnnccionarios puhlicos, e 
sómronte o m~~u intuito foi acautelar os interesses 
publicos e partic11lares prf:!fudkallos pelo pro
cedimento do engenheiro Calaça. 

O Sn. CoRREIA:- V. Ex. como concilia estas 
doutrina:;; com o s0•1 aviso de 2 _de Abt:il1 

o' sr. Ribeiro da Luz ~-Sr. 
presidente, prestei toda a attenção ao discurso 
d(l Sr .. ministro da agricultura, assim como 
ao do illustre sonador pelo Paranà, e, destes 
discursos, infiro c!uo, nesta questão, ha dous fa
_ctos capitaes: pr1meirq, a demissão do um en
genheiro, em virtude de aceusação da compa
nhia fiscalisada ror elle, e sem que fosse ou.vi~ 
do o mesmo engenheiro e o presidente da 
provincia; S"gundo, uma demissão motivada, e 
que sem duvida offendeu 03 ci'ediLos do en
genheiro, quer como profissional, quer ~orno 
homem. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS:- Sem duvida. 
O SR. RIBEIRO DA Luz:- Devo lavrnr um 

protesto para que o procRdimento do honrado 
ministro não sirva de preceDente p[l,ra out!'os 
ministros. (Apo1'ados.) 

Não conheço o engenheiro Cahça. o sou in~ 
toir:1ment'} estranho aos negocias da provincia 
das Alagóas ..• 

O Sn. _CoRRErA :-.Eu Lambem não .c.ouh_eço 
o -engenheiro Calaça. 

O Sn. Rmremo DA Luz ... porqu~ resido 
em uma provincia do Sul. Entro nesh questão 
por amor do.'! principias. 

O superintenJente da. companhia fez accu .. 
saçõcs muito grave'!, disse o nobre ministro, 
ao engenheiro fiscal, isto é, ao representante 
do governo imperial pBrante a mesma compa
nhia. O nobro ministro da agricultura, cm 
cousequoucia destas aceusações, umas_constan
tea de ollidos e outro.iS de cartas particulares 
do refL'rido superintendente,enteudeu que devia 
remover o engenheiro fiscal, do cargo que des
empanhava. naquella corop:mhia, para um outr_o, 
na estrad:~ da ferro da Bahia. 

Ora, para que fosse curia1 o pi"ocedimonto do 
nobre ministro, tendo em s.eu poder taes accuaa.
ções, era preciso _que, antes de qualquer provi
denci'l, mandass~ ouvir o engenheiro ... .,. 

O Sa. VIRIATO DE MEDEIRos : - Isto não 
p6de soffrer contestação. 

O Sa. RIBEIRO DA Luz:--. .-. porque não po
dia prescindir da au,Uencia do qu-ern havia me
recido, CDm a sua nomeação, prova de confiança 
do governo impodal, e que e{'.l na provinda 
dus alagôas, para com a companhia, o seu re
prf'sentante. 

O Sn. CORREI.-\. :-E que tinha recebido mui
tas outras.nomC\ações do governo. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Quando não gni.zes
se o nobre ministro ouvir o _engenheiro fiscal, 
deveria pedir informações ao presidente da 
provincia, já por ser delegado d11 governo 'im ... 
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perial, j:\ p()fqne, flStan,lo alli, podia prestai- a 
S. Ex. escla1'ecimentos completos. -

Pondero, alôm lis;;;o, que :1. estrada de fet•ro 
d;.'lJJ Alagôas Ei provincial, nos lermos da loi 
da.1873. E' Uas que têm garantia le juros le 
5o/o pelo cofre provincial, nfiançados polo go
verno imperial, e mais 2 °/o concodi,tos por 
cst•J. 

O Sa. IhNRTQUn: n'Av1LA (min.lst1·o da a{JY'i
cultura) :-Não, senhor; aqui está o J.e(:~reto; 
a estra .a é geral. 

O Su. RrsErao n.'l. Luz :-Perdoo-me o nobre 
ministro ; supponho que nenhuma cstt>ada de 
fet·ro póde s0r autoriz1da pt:!lo governo geral 
sem I.~i da ass'JmLléa geral q_ue lhe permitla 
mandat• f:.Lzül-a. Esta de quo se trab fui doer·
tada por uma lei provincml, com gar-anLh J.e 
juros de 5°/o i o o governo n:!o fe:t mais lo que, 
usando dj, aut.orisação da loi tlo 1873, afiançar 
os 5 ofo e d:ir mais 2 °/o, como já. disso. 

Port:J.nto, <JSI.a. estrada de C•rro não é geral. 
O Sa. IT.lll:-rRIQ.UE o'AYrL.\ (m 'nistro da agri

cultura) :-Vej:t a data. do decreto. 
O Sn. Jo:to ALFRI!:r>O :-E' d11s estl•adus.da 

lei do 1873. 
O Sn. HENRIQUE n'Avn,.\. (ministro da agri~ 

cultura) ~-Foi o governo geral quem foz a 
concessão. 

0 ~It. CORREIA :-Em yirtude da lei de 1873. 
(H a outi'OS apaí·tes.) 
O Su. RmEmo DA Luz :-Não ouviu o nobro 

roini•tro o d6legado do governo ilnporial, na 
provinch das Alagóas, o Sr. Dr. Tavares, de
putai!o á assomblóa geral peb provincia de 
Pernambu"o; o o qne I'esultou d'a.hi ~ E' que 
pouco tempo rlcpois do acto pi'uLic:dlo pel 1 nobre 
ministro, o delegadr) do go\•crno dav:1 uo engo
nhoiro um atlestado muito honroso ... 

O Sa. Cona:mu. :-Em termos os mais ligon
geiros. 

O Sa. Rnu::mo DA Luz .•. o r1ue f11.z ver 
que o honrado ulini-;tro foi precipit:t<lo no acto 
que praticou, porque, comq1ianto não conheça. 
pessofl.lm(mtc o Sr. Dr. Tavares, tenho-o em 
elevado conceito ... 

O Sn. VrnrATO DE M:n:o:n:mos :-E com ruzão. 

O Sa. Rrn:o:rao DA. Luz .•. para nrto jul
gar qur) ellc proposital@•ate <!ttÍzeaso descon~ 
siderar o honrado miniatt"o, contrariando for-· 
m.almento um acto de S. Ex. 

Portanto, Sr. prcsi:lnnto, o meu primeiro 
protesto c >ntt•a o acto _do no\.lro miniatt•o ó por 
tor S.Ex. domitlido um empl'Vgldo 1e confi:mça, 
depois de ter recebido a.ccusctçlío da companhia 
:fiscalisada por ello, c, por conseguinto, "uspoita, 
sem o ter ouvido e sem pe(Hr esclarecimentos 
uo seu del•gaUo na p1·ovinci::t das Alagàas. 

O meu protesto ref,)ro-se tumbem ao segundo 
facto, e ó por ter o nobre ministL'O, contra. todos 
os precedeu tes osLaUel ~cidos, demittiJ.•J um func
cionario p11blico, fazendo, na respect.iv:t por
taria de domisS!o, consio:Ierandos <rue bastante 
pl'ejutlicaram sua f('putaç-ão, como engenheiro 
e como homem de bem. 

0 nobra ministro deve saber que h:t. uma 
fOI'mula simples e delicada, geralnwnte acei&a 
pór toJ ts as secl'etarirts: a de delUittit·~se o futJ.c
cionario publico, qne tem comllle~Utlo faltas, 
u~ando-se das seguintes e::s:pressões:- a betn 
do se viço publico. 

O nuhre ministro não procedeu assim, e, mi
nuciosJ.mcnto, articulou fados e fe;:; conside
rando:>, que prejudtcuam muito a pessoa. e a 
reputação do engenheil'O ô.s!!al. 

O SR. lhtNRIQT.IE n'AvrLA (ministra dú ag-d.
cult~n·a) :-O quo equivale a_dizct"-[1.. bem do 
serviço puhlico. 

O SR. RIBEIR.o DA Luz ~- De>~culpe-mCJ o no
bre ministro, não é a m0sma cousa. S. Ex. não 
tinha o direito n~m o dever d·} motivar a de
mis-<ão com tae~ considerandos, que lànto of
fentleram á reputação sei •ntiffca e part:cular 
do cngeuheit·o Calaça; e si julg;wa qu<1 devia 
articular factos, cumpria~ lhe mand ll~o submet
tm· ó. pt'oces.;o, pat·a que dle parles'"" ir, pe
rante outro poder, justificar-se e obter a rl}pa .. 
r~ção a que tem dir i to. 

MM a<Jsim não proc0deu o nobre ministro e 
aqn •lle engenheiro Lem de viver- aob o peso das 
imputaçiJ •s, constanLes dos considerandos da 
portu.l'ia. de sua demissão, e sem encontrar outro 
poder quo po .. sa. ri~~saggraYal-o dos aggravos 
que soffrcu de S. Ex. 

O Sn.. CoaRE!.\. :- Foi por isso que elle re~ 
correu 6. imprensa. 

Ú 8a. IlE;o.!RIQUE D'ÁVILA (mini$tt'O da agri
cultura) :-Elle foi á imprensa. antes da do-
missão. 

O Sa. RIBEIRO o.\. Luz:- Portanto, Sr. pre
sidente, t1ncro bem :1ccentuar o meu protesto, 
parn. que e-<sas te missões, motivadas com consi
d ;randos da or _em daquelles que approuvo ao 
nobt'e mini~tro mand:1r publi~ar em sua port~tria, 
não sirvam de nor-ma nem de exemplo aO.'! suc
cessore:o do S. Ex. 

E', sem du\·Üla, melhor mant.:r a antigá. 
formula d3 detnissão-a b<Jm do serviço pu
blico. 

O Sn. HENRIQUE o'AviL.-\. (ministro da agri· 
cultura) :-b:' a peior de todas. 

O Sn. Rmn:mo o.\. Luz :-Esta ao mr..noa ostJ. 
conaa.grada. pel::t pratic~ o não póde conter in
juria. 

O SH. li ENOl QUE o'A nLA (ministro da agi"i~ 
culhwa) :-Não concordo com i3so. 

O Sn. Rw.l!;mo D.'.. Luz :-0 honrado ministro 
ó ju"rista, dedica-se, na sua provincb., á pro~ 
t:ssão de ad~·ogado e conh:ce o nosso codigo cri~ 
minai. 

Sabe, por c lfl'>eguint ~. que ninguem tem o 
direito J.e impntar a seu semelha c. te qualquer 
cousa qn(} prr-judi'JI!fl sua ropubção, P'H'que, si 
o :fizer, comrnctto mu crime. · 

Não faz o mesmo codigo excepçffo 0m favor 
de ninguem; como, pois, julgou-se S. E:x. au· 
torizado a articular facto"" contra o cugenhe ·ro 
Calaça, quandoalguus delled o e:xpoem t\ discou~ 
side1•ação publica ? 
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Si os individuas, entre si, nã) podem nem 
deycm se desconsiderar reciprocamente, o mi
nistl'O de e .. to.J.o, mais do que qualquer outra 
pessoa, é obrigado a não falta.r, parn com os 
seu;:; suborlin:~.dos, aos deverf's de corteziu c de
licaleza. 

A autor:dade do min'stro não se elevaS) rUe 
multrn.la ou infum3. o seu subordinado em des
pncho e nem tão po11('0 lucra o s::>n·iço publico 
com Lal norma do proceder. 

O nol>re ministro como que proenrou attr'·nuar 
o sou proccdiment.o, om relação 6. demissão do 
eugeuh•~iro, dedar::mdo qn.~ Linhtt carto..;;, das 
quo.es resultrwa prova plena do modo abusivo 
por qne f:'sse ongenhr1iro cumpria seus deveres. 

Foit2.s: est,~s obset•vações, o IJUO me cumpr~, 
agora., ó pooiir ao nobro minislt·o que rlr•posite 
soiJN;l a mesa, por ospac:o de alguns aia.'5, essas 
cartas, p.~ra que, len.lo-ao:;, poBsamos formar 
juizo seguro·sobro o niodo pot• que o engénhr:oiro 
Cn.laça desempenhou a commlssão qu'J lhe foi 
confiada. 

O Sa. VmrATO DE I\In:oEmos :- São c:1rt3.s 
officiaes d,n-·em s~r pul-Jlicadas. 

O Srt. RmEmo oA Luz :- CoUoq nem-se o:; 
documPntos sobr3 a mr::sa, porque 0nt.fio pode
remos averiguar si o nobt•o rniriistrb fui tão 
prccipi t:t(lo o injusto, como pare 'e, no pr-ocedi
mento L1UO teve com e~so fun·~cionario. 

Foi ..;ó pr~ra defender principias quo me pn~ 
rccrram esquecidos pelo nobt•o ministro que 
pc:"li u. J•&Lwro. o p.;rJõc-mJ S. Ex:. si os ante
ponho á :-;ympathia que voto a sua pessoa. 
(:Jf ui to b.'l1t.) 

O Sr. Junqueira di r. qu" a ques
tão já tom sido mnitu .lebalida o u. opiniilo está 
mais on monos firmada. Tem d~J diz"r poucn, 
não pórl!3 •'nt.rm· miu:l::~.mcnte na questão agi
i3.dv., m::t.s algum sentimento o impelia á tri
buna; m0d ·sLiu. á partG, o primcil'O desLes sen
timen!.os ô a gcnot·os:idadc, pois quo vó quo um 
moço trabalhador, ostutlioso e qu" tinh:::t mere
cido sempre o:; appl:tn-:os d') tudos, vai ficar 
sob o pe;õ!o do urna accusaç!ío gru.vissimo.. 

O Sn.. Vrn.IATO DE 1\hnEmos:- Não fica, 
nâ:o. 

O Sn. JuNQ.UEIRA n!ío conhece o ongonheiro 
Calaça, mas quando leu a porttria do nobre mi
nistro da. agricultura removendo-o da commissão 
em •ruo eslava, d' fiscal da estt•ada do forro d,as 
Ahgô!l.~, ficou de alguma maneira susprmo;o, 
por11UI), dizia comsigo o orador, o nobro nü
nistro tcr:i ra.zões muito solidas para. lavrar 
umn. portaria que é um opiLaphio sobre a viJa 
do engenheiro. Fit.'OU o orador suspenso, mas 
depoi;; da discuss:Io qnc houve nestn. casa, na 
sessão de 8 do corrent') e hujo, desapparecen 
essa. indecisão o surgiu essa ospecio de genero
sidade em favor dar1uelle enge..nhciro, que n[o 
póde f_tzer-se ouvir, que nlto foi ouvido, mas 
que está condemnado t 

A quost.J:o é multo grave; eslá personalisada 
no e-ngenheiro Calaça, mas trata-se de pl'in
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cipios geraes, que n[o po lnm ser mettido!! nos 
fvrnos, por mais alLos que s ~jnm, de qualquer 
cremaç:i:o, porque ease:'i principio• ~ão scmpi
t!rnos. 

TI'U.~ti.-So do engenheiro dR uma e,tt•nda de 
fet•ro,pessoa que tinha mere(•ido os appl>tnsos e 
os elogios do torlo.'l,trab.--se de um moço estudioso 
e d~ vida Uliba.J<~. ; e do repente usse individuo 
tot•na-se tão cobe!'lo de defeitos r1uo ó preciso re
m wel-o 13 dopois fulminrrl-o com uma demissão. 

S. Ex. ha dl1 lembrar-se que nm grande phi
losopho diese que um homem de bem não pódc 
de rep,.,ntr~ tornrtr-se torpe, de modo qu·> :l_car
ret-' :'!Obre si a animadyer ;ão puUli~a: nelitO re
pente turp:ss:mus. Não pó le o homem do bem 
ser considera~lo torpe em tod<.1. a vasta ext·~nsão 
que fie quer dar á palavra;. nf.h se compro
hende c 1mo o engenheiro Calaça, que tinha 
mer-:ocido toJa a consitleraçti:o rle homem sel'io, 
suUitamente se tornasse um empregado de tal 
urdorn r1ue fosse pr.~ciso pnn l-o como fi>~, 

POde haver excessos por p.1rto dos engenhei
ros fisc::v~s, p:w,1. com as emprezrts, junto J.as 
qu tes se achCJ..m nomeados; mas o principio 
ver,!adciro, cardeal, é que os fiscaes encontt•em 
apoio no governo, mereçam confiança e não so
j:.tm cmd·'mnados sem ser ouvidos. 

Do contrario, onde iremos nó31 

Pois que! O corpo de deli c to contr::t um en
gonhi!il·o fiscal é a ropresentJ.ção de um super
intendente de companhia? 

Ond•} iremos parar, desde que, do alto do sua 
cadeit·a curul, o nobre ministro da agricultur[l 
disser a todos esses engenheiros e empregados 
Jo estt•adas de ferro: --tt: Procurai estar de ac
cür'do com os Yossos fiscalisados; ao contrario, 
uma simples repl'e~entaç.fto do superintendente 
f:A.r-vo,--à remover para uma ontt•a provincia, e, 
si Ü\'Bl'des u. imprud,.,ncÜl de neto vo~ mostrard..:!;; 
llluito submissos, sereis demittitlo.s ! » 

Deve o orador devlarar ao nobre ministro que 
não approva os exce.~sos de linguagem; nâo 
approva esses de.'labafo . ..; lJ.U8 p.ll'tem de empre· 
gados contra o governo; e, ~ú o nobre ministro 
livussG come~·ado a sna deLsa no dia 8, decla
rando que havia demíttido o ongo-nhcüo Cab
ça, porque e'Le o tinha insultado cm uma cor
respond.:mcb, o orador, comquanto Lnnr:nta::~se 
qu·e um moço habll cortasse assim a sua ca.r~ 
reira, comLudo não estaria fl.gora n(l. tribuna. 

Mas o nobre minis~ro deixou o cominho lo.rgo 
e procurou dev~zas; o nobre ministro v0iu 
guP.rendo conciliar o que era inconciliavel, isto 
e, VPiu dizc:r que o engenh0iro Calaç;1, tinha 
procedido bem atê então, e que, da noite para 
o dia, se tot·nára pessimo; que pot• isso fOra 
removido e ,lcpois demittido. 

1\!as como é quo se demitte aq uelle que foi 
removi•lo, o removido, no J.iz~r do nobre mi
nistro, com accesso, porque S. Ex.. reputa o 
logar de chefe de secç:J:o do prolongamento da 
e~tt·ada de ferro d:l. B~ltia supm•ior ao de en
genheiro fiscal da esLrada de Alagõas a Impe
ratriz 1 O nobre ministro deu accesso a esSA 
engenheiro, reconhL•ce os seus serviços; apenas 
poderia notar inconveniencía em e-:;tar elle 
naquelle logal', e como é que, dopois de tudo 
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isto, e de ter dito na sessão de 8 que fazia o O .senado <'omprehend0 que tr~.· s contratos 
mais aho juizo da sua proLid:ul.e, vem hoje entre o governo e certos empreitf'hos não po
lançar sohre eUa uma insinuação (a. referencia dem d8 manr·ira nenhuma infi1·mar o principio 
do facto tral-a) desairosissima ao caractor geral da constituição e da l"i drô 3 de Outubro 
desse brazileiro 1 · de 1834, qur d fine as att.ribuições dos 11resi .. 

O nobre ministro que, <'Omquanto novel ne"lta dentes de provincia. 
scena Cl~ntral, cnlrL'l!tnto trouxe de sua proviu- O governo imperial póde fazer os contratos 
cia, como t.-.m mo-trado, granJe cópia Jo} expe- que quiz,•r para construcção de estralas de 
riencia e de habilidade parlamentar... f~rro, sem mencionar o presidente Jt.~. p'ro~ 

o Sa. CuR.IlEIA: _Tira atG pa.r~ido de in- vincia, mas implicitam'ente ahi e~tão a auto~ 
· · il rid.ade e a intel'f r0ncia do presi lente da pro-

terJ•~lÇ es... · · -· · · 1 d 1 · v1nc1a, que nao o. outr.:t cnt1 a e mora ma1s 
O Sn. JUNQU:tr.IU...<\. .•. o nobre minia~t·o cn- do qne 0 proprio governo imperial de que é 

tendeu de cohon star o seu acto procurando deJ,~gado. A fis~.·al 1 sação c a int• rf~:r~ncia do 
certos documentos quo, rea1wente, como bem o governo ~e exercem P"los winistros U presi
demonstrou o nobre senador pe-lo Paraná, não dentes de provincia ; não é preciso J.izcl-o 
prov~tm cousa alguma. E por não provarem é nesses contratos. 
que S. Ex. na re.<-lpost 1 nwslrou-se uru pouoo 0 . . . 1 L , 
aggravado com o noUre senadort c prr'curou I . p:esilente. ~e pro;mci~, to .os sa em, e a 
tirar ~:utid.o ~\tudo_. a_ló de lll.:;um movim.~nto prim.~~r:r·autond,:J.~e d_l~~s '·todos o: ~mpr~~~ 
oraturw, qne o pcrHnttldo em ce,•tas ucc.~sroes, q!-Ie s ham r;es. ~ protJDCia lhe e t~o su ~ol 
principal111Snte quando se trata de dofende1• ~madJs, o ass1m 0. ~uo o eng~nhe1ro fi.o;cal 
aqtielles cue foram inJ'uaLa.mente accu~ados. t~ruL_ern está ,subord.ma-Jo ao prmndento da pr?~ 

l vincta. Não e um contrato Jr~st,_·s qu' ha de ·h-
O Sn. Jo.A.o ALFREDO :-.Movimentos ora to~ , zel-o: e .a constituição, é a lei Je 3 de Outuhro 

rioa em qu~ en .. Pl'Opl'io é mestre. I de 1834. E assim e que drwe s~r. Si o presi-
0 Sa. JUNQUEIRA:-- E re.a.lmenle 0 nobre rlente cnt1·nie~ que o ~ugenhe_iro está. corum_o_t~ 

mini;,tro; qu<~ no principio d<l. -. 1 uo~:otão esteve tendo actos :1 ttentaturws dJ.lel e dos 1~t ·resses 
um pouco cordato, e a.tci havia convindo Gm LJ.Ue pnbl,cos, póde suspr-'n lel-?, commumcando ao 
já. não era ministro tla agricultura, em que já ~v~rno ge1·al. Como, pmFJ, gul'lrc~ o nob~e 
tinha d~ixado a pasta, em flUB a sua crise tinha mmxstro pó r ?e _la lo a a~tordad-:;, do pres1 .. 
sido anteriorá do ministerio; o nobre ministro dente de i'rovmcta, e con:nd~·ra.r cousa de n~n~ 
que cstove assim cordato 0 de algum:.\. maneira nada o seu attestado cm favor do engenherro 
em um certo commercio Jc amiz;a !e com os qu~ Calaça 'i 
impugnavam o seu acto, de rep .. nte, á voz do Por conseguinte, para o !mWor eanto vale 
nobre senador Pela Bahia, (rue lhe disso : q U~' a estrada de ferro da.s Alagóas á Impera~ 
- E,·gue-te! ergueu-sa, ,leclarou-sa de novõ triz seja g'ral corno provincial : a interv~·nção 
ministl•o Ja agricultut·a, emp,1nhou, nãodil'â o do presidr,nto ,a provincia é a m•sma, cm 
orn.dor a espada, a agricultUI·a uão a tem, nem vista da constituição e da ld de 1831 r·m um 
tão ponro a charrua, que nilo é sy!llbolo do caso, e no outro em vista do aclo adliciunal. 
poder-, empunhou o bastão de cummando o Er.1, portctut.o, de rigor, que o nobre mi
atirou-o aobN ·o nobru senador p8lo Paraná, e nistro da agricultura tivesse ou\·ido, nã 1 só o 
.ainda mai~ sobro o pobre engenheiro ! engenheiro accasado~ como o pre,idente da pro~ 

vincia. Isto 6 o que o or~()r lamenta, pois quizera 
desle o principio a meswa attitude; q1,1izera 
que o nobr.• ministro dissesse sempre : < Sou 
ministro d ~ agrieultur,l, con tinúa a ' as ta a ser 
regida por mim ; demHli o engenhéro Calaça 
porque insultou-me na imprenso.-. » Ent.io o 
orador não vi ri t à LriLuna, porqnG realmente 
repr1wa o-; excessoS que sJ dã:o na imprensa e 
todas essas manifestações de um pregados qu'l 
entendem conveniente atacar os seus sape~ 
riores~ · 

Mas nã:o: -0 nobre minis'tro manobrou em 
sentido contrario, e assim difficil lhe _será achai
justific:.n;ão para o seu acLu. 

Suscita-se aqui uma questão relativa ao pre· 
·sidente das Alagóas, por ter dl!.do um nttest.alo 
muito elogi<H:lO ao Sr. engenheiro Calaça. O 
nobre ministro como que qu'~r ró r essa questão 
.à mar~cm, diz-cmdo que, pelos .contrJ.LO::l feitos 
.com essas comp.'l.nhias, os prosidentos n1to têm 
nellas intervenção directa.. 

D orador é absolutamente contrario a es-ses 
:eontr:1tus com companhia'•, contratvs em que 
:se pl;ie de lado a intervença:o do presidr~.n'"tt! da 
provincia. 

Está o orador persuadido de gne, si S. Ex. 
o tirasse feito, não haveria de tor remo\·ido 
tão depre.'::sa o engenheiro Calaça.. fl, não o 
Lendo removido, na h Jisso haveria appa1·ecirlo, 
e esse engenheiro continuaria a occupar o seu 
logar. 

O SR. CoRREIA :-O nobre ministro deixou~se 
levar por um assomo de vingança. 

O SR. JUNQUEIRA já dis,e e repete que 
não sancciona o~ excessos de imprenc;a, mas 
realment9 querer fa·.ler ao engenheiro Callnça 
um ,gran.Je capitulo de accusaçõcs, porque, 
moro ainda, no calor de uma dt-!Citf'.sâo, disse 
(1ue tinha vergon'1a de ser brazileiro, par0eo::~ 
tlemasiada severidade. 

Foi c:xpansão um pouco fort<~, embora, da 
parte de uma pessoa que se julgava injust;a
mPnte con lemnada; mas o engenheiro Calaça 
n!.o Uiss·~ : < Renego a minha patria » A con~ 
scienciaé que Ihe eslava. Jictando que er:-t para 
ter verl{onha o ser brazíleiro; elle não affir
mou que se envergonhava. A's '\'eMs, Lom o 
l!!l:tbe o nobre ministro, pela mente P'~rpusaa 
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uma ldéa que ni'to ó boa, mas qne depois nós 
rejnibn1o~. Foi uma idéa d litm natureza que 
lh·.ol perpassou nes~a oeea.si:lo pelo t2Spirito. Em 
todo o caso, fuzor desla'l palavras um grande 
capitulo do accuaaçito. soria fuzel-o a muita 
genb~. Entre nós muita g ·nte boa tem dito 
cousa semolhante. Já um antigo dizia: In
g;:ata }.Jatria, .nm~ pos~id ~bis ossa mca ! e a 
h1stu1'1a não atlrou ao lmtbo esse homem illus
tre, não julgou que elle tivesse f.·ito Ur:l).a in
jur.a :i patria; pelo contrario, ent nleu qqe a 
patria é que não fUra. bas:tanto grata pnrn eom 
elle. 

Era, pois, uma tirada de descontentamento e 
não um motivo p:1ra o nobre ministro nlo t.cl-o 
mais como seu subvrdin1:1do. 

Puderia o nobre ministro achar este motho 
no artigo, por>que ahi par>ece qne ha alguma 
cousa que o subordinado não dereria dirigir ao 
auporior ; mas não ossa allusão á patria, por~ 
qur:~ ahi a patrla não foi offuudi·Ia, nem foi re~ 
ne:~J.da. Agora, si o .engenhoiro f,tH.ou ores
peito ao superior, G cousa differento ... 

O nobre. ministro Gh•claJ'ou qur. vivia encer
rado e.n sua pasta, e que não tinha nada com a 
politica. 

O SR. Jolo ALFREDO :-Assim p:nece. 
O SR. JuNQUEIRA, na verdade, não sabe que 

influencia teve o nobre ministro nos úesti
nos d.L poli~ic:t, porque não póde correr re
postdi'!_JS d;;~s conf,·rencias ministeriaos ; mas 
o que sabe ó que na pasta da agricultura 
S. Ex. mostrou grande acttvid1de, em poucos 
mezos; ningucm poderia ter feito mais, prin· 
cipàlmenle para sua provincia ; agora, si as 
ouLras provincias ficaram sati.;;feita-; com isso, 
é o que não se pôd~ dizer, p0i~ pf\.rece que hou
ve um certo desequili~t·io: decretou-se em um 
sô d ·spacho uma. ostru.d~ de ferro de Santa 
Catharina para Portu Alegre no vaior de 
40.000:000$, a (re.'lobstt·ucçãrJ da barra do Rio 
Grande que tambem deve custar qu:tntia. enor
m':'l, o a diJsobstr·ucçã.o do rio !aguarão, resi
dencia do nobre ministL·o, que deve andar, 
talvez, em alguns J:D.ll contos de réis._ 

O Sa. HmNIUQUE D'AviLA. (ministro da agri~ 
cultura) :-Não, senhor; 168:000$000. 

O Sa. JuNQUElRA pensou que fosse maís; 
não póde de momento avaliar o volume das 
agus.s do JaguarãQ ... 

Mas, tudo isto mostra o zelo immonso de que 
o nobre ministro se possuiu, encerra.ndo~,,e 
dentro de sua pa;!ta, a ponto de, nus primeir-os 
d•!Spachos, logo que apartou aqui, alcançar de 
SAUS colleg 1S os;a;s concessões va.liosisslmas. 

A provlncia do nobre m.inistt·o deve ser-lhe 
muito gr-ata, mas o orador que é do norte, ou 
(rQ> cent1·o, como quizerem, emfim da Bahia, 
tem ouvido algumas queixas, porque gorai
mente- entende-se que se deaequilihrou o orça~ 
meu to_ em prol de uma. p1rte só mente do llll
perio, e que, si se trata~ao da R thia, Pernam
buco ou Pará, a re,.olução der.sas tres obras 
nlo ser-ia passivei, talvez nem om um quin
quennio, quanto mais em uma semana e em 
um despacho ! 

Ora, si o nobre ministro enten,le que isto n.!Io 
é fazer politica, S. Ex.. é de urna modestia e-x.-

- '",
traordinaria ~r;so), porque realrriente não ~ . 
polilica. mais importante para uma província.~.:. "· 
e qu8 d1) mais força. a um seu represen~ante, do - _ 
que aquella qu•l tenha por fim satisfazer neces- --"""----, 
s da.de; da semelhante urdem. 

O SR. CoRREIA: -V. Ex.. ainda S'~ esqueceu 
do exame na L.1gôa dos Patos. 

O Sa. JuNQUEtRA : -- Justamente, mau -Iou 
exa.uinar a lagóa dos Pato..;! 

Estes factos todos d::!monstram que o nobre 
m:nistro encerrou· se em sua past\, porg116 si 
th·esse sahi,;lo delb., não teri:t tempo d,• cuidar 
de tanta cousa. Si S. Ex. tivesse c 1rado des.ta 
poqu··na politlca, si se tivesse occupadn, ('omo 
seu collega da. justiça, de nomear coroneis e 
t·,nc.utes coroneis para todo o paiz, si, como 
elle, se tivesse occupado de remo\·er acinte~ 
ml'nte os juiz•s de direito con>ervadores, entã'o 
está. daro que o Rio Grande ficava sem estrada 
de ferro de 40.000:000$, o porto d • Jazuarão 
ficava ob~Lruido eternam ·nte, e a lagôa dos 
Patos sem exame. Não sabe o orador quem foi 
q_ue contratuu este esame, cmfim deverá. ter 
s1do pessoa habilitada. 

O SR. Ib.NRIQUE n'AviLA (m'nistr·oda agriM 
cul!.u,ra) :-Um engenheiro hydraulico muito 
distincto, 

O SR. JuNQUEIRA pergunta : é formado em 
alguma acadernh 1 

. O SR. HENRIQUE o' A viLA (min:stro da agri-
cultura) :-E' formado na Hollanda. 

O SR. JuNQ.UErRA. : - Tudo is.to demonstra. 
, que aquella [Jrovincia merecia parlicular cui .. 
dado do nobt•e ministro. 

O Sa. H:mNRIQUlll n'AYIL.i (min 'stro da a,ç_ri
; cultura) : __.Eu mostr.•i que a Bahia. tambem 
· mervceu o meu particular cuidado. 

O SR. VIB.UTJ DE 1\tiEDEIR.os : - Coita~ 
' dinba ! 

O Sn. JuNQUEIRll. :~A Bahia mereceu, mas, 
infelizmente, ó pr•sa >::ômente de- jmores pla~· 

' toniCos, porque o nobre ministro tem a pre
dilecção ex.lnordinaria pela Balá<{.. deseja 
f.uer-lhe todo o bem, mas até este momento 
nada fez. 

As ccusas, porém, corriam assim mansamenM 
te; o nobre ministro, encastdla.do on encarce
rado dentL'O de- sua pasta, tratava de dot_~r a sua 
provincia com mel':J.Orameutos extraordinarios; 
surge-lh/3 pela pró:\ essa questão do Sr. Calaça, 
surge-lhe outra. e a.'luolle entente cordi,llr, em 
que o nobre_ ministro vivia com se.us collegas, 
a 1uelle nav0gar com ventos galernos, tudo 
isto des.tppareceu de repente, e se anuunciou 
que S. Ex. deixava a pa~ta ante" da ci"ise, 
porque,_ insiste o orador na idéa, ha duas crises: 
a primeira, orig:nada pela independencia do: 
nobre ministro, que naturalmente não se quiz 
sujeitar a algu~a imposição. e então, dizem, 
devolveu a sua pasta; e a segunda, a grarrda 
eri"'e, com acamara dos Srs. deputados, cri.se 
qu ~já "Stá. ficando chronica, e que não se sa.be 
quando terá um ponto final. 

Mas succode que a pasta, da agricultura ficou. 
sem dono ; o nobre ministro declarou hoje que 

~~-;--' 
·,'-"· 
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na:o é mais ministro ~tudo o bdico., o até che
gou-se a dizer que o nobre ministro prcsiden~e 
do conselho e1·a. quom estava despachando nesta 
pasta. 

Foi nesto estado de <'ousas que, não se sabe 
por riuG inspira.çtro do Espiritu S:~nto, o nob1•e 
senudor pela I3ahia. ac•Jrcou-se do nobre minis~ 
tr-o e então operou-se um milagre ..• Stugit~ ! 
e surgiu do novo o ministw Ja agricultura, 
arma,lo de ponto cm branco e faz,•ndo rleclttt'3.
çõos solemnes, b.nça.ndo a clava Je H·~rcules 
sobre o !•Obre engenheiro Calaça, e U.irigin·lo
se ao nQbro s !Dado L' pelo Pal'aná de uma ma~ 
neira j:\ um pouco mns gu(lrrei1·a l 

Chegou-se a este ponto : a sessíro de hoje se 
encerra, o o seno.do fiou. ignorando em gue mãos 
pára. a. past.l U.a agricuhura t Esta e que é a 
verdude. 

O nobr~ ministro off ... ·receu- ao nob1·e senador 
pelo Par.lnú alguma cousa qu:; quizesse da 
pasta da agricuHum. Como este 1om•ado sena
dor não tom mais a palavra, e é bom conhecida 
a hombrid<ld0 de S. Ex., sendo qne clle não 
tem preteuç.ão alguma na pa·ta da agricultura, 
o oradoe peilo no nob!'O ministl'O <fue, si ainda 
tem ossa pnstn, a considero j à fechada. O testa
mento l 1ue os nobres minif:ltroa estejam fazendo, 
ba do ser largo ; o paiz perde muito nestes 
dias, porqnG 1-lgnma cousa !JUe até agora não 
so tenlm fchu, tulvr•z agortt o faç:.1. a verba 
testamentaria ; porque os m·>ribundos ás ·vaze~ 
dão para s::r generosos, e c-=sa generosidade, 
quando se l1'ala do Estado, não é cousa muito, 
boa.. 

Em toJo c a ·o acredita o orador que o nol.Jre 
minist~·o L8t·& lJa:-JblltO fu:·ya para agà.rnr a. 
pasta, A n:1o entregai-a. sf.ln!Io ao seu suC"CB
sor. Encerr_:-s '• si assim lho p.-wecer bem, 
dcntrJ d.:lla o guar<Í·'-U. cm uma casa forle. 

O Sn. il.ENIUQUE D' .\ YIL.!. (m 'nisti"o da agri· 
cultura) :-E' um t·onJ:~elhu? Aceito. 

O Sr. Correia (pelrt ordem):-Como 
o nobre minÍ9tro declarou que ou nu:tndrt.ria. 
pnbli,~ai', 011 roria. n~ mesa do senado, todos os 
documcnlos •tUO soli•_•ilo no t•equorimento, ficoú 
este sem razão dr) ser ; e, pois, peço il sua reti
rada. 

Não haven·lo n mero p;'!.ra votar-se~, nem 
quem JlCdio;se a palavr.'l, ficou encerrada adis
cussão do ro 1ucrimento c adiada a yotação do 
requnrim(lnto de retit•a.J.a. 

Da .la a hora, o Sr. i" secretario, servindo de 
presidentA, dou p;1rn. ordem do dia 21: 

Votação da matoria cuj:\ discussão ficou en
cerrada. 

E as matarias já designadas, n saber: 
3a. diseú~stl:o das pl'Oposições da camara dos 

deputa·lu::~ : · 

N. 11R, do 1832, prorogando a licença con
cedirl<l êt Victor l\lc>irelles do Lima, professor 
de pitlLI.U'<l.. historica da itnt criai ac:1demia das 
bella.;,-arlcs; 

N. 125, do dito unno, concedcn·lo licenÇa a 
Joaq•1im .\.ugusto da Costa Fe1·reira, thesuureiro 
da direc L li' ia gcrdl dos correios. 

2a. e ultlma discassito da propostp. ria mesa., 
nomeanJo guarda-continuo da secretaria desta. 
camara o addido Alfredo Dias Leite. 

2:1. dita da proposiçilo da _ camara do~ depu
tados n. 75, de 1882, autot•izaudo o gover1LO a. 
conceder privilegio atá 90 aunos, com garantia. 
do 5 a 6 "/o, po-r 30 annos, ao capit<l q_ue fõr 
reconhec- :.dJ necessal'io p:cra a construcção de 
uma via· f~r•·ea que parti1·á do ponto termin-11 
da. estt•ada de fert•o do Rio Verde, proeut·::l.ndo o 
valle do rio P,lrahyba. 

2a Jiscussão d-ao1 proposições da camara dos 
deputados : 

N. 6, de 1858, elevando as congruas dos des· 
embat·gadores da relação mctropolitanR, viga-
rios e coudj utores das freguezias. . 

N. 118, de 186(), concedendo varias favores 
ás companhias ou contmtaJorea que, segundo a 
lei proyincial do PornamLuco n. 640, de 20 de 
Març,o de 18135, cmprehnndoro1ll a construcção 
de caminhos de fot·ro p0lo syslema Uam-roud, 
desLiuados a ligar· os centros populosos da dita 
provinc.ia com as estações d:t estrada de ferro 
do Hecife ao S. Fr•anciseo. 

N. 1, de 1851, alterand,> algutUas dis?osições 
das leis d•) proCC'ISO criminal. 

L •vantou-se a scs.;;ão ás 3 horas da tardo. 

Ha SESS.4..0 

EM 21 DE MAIO DE 188:~ 

P;·esidr:ncia úu Si", Barão da Ootcg-jJJ 

St:i\JM ,\IUli.-Ex:: ElJJJ<!\l'~.--Um ompro;timo na proviucia 
1lu 1\iOJ Grand() Uu Sll!. DBeUJ'So o re']ll<lrinwnt'J Uo 
Sr, CoJrcia. AJiaLio P'H p~o\ir a pa'avra o Sr. Martinho 
Campos.--Onnr<M no DJA.-Yvt:tçãu t!e matoli.l oncor» 
rada.-_Liconça ao profcs:10r t!a aeaolcmia tla~ !Jollas 
arto~ Y1ctor Mcirollcs Uo Lima. Appl'OI'aç!io.-Licoti~J. ao 
tho,Otii'Di_IO ria dit·oc L tia güral doo eor.cio$. Dis·urso 
o rcrplorJmen~o do a.Jiam<luto elo Sr. Silvoira da ~lotta. 
U!J~e1·\'a~Uus tlo~ Sn;. p!usiLleuLa, Corroia o l'innes Gon· 
çu.I\'IJ·. Aj•prcn'lçilo <!o roqum·imo11to.-Namoação da 
11m guartla·rou•iuuo para a socrota1ia Uo ~euaUu. Ap· 
pJ•nvaç.ão.--l'lil'ilq;io e garantJa de jn1'u$ Jlara a eon
strucção Uo un\a v1a·fOI'l'llJ. no Rio 'cl'olt.l. Dücur~o o 
rcquol'imc~>to Uo Sr Ct'lll i\Iachado. D1~cu.rso do Sr. Sil· 
l-oiJ'a tla 1\folt,\, Di;curso o rortucrimouto Jc~ adiamento 
do Sr. 1\JI,eiro <Ll Lul. lJiscut'><l \lu Sr, Cruz :\L:lChado. 
S. Ex. potlo a retirada do sau !'C<JUiltimant,1. Ap['ronL· 
çiio Uu J'O.JucrinwuLo do Sr. Ri!Jciro da Luz.- CongTuas 
dus ilesen\lo.ugadoro.< da rol:tç~a metrop,libtH\. Eacor· 
ntutou o d.1 Ji,cus~ão.- \'ndos favoJcs a e .. mp.~uhias 
pam a construeção do camiuho<~ tllllerru. Euúrrawouto 
ol:1 di'!tr:u~são .- Aiiorc11;ã., !lo algumas di. po-içõos das 
lei~ du JH'occsso et l tu i na!. E ucor·l·amoulo tla di!ieussão. 

A's11 hu:as da mnnhã &charam'"!.!>epro~:Jentes 
31 St•s. ~enadores, a saber: Barão de Cutegipe, 
Ct·uz MachHdo, Barão de Manl.lnguapc, Godoy, 
B~rão de Mow .. orC, Rii>r:oii'O da Luz. Martinho 
Campos, Ja.o:;ó Bou:. acio, Aifun.~o Celso, Jun
queira, Bar1'o" Bar r-- to, Viscon.Jo d0 13om Re
tiro, Vi~~ondo .~c I\fllritibt, Jagua.rib,~, Dantas, 
Castl'o Carreira, Fauslo de A,guiar, Luiz Car
los, Pauln l'c·sua, Din:·z, Viriato de. 1\Iedeiros, 
Barão Ja Laguna, Correia, Vir·ira da Silva, 
Octaviano, Silveira. da Motta, Nllncs- Gonçal-



SESSÃO EM 21 DE MA.lU 205 

ves, Viscon·iG d~ J<1guary, Ant:Io, Cunha c Fi
gueiredo e Cn.rrão. 

DeixarJ.m de comp!l.recer, com cau;;a partici
pada., os Srs. Uchüa Ca.valcanti, Chichorro, 
Conde tle Baopendy, Silvei!'a Lobo, IIenriqU•) 
d'Avila, Pae.-; d' :f\I{lndonça, Tei:Ieira Junior, 
Sinimbú, de .L:1maro, L··ão Vell•Jso, Vis~ondLJ 
ele Paranaguú e Viscond·~ de Nicth_ot•uy. 

Deixaram dc.com.r-arccor, sem ca.nsa parti.ci~ 
pad:t, os Srs. Barão J.•J MarlJim, Bari'ío dG 
Souza Queiroz, Chrlstiano Otl'lníi,'Diogo Velho, 
Franco de Sà, Silveira Martins, Fernandes tla 
Cunha, Saraiva e Visconle ·Lo~PelotQ.s. 

O Sa. Pn.EsiDENTE abriu a sessão. 

Leu-se n. acta d<1 sessão antecedente, o, nao 
havendo lJ.U•.'tu sobt•e ell:1 fizes<>e obsPrvaç-ões, 
deu..se p:Jr approvadv.. 

Compareceram, depois do ab •rta a se;são, os 
Srs. La[<yulte, Viscon·le d' ALaeté, Joã·1 Al
fredo, Luiz Felipp·• o Me1ra de Vasconcellos. 

O Sn.. 1..0 Sn:cB..ETAruo deu conLt do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. senador Paes de Mendonça, d'J hoje, 
communicando quo lem deixado de <'omparrc ~r 
ás srssõos pol' achal'-·;e doente d•.sd,~ o db. HJ. 
-Inteirado. 

Do Dr. Jorro Franklin dl! AlencaL' LiLna, do 
igual tltta, communicando que seu sogro, o 
Sr. s'3nador Tei:I.eira Junior, únda L.oj<j, pol' 
achar-se enfermo, deixa de comparec.1r á ses
são. -ln toirada. 

0 Sa. 2° SECRETAIUO dccl:.tl'OU que não h:t
via parecàl'·'B"' sobL·e a m8sa. 

UM El'rlf'RESTD10 NA PROYINCIA DO niO GRANDE DO 
SUL 

O Sr. Oo'rrcia:-As folh:.ts Ja pro~·ln
cia do Rio G1·o.nJo do Sul dito uoL~cia de Ulil 

empreslimo J. l iOO:OOOS, f..}ÍLu ao L tn~o dã. 
mesma provincia pch tlLesuuJ•ari.i. gerJ.l, po1· 
ordem ou insinuaçffo.donoLre ministro Ja agri
cultut'.:L. 

Si o fucto ó real, devenws com elle occu
par-no>~, \'isto nito haver lei ttUO autorize ~ai 
emprcstirull. 

O Conscruado,·, rle Porto .Alegre, J.e,,oi~ de 
referir-<'>n a um artigo d~ Re,ru,·ma, que diz 
confirmal' este emt,restüuo, :tccre,o;.centa: 

« Quo• o cmprAslimo foi d:nid :>'>tlno, não prt
dc.ce J.uvida, porque só agora o :;;oubemos, não 
tendo havido, na publicíl.ç.fio do o:~:perlinnte 1lO 
governo, ord0m ou dcLcrminação que o autori
zasse! 

Para justifiear o ::~.cto Uo inc.;roctor, pnblit~ne 
a Re/'orma a lei quo percnilt,, a (!«te funcciO
nal'io consentir no orupreatit'no, a um o::;tabelcA 
cimonto p:trticuhr, de tão avulta ln qnantia. Si 
a lei não lhe faculta, nem ao pr '8id·~nt0, e nem 
ao minic:tt•o, Q rbrrJ que cllo não o po~li:L, 0 nem 
o devia fazer. 

A ordt.!m do pr·sidentc, qwudo ciia exis
tiSse, nl!o o s.alvaYa 1 p:::.rque a..s tlt•!sOur<.~riM não 

o:-~tão sujeitas [tOl presiQentes l'le proYinciã. 
quu.nto á decretação de despr!zas e empregO 
dos dinheiro.'> publicas. 

A lr:i designa VGt·ba.s, e denlro destas ê 
que se po lem autorizar Jespezas. 

Us emprostimos a particuhl.r·e~ n<lu e~t:lo 
na lei., e nem sob a respon'labili.daU 1 do preei
dent·~ se podia fazer o de r1ue tral:l.mo~, poqac 
tamb8m a lei taxat:vamenle dcct•eLou o;; casos 
em que es<:a responsabilidad•) do presideate 
póde Her aceit~\ na th·~sourari t, o, fôra dos ca
sos ospcc i.fic<l'los, existe um mais geral, mas de 
quantia limitada, qmmdo a despeza não excEde 
• 2: ooo,sooo. • 

Não posso deixar d(l solicitat• ÍJJfurmao;ões so
Lr•e c·~te fado, qw• ó seguram:nledigno da at
ten~ão do senado ... 

O Sa. JuNQUEIItA: -Não é este o unico em
pre<:timo; ha outroL 

O Sn.. Con.n.ErA :-Si estivesse na ca:a algum 
do:::! miuistro~ rosigilantt·s, talvez pu l••ase for
noc'.~l' inforc11açõea quo dispr-ns.'t,'~Sem a appro
vação do meu requerim;-ntu. '1.\"ão se achanJo 
neuhum p1·esente, o senlo necessarias as in
formaçõas, flou força lo n solicit tr o, n.p?rovaça:o 
do re·1ueri~ento que vou ler : 

«.Roqur•il·o <{U(l, pelo ministel'io d11 fazen,Jn., 
se peç::t informação ao goYerno sobre si foi 
feito, r·~ h thesoul'.l!'ia. Ja fazenda da prmdncia 
do RioGi•anJe do Sul, o emprestin1ode 100:000$ 
ao LatJCO da mesma provin".ia, e, lll) caso affir
mativo, em virtudo do q110 or lern, e C()m c1ue 
concliçõJs. -1l{ a1wel Fmncisco ÚM'I'eia. , 

Fui apoi:tdo, posto em disr:ns.,ão, a qua1 fi
cou adiada pnr ter pedido a palavra o Sr. 
Martinho Campos, 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE J'I!ATEntA ENCERRADA 

Votuu-se o ÍJi approvado o requeri monto ver.:. 
Lal Jo Sr. Corroia, pedindo v. retirada d,) R eu 
requerimonto relaÜYO aos documentos que mo
tivaraJu a demissão do engenlwit•u fiscal da es
tr.Lda de fel'ro de Macció a Imp"'ratriz, Pt•an
cif>cO José Gomes Calaça. 

LICENÇA. AO PROFESSOR DA .\CADE:>UA DE BELLAS 
ARTES, VICTOR :>.IEIRET.T.'ES D"F. LDL\. 

Seguiu se em 3"" discul!!slo e foi s.Jm deiJate 
appl'OYarlrt tal qual pRs~ou om 2"", e, assim 
l.'tnendada, ndoptRdf1 par~ se!' ron1etlida á ca
mara. dos Jc:putados, indo autes :i c;mmi;;;são 
do re<iacção, a proposição da !Llesma camnra 
n. 118, do 18:·12, prorog<tnrlo a lic,-:mça cuncc
dida a Victol' Moi1·cllcs de Lima. prof.~ssor de 
pinlurrt hist.orica da imperinl aca(lemia dp.<.. 
bellas art·:<s. 

LICENÇ.\. AO THESOUREIR.O D.\. DinECT0:<\1.\. GERAL 
DOS CORREIOB 

S~·g-uiu-se em 3"- d'sr::ussão ~ p:-op0siçã0 n:a 
mesma e.imara n. 1~5, do dito :J.nno, conce-



20(\ ..illNA.ES. DO SENADO 

den_lo licença a Joa1uim .\ugusto da. Costa 
Ferreira, th~~oureil"o da dj.re.cto.ria geral dos_ 
correios. 

O Sr. SilYcira dU. Motta.: -
~ão tenho r~m vista, Sr. p1"esidento, f1ze.r oppo· 
si:ção â concessão de que trata o projecto. 

Mas, a fórma em que ea_tá concebida é que 
~ra a minha repngnancia para votar. 

Trata~se de uma autor'izaç.:to ao governo. 
Or..t, Sr. presi lente, creio que, em 1uanto nlto 

tivormos gov~rno nio devemos conferir taes 
autorizações. 

Eatamu::~, ha muitos dias, sem governo ; as 
ca.maras legislativas, d•Jsde 3 de. Mato, ainda 
não proriu;.:i,cam 'um acto, porque a acção do Par
lamento est:iketopre dependente_ da activida.de o 
collaboraç!ott,lo poder c:s:ecntivo, pois rrue nos 
temos ma.l 3Vesado a não trat<J.r de qualquer ne~ 
gocio Sr>nã 1 pot' iniciativa do govel"no. 

Em semelhante conjunctura, portanto, estar o 
corp'1 legi~lativo conced,mdo autorizações, por~ 
que taes lieençã.s não s5:o senão em fOrmu. de 
autorização p 1ra cunccder ou não, e o g-werno 
&ssim as enteuUe, m·) parece que precisamos ter 
diante de DÓ 'I um governo, e eu nã0 o Vejo. 

O- q11e vejo ó a pratica nova de se adb.J·Br,n até 
as organizações ininisteriáes. por longo prazo, 
na d•_,pel!deneia le um Messias l{IIEI vem sah·ar 
o. Imperio.e, omquanto olle nll:o chega, ahi oslão 
4S cadeira$ d·JS ministros vasias ; o corpo legis
lativo está -.em direcçlto algumC!., como som du
vida d ·vo Ler para colla.borar com o poder exe
cutivo. 

Por isso, Sr. prcl'lld 'nte, si n.'to quero fazer 
opposiçlto á concess.OCo da licença, desejo saber 
a quem s1 autoriza a conceder css1 licença. 

Ha pnucas dias o nobre senador peh provin
cia da Bahia, trmdo posto em duvida CJ..Ue hou
vesse participação official da cria'~ mimsterial, 
S. E::t. o Sr. pr••sidonte Jo conselho o satla(t~z, 
declara_o.d_o~lbo qu0 o governo se achava em 
l:erdadeira Ct"ise, porque nem estava ain Ja do
mitLid '• nem bu.via mmisterio Ot"ganizado, dan~ 
do, porém, S. Ex. a entender que o minist 1rio 
esbva com efft~itu demiLtidu; ora, Jcsde ~ue o 
ministerio r•stá. ,omittiJo, n.11o ha governo. 

Portanto, enten lo que devemos acompanhar 
es.ta situação anomala, que Sr:' tem craado no 
Imperio, anomala e in.teiramente nuva. porr_lue 
nunca o pai ;o; viu collocar~se a administr •ç:i:o á 
mercê Je azat".-·s, que podem ter gr11nrles peri
gos publicas, quando cstl'1 as camaras abertas, 
e a~corôa tem nolla~:~, que são os viveiros dos mi~ 
nfstros, os elementos noeeasarios para supprir 
as organizaçõ •s que se retiram. 

Portanto, srmhorcs, entendo qu8 o parla
mento n~o .J0vo discutir autoriZação alguma, 
porque não ha a quem autorizar ; estou prom~ 
pto a dar autorizaçã.o mesmo a nm governo em 
que não confio, mas a uma sombra, nilo ; e o 
que vejo é <;o,nbra c não governo. AMim, hei 
de vot.a.r contra toJas as autorizaçt!ea emquanto 
nlo houver governo ; vou mandar à mesa o 
meu l'e9.u)rimento do adiamento. 

Foi lllo, apoiado, posto om discussito e sem 
debate .approvado o seguinte 

Requerimelito 

oeRe11ueiro oadiam'lnto deste projecto ató qu"' 
haja governo.- S. R.-Silueira da M otta.-. 

o s:a. PRES'DENT:a: :-Entendo (lue o I'l}que ... 
rimento Jo nobre sen·1Jor q.uer dizer :-em~ 
quanto não houver novv miDlstorio. 

O Sr. Correia (jYJla ordem) :-Enten~ 
di que o nobre sen ~dor pedia o adiamento até 
que algum ministro est:v·~sse pr :sento. 

O Sa. PaESJDENTE:-Uma. vez qull ó preciso 
sab:n· o termo do aüamento, quJ não pól•J ser 
indefini lo, o nobre autor do r )querimento o 
ex.t~licar:i. 

O Sn. AFFONSo CEr.so:-Nem o-senado póle 
confirmar r{U'' nãn haja gov:erno. 

O Sa. PRESIDENTE :-O nobre senador ex
plicad, para 11110 eu possa dar execmção ao 
S8U requerim_ento, que o sJnado acaba de 
approvar. 

O Sa. SILVEIRA DA. MoTTA:- O mm reque
rimento traz a clau.·mb. de-Sal1:1a a redacçiJo. 
Até que haja governo quer dizer-até que o 
minlste.rio se organize. (Apartes.) 

O SR. PRESIDENTE :_- Não posso deixar de 
aceitar a explicaçlo· que acaba de Jar o nobre 
senador, que é autor do requerimento. 

O St .. , Nunes Gonçalves (pela 
m·dem):-Sr. preüdente, V. Ex. aeab~ de ou
vir varios sen'1dores Jizerem que vota1'am cm 
favot" do requerimento pela ma intelligcncia 
que lhe deram. 

Eu tambem votei a fa_vor .•• 
O SR. Cauz ~1AcuADo :-E eu votei coU>-o 

tra. 

O SR. NuNES GoNÇA.L\'ES ... porque pensei 
que o nobre senaJor por Goyaz hwia pedido o 
adillmento até que se achasse pr,•sente algum 
ministro, e não atê q u·e se organizasse novo mi~ 

1 niaterio. 
O SR. S[LVEIM DA MoTTA :-E' tarde. 
O Sa. NUNES GoNÇALvEs :-Assim, não s_e_i 

se póde pr0vatecer o adiam0nto qne acaba de 
ter logar. 

Veiu a meRa. o foi liJa a seguinte 

De_c_laraç!to de 'l'Oto 

Dr1claro qu0 vot ·i contra o requerimento do 
'Sr. Silveira da Mutta.- Cruz Machado. 

NOMEAÇÃO DE UM GUARDA.~CONTrNUO PAR.!. A.. 
SECRET_ARll DO SENADO 

Seguiu-se em 2a. e ultima discu~são e foi 
·sem debate approvala a. propo~t1. da m~sa 
nomean io gu 1.r la-continuo da secretaria dest13. 
carnara. o addido Alfredo Dias Leitéi. 

PRIVILEGIO E GARANTrA DE JUROS PARA. A CON~ 
STRUCQÃO DE UMA VIA FERRE.-\. NO RIO VERDE 

Seguiu--se em 2a discussão a proposição da 
_ camara Jos deputados n, i75, de 1882, aut.ori-
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s:a.nlo o governo a. concr·der privil.-.gio até 90 
e.nno~, com garantia dP 5 a 6 °/a por 30 annos, 
ao carital que> fôr reconhoci,lo nr_~ce~saxio para 
a. con-atrucçlto -de uma via forre.~ que partirá. do 
ponto L··rmr.nal du. ostra la :e r !'TO do Rio Verde 
procurnn lo o v:lll•l J.o rio Parauahyba. 

O Sr. Cruz 1\-J:achado:- Nlo é 
possivel, Sr. pre:o~dentc·, qur•, senalor eleito 
pela provincia Je Minas Ger~;~/'S, 'eu consint.:t 
qb.e estOJ projecto, vin.io da. c:\mara dos Srs. Jc .. 
putado,., seja silcnciosamezHe rejcita1o, em 
virtude dd Uma simples e resrJmi la aprcdaçio 
da commis~ão (lo em prezas privilogia.las. 

O Sa. BA.an.os BA.nREl'u:- A commissão 
deste anno fel referen.ci::l. ao p:1recr>r da do anno 
paas tdo. 

O Sn.. Cn.uz MACHADo:- Corno se reclama 
cOntra esta asserção, lerei o pro~)rio par-ecer 
(1$)' 

Pa-recer 

Achando-se eonô.rmalas pelas infurmaçõ.:os 
contidas no officio de G de 1\brço, do rninisterio 
da agriC'Ultu,·a, as oUjecçõcs oppost:too; pela com
missão dG ~~m_prezas pr vil·'g"iadas e obras pu
blicai ;10 projecto votado JH~la camar.l dos Sra. 
dep11tarlos em 27 Je Julho d·1 1882, para um 
prol.mgamento d.t estrada de ferro do Rio VcrJe; 
é a commis!la:o de pn.r·c·'r quo o diLO yroj•!dO 
e.ntra em Jiscussio e seja r.~rit~do. 

Paço do senado, ii do Maio d1• !883.-C. B. 
Ottoni.- Barros JJarnJtoo- JJ'ogo Yalho. 

Contém aprnas uma oraçãq ; ref•'rindo-se a 
objecções uppostas pela l'ommissào, 'G aS jul
gan ,o confirmadas pelas infurnmções proStl\dás, 
concluo pela rej('liçito do proj~eto. Recorri A 
fonte inJicada; o po·iido dR infoJI.'maçtles consta 
de um p8rec('lr imprNJ~o nos Ar~naes. Nosse 
parrocer o que a commissllo pr'·t"n)eu foi saber 
si este proj ·do oífendia a .PrProgativa. da pro
vinda do Minas, qur) hav·a sido exerci la em 
confo;·midadc .Lo decreto de :1873, conced~n lo 
um.'l e"ltt•ada de ferro Jc Sant.a Rita de Jacutinga. 
a Lavras, e que igualmenLH fo~se ~s margens do 
Paranabyba; e turubem si oíf·udia o projecto a 
outras (·onces!'lões. 

As informações são presta lM prlas pro•<:ide_n~ 
cias do Minas e Rio de Janc;iro: a do Rio de 
Janeiro, relativamente á e~trada Je Sant.a Iza
brl do Rio PrNo, a qual pr nder-se-ia á que 
teria de construir-se de Jacutinga a Lavras, o 
de Lavras pelo Rio Grand·· atê á marg••m do 
Paranahyba; a de Minas Gera s versa sobre' a 
estrada. rio Rio Verde, e sobre oulras ~·oncessões 
feitas pela assombló:1 p1·ovin~~ial, s •ndo uma 
de lias a partir do Ca.randahy, ou ponto proximo, 
a Pitan~uy o de Pitanguy ú. viUa do Patos. 

Eu li esL 1S informações, e dellas não pude 
colligir qufll o laço lo..:ico que ns prende a.o 
parecer resumido da comrniF:;s.[o; ao contrario, 
achei nellas mutcria sufficienttôl parx. debellar 
-esse mesmo parecer. 

Ponhamos os tt!rnlos da questão. 

Está em constru·cçã:o e:ffuctiva a estrada do 
Rio VErde até Tres.Corações. 

O que se pretende no proj;ct~ ~- ~,:;tendei-a 
de Tr•'B Corações á bat"ra do l{tbeu·ao \ ermelho, 
a ,innto do Lavras, nl). margem do Rio Grande, 
com um~~ distancia de 73 kilomctros. Da bu.rra 
do H.tbeirào Vermelho à Cachoeira .Ja Bocaina 
ha 201 kilomctros, perfeitatn.-_•nte na\'egavcis 
pelo rio Grande ; a ostra la então tu ma ria a 
margem direita do rio Grande e Jepois a mar~ 
gom direita .;o rio das Vel ms, contluent"' do 
ParanahyUa, e abi t•·rminaria. Ess t ú st!lncia 
é magna, porr1uanto da Cachuei1·a .à O.oct1ma á 
margem direita do. ri.o das Velh<t.B, ate á ~on~ 
fiuencta deste no no Paranahyua, h_t 390 k1lú<o' 
metros. A estnda de Jal'utmga, por.-i.m, par<
tiria do ponto terminal da de Sail:a Isabel a 
Lavras, será a eontinua~·ão d..t de ~anta Isabel 
do Rio Preto a Lavras, com 1~0 kiloruetrus. De 
Lavras ao Ribdrão Vermelho, poni.O em que t> 
rio torn:L-se francamePte navegaYcl, ha_ 19 
kilomotros, e depOIS a distil.ncia da Bocaina ao' 
Parauahyba com os mesmo~ 3'JO ~ilometros. 

A ditl€lrença, portanto, está m.:t·l: que uma 
tem o percurso da e~trada to la .o Rio V_rJu até 
Tt•es Corações, e depoi:o~ (repito pnra tornar 
bom claro), 73 kilome~ros at~ à barr3. do Ri .. 
beirão VermeHw, e depois a navegação "tó á 
caehodra da Docaina i a outra ter-s ,,.a de con"' 
struir J.esde o ponto terminal d:-t de Santa Izabel 
do Rio Preto por Jacnt n6·a, até La~·ras e Ri
beirão Vermelho, e depois seguira ó mesmo 
traçado. 

Eu não desconheço qui'), si se qnizesse tazer 
esta estrada longa de 180 kilJmotrv-;, atraves
sando a .Matlliqueira, en1 um 1 onto em que 
ainda não se reconhece uma dúpres~ão favo
ravel p·1ra este fim, e campos improductivos, 
que cho.;aremos ao Ribeirão Vormelho com o 
percurso menor do que aqudle que s-:~ obt@m 
pela e!:ltrada do Rio \'e!'d 1 ; porém cm uru caso 
ha tudo a construir:180 ldlometros àesde o ponto 
terminal da de Santa lzabd atO Lavras e 19 atà 
o Ribeirão Vorm0Iho, e em nutru caso ha apenas 
a construir de Tres Corações ao Rib.drão Ver
melho, 73 kilomctros, e d'ahi por diante tanto 
uma como outra terão o mesmo traç !do, 

Quanto á estrada que ter-se-á ain !a de con
struir em virtud1 de concessão feha p"la_as
sembléa provincial de Millas, a partir do Ca
randahy a Pitanguy, e de l'itanguy a Patos, 
para procurar as nascentes do ParanahyLa, isto é 
obra do futuro, em uma zona tão r<> tirada que 
não c·1mprehendo porLJ.UO o. c·ngenheir? director 
dns obras ptiblit'as de Mmas adduzm-a para 
conlrapor corno objecção á ~strada .d•1 que .. t~a!a 
o projecto, a m('lnos qne nao quetra estreftat 
por domaiq a provincia de Minas Geme::;. 

São zonas muito dishntes urna da outra; todo 
munJo sabe quo a proviD<\ia rle Minas tem 200 
legu:ts 1lé comprimento e 180 de largura, e, 
portanto, ctue a estrada que vá' apanhar a cabe
ceira do Paranahyba nada tem com outra que 
vi pelo Rio Verde a terminar no mPsmo Pàra-. 
nahyUa, porquu o ParanahyLa nilo ~.senão o 
grande Paraná, antes dajuncção do Rio Gro:n
de · aa nasc-enteS do Paranahyba são rntuto 
àO 'norte, no celitrQ da provincia de Minas, 
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recebendo grandee conflu·;nt<Js ató essn. junc- Logo, acommissão cm· seu pr·imeiro -parecel", 
ção. ~ cujas obj<"•cçõ_:o;; não estão confirmrdas pelas 

Vejo.mos n.s informações cm flUe rt commiss!to ~nformaçi"ics rccebLdas, já dava opinião a fo.vor 
sl3 funrl.t)u. da estrada do Rio Verde por s'r o sub::ltituto na-

Tenho aqui O officio do ô de Março, do mi- \ tural Ua de Jacutingo., desde que G!,lta se t,n•ne 
nistro da agl'iruhura, transmittindo as infor~ j impraticavol. 
ma.çõ~s, e o offici_o do presi;le;üe da ~rovincia o1._1, si a iuformaçã:o do engenhr>iro da as
do Rw de hllO_tro transm1thndo M mforma- t1·ada de S::mh Izab1l é apresontando uma im
çõcs do en~cn he1ro fiscal du. estrada ~e Sant:; 1,0ssibilidad·J q u) só póile Jesappl.recer m~dianto 
Izabel, l~UJO pr<~longD.?lento _ti<) Ja~ut111ga ate estudos; si ess13 engenheiro reclama estudos; 
Lavras pru:ec~ r\star mu1~ na~ 1ntençoos e apreço como j::í. se conderuna 0 f'lubstitutn, isto é, o 
da comrmssao para. _conrd':'mm:r o prolonga- prnlongam~nto lla e'ltrnda do Rio Verde, 
menta da ~straU;). do Rw.\erdc. quando a resolução do problema depenrle de 

O qn~ •llz o engenheiro fiscal, quo natural- estudos~ 
menti) devia sor intoressado no prolongamento 
da cstt•:J.la de Santa IzaUL·l ~(LG): Portanto. não é chegado ainda o cltSO de re

jeitar-se o projecto c sim de 1vliar-se e ospemr 
novos estudos. 

Agol'a vejamos a informação de !\Unas Ge
raes: nrsta Ornais curio-;o o mottvo por que não 
se quer o prolongamento da estrada do Rio 
VerJe e profere-se a de Jacutinga, i~to é, o 
motivo por•1ue prefere-se f:J.Z·;r uml'l. ostrada 
nova até Lavras e Rilil ·irão Vermelho a fa.z(_)r 
uma pequena estrada d•J 73 kilornetro'~, que 
prenda Trcs Corações do Rio Verde ao valle do 
Rio Gr.:tnde na b~l'l'a do H.ibeir<.to Vermelho. 

A razão por que prcf"re-se uma estrada de 
grande e:xtens:lo a uma outra d,\ exte.11SÜO pe
quena n[io me parece proredente. Aq!li t 1:!nho 
o officio do vicc-pr•'!>i lente Henrique 1Le Mag,\~ 
lh5:es Sallcs, cobrin1lo o ofiL•io do engenheiro 
J. C. tle Z. Guinlarães, director gorai (lê): 

.:Em 1'1:la.;iio ao S'~gun lo devo informar a V. S. 
(d o engenheiro :fiscal, diriginrlo-s•· t~o dirf:'ctor 
das obras pu!Jlicas do ltio de Jan,-.iro) que ha 
uma l ,i provincial de Minas GerJ.es,quo concede 
a construcção d~ uma estrada de f,~rro de Jacu
tingn n. Lavras, o c.J.UO é exr4ct tmente o prn
longõ\monto •la. e~tral:l de fet•ro de Santo. Izabol 
ao Rio P.r_·t•J. E::Ha lei nãf'J foi sanccion:vb, 
mas a assembléa voto11-a pnr rlou3 terç:::~s, e està 
em vigor, nEto ten(lo, por<\m, ain la o pr0si
d·Jnto J:~·1uclla p1•ovincia feito conLrato C)m o 
conces:;ionario. Nenhum:t CApm·ança tenho que 
se realize ess:1 ('strada. p"hs seguintr:>s razõe~: 
am pdmoiro logi\r, porquo não tem gar:mtia 
do governo geral, e esta sô pó !e SJr dispen~ 
sada pot· emprezas de vantag :ns patontes o 
immodiatlts. Em segundo lagar n. impor~aacia. da 
estt·r:·la. qur3 doman;ias?e o "\lalte do Rio Grand,, 
cons1shrw. cm n.ttmgu• o Paranahyba, pNbn- « Em vista do OXp'"~FJtt1 nl'to julgo conyeni0D· 
gando-"e; a er:~trada que pams-;e em Lavmr:~ não te o prolongamento •la Rio and 31 i nas railtcay 
ficari:t em b:1a~ condições. Todavia, entrm·lo quo co1npany, l:imiterl. Uma outr.t r.1zão fjlte tenho 
o traça· ln mais racional para 0 Paranahyb ~ 0 - 0 para impugnai-o é a seguinte circumstuncia, 
prolongn.mcmlo (la estrada Ue f·rr,) Santn. Izabel digna •:a maior considenç:io: p·1ncas ostt'á.das 
do Rio Pl'Gb), aprovPibndo o trecho n::wegavr>l te~ão peiorcs conr~ições techni<'a"> como ~"tque_!la 
do Rio Grande. como muito lJom diz a illustl'a 1:1 (Rto Verde), contorme constn. do publF•aço,-.s 
commis"':io do ·s •na'lo. Infelizmente mo parece ~eitas em revistas scientifieas. E não o só 
qu'' essa ostr:J.da não poderin. levantar capital Isso : o prc\o fabuloso do seus trc:La11.ws, onde 
para sua construeç1:o sem ga.ranti 1 •.lo governo superabunda. o _btxo das const•·ucçoes mglezas, 
geral,o que <a·cio,. n~o será cone e lido p •r hrwur [ faz com quo nao se possa favorccet: o l"lrolon
uma outt•a cstra·la garn.ntiJa na provin('ia de gamcnt•J, que :r:em ao menos prtma_, como 
Minas Goraes. D:!vo alJm disso informar pH! I tr '.ç~do, ser o mat~ roc~o. Em nad::t, J::ll•rem, . me 
tenho oHvitlo de engenheiros muitiss'mo au- :..chmro d.a. exorb.üanem do preço ktlom~t'lco, 
tori :wdos, et1tre elZ.e~ o ill~tstrarlo Dr. R ulltões, quando n.mgt..Fm 1gnora que. as constru:çoes de 
a atfit"trut;r1o da impraticabilidade d•rql!élla ! P;;;trarlas ~nglezas cualam mau; .tres e meu1. vezes 
estf·ada por falta absoluta de passagem na das americanas. A ess~ respe1to encontr,1m-se 
serra qHe se interp(fe a JacHtin 1;a· e La· dad.o-; que alcançam atiJ 1873. no Jfanr1a~ (oi' 
uras.,. · Ra·l 1·ood_Engeneeí·s li pag. 5, e •lclles se do-

Or.1., é o proprio cngenhelro :fise··~l da ostt'ftda f't'i·h;mde flUe uma extensi'fo equivalente á mi
de Santa Izo.bcl o primeiro a apresentar um lha mglcza tom cnst:=vl•) ~n Inglatet·ra 180.000 
granrlc 11 insuperavel obice para 0 seu prolon- dolltws, qna?rlo n:~ Ameni'-a d:J Nort~ ha rogu~ 
gamento, prnlongamento que a commis~llo pre- lado tl. qu~.ntt:~ ~,~ 50.000 dolla,·s, nao levando 
fet•o ao do Rio Verde ~ em constderaçno que o pr,-.c:o do trabalho de.~ te 

Portanto nlio ostã~ confirmadas as óbjecções ulLi.mo pai :r. é mais caro do que na Ingla.terra. ll
oppostas pelas informaç-ões podidas r" la CJm- Do sorte que, como a estrada de f,:,rro do Rio 
misa!to no seu primo iro parecel'; aliás, desse Verde, a p:trtit· da estra,!a de fcrr•o D. Pedro li, 
parecer, do anuo passado, vem aproposito tra- até Tres Corações,ó in,!2'leza e cara, nãodove ser 
zer este trecho, diz a commiasão (lê): prolongada! Eu entcudo de modo cont1·ario. Si 

« Si est t linh t não esth·csse decretada, ou com 73 kiiometros podemo.:; C'Stendel' a e-·tr Lda. 
nind:J., si os estudos a mostl'aS'V'm oxtrem::t.- do Rio Verde ábaua do Ribeirão Vermelho e assim 
mente onorosa, seu natural substituto S·~ria a aproveitar a navegação do Rio Gran.'le, a. es
linha do Rio Verde, apezar de algum augmeuto trada UoRio Verdn terá de augmentJ.r o numero 
de distaJtci?.; o ó esta a idóa. do projecto da d(l su 1s cargas e o onus do Estado. quanto á 
cam'1r:l tom,~,.,or~rüt . .,. • garantia de juros, será menor. · 
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Oíforeço, pois, aos nobres senadores as inTor
mações em que o parecer da corrimissão Sl3 fun~ 
dou, informaçõc>s que não confirmam cm na-ta 
os eschrecimento~ que a t'ommissão pediu o 
anno passado; ao contrat·Io, confirmam a pa?te 
do parC~·~r om qu0 tl eommissão diz: «Dead~ 
que so reconheça a impt•atico.bilidad·· do pl."'
longamento Je S!tnb Izabel por Jaculinga ao 
Ribeirão Vcrmelho, o substituto natural ó o 
prolongamento Ja ostt•u.Ja do Rio Vcrdo até o 
Ribeirão Vermelho.» ' 

Espc.rei_quc alguns collego.s Ja provinda de 
Minas G')raes, mais conhece1ore3 d::J. materia e 
dessas regi1:1es, tomassBm n. palavra, especial
mente dous que costumam tomar part·1 nessas 
discus.;;õcs, o cujm nomes IJOSso referir em 
honra dellos-os Srs. Alfonso Celso e Riboiro da 
Luz; mas, indo-se vobr, tJm~i a pahwra p:Wf\. 
apena'l, como Horacio Goeles, occupar a ponte 
até ~ue chagassem os comb::t.teutes, e vou pPdit• 
o ad1amen to da ma tc> ria.. 

Desculpo-me o sen:tdo de ter subido li tri~ 
buna e occupado sua attenção ; o fiz pl'lo mo
tivo exposto, não por contemplação a pesso~· 
alguma, mas por se tratar de objecto que ó 
digno de sua consideração. 

Foi lido, apoiado e posto om discuss~ o se
guinte 

Requerimento 

« Requeiro que, fic:mdo aUiadn. a discuss.!to 
do projeeto e da Mnclusão tlo pareeer da com
missão de emprnzas privilegia las pa-r1. que seja 
rejeiLJ.d'J, se peç.[(. ao governo informações com 
estudo Jo quJl das estra~las dove sor prof,ridn. 
para alcançar a pn.rte na.vegavel do Rio Grande 
-Cruz Machado. ,. 

O Sr~ Silveira da Mot.ta: -
Sr. pre~idcnte,estava di-;pr)sto a vot.n• por qual
quer do~ requerimentos de adiamento guo fos
sem annunciados a respeitü do proJecto, e 
portanto não deveria, nem porleria dar o meu 
vo~o para uma conce,;slto tiio importante como 
esl:.::l., nas eircumstancias de acephalia do go
yerno em que nos achamos, e muito mais 
quand" o Sr. prGsident:o, ou ex-presidnn!o do 
conselho, Nspondendo no outro din. ao nobre 
senador pela I3u.hia, at6 Jl"di11 ao prosirlento da 
c::~.sa que n:t0 dá'lse par~ ord•!m do dia projecto 
algum r1ue depen -le,;se <le informD.çõcs do go
verno. 

calou sempre alguma cousa no cspirito do nõbre 
aut01· deste requerimento sobro a ne-cessidade 
Je aliar todas M •1uestões que dependem da 
au.tiencia. do governo. P<J.rece que calou ;-;empre 
algum~ cousa a respeito destà necessidade, 
porque, apezar de ter declariulo o sJu voto con ... 
tra o adiamento 'lue propnz ha pouco, agora 
offol'l)ce outro ~·equm·imento de adiamento. 

O Sn. Cauz _ MACHADO Porque aquollo 
requerimento dizia : pa;·a quando houver go
ver·no ; foi por isto quo votai cont1·a. ; por•1ue 
governo ha sempre. 

O Sa. SII.-vEIRA DA MoTTA : - Eu ex .. 
pliquei. , • 

O Sa. Cauz MACB:ADo : - O meu requHri
mento ó par:1. que se ouça o governo. 

O Sa. AFFOKSOC.&LSO:- Peço a palavra. 
O Sa. SILVEIRA DA MnTTA , •• o depoi::; 

da explicação o nobre s•.m::tdor não deve in
sistir; cxplir1uei e, d·tda. a exp!icaç<"to que dei, 
o nobre senador devift ter votado polo requerL~ 
menta. Mas isto não ó mais objecto Je questão. 

O roquerim ~nto de adiamen~0 do nobN se
no.dor, posto agora em discussão, obrigaRme a 
vír contrarial .. o. 

O Sa. Cu.uz MACIIADO :-Sinto muito. 

O Sa. SILVEIRA DA MOTTA :-Eu tambem 
sinto. 

O rcqueri.mento d.;_ a:liamcnto do nobre se
na lar por Mina.s, a respeito do projecto, Lendo 
o nome :le adiamrm~o. não é adiamento ; está 
subtil, o a su~ subtileza está no s•~.guinto: 

S. E.:s:. pede que fiquoJ adia la a decisão 
du. p1·oposição; ad1ando-s8 a decisão das con .. 
clusões do parecer (as conclusões do parecer 
não ó que s: adiam, ó a re-solução), para quo 
seja rejeit:J.da, e se pPÇa no governo informa
ções (aqui é que está a subtileza) com estudos, 
sobre qual Jas e;tradas de forro J.eve ser prefe
rida para alcançar a parte navegava! do Rio 
Gran·io. 

Ei.s aqui como neste requerimento d·) a Ha
mento do nobre senador já vai inclnida n H6a 
da necessidadfl J.a obl'a, jã vai· a decisão do 
eorpolcgisbtivo sobr•) algum Jos dous traçaJol. 
O corpo logic;lativo quer ouvir o governo, mas
declarando de.'ldO jtí : « Informe qual dos dous ô 
o melhor, porque estamos certo do que um 
delles ha Je ser. » 

O SR. Cauz MACHADo :-Não a-~ dect·ela ;. 
pe !em-se informações. 

Ora~ desde que L·•mo3, scmhoros, um pedid•> 
do g-Qvoruo .... O Sa. SILYEmA DJ.. MoTTA :-:-E deste modo 

vem a pn.ssar o reconhecimento do prolonga
O SR. D..I..NT.-lS :-B}m <'Xpresso. mento dtt estrada. de ferro do Rio Veedo. Diz-se 
O Sn. SILVEIRl1 .. DA MoTTA •.• por não Re ao governo: «lia d·· ser por a.qni ou por acol:'t, 

consiJ.crar governo, por nfto BI'J julgar antorí~ comtanio que se prolongue.» Vai ea-Lejuizo do 
zado a dar infur'dtaçõ·~s, como é que o sonn.do corpo legislativo para o governo, e o governo 
ha de estat• fa.zonJo obras... diz: «.Com efl'eiLo o corpo legislativo 1ucr a 

o Sn. VtnuTo DE Mn:ommos: _Apoiado. cousa, qu"r o prolongamento, a questão e só si 
é esta ou aquella vereJa. » 

O Su. SrLYI!liRA DA MoTT.\.. ••• pcdinrl•) 0 S C M N- ód 
informações ao governo ~ _ n. ~uz ACHA'Do :- ao. p ,, ser isto 

Por i..,t0 ma.i;;; jn.~tifi··a . .lo fit·ou 0 meu nqueri- senao depois d;;- decretado. 
menta ole a.li:uw·nto, ap··zar .!o voto llecln.J'ado O Sn.. SILTEIRA DA MoTrA :-:- E, port:tnto, 
.~m .contt·ario, do nobre _autor deste. Paroc.e qno ! ficará o governo autorizado a dar esSas infor

. v. I. 27 
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mações ao corpo legislli~ivo, a fa.:t.et' os esLudos 
em amO ~os as V<--'redas I 
. Ora., isto é uma mina de caroço, pois e::;ses 
estudos d·J ambas as vareJas iwportàru ~ru 
grande deStJOZa. 

o Sa. VruL\.To DE Mt::oEmos :- Imvortll.m cm 
centen:·s Je contos d,~ ré is. 
· O SR. CRUZ 1\'L\.cnADO :-EnLão corrija, ser:i 

mah uma V('Z meu mestr J. 

O SR. SrLY:O:IR.A. DA MoTTA :-Não Lo:n-sal-va 
a redacçao. 

O Sn. CRUZ MACHADo : - ú que nilo Lom é : 
emquanto nao houver governo. 

O Sa. SILVEIRA D.\ MoTTA :-Mas nós sab J

mo3 da f~cililaJo co n qti<_'- o governo apanl_l~t 
no ar qu lqw•r autor· :,.;ação para fazer d ·sp''
zas, atir:.~.udu-s~ a rlla Jesm0d.damont ·; si 
acaso pa<l~ar o:;L) a Uamonto, com u ,a. lpen.-tic~ 
subtil do uobrll s,~IHLdor p -la prnvinC"la d~ Mi
nas, o governo se julgar:i autor za io pat'.L man~ 
dar cstu l:tr as tlua~ v r r .__o das, (' &utlto já hav,:rá. 
onJe accommoda.r mu to~ afilhalo.3, por.1ue ó 
uma das doenças da época a ar:co1nmodação Jos 
afilha ~os. 

O SR. Gauz MACHADo : - Dess'3 mal não mo 
qneb::o, porqu0 eu não lenho u.filhalos. 

O Sn. SILVEIRA D.l.. l\IoTTA:- Mas V. Ex. 
não ó goVerno, ntto os~õu fallando d s afilludus 
de V. Ex:., estou fallando dus afillmdos do go
verno, 'nem V. E:x:.. é qurJ ha de nouJoar as 
tuemas de engenheiros par:.~. ambas as est1•.1d::l.s; 
o que pretendo o itobt•e senador por Minas ó 
que o _governo declat•o qual das duas veredas ó 
a melhor.. . Mas quer isso sem o governo 
mandar verificar qual ó a melhor. 

O Sn. CRuz MACHADO:- Pois é o que a 
commissft:o fJz ; pediu informaçõ.Js o anno :rns
sa.do sem. mandar fu.zor estudos. 

O Sn. SILVE!RA D.l. MotTA:- O parocer 
da commi-sã:o est:i. fundado em estudos, em tra~ 
balhos te ~huicos de engenheiros. 

0 SR. CRUZ MACHADO :-E' nesses trabalbOIS 
que eu me fundo. 

q Sn. StL>JI:I tA DA MoTTA : -Então o que 
quer é St autorização do estudos par·• a estrada 
de f :r,·u, o logo de Jua-; veredas, nüo tondu cad t 
uruu dellas mono::~ de iUU kilometros. O a lia
monto do nobre senador não pôd · p~s'!ar como 
está. Si acaso quer t uuUem o meu insignifi
cante voto pa::\ o seu requerimenLo, é preciso 
cortar as nllimas linlw.!:!. 

O Sn. Cauz M.\.éiiADo : - O q ne ficará 
ent!ío 1 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA.:-Fica o adiamento 
para quando houver governo. 

O Sa. Cnuz M.\.CII.\.Do d.U. um apart'1, 
O Sa. SILVEIRA D.l MoTl'A: __ Fica para 

discutir-se o proj8rto quand r tivermos um 
ministro d.1 agricultura r1ue nos venha dar in
formações e a opinia:a dó governo. 

O Sn. Cnuz 1\I.ic..tU.no:- Eu ullo confundo 
ésto.~ qü-:etüee ~on1 a rtlta politica; ó causa 
dhirê!h 

O SR. SILVlliRA D.\. MoT--rA:- Pois, senhores, 
aqui não podetnol'l deiur de fa~e_r P''litica, por
que somos uma cor,,orução pohttca. . 

O Su. Cuuz MACHADo:- Nossas que~tões, 
quill,Luer que sojt\ o gov-orno merece minha 
confia.nç:. 

O Sa. SILVEIRA IL-\. MoTT,\.: - Não ha tal, 
toda mcd'dlL qu' irnpor·tu. tlllLor,zação pn.t•a de:; .. 
P"7.a depende da confb,nça do cor •O tegisla
t vo que a yota; e no momento !'In que cu nito 
tivet• cuufillnça nos oxecutor s de uma me
dida p:wa Jcspeta, não pos<>o votar por elb. 
( ~1poi(tdos.) 

" O Srt.CRuz MACiu.no:-ls'>O ô com aasumptos 
de outrJ. ordem. 

O Sa. SILVEIRA DA l\IoTTA: -Os senhores 
eatão querendo estragar as Uoas doutrinas, e 
eu desejo q tle se sah·cm ao monos as Uoas dou .. 
lt•inas : com ::~. idóa Je que o senalo não faz po .. 
li~ica, vêm e::!sas e outra.a! 

Eu tenho em toda, ::t minha vida. politica, 
apGzar d·~ passar como radical, pr. t~~tado con~ 
tra essJ. fals:t doutriu,\ quo algu-nn aqui l.•van .. 
tuu, a de qu' o seuàlo não faz politi-~a. 

N tmca comprcnen H lpie a constituição do im~ 
pc•rio, organizando um go\'\Jrno com duaa cama .. 
r.1a, que são collabor.LdorM da acção legislativa 
(apoiados),considar.:~.sse uma d:J.S p-•ças da machi .. 
na amortecida e iD.Ill'ttJ el!l \!ertos casos, sem ac .. 
çào alguma; toda a confuéção de lei é acto p tliti
co o.do -de qufJ o senadu intervem ncUe,nã:) pôde 
d·~hal' de ser corpora-;ão politíca. (Apo ·ados.) 
A verdaJcira doutrina. é que o sena to, quando 
faz polhica, tem limite~ eru sua acção, porque 
Dito póle o~>taLelecor qü.Cstào de gabinete; mas 
dei.xar d0 tomar parte nas questões as mais es-
seaci-.tlmontrJ p·.)liticas, é o que não póde .".er. 
(.-1poiados.) 

Como, pois, quer o noht•o senador por Minas, 
meu illu -tro amigo, que eu deixa pa~aar sem 
um protesto de homem politico as má~ doutt'i
na.; como esta que eAtou impugnando~ 

Não: trata-se de auturizaç.ão para despflzas 
importantes, contt•a as quaes at•J já existem in
formações do govero.o, incomplct:ts ou n:'ío, 
mas emfim alguruas, de quando havia governo. 
Ora, dosd ~ '(llO se trata .te um pt•ojecto d 1sta 
ordem, nfío e pü'>Sivel que o -;;enado ri ·ixe Je 
adi L r a matet•ia. Eol ne!>ta parte VO!l atú a con
cordc~.r com o nobre seaadur por 1\'Iinas, porq11e 
S. Ex quer salvar do naufmgio o p:-ojectu ,, a 
commissão quer desde já coudl!mnal~o a. ser 
rejeiLado. Ent·)tlJ'J que não ae dere re,:eiL..tr 
já, o sim que se dov · aéfiar, mas adiar simiJles
rnento. Si o nobre S':lnadot' não quer declo.t·ar 
que é adiamento at·.! ha1•er governo, basta. Je~ 
clarar que fique adiad l. Is tu t.~im; mas a aa~ 
gunda parte th s m re. 1uerimento iwpot'bl. uma 
adhes:to e a approv:-1.ção do corpo leg1sbltivo ao 
prolongamento: contra. isto ó que cu voto. 

O Srt. Cnuz MACEI ADO :-Nã'J i·t1porta tal : 
não ó autorização~ não é a,·to le~islali~"o. 

O Sn. SIL,"Ein.i D.A 1\-IoT'rA. :-Si 8. Ex. não 
quizer modificar o seu re,lnPrimonto de adia
mento,oppol·tunamenLIJ ro _1 ue_ret·ei a votação por 
partüo 1p~rquo enlllo votal't!! jléla prlii!éil'fl é nào 
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p·la segunda, que comprohnnde já o r~conheci~ 
menta da nece;-id<L·le da uHtlet'iit, ontra a 
qual a conunis.:~ào competon~e já deu par.•cei'. 

O }Sr. Ribeiro dn Luz:-Sr. pre
sidente, e~:~tou do accórd:J c>om aL;umas das oi.J
servaçõos e:x:pt?ndidas pelo honrado s3nador pela 
pr >Vinci t de Minas; l'Oiativ:amenb au a liamen~o 
d.o projecto que se dis ·u~0. 

Lendo, com atte)lÇão, o req•1erim0nto rruo a 
com missão 1~ emprt>zas priv logiadas o ~'er~·ceu 
á con~ide;-aç:'\o du sena. o, pt:!.Hndo infu··tn·tçõcH 
ao gov ·roo, c o p ~re(·er, !J ue por .... lia foi olfsre- · 
cido, já cm ;-;essllo do corrente anno, parece-.ue 
9.ue ar:s info1'rnaÇões ~"'nviadas pelo governo não 
JUStificam a couduaiio do mesmo parOCGl'. 

O Sn. -Cnuz 1\hcru.oo: -Apoia lo. 
O Sa. Rummo DA. Luz :- Dessa~ jnfurLUa

çõ 'S, o que .levara concluir ::1 illustre ('Ommissão 
de emprC\zas privil••gia 1as, era que impwtu.Y:l. 
s·~r o pt•ojecto novamente ,•aLurlado. 

Penso como o honJ·ado sona.d111' p~b provin
eia de 1\linn.s, qn:mdo disse •tu e niio poria con
stituir queslão, ~d, pA-ra communicar a cid tJo 
de La nas com a côrte, se Jovess J escolho.r, pu 
a linha que dahi viesse encontrar a d•l S:J..nta 
!stbul, ou aduRiuVcrJe. Par~·co queistonã' 
pótle ontt·ar em duvida, aLL•mta a gt•J.ndo dis
tancia, que va.i da divisa da prodncia. tie Mi~ 
nas, d·~ft•ontu da ft· ·guez'a de Sant t Isabel, ÍL ci
dade do Lavras, ,, a rpto vai dos Tres Corações 
á mesma cida.Je. E:sta ultima e apenas de 10 a 
12luguas ... 

q Sa. Cnuz MAcuAoo: -73 kílonl.ctt•os. 
0 SR. RtBEIRO DA Luz .•. quand-~ Santa 

Izabel fica a 30 ou 40, intermediando estes 
pontos terrenos muito a.~cidentados. 

O Sa. Cauz MACHADO :- 180 kiloruetrus; cá. 
!80, lá 73. 

O Sa. RmErRo DA. Luz:- O projecto deve ser 
alio. lo: para mim não resta duvida; primoiro, 
porqu·; a qu,.st:1o nã:o ratá. e .. tud td~; f'ID segundo 
lugar, porr1ue n!'!.o rodem JS Pl'e'<C'indiJ• de oscla~ 
recimontos do governo em a..s~umpto tão impor
tante, o, achanJo~se o ministedo eu;t crise, o 
nobre ministro da agri~ultura. nadt~. poderá 
adiantar sobro a matel'i:t; eUL terceiro logar, 
porque, n. nlto sel" modificad0 o projecto, com 
bt.tstante p·•>~.ar, ler~i de votllr contra ollo. 

I-Ia uma consideraçiro mui lo sôria a attender, 
sempre qne se tt•ata de con~ sst1<1s desla ordem, 
e é u. do estr.~.do financeiro do nosso paiz. (.lpo ·a
dos.) 

Este f1rojMLb tem Je onerar o thesouro 
com grande desp0za, vi~to que a eall'n.da de 
ferro, a quG so refere, te1·á uma extens!to bem 
appro:x:imada a !00 l1g'UàS. 

O Sn. Cauz MACHADO :-Não; 73 kilometrus 
cá, e 390 lá; a con~tt•ucção dos 300 pódo~~:~e 
ad,iar. 

O Sa. RIBEIRO DA Luz :-0 que acab:.~. de 
dizer o nobro semdot• mais confirma o. opi
nHLo, qui} já tenho, de devur-sG modificar o pro~ 
jecto. 

O prolongamento de qu J se L-raLa, cum rela
çlo ã estrada do Rio Verde, deve propriamen-

te con~titui:- um ramal seu. Elia n~o rsLà. 
ainda cnncluida. não fui ent:.•gue ao trafego, 
n·!'lm o será s.~n~o em pr nci;•ios Jo ann·.1 pro
xlmo. !'aru. que se ha t.l• decretar. desd~ já, 
a c ·nstrucçiio de um rar:l 1l do truncu de uma 
estrada que não 0stá concluidu. c que ainda 
não funcciona? Parece-mJ qu.:J cm a~.~umpto~ 
dest • o r !cm devemos conter o prurido, o aço:
damento dos que solicitam empreza.s taea. 

O Srt.. ANTÃo :-E com g-arantia do Es
tll.lo. 

O Sn. RmEIR' DA Luz:- Convem que ilui
tetllU--1 u. natureza: todo~> nós s:;,beuws t!UB uma 
at•vore nitu lança galhm~, senão depois ·.te tet• o 
seu tronco formado; e, se adopt.ott•mo.s o p.ro· 
jacto, ficará decretado o ramal do t.t·onco do 
ullla estrala. que não est::._ condu ida. 

E' Pl'ltdenle t!l:lperar que se ontt•egue, primei
r:J.mf:lnt ·,ao trafogo a estrada do Rio Verde, 

Som duv.da ha Ue influir sobro a d~·libe!'ação 
que t ·m de tomat• o poder legisbti\•o a renda 
q•le vier r·lla a prorluzir. 

Ou esh s ri tão cotlsid·.:ravel que tlisptmse a 
garantia de juros du E;o:;ta.lu. e, nest ~ ca~o. n5:o 
haven\ sact-i.f.i.cio, senã.o mu:~o iu:úgnificant·J, 
par:~. o th )f:luuro, em transferir-ao a garantia

1 
de 

qtw a m·~sma. cstra•ia não precisa, a esLEI ramal 
o a outros; ou não prodttzit·á r•mda alguma, e 
ser:\ o ca<~o dG 6sLu1armos se com•irá autorizar 
n. construcção do ramaes, para 'jUEI n. r ft-"rida 
linha t<•rr a produza renda,. que Rllivie o th€1-
~our .. dos onua da garantia de juros que soUre 
elle pesa rem. ( Ap:Jiados .) 

I-Ia ainda uma razão, Sr. presidente, para 
que eu vote pelo a liamento do projecto e 
deseje a sua modificação. Dispõe elle que se 
contrate a estrada, a que se ref'"'re, C<1m cerla 
e dnt·~rminada ps~soa, de maneira que é um 
pl"Ojecto t!Ue traz sobrescripto. 

O SR. Cnuz MAcHADO:- Ni!:o; ou com qUem 
melhores condições olferecer ~ 

O Sa. RuHmw D.\. Luz:- Ent~n lo que ao go
veruo, quando sG votar o projecto, duve-se dar 
liberdade para eontrahr a estrada. com quem 
melhores conr:liçõeil oiferecer. 

O SR. Cauz MACHADo:- Concordo. 
O Sa. RIBEIRO DA Luz :-Si alguem houvesse 

feito eatudos sobre eHte .ramal, tivesse apresc>n~ 
tado plantas, planos, orçamento da oUra, esta~ 
ti~tica commercb.l e da população, ain !a s~ 
jusLificaria o sobrescripto; mas, desde que não ha 
esludo nenhulll, au~c.orizar-se um contrato com 
certJ. e Uetermina.Ja pessoa, não mo parece boa 
prati\~a, e C..Qnvem que não a estaboleçamos. 

O nobre "!Jen[!.dor pela província de Goyaz não 
concor"la com o requerimento do tnSll nobt·e co!
lega e ratricio, so:n,ador pola provincia de .Minas, 
porque entr:ndo que o governo fi·~a autorizado 
a faz,~r :Jnsper.f!s com estudos da.linlu1. Y.ue dtqvª 
ser preferida, si a dos Tres Corações a Lavra'!, 
ou si a de Santa IzaiJcl á·]uclla cid~de. 

0 ~R. AFFONSO CELSO ;-Esta doutrina não é 
radical. 

O SR. RIBEIRO D.-1.. Luz:- Sem duvid1, tam
bom não é consti~ucional e nem se conforma 
coma nossa legislação fiscal. 
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o govorno, ::;i fôr approv!'l.do o requerimento,~ dificação ,_l,) proje•tn. Si elh realmente exis

não fie~\ o.utorizad·' a f<~.z·.·r d·~spet.a alguma I te, não so pód • fl.Ut•H·izar o governo a con~ra
(apoiadl)s), porque nenhuma despezn. pódo SPI' tae a coustrcrcção dL'-.;Sa est!'l:ll:l com certa IJ du
fdLa >~elll quo lw.ja lei, dan•lo aerlHo para ~eme- tol'minalu po;:Jilo~. 
lhaut•J fim, e urequor:mC>nto, ainrla qu·tndo S•"'ja Vou mandar á mesa um re 1uerimento substi
appr_ovado, não Importa rt concess!lo de um tu~ivo a.o J.o nolH•e s·"nador por Tl,linas Oeraes, o 
cred1~0. . . • q11al julgo qur. S"~ conforma com as prt'scri
. Al?rn diSS?, t•)lll o pNJecto um grand" defelto, pç.õPB do re"'lmento da casa.. 
quo e autorizar a construeção de um~ estnda o 
que, na. minha opmião, dGsde qne passar n. Foi lido, apoiado o posto em discussão o 
cacho~ira. da. Br)cayn·t, no rio Gran.le, tern de seguinte: 
set· muito on·~rosa ao E ;ta. lo, pnr níto poàer 
encontrar, desde já, prodnctos para cnnduzit-, 
que compensem :1. Jespeza. de conservaç~ e de 
custeio. 

Neste a'3sumpLu tle cslradas de fL·rro devemos 
segui1" o dit::~.lo latino (est .. na kntro, de vo.gar 
se var ao longG. 

Ora, como se decreta unrl estra•la di) f0rro 
dos T1•es Coraçõ~s do Rio Vol."d-: aos limiteS tla 
provinc~a J·J Minas, no rio Para.nahyha, atra
vessan lo uma. zonõl de c;~.mpo, talve?. ,!e 40 
lr~guaB, cujn unic:t prndncçlío, presrntomente, é 
o galo vaccum 'l · 

Pen:oo qu·~ a cstr;;~.la do forro do Rio Ver te 
nlto ·lrvo L r o seu pont0 t ·t·minal nos T.r·'~ Co
raçõl)", mas prol .. ngnl."~:=w pelo Rio Ver. i e, ató a 
barra do Saputaby. e ha de Sr:lr ramal furçalo 
dess::t cr:;tr::da o qne p1rL:r dos Tr·::s C'oriçõe" 
pat'a Lavras. 

O Sn. Cn.uz MACIIADO :-Ao Ribeirão Ver
m~·lho. 

O ~R. RIBEIRO nA Luz :-JustamenL·~. porque 
convem que a -pro 1ucção do Rio Gro.njc venh;1, 
enri11U"CCt' a C'stra :a do Rio VerJ·-, assim como 
qnn outro raro.1.l vá pro ·ura!' o alto Saptl<.'ahy, 
na cidade .!_· Itajubrí.. 

Para mim, Sr. presid"nte, a razão capital -lo 
ad:aroento deve: s1r a conclusão da estrala do 
Rio Verde e sua entrega ao trafego. 

Do·pois que ossa estrada Ü>'L'l' começado a 
funccionar, é. que nós po leromos,t.om a rofle:xiro, 
com a sensa.t•.'Z propria do sanado, ,;eliLerar o 
que cumpre faze1" ..• 

O Sn.. AFFONSo Cm.so:-Apoia lo. 

O Sn.. Rrn:miRO D.i Luz , .. si rlar ramae~, 
ou si negai-os. 

Po tantv , pe.;o lic.'nça ao meu nobt•o 
amigo, s"nador p·~b. minlw. provincia, para 
mandar 11m requerimento que substitua. o SCJU, 
e qurJ tira todos os 0scrupulo:~ manife.-:ta los 
pelo ffi""!U iUUSti'O l1PStr.•, senador por G •• yaz. 

H.cqu ··iro o adiamento do llrojecto, não in~ 
definidamento, .rorquo ó isso contro. o rcgi
roent•), mas ate á sAss!!o do nnno •roximo fu
turo, porque no prinC'ipio do:~sso anno estará. 
fune;~:onando a estrad,l .:o I-tio Verd_•. 

Devo a.inJa. r~z ·r uma :pond~ração. 
Nã:o ass'3vcro, ma3 estou in{orrnado de que o 

contrato c 'lebrRdo entr-3 o pr-"·Si lent) _de !\-~i nas 
e o 81". brigadeiro Couto de M8.s-~lhãos, para 
construcção da esLrad9. do Rio Vor.!r•, di a est·~, 
cm igualla:l8 d·1 cireumstu.ncia:-:~, pr···fel·encia 
par;<. a conr:.trucção de quaesquer ramar'> dessa 
estra. !a. 

Recordo esLa elausut1 do contrato para mais 
justificar a necessiJa.l 1 do <~odiamento e da mo ... 

Reqwrimento 

c Requeiro o adiamento do pl'ojoeto at._) a ses
são do anuo proximo fuLuro. 

Salu. das sessões em 21 J•3 Maio de 1883.-
J. D. Riúeii·o·da Lu~.~ 

O Sa. PHESH>ENTE:- Tem a palavra o Sr. 
Atr.JllSO Cels:J. 

O Sr. Atronso Celso : - Abundo 
nas considerações, que acaba de fazer o meu 
nob1·e coll••ga, S•'na.tor por Minas Geracs, e, 
portanto, nada 111ais accrescentarei. 

O Sr. Cruz Ma.chado~-St•. pre
sid·:nt.e,!;lu não teuhu e1u vial:.t stlllão Uul fim e é 
quo não sG decida prAcipitadamente uma 
questão.,. 

0 SR. AFONSO CELSO :-Importante. 

O Sa. CRUZ MACHADO •. , e que interessa 
á provincia que tenho a honr.l de ropresontar. 

Nãa Livo o intuito de rJ.:.f,;mder o prqjo
ctu, nem na p wte relativa a concessio
narias, nem mesmo na que ,liz rGsp"ito ao 
prRço, subvenção e distautÜ~s nello consigna:los; 
o que Uigo é qu0 e::; te projecto envolve nw.teria. 
importante, cuja solução, trazendo allivio aos 
onus do thesouro quanto .i subvençãü da estrada 
do Rio VerJe, po !erin.. ao mesmo tempo desen
volver a industl'ia em minha provincia. 

EsLou concorde com o nobre senador qu.'3 aca
ba de occupar r1. tribuna com vantagem para a 
causa da provinda que ropr.:s,mtamos ... 

O Sn. AFFONSO CELSO. -Apoiado. 
O SR. Cn.uz !ILI..CH.-\.DO ••• qur~.nt,o ao prolonga

mento, além da cachueira da Bocaina é de 390 
kilometros; R•3gund0 consta dos pa:pf}is officiaes, 
pnrtindo da ca·~Iweir~• r1a Bocaina,a.companhan
do a iuargem direita lb Rio Crande, e depois a 
margem direita do rio das Velhas ató a con
fluencia no Paranahyba. E tanto é assim, que 
não versou a minha argumentação sobre este 
ponto, quG é commum, tantu â ~~~tra.da que 
tlver de partir de S:mta Izabel dü Rio Preto, do 
Jacutinga at0 Lavras, como á outra. de Tros 
Corações à barra do Ribeirão Vermelho, adiante 
d•J Lavras 19 kilometros. 

O quo considero ma.i<> importanto, logo que se 
termine a estrada Jo Rio VerJe, é t!•atar-s•J .-lo 
B"'U prolongamenlo ao Riboir~ Vermelho. Sim, 
porque ahl jr\. sorVo a zona ~xtremr1.mente pro
ductiva das margens do rio Verde e c_om adis-

). 
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tanc\n. apenas de 73 kilomctros, ::!C irá aprov~"i
tar a ·navegação do rio Orando desde o. Ribeü·ão 
Vermelh'J até á cachoeira da Bocaina, com o 
curso de 201 kilometros, onde creio quo jã na
vegam a vapor. 

Vou revelar um rnoLivo pelo quãl, além do3 
expressados, teria ma.1s ~res~;a em quG a estl':l
da se fizesse ató ao Ribe1rão Vermelho. · 

A orographia de nosso pa.b: ainda não é muito 
conhecida. Chegando a comrounicação á. ca
choeira da Bocainal teremos o AltoS. Francisco 
communicando~ao. com o Rio Grande com uma 
f.acilidaJ.e immonsa, e assim os producios dos 
municipios d~ Indaià e da Fol'miga. e outros 
podem t!)r sahida pelo Rio Grnndo, e vir a esta 
côrte com muita. brevida.Je do distanCia. 

Nas proximirladns da cachoeir..t .la Bocaina 
conflue no R.io nr.1.ndl) o rio Piumhy, do qu'tl é 
contt•avertGnte o rio do Agu"- Limpa, que vcr~o 
para o rio ~. Francisco, sahindo proximo ao 
Pol'to Real de S. Miguel, com a distancia. de 
seta a oito legua"! ; o divi<;or das a.guaa é quasi 
de altiLudo nenhuma. 

Aecresce que o.inda temos outra communiea
çlio do S. Fri!.n("iaco cora o rio Grando, m:'lis 
longa, porém melhor. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 n·lbre senador está. 
se desviando do :tsanmpt•) ; está justlficando 
uma cousa que quer adifl.r. 

O S:a. CRUZ MACHAoo:-Resumo já. 
A communicação a que aca.Uo de refedr-xp.e é 

pelo rio Capitinga, quo é navogavel por ajou
jas. 

O Ca.pitinga nasce pro':'i:imamente á. ft·egue
zia da Estiva ou Pimenta, e, por outro lado, 
em um resto da serra, que fico. etüre a serra do 
Piumhy e a da Canastr.1, naece o rio S. Miguel, 
de modo que, indo a estrada até ao Ribeirão Ver
melho e atê à cachoeira da Boca.íns., teremos 
communicação do rio S. Francisco com o __ rio 
Grande por' dons lados. 

Não vou além, atlend·-mdo a advertencia do 
Sr. presidente. Não faço quest5.o de fórum; 
o que desejo é que o projecto seja ostuJado e 
aproveitado na rwto compatiyol com as grau
deli conveniencuts de minha provinch na 
actualidade. · 

A' vist:;~. do que acabo d·~ dizer, peç.o· a reti
rad:lo do men rnqnerimento, ficand•) o do meu 
nobre collega, sonadorpor Min!ls, o qual pr~en~ 
che o mesmo fim. 

Consulbdo o senado, consentiu n·l ret;rr~,da. 
Encerrada a discusslto, votou-se e foi aJ)pro

vado o requerimento do Sr. Ril.Jeiro da Lu::. 

CONGRUAS DOS DESErtiBARGADOREB DA RELAÇÃO 
METROPOLITANA, VARIOS F.-\VORES A COMP.I.. ... 
Nfi!AS PARA CONSTRUCQÃO DE CAMINHOS DE 
FERRO, E ALTERAÇÃO DE ALGUMAS DrSPOSIÇÕES 
DAS LEIS DO PROCESSO CRIMINAL 

Seguirê\m~se successivamente em 2a. discussU.o, 
a qual ficou encerrada por falta. de numero par~ 
vota!'>-se-, as propnsições d:l. ca.mara dos depu
tados : 

N, 6, de 1858, !1l<'van lo aS congrnas dos drs .. 
embargador0s da relação metropolitana, viga .. 
rios o coaijutoros das froguezias. 

I 
N. 118, de 1806, coucdA~·do v"ãriOq faVõres -

ás com?anhias ou contrata lores que, sr>gun-io 
a le-i pt·ovinc;al d(• P0ornambuco n. 049, J,; 20 
d0 Março 1le 1865, r>m-pr()h<:m lerem a construc~ 
ção de caminhos d' f,•-rro polo systo~ma tram
road, d••stlnadns a ligar qs centros populosos 
dh dita provi.ncia com as rstaçÕ''S da est1•ada Je 
ferro do R'.rif·~ ao S. Francisco. 

N. 1, d · t851, -an,~rando algunns disposi-
ÇÕPs das 1 is do proce~so criminal. -

Esgot:1.Jas as mo.terias da ordem tlo dia, o Sr. 
rn··~sidonte lleu o seguinte para o dia 22: 

Votação das mat0rias cuja discus3ão ficou 
encerrada. 

2a. discussão das pro~w.:;;içõ':'s da camara dos 
deputados n. 1:~2, de i882, r•~vo;;ando os dG
cr·~lo:; lJ.Ut~ concndoram privilegio ao ciriadão 
João Jo,;é Faguud"s d'J Rezen·le e Silva p~ra 
minorar 1t área comprehenciidét polos rtos 
Cayapó e Maranh:lo '-' seus affiuentes, na pro
cincia de Goyaz. 

N. 13,do corrente anno, permittindo a Hugo 
Vioira Leal a matricula em qualquer das fs
culdad•'S de dir•'ito do ImpPrio. 

Tral.Jalhos do3 commissões. 

L•wantou-so a sessa:o á i hora do. tarde. 

12• SESSÃO 

EM 22 DE MAIO DE f883 

Presidencia do Sr. Barcto de C otegipe 

SUMMARIO.- Elt'ED!I~N'l'E.- Juramento e posso do um 
8r, sooador JIGl' I'o!'lw.mLuco.-Nogocio.s do Campina~. 
DitiCUr30 o rmruorimonto do Sr. t:orreia Approvacão 
do I'Oqncrimcnto,- Onr,~~t~: uo DIA.- Votação de ma
todas oucorratlas.-Revogaçiio do decretos do privile
gio._ Approvação.-MatriculJ. Jo um ostudantll. Appro
vaçao. 

A's 11 hor<~.s da manhã acharam-se presentes 
31 Srs. senadores, a saber: Barão do Cotegipe, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Godoy 
Luiz .Felippe, Chicharro, Henrique d'Avila: 
Octa.''lano, Affonso Celso, Barilo de Mamoró, 
Junqueira, Antão, Pa.ula Pessoa, Diogo Velho, 
Viriato do Medeiros, Visconde de Muritiba 
Castro Carreira, Teixeira Junior, Visconde d~ 
Bom Retiro, Luiz Carlos, Visconde do AbaeLé, 
Barão d<t Laguna, Rtrros Barreto, Correia, 
Conde de Bao,Pendy, Fausto de Aguiar, Ribeiro 
d::L Luz, Silv1:nra Martins, Diniz, Jaguaribe e 
Saraiva. 

Deixaram de comp:trecer, com causa parti .. 
cip~d[L, os Srs. Uchôa C:.tvalcanti, Silveira Lobo, 
Meira do Va.-.;concollos, de Lamare, Leão Vel
loso, Visconde de Paranag_uá. e Viscondo de 
Nicthet'oy. 

Deixaram de comparecer, sem co.usa partici
pada, os Srs. Barão de Souza Queiroz, Ch.ris
tiano Ottoni, Carrão, Feruand·'s da Cunha, 
Cunha o Figueiredo, José ilonifacio, Martinho 
Campos e Visconde de Pelotaa. 

0 SR. PRESIDENTE abriu a. sess~o. 
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Leu-se a acta •la sessão antccodenll'\ 1 e, não : qu:tl pud-~Raa ter "ido eff·1ctuada a mesma. pri
ha~•en .o quem ~ubr:~ ella fi:te.:SJ!j oUs·.!rvações,J.ou~ 1

- são, n:to con!i~ tndo pot• isso wesmo o moti\'o 
se pOI" aJrprowt.da. de1:11:1a prisão-~,_ nem tão pnuro a dott:J. em (iUe ella 

Comparl"lC-e1'am -depois dG ab:wta a 8e'são os foi re~izada .. Não con~ta tawL ·m q!l tl n cr~me 
Sra. Jo[1 Alfrelo, Bar~o de .r..Jaroim, Pa•_,8 om q~w o pacte~to C~r~m.ei?-te Antonw da S1lva 
de 1\rJendonçn, Vieira Ja Silva, Dantas, Visconde ArauJo tonha s~do mdll'lado. A; penas encon
de Ja;;u.ary, Lafuyettl;), F'ranco de Sá., Sih·eira Lra-o·e. a portaru~. de 18 d.e, Abril d~ corrente 
da Mutlã, Nunes Gouçalves 6 SiuimbU, anno, da dele~aCia d.e poltcta ~a capttal, m.an .. 

dando abJ"ll' tnquerlto a respeito de um cr1me 
O SR. fo SECREl'A.RW deu cont:t dQ 1!6- de aubtra~i'ío de joiM que se diz ter ~Jido pJ>.rti-

guinte cada uesta cidade, em Janeiro Jo corrente anno, 
EXPEDIENTE e que Pl'a intpUtr-ti.J a Theudoro Levy. Em vir

tuJ • dessa por lar la al>riu-se o inquerito a 10 do 
mosmo mez de Abril, seado ahi in p1erid) o 
paciente, s:;,m tod·tvin. const.ur qual a qualidade 
em goij eUe prestava as informaçõe~, si como 
testemunha. ou preso, ou implicado no crime. 
Não consta tão p011co qual a autoridade que 
doterulit~ou ou requisitou a prisão. Campinas, 
10 de l\hio de 1883. Bu Luiz Ferreira Pir•'S, 
escrivão qu•J escr.wi e assigno.-Luiz FerreiYa 
Pir·es, ~ 

Officios : 
Do ministerio do imp"rio de fS do corrante 

mez, romett·•ndo, em rospo~ta ao officio do se
nádo, d J 15 do m(•smo mrz, CÓ))ia dus pap ,is 
relativos á. :..nnulla9ã:o do ex· me de um a!umno 
da escola polyt.·chmca. pelo rlirector rla mesma 
escola ; e bem assim da ducisã·) pr(,f ·rida por 
aquelle minüü ·rio'::;ol.Jro s ·m13lhante assumpto. 
-A quem fez a requisição devolvendo depois á 
mesa.. 

Do mesmo ministerio, d" 2[ do dilo m·~z, de
clarando, em r"espoflta :10 officio do sen~do Je 17 
do referido mez, qu-' con1municou ao presi lronte 
da provincia de Porn·tlubnco, par:l. 08 doddos 
eff •i tos, aa dcc 'sõ~s desla camara. sobre a eleiç:!o 
~ que se proc!9deu tlllimctment·J naque!I t pro
vincia, para pr,~enchimenl·J da vaga J.o fallecido 
Barão de Pirapama. -lnleircdo. 

0 SR. 2o SECRICTARIO declarou (1UO nlo hlwia 
pareceres sobre a mesa. 

JU!I.AMll:NTO E I'OSSE DE UM SR, SENADOR PELA 
PROVINCIA DE: PERNAMBUCO 

Achando-se na sala im:çq.~diata. o Sr. conse
lheiro Francisco de C:tnralho Soares Dra.ndão, 
senador el.!ito pela provincia de Pemarubuco, 
foram sorteados para a deputação que o devi:J. 
receber os Srs. Junquoir t, Viriato de 1'.Iodc;)'iros 
o Correia ; e, sendo o mesmo senhor introdu
zido no salão com as ftH'malida les do esty lo, 
prestou jura,mento e tomou assento no re
cinto, 

NEGOOWS DE CAMPINAS 

O Sr. Oox.•roin.:-l\"ãO dÍgo ao sen~do 
nenhuma novidado lembrando (jUO é do maximo 
intere1jse garanlir efficazmentJ a liberdade in _ti
vidual. Ora, na Gozet.t de Campinas do !2 do 
corrc_nt ~. quelxa-~o GI<amAnte Anlonio d~ Sllva 
AraUJO d'J h11.ver Sldo praS•> nesta côrte em 18 
do mez findo, tanJo cessa-do a sua prb!'io; depois 
de decorrid"s 23 dias, flOr siwples o:rtlem do 
delegado de Campin ls, para onde fOra elle 1"8-
meLLido; e fez !lcompanhal' o artigo que publi
cou do documentu que pRsso a. ler, e motiva o 
meu requerimente (lê): 

c Luiz Ferreira Pires, escrivã'p do jur.y, 
exeGuçõcs crimina.es e del~gncia de policra. 
do,atu cidade de Cam oinaa:. 

Cerâfico que, revendo o inquerito que acom
:panhoq o preso ClemenLo Antonio da Silva 
Araujo, delle não consta o acto d~ prisão, man
dado ou o~tra qualquer ordem, em virtude da 

Conhecido e-.te document•J p(llo senado, não 
lenho necessidad'-1 de additar qualquer conside
ração, pn.ra. justificar este re 1uerirnento (lê); 

« 1te 1ueir-o qn<l, pelo ministerl<J d t }1stiça, 
RB p ··ç:lm inforuw.ções ao governo sobre a pri~ào 
de Clemente Anlou:o da Silva Araujo, realizada 
nc.<~tu côrte em 1H do mez findo, prisão qne ces~ 
~ou depois de decorridos 23 dias, por simples 
ordem do delegado de Campinr~s, par.t onde o 
preso foi remettido.- M a.nuel F/'·ancisco (Jor
re ia.» 

Foi apoiado, po.<~to em discussão e ,sem debate 
approvado. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MATERIAS ENCERRADAS 

Votaram...se em 2a. di'lcussão e furam succes
sivamente rejeitadas, para serem retuettidas á 
c amara dos deputados, as propo~ições da mesma 
camara ~ 

N. 6, de 1858, elevando as congruas dos des
embargadores da relação metropolitana, vig-a ... 
rios o coadjutores das fr.:guezias. 

N. 118, de 1866, concedendo varias f:.~.vor(!S 
ás companhias ou contrat Ldores que, segundo 
a lei provincial de Pernambqco n. 64-Q de ~Q 
de 1\.Iat•ço do 1865, Rmpl'ehenderem a. eonstru!l
ção do cautinhos Ue ferro pelo systema tra.n
road, destinados a ligar os centros !JOpulosos 
da dita provinciu. com as estações da est!·adt:t de 
ferro do Rocife ao S. Fr.tnciaco. 

N. 1, dG 185,1, alterando algumas disposiç~es 
das lds do processo cr-iminal. 

RICVOOAQÃO DE DECRETOS E PR~VILEGIO 

f~ntrou em 2a discussão, com o pai"ccer da 
commisslto rle empr•·za" privilegildas e obra~ 
publicas, e foi sem d _bate rejeitada, por ser 
remettida a outra camara. a proposição da mos~ 
ma camara n. 132, de 18c!2, revogando os de
cret.os que conc0doram privilegio ao cidalito 
João José F..tgundel'l do Rezen.Je e Silva, para 
minorar a area comprehendida. pelos rios 

L 
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Cayo.pó e 1Iaranhão e seus afiluen~··s, na. pro
vincia de Goyn.z. 

li-U.TRICULA DE Ubl EBTUD.I.N'l'E 

Segu-iu-se, 12m 2(1. disclll!.São, eom o pnl" ·cer 
da commiss!lo de instl'ucçlo pllhli~:\. e fui sem 
debate rejeitada, afim de ser remeULda á ca
ma!'~ dos Jep11tado~, a propnl'lic;1o i!a mesma ca
mar.l 

N. 13, do corrente n.nno, po'll'miu:ndo a 
Hugn Vieira Le'l.l a m·!lJ·icula. 0m qualquer das 
faculdudes de direito do Imper;o. -

Esgota.·las as matoria.s dn. arde~ do dia, o 
Sr. presid·'llt" deu p'1ra ordem do di:v23: 

za discussão da •lropnsiç:lo d·t camára dO"! de
pntado-; n. 126, de 18'32, conc"dondo J;ceuça., 
com ordenado, a Jo-;ó l\1ilitão de SanL'Anno., 
conductor de 2a. elus~e da e~trada. Ue ferro D. 
Pedro II. 

Trabalhos do commissões 

Em S·}guid 1 o mesmo Sr. pros:dente convi
dou os Srs. s•nadorcs r~n se occuparmn eom 
os trab~lhos de suas commissõos, que estavam 
dados pnra ord·~m do dia do hoje. 

Levantou-se a sessão ás ii horas G 35 minu
tos da manhã. 

!3• SESSÃO 

ICM 23 DlC MAIO DI!: 1883 

P1·es'dencia do Sr. Bardo de Coteg/pe 

SU:UMARIO.- Exr>J!:DIJ:Wl'B.- Ro<lacçõos.- Nomeação do 
um CtllfOtlhoiro parta dosob~trucção o.lo rio Ja··ttalito.
Admnuotraçào Ja justiça ua eomarca tio BotueJ.tú. 
Di·eu!'so o roqtJOdmontus o.lo Sr. Corroia. OI.J~(lrY11ÇÕes 
tio Sr. pt·osh!uutll. ,\poiamonto da ~ogunda pal'tl! li o 
requerimouto. Diseurso dll Sr. llcnli•JIIO o.I'Avila (mi· 
nistro tia agrieulttu·a) • .\ppro,·ação da pnmoira p;Jrto do 

.roquorimonto. lf.' rctil'atla a sugunJa parto tio rll,JUOri· 
monto, a poditlo tio ~cu autur.- ÜllD~l! ao ou..- Li
cença. Diseurso o rc JUCr!tuouto .Je atli&nt~t•to tio 8!'. Cül'· 
roia. Di~curso do Sr. !iuuos Guw;alvcs. Ajtp!'uvação do 
rcquurimonta. 

A's ii horta da mrtnhã acharam·se pre
sentes 31 Srs. senadOl'L!S, a saber: Barão de Co
tegipe, Crnz M~owh:tdo, Barãu de 1\Ltiuangltfl, ·e, 
Godoy, Chicharro, Barão da Laguna, Henr•ique 
d'Avila, Mar•tinho Cam:tos, Paula Pessoa, Soa
rua Brandão, Junqueir<1, Clu·istb.no Ottoni, Vis~ 
condo .ie Aba.eLé, Visconde do Bom Retiro, 
Barros Barr~to~ Visconde de Par.ma..:-uà, Affonl:!o 
Cdso, Luiz Ca.rlo_s, Caslro Carreira, Correia, 
P;tes de Mendonça, Diniz, J.tgual'ibo, Barão 
de 1\Ta.roim, Vi0ira da Sil~·a, Virin~o de Medei
ros, José .Bonifaciu, Luiz FelippA, C1arr1to 1 Tei-
xeira Junior o Conde Ue D.tepcnrly. ' 

Deixaram do comparocor, com causa p:wtlCi
pada, ps Sis. UchO:J. Cavalc11.nti, Silveira Lol.Jo, 
de La.mar0, Left,) Velloso e Visconlle dG Ni
ctheroy. 
• Deixara.w Ue comparecer, sem causa pa-rLici

padn, oa Sra. Ba.rtto de Souza Q.ueiruz1 Octa-

·viano, Sinimbú, Cunha e Figueiredo, Fer
nandes da Cunha, Saraiva e Visconde de Pc
lolas. 

Ú Sn. PRESIDENTE n.briu a sessão. 
Leu-ao a acta do, sessão anleceJ:cnte e, não 

havendo quciU sobt·e ell:J, fizesse observaçãot 
deu-ao por appro-n1.dt1 .. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Barão de Mamor6, Lafayette, Visconde 
de MuritiLa, Visconde de Jaguai'Y, Nnnes 
Gonç tlves. Fausto de Aguiar, Diogo Velho, 
Meira de Vasconcellos, RibeiroJ da Luz, João 
Alfredo, Silveira da Motta, Antão, Dantas, Sil
\·eira Madins e Franco de Sá. 

O Sn. 1 o SECRETARIO deu couta do seguinte 

I!:XPED!ENTE 

Officios: 

Do ministerio da agricultura, de 22 do cor
rente me-z, remetlendo tres exemplares do re
gufamento classilicando as mlllas a que se 
rel'ero o o/lido do senado de 14 do corrente 
mez.- A quem fez a requisição, do~·oivendo 
dopois a mesa. 

IJo presidente da provinci:t do Piauhy, de 20 
de Al>t•il ultiuw, remoltondo quatro excmplu.
res dos rolatorios apres0ntarlos á assGmblda 
legislu.tiva prnvincial, 0111 suas sessões oxtraor
dinarin e ordinaria do anno passado , pelos 
vice-prosident(l Dr. !\bnoel Ildefun.so de SouZa 
Lim<-t, o presidente Dr. Miguel Joaquim de 
Almeida e Castro.- Ao archivo. 

Formn lidas, postar; em discussão e sem de .. 
~-Ilprovadas as ~seguintes 

Redacções 
,!J • 

Emenda do senado á propo:'liç~o da camara 
i! os depll tados concotlewlo dous annos do li
cença ao professor de pintura histo1•ica., Victor 
Moirello3: 

Art. i. u Em vez de doua annos, diga-se
um anno. 

O mais como no artigo. 
Paço do senn.do, 21 de Maio de 1883.-Boll~ 

Retir'o .. -F. Octa~> .. ano.- F~..wsto de .Aguiar. 

Emendas d 1 sena,J.o àproposiçtZo n. 76, rio 
arino de 1879, da camara dos deputados 

Ao art. L"- SupprimR.-se. 
Ao art. 2.o- Supp:-irha-se. 
Ao art. 3.o- Supprima~se. 
Ao art. 4. 0 - Supprillla-se. 
Ao arL 5°(qLt6 fica. sendo 1°)- SubsLitua-so 

peln seguinte : ~ 
No corpo do esL10o-maior de za. classe conti

nuar:'io a ser feitas a~:~ prorooçõC!s para o proen~ 
chimento d ts vagas quo se abrirem nos po"tns 
de t··noule às de corou ,1, emquanto honvor 
offi~ia"s do quadro act1ml ; q tic:J. sus ·enso o 
pr enchimento das •1ue se derem no de :tlferes, 
alé o comple~o d,a,lpl'arecimcnto dos officiaes 
exist'~nto.s. 

.. Paragrapho unico. Ficam prohi 1Jida.s a.s trdlls
ferencias para. .eat+.:~ cói'pO, pa~atldó dé bra em 
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diante para a 2a. classe do exercito os officia_es 1 Pai"agrapho unico. Para a promoção por 
que se achar.Jm cornprehendidos nas disposições I antiguidade, não se comprehenJem na primeira 
do ar~. 26 do decreto n. 772 de 31 de Março de parle deste artigo: fo, os officiaes do exercito 
1851. que serviram antes da imperial resolução de 

· · conat1lta de 24 do Dezembro de 1881, relativa· Ao art. 6. 0 - Supprima-se. monte ao tmnpo de serviço prestado em rapar-
Ao arL. 7. 0

- Supp-rima·:e. tições estranhas ao ministerio ds. guerra; 2ao, os 
Ao ar~. S. o (que passa a ser 2a)- So.bstitua-sa que servirem no corpo militar de policia, ou 

pelo seguinte : . no corpo de bombeiros, no. córtc. 

Fica elevaJo o quadro dos pha1·maceuticos do 
exercito com 10 alfel•es mais. 

Ao arL 9. 0 - Supprima-se. 
Ao art. 10.- Supprima.-aa. 
Ao :a.rL 11.- Supprima-se. 
Ao art. 12.- Supprima-Re. 
Accrescentem-se oa seguintes artigos ! 

ArL 3.° Fica autorizado o governo parare
ver o rC'gulamonto da escola g·-~ral de t;ro do 
Campo Grande, approvado pr-lo decreto n. 5276 
de 10 de Março 1le 1873. 

Art. 4.o As vagas que se derem de capitã<>s 
no corpo -de engenheiros serão prnenchidas 
desde já, mebde por promoção entr.1 os actuaes 
tenentes de estado-1naio-r de {a cl tsso e os 1os te
nentes de artilharia, legalmcnto luJ.bililados, e 
meta• Ia por tranaf,_·rcncia dos cr~.pitães de estado
maior ola 1~ class'3 de artilharia, de cavallaria 
e de infantaria, por orJem de antiguiU.ade, 
entre os que tiverem o curso eo!?plnto ·!e enge
nharia militar, com approva.çoões plenas em 
todas as matarias_ theorica-:; e praLicas, e não 
renunciarem este direito. 

Art. 5.o Depois U.e promovidos oa Leuoutes de 
estado-maior U.e ta. classe e os to~ tenentes de 
artilharia actualmenle habilitados, o preenchi~ 
menta da;; vagas de Cit.pitães do engenhoiros 
será. feilo sómente por tr::msfcr,ncias dos capi~ 
tães Je estado~mâior de f.'.l. classe de armharin., 
de cavallaria o de infantaria nas condições 
acima designadas. 

Art. Q.o Para as vagas d·) capitiies d;; es!-.a1o
mnior de fa. classe concorrerão dcsdJ já: por 
promoção, na razã'o do dous terços, os tenentes 
deste corpo; e :por transforoncia, na razão de 
um terço, os eapltães de artilharia, de cavalla
ria o de infantaria, qu(! tiverem o curs1 com
pleto dn cstado-ru·tior, com ap:t)!'ovnções plenas, 
"observando-se a ordem de ant1guiUaJe. 

Art. 7.o As vagas de ten0nL"S de cst.:~do
maior de fa. classe serão preenchidas f·Ol' pro
moções Jos zo~ temente:::; Je arLilharia o dos al
f.·res Je cavalhria e de infuntaria que ti\•erem 
o curso completo 1lo e-t~ lo-maior, com appro~ 
vaçõos plenas, obser·vanolo~se a ordem ae anti
guidade. 

Art. 8. 0 Os officia.os transferidoc; do confor
midade com as disposições precedenles, serão 
considerados eomo os mais modernos nas clas-
se~;~ a que perten~?erem. . . _ .. _ . 

Art. g. o Não se r~.ttendora, no mterstlC.J.O e::o~ 
gido p.ua a prrnnoç.ão, ao tompo de serviço 
prestado pelos offieiu.()S Jo e:I:orcito cm commis
sõcs alb.eias ao ministerio da- guerra, ainda r1ne 
para is~o tenh<uu obliUo permissão. Ser-lhas-ha, 
porém, levado em conta o referido tempo pnl'a n. 
a:ua antiguidaU.iJ, nos termos d.o. lei n, 58.5 do 6 
de Setembro dll 1880. 

Sala das commissões em 23 de Maio do 1883. 
-Bom Retiro.- F. Octaviano.- Fausto d~ 
Aguiar. 

NO~IEAÇÃO DE UM ENGENHEIRO PARA A DESOB
STRUCÇÃO DO Rro .TAGUARÃO.-ADMINISTRAÇÃO 
DA JUSTIÇA NA CO!riARCA. DE BOTUCATU'. 

O Sr .. Correia :-No requerimento 
quo vou ter a hoúra de sujeitar a deliberação 
do senado, solicito duas informações do go
verno. 

A primeira veraa sobre uma nomeação feita 
pelo nobr0 cx-minist1·o da. agricuüuru., a. res
peito da qual fez o Echo do S'/..tl, da chhdc do 
Itio Grand8, ajustadas consiJerações, em seu 
numero de 1 do corrente, que p.'lsso a ler (lê) : 

Acto censura-veZ.-· O Sr. ministro da 
agricultura acaba de· fazer uma nomeação _que, 
a nosso ver, não tem justificação plausivel. 

Referimo-nos á. nom~aç1Eo do Sr. enge
nheiro Nicolau Barcellos para fiscal das obras 
da desoL~>t..L·ucção do rio Jaguarão. 

Nas instrucções de 18 de Jan ··it·o uhimo, 
expe1idas pelo Sr. Henrique d'Avila á com .. 
missão encarregada de proceder a melhora
mentos na barra desta provincia, lê-se o se
guinte : 

2. 0 Procederá. tambem aos Lrabalhos de 
desobstrucçV:o Ua barra mencionada, ou a quarys
quer obras provisorias que facilitem o movi· 
menta commercial da referida prOi'incia, ca
bendo-lhe igualmente a jiscali'Jação das obra& 
da desobstrucçc!o do rio-Jaguar(Lo, contra· 
tadas com Josó Joaquim de Carvalho BaaLos.» 

Era, portanto, ao ch0fe dessa commissão 
que compoth a fi.'~calização daquellas obras, por 
deliberação espontanea do proprio Sr. Hen· 
rique d'Avila. 

Como é, pois, que, passaios :tpena:; dous 
rnezes, S. Ex.. toma nova resolnção, encarre
gando a um engenheiro estranho á commissão 
da barro. d·J fiscalizar a desobstrucção do rio 
Ja.guarão ~ 

A razão que dá o Sr. ministro da agricul
turLl.-d · nomoar o Dt•. Barcellos para dnixar ao 
Dr. IIonorio Bicalho mais tempo para dedtcã.r-se 
ao tralà:.tlho de melhora.mento da barra - não 
passa de simples pret·'.x.to. com l1HG S. Ex.. dis
farça a vGrdadeira cansa Ue semelhant·J no
menção ... 

EsLá ao akance de qualquor intelh:::foncw. 
qu~ o desempenho da commissão da Larra não 
oLslavn., por fúrma. alguma, ao Dr. Bicalho de 
fisrali;r.ar o c.mtral.o do Sr. Cal'valho Basto::>. 

Todus aabera que o fiscal não é obrigaJo a. 
permanecer ncs Jogar dos trabalhos ; basta. ·ir do 

1' 

L 



"I 

vez em quando verificar si o conLt'àtallto cum
pre á rÍS(}a. n.s dispas:çõcs do contrato. 

E nestas condições niuguem Uíri que o 
clwfe d:1 eommissão da barl'.~< não pl)dh L,~wl>eui 
exercer o cargo J.e fiscal du. JesoLsli'ucção do 
rio Jaguarão. 

Alóm disso, quan lo c:rp~cli u as instrtlCÇÕ0-'1 
que deviam l'· ger a commissão do Dr. Hunor.o 
Bicalho, pol' qrlr_l não so lembrou o Sr. ministi'O 
da agricultur'L qno o le.'iompenho do um t com
mist;ã:O podü p.·ejudtcar o dasc:mp(mho Jn. 
outJ\.J.? 

E' qlle, pt•ova~·elmonto, no~sn. occaai:'l:o, 
não extstiam as razõ •s <ILIC incom]JaLbilisam 
actualm ·nte o D1•. ilonorio Bicalho ... 

No ac~u Je üx~edir o regulaLUento a que 
nos ref<Jrimos, não cogitou o Sr. IIeul"Íque 
d'A vila da impossibiliUdd,J dossa engenheiro 
accumular os dous cargos. 

Só agora ê que lhe acudiu ao espirita a 
idéa de quo o dt.!somponho das funcções de 
fiscal das uUra.s do rio Ju.gua.râ:o, }Jclo Sr. Bicalho, 
podia prej udicnt• os tr:~.Ualhos da b:l.l'ra ! 

RealmGnte o Sr. Avila julga muito mal 
do crüel'io e .sagacidado dos seus con)provin
cianos, ou então pouco se lhe ria dos common
tarios quo o publico possa·fazer ao seu acto. 

Sa:o 300$ disprmrlidos St•m necessid~tde, pois 
a commis:aão de quo acn.b:.~. do ser encarroga.1lo 
o Dr. Nicolau Barcellos 1wdia muito bom 
exercei--a o Dr. Hunodo Bicalho. 

São 300$ gastos um pur:t perd:l, por Mint·.: 
a este cavalhoiro, e pai'& satisrazer ewpenhof.i 
e pedidos d·JS protectores do engenhtliro no
meado. 

"'E notl)-se <!UG, si o Sr. ministt•o da agri
cultura ont ·udb qnc devta dispensat· o Sr. 
B:calho da fisc~:Jiz!lção das obra,; do rio Ja
gmwito, não era ao Sr. Nicolau Bat·cellJs que 
devir• escolher para aubetituil-o. 

« Poia, si S. Ex. declat•tt. true a notn<':ação 
de que tr ttamos teve pOi' fim deixar ao Dt•. 
Honorio Dicalho mai" tempo p:wa dedicar-se 
á.os melhoramentos dt~ barra, co:no ó qu0 vai 
escolher p~lNt a•Iuclla cmpreg0 o engenheiro 
que está encarregado do .ílscalizar os h•aba
lhos da estrada de ftlrro do Rio Grande a 
Bagé? 

Si o Dr. I3icalho, r1uo tem ·varias auxi
liares, não p6d·:~ ser distr.:dlido da sua com
missão na b:.tri•a, monos o pOde ser o Dr. Ni
colau Barcdlos, quo tom o encargo de, no 
desempenho d:J. sua. commissão, pnr('orrel' de 
quando em vez a longa cXLensão de 40 le
guas, ou o ospa~~o que mcJeia entre o Rio Gran· 
de e Bagé. 
· Outi•o, pol'Lanto, e não c.stu engenheiro 

clovia ser nomeado fiacal do contr•at•J do Sr. Car
valho Bastos. 

Por isso mais difficil será ao Sr. Dr. Avila 
justificar o sou aeto, o tanto wais difficil 
quanto p;l roce não ter dle sido inspira:lo por 
conveniendas do serviço p-nbl ico. ~ 

Como se vê, o nobru ex.·min_istro da agricul
fura fundamentou o ~eu a<'to com a dr:claração 
de qu~ ó conveniente deixar niais Lsmpo ao Sr, 
:Pr. Bi·~alho para dedjcar~ae ao tJ·s.b·liho de q.ue 
foi ~fncarregado na· barra do Rio Grande. 

V1 l 28 

Ninguew póde ser JUlZ maio; autoríz1do do 
que o proprlo De. Bic:dh0 sobre a pogsillili I •de 
da v.ccurnnbçc1o d·JS eucarg.Js,sem prejni :r.o l'•lal 
do serviço; por is >a a informação q•re f>Ollcito ó 
si osse on?onhe(ro podiu escusa desta parle .. de 
sua comm1ssão. 

PcJJso tamUum não ser d·.!tnais pedir inf~,r
lllll.\-lio aobt'.) as cau-;ag da r0tit•uda do mesmo on
genheiro p:1.1'a esla côrte. 

\~ers ta outra purto do meu requerimento so~ 
brc a a·iministra<;ão úa jnstip na comarca Je 
Botucati't, proYincia d0 S. Paulo. 

O juiz do J.ü·oito c o juiz municipn.l oslão 
com lic•n<;o.; e o i" e o 2° supplent ·s L•~tn entre 
si incompatibilidade, pot• JUan tu o segundo ó 
gunro d' prim ·iro, dwendo o~sa incomvatibili
d<Hlo tet• aiJo já aprecí •d:1 pelo go•·et·no !•rO~'in
c 'ai. Entrel.:tnto o primf'iro l'Ontillliu no e"torcicio 
do cat·go de j•riz de d:reito u o outro ·no de juiz 
municilla.l. D:.l.hi resulta \1ue os auLo1 que são rt'
mellidüs pelo 2° 13UpplenlG, jniz municipal, ;lo 

fo, juiz do dir.·ito interino, volla:u, porqn, este 
Já-se de su.~poit,,, o \111'~ caum grande tran~
torno, qu•· deve c~ssar, :i ad1uinistL'J.<;ão da jus
tiça n<tqu·:'llla comarca. Def~cto, o mo-,ruo sup
plent(l ser,,o simuiL:otnuameuLo de juiz de Ji
roit·J o de juiz munici1nl. 

Creio Lor justificado o meu requerimetüo,qu) 
ó o s:::guinte (tê): 

« Re1ttWiro que, pelo ministel'io daj11~>tir.:a, S\3 

pr~ça. {l,Q governu a seguint~ iufUrlliação: si ha 
pt~-rcntesco, r} 1111,11, entl'e _o fo o o2•' suppleuto 
dll juiz municipal Ju Botueutú, n t prnvincia de 
S. Paulo. 

Re,lueiro Lambem f]UG, pelo ministe1•io da 
agricultuJ':J., se P''Ç:l. Gata outra infurmaçJ:o: si 
o ongenheiru Ilonot•io HicalUo podin roscusa da 
incumbenci:t, qu• lhe fúra dadJ. pel<ts instruc
çõ•a d•' i8 de Janeiro ult.lmo, da fiscaliur as 
ubr~;~s de dosuln;trucçiio do rio .Jaguarão, contro.
ltldas com Josó Joaquim de Caryalho I3astos.
Jianoet Frandsco Cortaia.» 

O SR. PaESIDENTE : - São dous requeri-
menLus, .. 

O SR. Coil.IUlUA: - Peç.o duas inrormaçõe.3. 
O Sn. PRESIDENTE :-O primeiro Uiz: Re

queiro quo, pelo mini~>terio fb justiça, et:::. 
Parece rrue é materia distinctu da do out1•o, 

quo diz (lê): 

H.•lt_Jueit•o tamb·)tn que, pel0 minisltn·io da 
agricul!.ut•a, se peç;'t est.a ontra infurmaçãu, etc. 

Com esta redacção silo dous rotruerimento::;. 

Vou suj~itar t~ apoiamento cada um delles do 
per si. 

Foi apoiado e sem deUate app1·ovwh o r•eque
rimonto drJ St·. Cun•eia, sobre os suppleules (lo 
JUIZ municip::tl de Botucal.U., 

Foi apoiado e entt•ou em discussão o l'Gt1uo
rinl"nto do mesmo senhor, a resp dto da UJ

, meaçJ:o d.J um emprogado para. o"' traOalhos de 
desobstt•ucção do rio hguarão. 

O Eh·. I_íourhtÚe (.l'.A.:vilu (mi~ 
nistro da ag,·icultura) :-Sr. pre . .;.idente, não 
apuro a questão mais uma -voz suscil::-~da 
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pelo noln•u senador pC'lo P[l..t'n.na, si deve diri
gir-se ao ex-miniStro ou M ministro da agri
cuhura; fa.llo ainda como ministro d:.~. agricul
tura., oxplico um neto mou o o farei do moJn o 
mn.is complot:> ~1ue pud••r na o::casil'lo pre
sento. 

Quando or-ganizei as instrucções rara os tra
balho:> Ua barra do Rio Grando, mo conyonci 
Je que o chefe daquelto trabalho podia L'-!.m
bem accumular a fiscalhnç:to do um outr.J tJ·,~
lJalhu, ainda qtta disLincto da.•1uello, a desob
strucção do rio Jaguarão ; assim o entundi 
porquo aquelle engenheiro e:;L'1VD. int::nmbiJo 
de executar as obras provisorias e estudos 
definitivos para o mclhoi'amen·o daquellt b.ll'
ra, para o que necessitava de pr;tzo largo, 
no começo do f1ual, emquanto prepn.ravam-se 
os elementos do que nocessitass:?, para esse 
tJ.•J.balho q~o ia omprohend,r, poderia ter olle 
tempo dG :fiscalisar a outrJ. obrJ. que devia logo 
ser começada, a dosobslrucção do rio Jagua
ra:o. 

Passancld-se o primeiro moz, e mesmo o B3-
gundo sem que D.B obl'as da desol;sku~ção do 
rio J _tguarão c·)meçassem, eu,-qne não queria 
deixw pass~r a época das aguas baixas, quo 
era. a melhol' paril J. OX·)Cnçlto do parte d:l.s 
obrns de desobsLt•ucção, como o quebram0nto 
do pedras q1w cxi.stem no leito do rio, e acN
ditando então qu:~ o chefl da commissão dos 
trabalhos da ln:u·r-.~ do Rio Grand) n:.'i:o tinha 
tempo sufficiento para attender, conveniente
mente, ás obras que constituíam a sua impol"
tante wi':lstto, e a.o mesmo tempo· attender ao 
serviço d:l. desobstrucção do rio hguarão, que 
ficava bastmt0 distante do serviço da barra; 
e como o engcnh'>il'O que tem do fiscalizar 
o trabalho da estrada do ferro do Rio Grande 
a BagG se achas>e mais pro"Ximo elas obra'! de 
desobstrucção do rio Jaguarão,-ontendi que eru 
elle um fiscal mais convenic>ntL•. 

O nobr.J senador dias~ qui'J o ministt•o, de 
s~u arbitrio, nomca1'a o Dr. Bicalho fiscal dJ.S 
ob1•as da desobstt·ucção do Jaguu.rM, po lnndo ler 
disposto do outra fUrma.. 

Sem duúdo. llUC, assim como incumbi o De. 
_ Bicalho de:->sa fiscalisação, !:JOieria a tr:r incum
bido a outro engenheiro, pol"éru, o r~u<"l me pa
receu possivel e conveniente ao prmcipio, do
pois de algum tempo rlecorrido, me pareceu in
conveniente, con\•encendo-me q11c o Dr. Bi
calbo não podia m.. is fisc:~.li~ar do um modo SJ.
tisf_, torio a· tral.Jalho da desubstrucçã:o .to rio Ja
guarão. Bem sei quo nfto ó nr:coss:wio ost:1.r 
consl!l.ntomcnte nos tt·abJhos qlie fiscali:.;a, 
ma:J no caso vcrtento, deveria ello estar, l'l"in
cip.llm('onto no comGço dos tt•abalho~, algum 
tempo sGguidamcnte assistindo a elles, não só 
para melhor ordenn.l-os, como para conhec13l-os 
e vropOr qualquer modificação que fosse neces
saria no~ planos, prtra o que não Linh..t torupo 
disponivel o Dr. Bicalho na sua cornmissito. E, 
como a obra da desobsLt•ucç{Co do rio Jao>uarão 

~ é urgente, o a. époc:'L rl:1s aguas b~tixarem cami
nhava p:1.rn. sen tcrrno, o era preciso D.pl"ovei
tal~a, incumbi os ~t·vlço n. outro eng·enheiro, e 
creio que aom provcitn. pois quc,dias depois, as 
obras ustav-atn começadas. Entendi que <l an .. 
genheiro que po·lia fiscn.lisar à obt•n.1 com mais 

_::_~~--~

faci.Iitlade e oconomia,era o engenheiro Nicolau 
Bn.t·c.Jllus, por.11te o seu trt1balho ora ma.is pro
ximo da dosobstrucção do rio Jaguarão do que 
o qu'' nsto.va incumbido ao Dt•. BicD.lho. 

Foram es~:~n:~ as razões que me levarJ.m a 
fazer ess:1. mudança de fiscalisaçrto nu. desob
strucção do t'Ío Ja.guarão. 

O accres~imo de rle~ptJza. que Je:;3a mudanç:l. 
póde re'>uHar é rJUl-si nenhum, po-rque ach:m
tlo-se muit J mais dialanto o Dr. Bic.~lhü do rio 
Jaguarão do qu/3 o Dr. Nicol::r.u BarcC'llos, 
ai[Uelle teria d·J faze,• maiorea despezas de fis
caltsat;ãJ do que est~: ~le modo que no fim, 
feit11s as contas, ê possh,el que o accrescimo rle 
300$ da g1•atifica~'ão marcada ao engenheiro 
Bat·cellos ficasse qu:l.Si que oompl,)tamento 
compensC~.da pala diminuição das despazas de 
fi~calisaç:ão qu3 com o. mudanç[l. SJ ha de dar. 
Porém, quando mesmo se dà algum pequeno 
ox.cessJ de despeza, não podia essa circumstan
cia s:w motlvo par.t que aquclla ubr.1 ficasse de
morada, pl'oj udicando-•e o interesse pu1Jlico, 
não só daqn~Ua pwte da provincia, como de 
todo o Impoi"io, por!]ue não se tt•tüa de uma obriL 
exclusivamenLe pro\'in~i:\1, trata-se de um ca
minho peb front.eira. e, portanto, trata-se d·J 
um ponto natut•al da defesa de nossa fl·onteira 
por aqucllo lado, def•JS.l. que em muito melhore::> 
condições ficará com a desobstl'uc~ão do rio 
Jagun.rào. 

Portanto, prrwurando facilitar e adiantit• 
aquell::r. obra Ldo neces:saria á. defesa daquella 
f1·onLcira, não pt•ocedi ob~ lccãndo sómcmte ao 
impulso de rio-grandense, mas cvmo braúl~Jiro, 
pois que nessa obra eati inte••essada a defesa 
da patria. 

O ongenheit·o Bicalho não podiu. dispensa. 
daquclla fiscalisação, fui eu quo 1 pelas razõGs 
já expendidas:, disp -msei a sua commissí'to da· 
quolle s :rviç:o. 

O jornal da. cid<l.do do Rio f:-ranrln, do qual o 
nobr.J senâdor leu o artigo em qur: fundamentou 
SI}U pedido do informação, censura-me por ter 
nomearlo o Dr. !\icohu B::trcellos ; porém o 
nobr,, s 'nadot• devo saber r1uc, sendo o Dr. Bal'
ccllos de PolOL:l.s, é possivel que, ·~ssa censura 
origine-se dessa rivalidaJo des:::t.slrosa. rruo 
·~xiate entee essas duas principn.·;s ci ]ades do 
sul da minh:t provincia.. Por esc;a razia, não 
podia rnr olha la com bons olhos, na cid ulo tlo 
Rio Grande, a nome.1.ção de um pfllotonse. 

O meu inL ·nlo, fazendo essa nomoaçiio,foi o 
que a~ab li dn declarar; não tiv.1 outro, e ai o 
tivesse o dJclararia. 

Cr..io que o nobre s 'nn.dor perguntou por que 
se achav:1 nost.t córte o engonheiro Bicalho.Bu 
vou dar a razão. Esse engcnhoiro, pouco dias 
antes r[a criso ministerial, em que estámos, 
podiu por tel·~gramroa par:1 vir á côrte trata.r 
com o ministro a rr?speito das ol)ras da barr.1o •lo 
H.io Gran!Ji) do ~ul, e eu dei-lho a. licença pe
dida. 

Dwo informar ao sena-lo dos antecedentes que 
motivaram :\ licença pc-lida por esse anga• 
nh iro. 

Logo d 'pOis de lor feilo ligeiras ob.~ervações 
sobro a. barr.l do Rio Grand8 do S'1l, o Dr. Ho
norio fHc,llho ileelarou-mo que, n·t sua opinião, 
o moio prn.Hco pa.1•tt: molhorar ãquàlls. barr::t r3 

I• 
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LICENÇA. 

colloca.l-a nas condiçõei'S conv0nientes de navc.
galJilidade, era a dr.:~gagem. S~m inluitO da 
contesta~· e discutiL' com esse engenheiro cs'>a 
.sua opinião, om qu<jstão de hyO.raulica, cm que 
tum elle ~ada a c 1mpetenda e eu não; mas 
unicamerito com o fim do patent(•al'-lho, como 
filho daq116lla provinci:l., a opinião que eu e 
quasi todos os meus pMricios formamos a rt'H
peito dessa questão, a m::t.is importante pn.ra i Ent:o~ cm 2:1 <.li~cussão, com o parecel' da 
aquelb provincia, dechroi-lhc que não com- C,?n'lmissao de pen.:;oos e ordenadoR, a. proposi
partilhavl\ ::t sua opmifto, e q·J.e com todos os çao da cama:a dos deputados n. 126 de 1882, 
especialistas quo Linham t::tmbl)m ligeiramente concedendo ,hccnç.a, com ordenado, a José Mili
estuJado D. qnostão, entendia ctUO a dragagom tão de Sant Anua, conductor de za. classe da 
só por si não pOdo trazer a satisfação do grande estt•ad:J, de ferro de Podro II. 
desider·a,~um do H.io Gran-le rlo Sul, o melho
ramento da sua Uarra, o que não imprH'tava re
cusa das encommcndM quo :fizer.1. para exe
cução do seu plano, as qUJ.flS todas tinham si· lo 
encommendadas, segundo su·ts indicações, pois 
que, sendo elle o competente,a J'esponsn.bilidad! 
corria toda por sua conta. 

Dando-lhe ess:t opinif!:o, que 6 a minha e a 
da minha provinda, no emtanto dizia-lhe que 
si a dragage,n só por si não podia colloca~ 
aquella bt~.l'l.".l em condições de navegabilidade 
convenientes, pndia set• nO erilrotanLo um meio 
auxiliar- de qualquer outro plano. 

Depois di~to o Dr. Honorio Bic:-tlho. conti
nuando cm seus estudo>~, augrnl'ntou seu pln.no 
e v.Jiu f\O me11 conhecirn11nto que olle ch:::unar~ 
"..Oncurrcnci~ p:1t'a fol'n•:cimento de pedra o fJ.~ 
china, em valor avulta. lo para obras qu11 pro· 
jactava sobre a bal"ra. Então vi-mo forçado a 
dizer-lhe ttue, parcMndo qneror r>lle construir 
guias correntes, obras qne considero dofin~
tivas, lhe ad\·ertia r111e o\1~ só estava incum
bido de fl:l.:lOr estudos sobre e-.sa. classe de obras 
e não da sua construC'çã.o, pois gue custariam 
qu'lntia r1ue ~~-xcedoria em mUlto o c"edit<. 
votado, e tiUO portanto nenhum contt•ato fizoss•:~ 
sem sujeitai-o á a11pr<1vação do govrrrno. 

Estes e ou troa desencontros do opinião fizer:.tm 
com que nqncllo engenheiro tivosse necessi
dade <l_e vi.r entendor-se pes<;oalmcnto com o 
ministro da o.gricultara.. Pediu-me do lá, por 
meio de um tel,~gra.mmfl., licença, e cu dei-lh'a; 
mas, qu-nndo cllo artui chegou, já a crise es
to.va aberLa, o, como estt\ ó umll. questão muito 
importante. GU n:lo qui:r; tomw a mim o doei
dil-a. : csruô!ro todos os dias o a todos os momP-n~ 
tos meu succossor, e quo;ro doixl1.r-lhe a taref<L 
de resolver ess:\ questão de tam[l.nho alcance. 

Ül.'Oio que t1~nho dado ::~.a razõos pt:'-las qn~P.R 
mudei o ongenhoiro fiscn.l das obras de desob
strucc;.ão do .lo.gu[l,rão, e L·J.mhcm a raz!Eo pnr que 
s0 acha nesta côrte o Sr. ongrmheiro Dr. Bica
lho. Si o meu nobre collcgs. necessitar de ou
tros e,c;clarecimC'ntos, além destos, estou prom
'P t.o a dal-os. 

O Eb·. Correia (pela ordem.):- A 
infot'mação · que pcc:o no requerimento M-aba 
de ser daUa. polo nobt•e senador pelo Rio Grande 
do Sul, aindct ministro r1a ag-ricultura. S Ex.. 
declarou qu·-, o Sr. engenhett•o Bicalho n[o po~ 
diu exoner:J.ç'lio do logar de fiscal das oUras da 
desobslt'ucção do rio Jo.guarão. 

Solicito por isso:\ retirada do requerimento. 

. O Sr. Correia:- Vo1ndo esle pro
Jecto n:~ orjem do dia, trat:i do x.aminar os 
p tpeis qn~ a olle_ se r~fere;m. Verifi1nod q•te o 
governo atnda nao fo1 ouv1do sobro cst, pra
tenção. 

Ot·;.t, trala-se jnf>tamentc de caso em quo tal 
audiencia é nec-:ssaria. · 

Não obsL.:t ao requerimento de adiamento que 
tenho de propór, a circumstanci::t da. prolon

1

gada 
cr~se politica em que o paiz se acila, na qual 
V<U sendo t.[o nxtons.'\ a lista dos prr·sidento:Js ,10 
conseihH rcsirrnn.ntes que, l'ffi breve, lalvez só 
com (llles se poderá. organizar um minisLerio 
completo. 

. Não devo d0~x.tr de aprosentar o meu req't-1-
rtmento pelo ~u:1ples facto de não haver pre
sontemente mmtstro, qn" prol te a informação 
que ~ut~nUo ne:essari::t. O no.,?ro sem14or pela 
proYlU('ta do Rto Grande do :iul, que o aind3. 
ministro d~ agl'icultura, ~ que porlerin. rlal-a, 
acaUa de dtzer qne tern deixado os n-•gocios d11 
su:t past<l: p[!,ra o seu succcssor1 qun ello espera 
a todo o mstante. 

Não Bl3rli muito retardada. a Jeci8ão do senado 
por s.e f'?licitu a opinião d 1 governo, que pa
rece tn1tapensavcl, por tratq,r-s · de ftlncciona
rio que :\inda não foi reconhecido como tal polo 
poder legisla~i \'O. 

E'. importantr.~ est~ consideração, porque, si 
as Clt'CUmstanctots vterem a "or tão Ct·iticas que 
haja noceRsi htde do convertet• a Npn.:rtição da 
estrad:-t. de. fot•ro em 0"tabelecirnenlo part :cular, 
quanto m llH empregados SoJ for ·m rcc nhecen· 
do nesta ropartiçi'i.o, tanto maior será o numero 
d~quelles que, no ca~o J.a extincç:1o, te1·ã.o de 
vtr ].11'!S:tr sobre o orçaroonto. 

Creio havot• justificado o ro1uerim.,nto ,1~ 
adi<1mento que vou riiri;ir ao S8nado. 

Veiu a mesa, foi litlo, apoiado e po.;1t > f'm dis
cussão, o seguinte 

Requeri'inento 

« Roqueiro o a linmento da tliscussão do pro
jecto, p~1ra se ouvir a opinião do governo. -M. 
F. Correia. ~ 

O Sr. Nunc~ GonçalYes:-Sr. 
presiflent<:l, não me opponho á adopção do roquc
rimeRt.o do nobre senador pelo Paraná, porque 
nunca s!lo demais quaes.1ucr informações que 
venham ao senado, para podermos delibei•ar cow 
acerto. 
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Duvo, porém, dizer ao nobre senador r qu'J o 
motivo principal qne ju<:tifi··a o adiatnontJ re
querido por S. Ex., já ~ctuou no animo da com
missão, quando, em caso identico, lJodiu que 
;e s >licitassem informações do govo?rno. 

Não m.J rocot·do, preciaamcllt8, do que cru
pregado se tr<J.tav:.~., uw.~ er-a um empregado da 
estradct de fcrru, e a commissii.o, a quo tenho a 
honra do pertencer, hesilott em reconhcqel-o 
desde logo, como funccionario publico, com o 
dir~·üo Jo obLaL' o f..t~·or de u1nu. licenç.t; e na :;se 
sentido ~oncluiu o seu pareem·, p.:t.l'a que foEBe 
ouvido ·o ministro a este Nsp.áto, 

Veiú a info!'lllaÇÍo do 1ninislro, d:l. qual ,-;e in
feria que o individuo do que se tratava era com 
effoilo emprega .lo pubJi,~o. e, Je c<~nfmuidu.de 
com ossa informação, a commissã:o deu parocer 
favoru.vel, 11uo fui JopJis adot-·talo pelo 8'.:!
nad.o. 
Trataudo~se agora de caso porfeitamonte 

identieo, Pn!endou a commiss5:o quo não devia 
renovar Btita duvi,Ja, que j:i est::n·a t•eaolvíd..t 
pr>lo p1•eceden~o el$kt.bdociJo, em virLude, não 
só da. inforruação do governu, cJmo talllLem da 
deliLet·açiio do senado. 

Pdo IJU<~ t·JCJ.. a pcrlir-se a opini[o do go
verno parr~. se saGer si a licenç-a o menJcída ou 
não, já declar,·i 11ue não rue opwmho ao rc,IU•\
rim ;uLo. Devo, porém, fazor <ând 1 uma obser
vaç.!l:o para esclareciwcnto do I'!Onado. 

Com os pr<peis pr.~sGnt"s :t commissão, veio 
um atl,h.tado meJico, dudarandJ que o petieiu
nario esta\':.l. roalmc-ntc Jooule; mas a com
miss:Io, nlio satisfeita com osto attcsta.lo só
montr), o enLendcntlo s':!r prociso de al,g uma 
manair.l pt1,. um cravo a estu cotronte Uu pe
didos do liconç:J.s, que t•Jdos o::; dias vêm àO 
col'po legishüivo, tratou do obler algumM in
formações partir?ulaJ·os sobre a exactidão do 
mo ti v 1 da molestla all ~g1:1.da, e por P"R~oa (ide
dlgnn soubo qu0, com olfoit", eseo om, regado 
está gravemente doenle, o r·is a 1•azão por quo 
a commis-ã:o u9:o ho.:>ituu em dar o pfl.recer que 
ora. se discute. 

Si estas iilformações: JHid ·rem satisf..t:WI' ao 
nobre 80na.dor, Lem i do contrario n:Io Lenho 
dnYida. cm voL:il' pelo seu requerimento, para 
q-ue sej:1 o·1vido o governo. 

Encerrada. a discussão, foi p•Nto ;t votos e ap~ 
provn.tb o roquerimeuto de adiamento. 

Esgota las as ma terias Ja ordem do dia, o Sr. 
presidentJ Ueu a seguinte partt o di,~ 25: 

Continuaç-ão da fa. d~acussão do proj,..cto do. 
senado constante do parecer da commiss1lo de 
m::t.rinh:1 o guNra QQ do !8SO, reJubnUo o lUodo 
por que dGY m ser f1úLa-'l as promoções no actual 
corpo d) csLatlo ms.ior de 2" classe. 

TrabUlb.os de commissÕ-'S. 

Em seguida o mesmo Sr. presidnnto convi
dou os Sra. scnadoros par.l. se occupnrem com 
os t.rabalhos de suas commh~ões, que eStavam 
dados para a ord ·m do dia de huJe• 

Levantou-e:•.! a sessão ao meio dia. 

EM 25 DE MAIO Dlll 1883 

P;·csidencia do /3;·. Barao de Cotcgipe 

SUJni.AlUO. -E.\t•JW!F.~TE.-Pat·eccr. -Cre,Jilo para a c')n· 
:otrnc~ão do um açuJo ua prnv!nda ,]o r:o.u·a o outras 
110\-aS ÔCSji07.>1S tio /Uilli6l~liO da a;.rl'ictJ!tUJ'a, .l)l~ur50 
o re,Jltodmcnto. oln ::ii', l!orroLt. OUsorvarõt~s tio Sr. 
pro lill'lllCl. A<ltamento.- ÜliliEilf DO DU,- PrOillO(~I)S 
no uerdlo. Ol.l~oJnçUes do ::Ir. rrcsit!Gnto. RejGlção 
Uu projecto. 

A·.~ i i horas da manhã acharam-se pri}Selü·)S 
31 Srs . .':!enadores, a s::dJor : Bar~o de Cotegip(l, 
Cruz Ma';:hado, B trão de Mamanguapr;, Godoy, 
Luiz Folipp(l, Chi~h·wro, José BoniLcio, Ba
rão da Laguna, Vis ·onde do Muritiba, João 
Alfl'edo, Barros B~rrelo, Alfonso Celso, Vis
cnnJ J do Bom Het1ro, Paula p,,ssoa, Paos de 
1\-Ieudonça, Luiz Carlos, Castro Carceira, Diogo 
\'~lho, Dini~, Ba~~~ do l\laroilll;, Jtmqneira, 
V 10 r.:1 da S1lva, h,r1ato de !tl('delrOi<l, D.tn tas, 
Barão do 1\famor~~., Christiano Otloni, Corroia, 
Condn de BaC\pen•ly, O ·Laviano, Yisconde U.e 
Al·aetO, L·~ão Vdloso o Fausto de Agu1ar. _ 

Deixaram Ue cnmpar.~cer, com causa p[l.rti~i~ 
pada, os Srs. Uchóa C1walcanti! Silveira Lobo, 
Henrique d'A\·ila, Soares BranJão, Moira da 
Vasconcellos, do Lamal'o!, La.f<~..yette, \'isconde 
do Paranaguá, Vi'leon !e de Nictheroy o V~scon· 
Je d _; PoloLas. 

Deixat·atn de compar·Jcer, sem causa p:wtici
ptvia, os Srs. Bar.:to de :-;otlza Queit·oz, Fl'anC'O 
do t.li, Silveira 1\f:.l.rtin,;, Sinimbti, Cal'rão e Sil
veira da Motla. 

O Sn. PRESIDENTE abriu- a sossiio. 
Lr~n-se a uct~ da ses"!;:io nntecedente, e, ntio 

h1wendo quem sobr.; ,,Ua fizes.se oUsen•ações, 
d .. u-so por ap)Jrovada. 

Comparel'eram, d.Jpli~ de aberta a sessão, os 
Sr:;, Saraiva, Vis.~oncie de Jaguary, Ribeiro da 
Luz, 1\Iartinho C;~mpos:, Jagu~tribe, Nunes GJn
çahe~:~, TnixrJira Junior, Cunha. e Figueirelo. 
Antão e FerJJand·'S da Cunha. 

O Sn. i" SECRETARIO deu conta do seguint•:;.: 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. senad.>r Vi~con.Ie d-~ Polotas, 
data lo d.• Port·) Al··grG .te 10 do corrente mez, 
cnmmunican to que o seu mau e ... tado de saudo 
não lhe p··rmitte C<lillparl_'cer ás sessõas do cor~ 
renrr~ anno.-Intei!'u.do. 

R.ept'•·8enLuçiio do-; empregallos da estra la de 
ferro D. P~dro 11, cxpon lo o qu<) pensam e 
d<Jseja.m relativatneutu ao sun monto-pio.-A' 
commis">ão · le fazen la. 

Foi lido, posto "lll discussão e se·.-n debate 
approvado o rl'queri1uento cQnstante Jo seguiu ta 

Pa;·ecei· 

Foi pro:>S•'nte ~ ffi"Sa do sena lo o officio do 
mlnistet•io do imp"'rio do 3d·~ Fov••t•.-;iro ultimo, 
communicando que tendo consultado ao mini.~~ 
terio dos negocioa da f~zenJa, a cuja disposição 

( 

\.. 
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G posta em todos oa ex1.'rcicios a qua.ntia desti
na la á. ·publicação 1loa deb~tes du. cam~ra do~ 
senadores, si podia corr.·r por essa quantia a 
despeza com a distribuição de !eh que deve ser 
feita á mC!sma camara., visto que, tem lo sid > 

reluzida pelo pod ·l' legislativo a 1:200$ :.~. con
signaç!to de i0:000,!;1 quo parn tal fim Re votara 
na verb ~-Secretaria de E-.tt~do-nll:o tinha 
s.qudle ministerio funJ.vs sufficientes pn.ra oe
correr a tal d!:Spf'Za, re~õ~pon.Jer9.. este negati
vamente por aviso de 23 do dito mez. 

A distribuiç!to das loís pelos senadores o:o~tá 
implicita no art. 16 du regulaUlento n. 1 de i o 

de JanJiro de 1838, que dispõo «que os officiaes
m li ores das respectivM3 secretar1:!s remctterão 
dire,~t<\monto, na cõrt·_•, ás out1•as secretarias ·de 
Est tdo, aos presidentes dos triLuna.,,s e J.u. ca
mara municip1l, e chefe~ das r."-p>trLiçõo.':l pn
Uli.cas; e nas provin,•ias aos resp 1ctivos pt•e
sidentos, o~ e"Xemplares impressos das lois, de
cretos o rcgula.nwntos quo suffi ,i entes forem 
para. serem disteibuidos pelas D.utoridades.» 

Entretanto, a lHú.IJ::t, par•a poder dar parecer, 
requer aa seguintes iufurlUações: 

f.a. Por que verUo. foi satisfui~t~ a despeza coru 
a impressão das lds e cm quanto impor[ou ; 

z.a. Quantos excmpb ros fvt•am irupres-;os, de 
monos ou de mais, que uos annos antorior.-·s, e 
por rp1e J";"parti~õea e pessoas fvram distl'iiJuiJ.os 
e o numero total. 

Paço do senado em 25 do Maio de 18!'!3.
Bartlo de Cutegipe, pre.~idonte.-A..a!on."o Can
dido da C;-·u;; JI acharlo, 1° S""Jcretario.-Barao 
de Zlfamaaguape, 2° rlüo.-JoaqHim Ftor."ano 
de Godoy, ;jo dito.-Lui.l" Fetippe de Sou..::a 
Lerro, 4° dito. 

CREDITO P!RA A CONSTRUCÇÃO DE U:M AÇUDE 
NA f'ROVlNCIA. DO CJJ:All.~, E OUTRAS NOVAS DES• 
PEZAS DO MINISTERIO CA AGRICULTURA 

O Sr. Corrcia:-0 Jornal do Coalo
mm·cio de hontem e o Dia.·io Of!i.cial e o Jo1'• 
nal do (' ommerc 'o d•1 hoj0 dão tJOticio. de ados 
exo.rllitaut•!S du nobro senador pt)/O Rio Gt·ande 
do Sul, que foi miniati'O da agricultura, :oobre 
os 9.uaes não ó passivei deixar J.o chamar a 
sér1a n.Lt·~nção Jo ~:te nado. 

O excesso praticado relo nobro ex-mir..istro 
n!o carece ser demonstrado : nasce Ja simples 
exposição desses aetus. 

De facto. S. Ex. abriu, l!l"'m nenhumn. _ co· 
participaçto do porler lo.;-i~hüivo, um credito 
especial, que o proprio Dario Offici.tl eleva á 
somma do i.Ud4:00ü$, pn.r.'l. a CJll:3trticçãu de 
um açude na provincill do Cear.i. 

O Sn.. JuNQUEIRA.: - Um engenh!3iro com 
18:000$000. 

O Sa. CoRREIA:- De corto, não me· propo
nho a discutir n utilidade da obr:l, nom a pro
vinda do Ccari pó!~ e imputaN:ae qual•t uM 
desejo Je ob::~La.l·, ainda que ltwemente, ao seu 
desenvolvimento. 

O Sa. CAsTRO CARREIRA~- Não é só o seu 
desenvolvimento, ó a sua nece.ssida.de. 

O Sa. CoaRElA:-Ficou d.emonstra,lo, em um 
reL.ttorio apresentad, pelo ministt·o Fould ao 
irupel'ador Navoleão !H, que não se J.evem dJ- ' 
cretat' obms s6mentt1 porque ;,ào uteis. 

Com este fuwlamonto todas as obras justifi
cav.-:is podet·iam ser ao mt:smo Ll}mpo decre
tadas. 

No Bl'azil, haveria necessidade, para rea
lizu· obras cuja. utilidade acha~s'J já demons
tt•ada, do reuuit· o proJucto de impostos du
rante lunga. ser i e de annos. 

A lei do orçamento· ultimo querendo auto .. 
riza1• certas oUras novas? a que deu prefer(mcia, 
mencionou-as <:"l:pressamenle. 

E' a-;siru que n1 verba - Ol.Jraa publicas -
lê-se : 

« E' elevada a vcrb.:t, ~ando o accrescimo ap
plicado ,_lo seguinte modo: 100:000$ para as 
oUras de desobstt•ucçãodo rio S. FrancisCo entre 
o porto do Jatohú e a cacho~_•ira do Sobt•a linho 
100:000$ para a desobstrucção de rios da p:ro· 
vincia fio Maranhão ; iOO:OUO$ pal'a. a substi
tuição do material empr,~gado na. cons·~rvação 
o melhorame.1to do pol'to do R'Jcife, em Per
nambuco; 840;000$ para o; trabalhos do des
oLstl'U("<,•ão da b'}r1·a do Rio Gt·and<J do Sul, na 
provinc.a de S. P. dro~ ou quae~quer obras 
provisr)rias que f<lcilitem o movtmento commer
cial da·1ufllla provinch., pfl.!'a estudos d~ obras 
d·•finitiva.s n·.1. ref-!rida bat•ra, ou par:t abertura 
de um canal que assegure a franca navega~ão 
ma.·iLima e p:tt"a a deso!Js~J'UCÇão db rio Jag~a ... 
rão, na ·mesma pro\·incta, conforme a planta. do 
engenheiro Fray, examin·1da e approvada pslo 
governo ; 50:0UU$ para a de~obstrucção ..Jos ca
nae~ das lagõas do sul da provinda dlls Ala .. 
gàas; e 50:000$ para continuação dos trabu.lho.s 
do desobstrucção do rio ParnahyUa. »" 

0 Sa. AFFONSO CELSO : - A J.espeza tle que 
o nobre senador Lt•atJ. não póie ser Ieita p ,Ja 
quanba deix..td.L a arbitrio do governo 'I 

O Sn. CoRREIA :-As ~uantias desta verba 
têm o dostino que ar; taUel~as indicam, 

O Su. Droao VEI.Ho: -Apoiado. 

O SR. AFFO!\SO CELSO ! -Não ha margem 

O Sn, CoRRErA : -Não ha margem para 
i .084:001$: o credito p~ra constt•ucção de açu
J,_\s na p,.ovincia lo Cearn. ó de 30:000$, se
gundo as tabeU.:J.s explicativa>~ du orçament·). 
Quet•en 1o tamU.Jm dar um crodito de 150:00 1$ 
para O'! estudJs -Ja estrada de f·r1'0 do lvlahira 
e MamorA, o legislador o fez expressamente no 
art. 12. 

As in,;trucções, publlcadas no Diario Offiéial 
de hoje, par~ construc(:ão do açude do Quixadá, 
crearam na realiJale, já o disse, um credito es
pecial. 

Essa~ instrucções declaram que á daspflZD. 
começará a ser feil;), no exe1"cicio de 1883-84, 
elovando-M ne se exerciciu a 1,1J0:000$000. 

Si a~sim tinha Jo acooto•·-er, !'Or que o no"Jrc 
ex-ministl'O tratoU Iugo de resolvet· sobre as
sumpto cuja execução dei.x.ava a .seu suc
cc.asor 1 

-;~ 
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Não é ao ministro •la agricultura do ga .. 
Uinete hontcm organizado, q uo bm, presumida
mente, de caber a responsabilidade 1.b.~ Ucspé· 
zas do ex.ercicio qu~ vai começar i:Lo fo d·J 
Julho ~ 

Entretanto, parto d•) pessoal d logo nomead;:1,1 

sem embargo dllo dcclara.ção Jo final do art. 5o 
das in~trucçlSes, e os vonci:nentos são fixados 
no mesmo ar L 5o (lê): 

.:ArL 5. 0 A commissao se comporã do se
guinte pPsSo::tl tocb.rüco e administrat:vo: 
i chefo tl(} commissão com o ven

cimento annual de .... , , . , •... 
:1 primeiro engenheiro hy<lraulico 
2 engenheiros de ft~o class3, cada 

um ......................... . 
2 engenheiros de za classe, CD.da 

um .•........•••............ 
i primeiro machinista ...•...... 
i conduclm' d•.:J 111. clas~>e., .•..•• 
1 conductor de _2a classe .. , , • , .• 
i secretario ...••.. ~ _, .•. , , ..•••• -
i thosoureii"o ••..•..•.•••...••• 

. i p:1.gador ..•.••.••••••.•••••.•• 
1 desenhista. •... , .••.....•..••• 

18:000$000 
!2:000$000 

6:000$1)00 

4;800.~000 
4:800$000 
3:000~000 
2:400-1000 
3:600 000 
3:600, 000 
3:000$000 
3:000$000 

Esto quadro só será prr.enohido quando o 
exigir o progresso das obras.» 

O Sn.. CAsTRO CARREIRA :- Acho nm pessoal 
considorav:-1, ó um est:::~odo-rnaior.-

O Sn. CoRRElA:- O art. 3G das instrucçõe"3 
dispõo ( lJ) : 

« As machinas 1 comportas, valvulas, tubos, 
etc., do açu !c, soi"ãO forMe idos pelo minis~ 
terio, conforme as phnt.'\s, de,;enhos, csped· 
ficações o condições aprescnt:ldas pelo chefe da 
coromiss~o. 

O cinionto de T'or~l1nd será contrn.tado n~ 
capital d~ provincia. mediante concurrencio. 
publica, aberta IJelo chefe d·t commissio, com 
a clausula de ficar o conti'::üo dependr•nt\3 da 
a.pprovação rio ministro da agricultura. 

Pelo mesmo syalemu. poderá ser contratado 
o serviço d·~ Lt'ansporlo nutre a estação ~erminal 
da estrada de ferro d ~ Baturité e o lagar do 
reservatorio a construir. 

Na f<1Ha. tlCI concurr0nles ou de rropostas 
razoaveis, o chefe da commissito prcrVtdenciará 
sobro o transporte, como as circumsbnci ta 
exigirem, comrounic[l,ndo o seu acto ao minis
terio. 

Os instrumentos e utensis, os moveis e 
!eDlOVf'nt~FS indispPn~svei~ aos serviços da com
missão o do pessoal empNgado nas obt·as, serão 
compr.1dos pelo chcf · du. co::nmissão dántt'o dos 
limites du qua.ntia adiantada ao_ thesonreiro da 
commissão, para as despez 1 <; occurrentes do 
moz, ou, si essa for insuíficiente, com autori· 
zaçã.o do ministorio. 

Si für conveniente a. empr~itada de quD.l
quer obra ou serviço, poderá o chefe du. com
missão contratai-a medin.nt·3 concurrencia pu
blica, ficando o contrt\to sujeito á approvação 
do ministerio. »-

0 art. 4•diz (l$): 
< Para as obras e serviços que têm do_ s0r 

cx~cutados no primeiro anr.o, será dis[ril.niida 
no exorcicio de 1883-1884 a q nota do 400:000$, 

por cont:\ do orçamento total das obras e acc:s
sorio; mencionados no art. i o d••$tas instruc
ÇÕ3S, que import<L em 1.084:000$000. 

Nllo thesournria da provindo. sa abrirá, 
d,,ntro daºJ_uelle limit•', o credüo necossario. » 

Eis aln como encargos, toJos do exer0icio 
futuro, são resolvidos por nm ministro agoni
sante, sem [1, menor nutorização do poder legis
lativo l 

Pam a dui",tção d8 contratos feilos pela admi
nístro.ção pulJlicu., a lei não concedo senão um 
anno, 110b razão de que os ereditus só duvem 
vigurar den~t·o do exercicio - pnrn. o qual foram 
concrdülos. 

O o:x.-minif!:tro d.t agricultut·a~ tomando sobre 
si o mr~.ndar construit• obras não cogitadas pelo 
porler logisla.ti\·o, lançu. sobre exereicios futur<Ja 
grand !S responsabilidadt•S ! 

O prosidenle da provincia é -reduzido a nadll. 
por essas instrucções; o cho[l} da commihsão G 
tudo; acima dell!J só o ministro da agricul
tura. 

Lerei os dous arLig·os em que sG faz referen .. 
cirt ao presidente (lê) : 

« Art. \),r:> O presidente da pt•ovineia provi
denciará parn. a segurança do tranRporto do 
tlinh·;iro ató Quixndã, detet•ttlinant!o que a-:•om~· 
pn.nhem o thesour,:iro ou o pagador as prar;.M~ 
necessarias. 

ArL 20. A commissão deyerá apresentar~se 
ao pr.~sídento da provincia, o qual tbrú as pro
videncias necessarias para. facilit3.r o b•ans
porte ~ os t,•abalhos da comrnissão e garantir o 
seu pessoal. '» 

A loi confere aos pres:i1lentes de prov!ncio. a 
altt•ibuição de conced'3r licença aos fune0iona
rios publicos e de os suspenrlor do exerci cio 
qu.1.ndo commettem c•1rtns ft1ltu.s. Pelu.s instruc~ 
ções essa nttribuição é dada ao chefe da com
missão. 

Diz o art. !8 (IB): 
« No cu.so do quaesr1uer faltas dos emprega

dos dfl. commissão, o chr,·fe poderá. tomat' as no
cessarias providencias, inclusive a suspensão 
ató um mcz. '» 

Diz o ar~. i() (lê): 
4: Poderà o chefe conced0r at•.) Ultl moz d·~ li

cença aos- empNgados da commis':lão. 
A cxceJeD.te desse bmpo tl~verà ser req ue

rida ao ministro, c.om informação do chefe. »-

Sr:lnhores, não pnde ler bes instrucçõJ"l no 
D:'a,-io Offtcio.Z SI'ID sontir a necessidade de 
mais uma v0z protest:u• contra um novo acto do 
podf'r cxecuti\'O qne <mnulla HB duas ca.rnaras, 
e nos colloclt na pos:~.ão não sei (le que .... de 
simples chanccllarb para approvar dcspezns o 
sanccionv.r crc·ditoa qno qualquet· minislro lJ.n
ça tomorari:::~.mento sobt·e o p::l.iz, sem ::~tlender 
a que as despezas se fazem com o pro({ neto de 
impostoS, e quando a _-,ituação financeira é a 
que nos descreve om seu relato rio o Sr. ex-mi
nistro da fazen la. 

O SR. TEIXEIRA JuNtoR: __. Está perdendo 
o seu tempo. 

O Sn. CoRREIA: -Creio. E ha quanto tempo 
Luico vencer-me a mim mesmo! 

L 
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Parece que, quant:.J.s mais vaze~ se bvantam 
cm b'--'m rla caus<1 puhii"[t o do.'3 verdadeiro., 
principio:; rlo systl3nw: que nos l"agc, pr:lior ó o 
resulludo. 

A's vez os ('hego a pOI';;'nnlar a mim pro r rio si, 
no interesso do meu ti:dz, não devo ontt·cgar
me no silencio, limiLando-me neRt_t cade-it·a de 
sen::~.rl.or a d3.r o voto o IU:'Lis coJ:!scicncioso qu01 
puder sobre os assumpto ~ aujei.Los ::i nossa de
lil>~rv.ção. :\caso a.::rrá estfl1 na.<~ pr.~sr>ntes c:r
cumstanci~s, o melhor serviço ao Brazil1 

Qu1ndo vejo ho Diarin O(ficiaZ. iUBtrucç:-ões 
como as quo acabo de apreci.n·, quando en'
conLt•o noticias como as que estão no Jornq._l do 
Commercio de hoje, o quo vou passn- n. ler ao 
senado, robtivo.s o. outras despez1s sem lei que 
a.<> autor:zo, não posso deb::ar d0 inquietar-me 
co:n a fl•equcncio. do abusos r1 uo hão de levar 
este pn-iz a um:::t aitua.çllo mais deploravol do 'lu e 
arruella Orll (iUO já. se acha; 

O Sn.. B..maos BARRETO :-lia então no mo
co.nismo r1uem não cumpra o s"}u dever. 
(Apoiados.) Nlo sei quem s~jal mas ha. 

O SR. ConR.Il:U ; - Eis, senhore"o~, o (liXO tez 
ainda o ex-ministrv r:l.'l. agriculLut•a em rel.'l.ç.ão 
á repurtiç.i'o da. inspectoria do. ílluminação da 
cór-te. 

Lê-se no Jo;·nal do Oomnw,·c:·o de hoje: 
< O ministro da agricultura tomou as se

guintes providonci·HI por aviso de 12 do cor
rente : nomeação do :lgrimcnsot· Augusto C:trlos 
Groy Tavares e José Rodt·igUN'I L·üte Imbu~:;im, 
com a gratific:lçiLo mensal du 200$ c:1.da um, 
par:\ se occuparem no S0cl'Viço de af.Jt·içtto e 
colloeação dos medid·ll:'VS dv. illumin:oção par~ 
tit!ubr, afel'ição da chamma. dos combuatores e 
fisca1izacllo do-> trabalhos da rode dos enmna
montos; nomeo.ç:ão do actual pi"utirauto d:t in
spr>ctol'ia, Emilio Forn:tndes da Rocha, com 
gratific::tçio addicíonal de 50$ por m -.z, bom 
conn do Francisco Guedes de MenJoaça, Theo
tonio Diniz Rega.aua e João CD-rneiro Mendonça 
Franco, carl·( um com a gratificação mcns ti de 
UO$, p:\ra auxiliares rondantBs do. illuminaç:to 
e scrriços concernente-> ao arrolamento das lm
biLaçõos parth::nl~res que consomem ga:z; cor
rente; e, finalment•_•, Citffi o fim de -J;H0parar 
pessoa.l technico hal•ilit,,do na cspoew.li.[ade, 
admissão dos n.lutnnos da cscob polytechnil'n 
Mn.nnél .lo~O Ma.cho.tlodo. Cot:!ta e João Honri·]Ue 
Mil won de Az·~\·odo, cnda 11m com a gr:1tifica
ção mensal d" -íO$, na <lualidnrlc, do auxiliares 
praticante3 da inspcct•Jl'La. 

Por o. viso da mo_smfl. dato. foi auLot•i;.ada a 
inspe<"to-ria para. esla\.Jolocer umét pequena offi
cina, Uem_como parn. organizar um projecto de
finitivo de reQrgnniz:1.ção do sr:orv· ço, (le•,rendo 
quo.nlo anl·o;;;, o em primeiro Jogar. executar 
os trclbD.lhos ncc 'S~"~arios ó. rocti.ficaç~l'ro dos da
dos publicados com o e,lital •h c·-·n~urrencia. 

De par com a,o; provi.[enciaR acima regis
tradas, toda'> do ::..c cUrdo com a inspe~toria, 
uma foi to:nadt~ por deli.Lnraç.ão eqpontrmea do 
ministro. :Foi esta ã •'levaçOO p:lra 800$ do ae
tuJ,l ordenãdo do inspn-r.tor, cm attr:o.nçlto ao 
accr<'scimo d,J Serviço qno sobt··~ este funccio .. 
nario vai pMar. » 

Crea~-se ·empreg-oS:·. mat·é-ã.ci~Sã ;~o::e:r:ryyà!:~~~~-=': ,__:_~-,-- c~i=i~---=---~ 
v .. ~ncimentos, altoL'.l-se a verba J.o oro.}amento, 
tudo isto por s-imples aviso do ministro, o que 
rlA t!'lstemunho it'l'ecuaavel d0 ncnhnn1 valor do 
por113t' legislativo. (Apoiados.) 

Q,tando·se discutia a a.ctuallei 'lo orçamento, 
houve nesLa caso. opposição á creação do em
prego de ajud:.mt-~ do inspector da illuminação 
publica, não tanto por se julgar dispensavel o 
eropr,)go, coroo poqu 1 o ministt·o o havia 
croado ·te motu propr-io, emborô1 não lhe at•bi
it·d.sse vencimentos. (Apoiados.) 

A commissão d'l orç1.mento notou o facto, eu 
o dis··uti, o, por fim, o senado concOl•dou em 
que o pi)SSO:'l.l da inspochria da illuminação da 
côrte fosse augmentado com um ajudante do 
inspe,·tor. 

Agora o ministro, sem nenhuma attenção 
parn com o po(lor competente, como que tendo-o 
em conta. de bagagem inutil neste systema, 
créa esta set•ie de ompregos, distribue vcn~ 
cimentos, em summa, faz ludo qtte lhe apraz, 
como si estivesse dispon lo de CJ.nantias que lhe 
pertencessem e nEto ao E<;tado. 

S:;lrá possivel que á seria de erros commetti
dos se ajuntem irremediavelmente esl.ets no\·os 
d0 quo f'stou me occupn.ndo 1 

On-le nos pretendia levar o miniii>terio quo 
hont.em deixou as redeas do governo 1 

Nos ultimas di::l.s, quando seus inStantes e.~
t:wam contarlos, quando já havia lido o seu re
laLorio, o nobre ex-ministro d'l agricuHm·a im
põe ao paiz os onus que resultam das sua'> iu
slrucçõl3s e avisos de 12 Llest" mez. · 

As informaçõeB que vou requerer, não as 
solicito do ministerio da a.gricultura, os actos 
do ex-ministl•o estão patentes, mas do ministe
rio da fazenda. 

Desejo saber si este ministerio autorizoa a 
thesoarl\.ria do Cearia despendet•, no exercicio 
qu11 vai começ::tr,400:000$ com as primeiras des
pcza" do credito espr.cial da 1.084:000$, aberlo 
p1r a.Yiso do minlstro dct agricultura. 

Dr,sojo saber si o ministerio da fazendfl.já deu 
órdens ao th•.-souro pa..t';l reconhecer todô1 ess \ 
scl'ie de ompr.,g:.ldos cr0ados por arbitrlo do go
verno na inspectoria da illuminu.ção; e torn:tr 
e!Tectivas 3S gr,.tificaçõe~ e angmentos de ven-~ 
cimento 11ue vieram sorprender o pnder legis
lativo r(lunido, dGsvljn.ndo-o publicamente de 
suas primoir:ts c ma-is i.mportantes prerog-ati
Yl1.S, nrl m--.io das affi.i\ões que o acabrunham 
p.:la deploravel situação fin[l,nceira cm que nos 
a!"\hO.mos. 

Senhores, isto não l'ólo ser tolerado, 
A folha official oncarreg.1.-se d:~ denunciar 

cstr.-,pitosamrmte ao paiz qun nadct vale o poder 
le . .('islativu reunido, flue a sua essencial prero
gativa de fis_[tr a d 'Speza pablica, do crear em
pregos e marcar-lhes vencimento4, foi-lhe ar
rebata· ia com um dG'!assombro que nunca o:t
prohraNi assn. 

Di:->~e. ao começar. que bastava dar :lO senado 
notieia dos factos para estar implicüa a con-· 
demnaçã0 (lo procedimento do ;.;·o"'~-rno. Cum
pre saber si os abusos. apontados são factos 
consummados. 

E' ~s<:e o fim. do req_uct'inlento que sujeito á 
Conl!lidGrl!.çtto do senado (lê) ~ 
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< Rertueiro 11ue pAio ministc-rio da fàzenda 
s~ pe1;am ao go1erno :~s S'3~uintrs infonun.çõ s: 
fa, si fui abet·L •, na thl;f:lourarin. de fuzenda da 
provincia do c~~ad. o creditü do 40J~Q.JO$ para 
a eonstrucção Je um açuda; o 2a., si .{pt•am ex
pndida.s ordens ao thosouro nacional para novas 
d•·;.:peza"l com a inspí!ctoria da illumiuaçiio 
de~tu. cidade.-JI anocl Ff'ancisco CorJ',_;ia. » 

Foi apoia..lo o posto em discu~são. 
O Sa. LEÃo V ELLoso :- Peço a palavr::t.. 
O Sa. PllESIDENTE :- Eu dou a palavra. ~o 

nobre IHmador, como ministl'o, porq~te o f:e
nado aindl não to.u cutnrnllnicação officiu.l da 
organização do novo ministorio. 

O Sn. L.o:Ão V ELLoso :- Perdão, cu não sou 
ministt·o. O mlnisterio ol.JL!JVO a sua demis
são, e já tem .succ ·ssor, como consta Jo Dia
rio Officíal do hoje. 

O Sn. PnJJ:siDENTE :--Torno' a dcclarat,~:lo do 
nobre senador como official, c1uo é; portanto, 
está adiada a discuss::Io llo re.Iu·~riruento. 

O Sn. BARÃo DB I'IIAMoRE :- Peço a palavra.. 
O Sn. PR.ICSIDENTE :- Fallam apona"' cinco 

minutos para osgotar-so a hora- dos rc.queri
menlo"J, 

O Sn.. BARio DE MA~toRÉ :- Então deixa
rei para amanhã. 

A diseu~sào fieou adiada. 

ORDEM DO DIA 

PROJUuÇÕl!JS NO EXERCirÜ 

Contintzou em ta discussio o foi rnj ·itado o 
prnj.·cto do senado constante do pflrecer •la com
miss.!t J dd m:.trinha o guQz·ra-Q Q-de 1880. 
determinando qlle no actual corpo do ~au.lo de 
ostado~m dor d·~ 2a. classe c mtinu~~ril<> a ser fei
tas as promoçõe;;; pam. proenehimento das v:lgas 
que s ~ abl'treru nos po,tos de t•jlJ(;!Utes a coro~ 
ne1, emqu'tnto houver offici:.tes do quadro actual, 
:ficando suspenso o preenchimento das que se 
qer••m no posto de alferes. 

O SR. PnE8IDENTE : - EstiJ pro)'1cto ficou 
adiado a requ~~ruuenLo do Sr. Junqueira, até <JUO 
o senado Jeliberaase ácerca. do proje-·to que está 
em 3a. discussão, c quo tratu. t.le mater1a id(m~ 
tica. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Peço a pahvra. 
O Sa. PRESIDENTE ~-o outro projecto refe

ria-se á prateação do Sr. Beaurepaire, e já foi 
appr •vado. 

Esee, que trltta da mosma mataria, parece 
estar prejudicado. 

O Sa. JuNQUEIRA: - Era. o que en queria 
dizer. 

Esgotada a mataria da. ordezn do dia o Sr. 
presi lente deu a seguint•J para o dia. 26: 

Discus->ão do-> requerim 'ntus aJ.ia.dos, pela or
dem d,, sua apresentação, a. saber: 

DrJ Sr. Correia, pe iinrlo infuz'UHt.ções sobre si 
oi feito, pela theso:.tl'ari ~ do fl:I.Zenla du. pro
vinci.a do Rio Grande do Sul, o empr aLimu .de 
100:000$ ao ba.noo da. mo1mlt provincia, e, no 

cá-~o affit•math'o, em virtu.Jo do que ordem c 
com qye condições. . 

Do mflsmo ~enhor, pcdind11 infvrrnaçües sub1·e 
si fui a L ·rto, n;:t thL•sourtriél. d' úzend<1 da pro~ 
vinch do C(;ll.-rd, o credito de 400:000$ para 
a r·onst:·u ·ção de um açu·ie, e sobre si fot•am 
expedidn.~ orduns ao lhcsouro uacio!lal p:tl"U. 
novas d !spozas com a inspectoria du. iHumi· 
nação desta cid:tde. 

Tt·abalhos d'J conunissões. 
Em s •g-uitla o Sr. pr<•sident.J convidou os 

Srs. senadores p·tr·t He ocoupar~m com os tra
balhos rte St11s eo!Ilmi.:;sões, que estavam dadJs 
pnz·a ordem do di'l. de hojo. 

Levantou-se a <;~essão ao m3ÍO dia. 

!5• SESSÃO 

EM 26 DE MAIO DE 1883 

Pres 'dencia d~ Sf'. Bar-ao de Cotegipe 

SCMMARIO.- E.u•r:nrENTll.- Roti!'aJa do miuistodo o 
org .r,üaçãrJ JtJ twvo ga!tiudo. Dhcul'~us dv~ Srs. 
Vt~condod~;~ P:u·auagná, ::brJ.n·J.,Jo.:>ó llollif;~do, !JautH, 
Laf.1_1·otto (prosi,Juntu d" eonsollw), Junlj'ncira,-Silvoira 
Martius o poJiJo do Sr. Lafayctto (presi.Jontt.l úv COJJ· 
solliol.- ÜIID&.u LHJ ou .. - Um ornpro,timo na pro,·inci.t 
Jn (lio r;l'aude 1lo tjnl, e ero•lito para a cousu·ucç.'to 
do um novo açutlo no Coaz·á., -Encerramento da Ui.s· 
cussão. 

Ás ii horas da manhã acharam-se pre
sentes 34 St·s. sJnadore~, <t saber : Barão de 
Colegi pe, Cruz Machad,J, Barão tle ..\'Iatnan
guape, Chicharro, Henri JUO d"A·,·ila, FauF>to tle 
Aguiar, FortJauJes Ja Cunha, Affon:-;o Celso, 
Soares Brandão, Barros Barrf!lo, Bariiü da 
Laguna, Viscond,J de MuritibJ., Junqueira, 
D.ogo Velho, Lafay,·t~e. Octadano, Paula 
P.Jssoa, Franco de Sá, Vi ~con lo de ParJ.uaguá., 
Visconde de Abaeté, Jo..;é Bonif1cio, Corrch, 
Saraiv~1, Paos de Mendonça, Da.ntas, Car.:. 
rdo, Visconde do Bom Retiro, Mart.inl_to Cam~ 
pos, Luiz Carlos, Castro Carr...,h·a. Darão de 
Maroim, Visconde do Ja-guary, I\1 eira do V aa
concellos e Christiano Otton1. 

Deixaram de compnrecer, com causa parti
cipada, os Srs. Uch0a Caval.~anti, Si1Yoira 
LoUo, de Lazm.ro, Visconde de Nictheroy e Vis
conde du Pelo tas. 

neixou de compareMr,rPm causa participada., 
o Sr. Barão do Souza Queiroz. 

O SR. PRI!:siDESTE abriu a sessão. 

Leu~so a acta da sessão antecedente, o, não 
havendo quom sobre ella fizesse observações, 
deu~se po1' n.ppro\•ada, 

Com·JaJ·eceram, depois de aherta a S3Ss:lo. os 
Srs. Ribeir) do.. Luz, Godoy, Luiz F.-:Iippe, 
Diniz,Teixeira Junior, Barão !e Mamoró,Conde 
de Baepenrly, Jagua.ribe, SinimbU, Cunha e 
Figu ·iredo, Antão, João Alf,•edo, Nuno~ Gon
çalves, Vieira d·l Silva, Viriato do 1\Io Jeiros, 
L,·ão Vello.-w~ Silveil•a da .Mot~ e Silve-Ira 
1\-:Iurtins. 

I 
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O SR. fo SECRE'l'.ill!O leu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio!l: 
Do Sr. CO.ll.Salheiro Lafa.yatte Rodrigues Pc~ 

reira, d11 25· do corrente mez, communica.ndo 
que, por decl'eto dn 24 do JiLo mr•z, Sua .Ma
gesta le o lropera.tiol.' houvo por bem nomea.l-o 
"prcsidnnte Jo conselho da minisLro;;, e mini'ltro 
e secr.-:>tario de (!St.J.Jo dos negocias da fa:.~qnda. 

Do Sr. Francisco Antun·'l,;: Ma(~lel, du igual 
data, communicando quo, por dea-_ _.Lo de 24 Jo 
corrente m••z, huuve por b•Jul Sua Magest.a.de o 
ImpF'rad11r nomeai-o parn. o cargo de min~stl'o e 
.secreWio do: esta.lo dos nogocios lo imp:)rio. 

Do Sr. con.selh ~iro Afl'0nso Augusto Moreic·a 
Penna, d,J igual data, eommuuicando qu·~ na.
quella data assumiu o cxerdcio -lo cargo de 
ministro e secretario Jo estalo do:J negocias da 
a-gricultura, commercio e obras puLli.·as, para o 
qual houve por b 'ffi Sua Mag1•st:l. !e o Imporador 
nomoal-o, por doe-roto de 24 do corrente mez. 

Do Sr. eonselheiro Antonio J.o Almeida o Oli~ 
veira.,do igual du.ta,communicanJo flU" na.quelh 
data ontrou. no exercido do cm·go do ministro 
e secretario do ostaJo dos nogocios .la murinha, 
para o qual foi nomeado por d -cretu do 24 do 
prcs1nte mez. 

Do Sr. conselheiro Antonio Jo~·-iuim Rodri
gues Junior, de igual ,tala, communieo.ndo que 
Su:t. Magestada o Impera.Jor houvt.J por bem, por 
decreto Je honteUl, uomeal~o ministro e secre
tArio do esLaU:o dos negocias Ja gu 'rra. 

Inteirado, 

RETIRADA DO lUNISTERIO 1ll ORGANIZAÇÃO DO 
NOVO GABINETE 

O Sr. Vi8condc do PI:u~ana.
guá :-Sr. pi"ef:lidente, podia rcf ~!'Ü'-me á~ 
informações que tivn a honra de prestar ao 
senado, na sess[o de 19 do corrente, relativa
mente á retirada do gabinetu Je 3 de Julho, 
deixando aos honraJos senadoras, que &ucces
sivamento fora.m chamn.do-> ao paço da Boa 
Vista, n. tarefa de compldakts. 

Mas1 sendo esta a occasiã1 proprh, não du· 
vidare1 repro luzil-as succintament•~, por amor 
da orJem dos debat~s. e por defereucia ao 
senado. 

No dia 14, depohc r1e varias urgencias votadas 
com o :fim de pr.'judi(':ar o. ordem do dia, foi 
aprr"lsanta.!o, na camara Jo.i de;tuLado~, um re
querimento p:tra. ari.in.I">-~e a diijcussão das lois de 
forças Ue Lerra e de mar, at•} (111e o governo pre
stasse esclarecimentos sobre o esLado financeiro 
das provincias, o indicasse as. providencias que 
pretendh adoptar. para s11pprira deficiencia de 
ronda d ts mcsmM 1-Jrovineiaa. 

Nã.O deviamos annuir a sernelhanto adiamento, 
tanto mais qn:\nto fOra. a.pr,>sr>ntaclo com a in~ 
tenção declarada du hostilidade ao gabinete. 
Aquéllas leis j(t deviam t••r pasij·tdo :p.a sess.1to 
traniJacta; o p"lnlatnent.o do govern) aobre ae 
m.edilas, robtiva. á discriminacão e divisllo 
daa rendas g•'rae3 e provinciaes, constava do 
relataria do minist•'rÍo da fazenda, lido e dis-
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tribuiJo ha dias, e eatava consignado em um dos 
topicos da faUa do throno. 

E, pois, o governo nl'to podia deixar •le aceHar 
a questão, no terr,'no do confiançoa p(llitica, em
bora o resultado da vota<;ão fos•e-lhe, como foi, 
desfavoravel. 

Em vil!lta disso, o ministerio, reunindo-se em 
conferencia extra.ordinaria, resolveu pedir a. 
sua exone1•açãa. 

Informei immediatamente da occurrencia, 
por telegramma, a Sua Magest1lode o Imperarior. 
No dia seguinte fui a Pe~ropoli'l apresentar, 
muito respeito!>ameute, a Sua Mag-estade o 
pe tirlo collcctivo de exoneração do g<-~binele. 

Sua Magestado, tendo ouvido a. flxposição do 
facto o de suas circum.!ltancias, deu·me 01•dem 
de convidar o honrado senador o Sr. canse~ 
1!iciro Jose Antonio Saraiva, afim de cômpa
recoJr no paço da Boa Vista para objecto Je ser .. 
\'ÍÇO I?nblico. A l8mbrança de S~a Magest.ade 
coinctliu com a rhinho. ind.cação. O nome pres~ 
tigio~o de tão distincto cidadão occoJ'l'ia a. 
t.o i os: eu não podla. ter out1•o proc13di.mento (já o 
havia dito aos mous collegas) sem faltar á 
minha consciench; era um dever de leal.Jade á. 
corôa e ao partido a que pl'l"tenç(l. 

Cumpri a ordem de Sua Magcstad'} passando 
no dia seguinte (16) um telcgramrua a S. Ex.., 
que o recebeu em caminho d·1 Pojuca para. a ca~ 
pit:1.l. Logo que chegou a cÕl'_te (di_a 21) _o Sr. 
con::;elheiro Saraiva di,.igiu-se ao Paço da Boa 
Vi<>ta, acudindo ao chamado d·~ Sua Mages
ta.de. 

tlas, não po len•lo S. Ex.. incumbir-se da 
novt~, organização ministerial, fui novamente 
chamado a S. Christovão. 

Então sendo consul~ado, indiquei aSna Ma
gostado o Sr. conselheil'o José BJnifacio, 
q11e, a um nom') illustt'G pol' muitos titulas, 
reunia as sympathiae~ geraes e alil adhosões 
completas oia maioria liberal. 

Sua Magestade ordenou-me que o convidasse 
p:t.ra c0mparecei" nü dia seguinte (eram 71{2 
horas da noite)· no paço da Boa Vista. Cum~ 
pridn. aq1rella ordem, o S;r. cons·lh(d!"·J Josó 
Bonifacio compareceu no paço no d;a seguinte 
(22} ao meio~dta. 

Apresentanc!o as suas excusas a Sua 1\hges:~ 
tade, declinou' o nome d) nobre senador pela 
Bahi -~, conselheiro de estado I\'Ianoel Pinto de 
Souz:~. Dantas, CO[IlO um dos membt•os mais 
activos Uo gabinete do 28 de Março, que pro~ 
mov~ra a adopç:to do novo syc3Lema de eleição, 
que deu em resultado a actual c:~mara. Con~ 
cordoi com a lcmiJrança que tambem ma pa~ 
rl'ccu .logica. 

Da parti) de Sua Ma.gest:.tde convidei, sem 
demora,, ao honrado senador para comparecer às 
7 horas da noito Uo mesmo dia 22. 

O mais S. Ex dirá por sua vez. 

O Sr. SaraivH.:-Sr. presidente, le
vánto~mc para não preterir os estylos, pai• que, 
a meu ver, ao ministerío que entra e ao que 
sahe unicamente cabia. li'-iuidar estas questões 
perante o parlamento. 

Entretanto, visto que o nobre ex-presidente do 
conselho, em sua exposição, tomou-me como 

--- ,..-.=---
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ponto de pr1.rtida, direi, po1• minha 'lCZ, que, com
parecendo em S. Christovão, Su::t MJ.gesta le 
dignou-se cn..:arregar-me Ue uma organizaç-ão 
minist_er· :l.L 

Em resposta, cumpri o dever do pOnrterar n. 
Suilo Magestade q uo subsistiam as mesmas ra
zões pelas quacs niio pudo aceitar tão hont>osa 
tarefu o tm no pfl.ssado. 

Sua .MagostaJe, aceitando a llli.nha cscusl, 
incumiJiu-me de convi lar o no..bre ex;-presidento 
do conselho para de _no_vo ir no po.ço. Immrodi_ata
mente assim o fiz. · 

E' o que tinha. a dizer. 

0 Sr.Joto;;ó Uoni_fla.cio:-Podoriam 
ser disprmsadas as oxplicações gno rlevo ao stena
do,depois das que foram dadas pelo Sr. Visconde 
de Paranaguá,ex:-presidento do conselho,si não 
fos<>e este o estylo consagrado em occa:;;iões como 
os t.a. 
Communi~ou-mo S. Ex., em carb de 21 do 

corrcn~o. quo, tran~:~mittindo-me as ordens do 
Sua Mugestado o Imp(Jrador,conviilava-mo parti. 
no dh seguinte n.proseil.tar-m':! no paço da 
Bo:t Vist::~.. 

Compareci Ob::!docendo ao convite roc ·bido, 
e Su:~. Magestade dignou-se encarregar-me da 
organizaçtto do novo minisLerio. 

Doclinei do honroso encargo, allcgando o_ 
meu estado de enfe1·midade, escusa necess.uria; 
que cm minhas mitos não estaV:l. r''movor, e 
annull:lva o mou sincrro desejo de se1·vir ao paiz 
e ao impr>rn.dor, chcfo do parle1• executi,•o, d••
leg;Jdo privativo do moderador e primeiro re
presontanto (lD. nação. 

Aceitr1 a mjuha escusa, em si mesmo indis
cutível, pet•guntou-mo depois Sua Magest-tde 
quom indicava on pnra organizador do novo mi
nisterio; r"·spondi qu') esaa indicação me pa
rocis. re'>ulti'lr dos lll"oprios factos. Não aceita 
a elevadisaima incumbencia I'Olo Sr. conselheiro 
Saraiva, ch~~fe de gabinola quo fizera votar a 
lei da refur•ma eloüoral, o, ,·o~ada esta, depoi1:1 
de ouvido o conselho de estado, flissoheru a 
camara d:1. leg·islalurJ. pass:1da para consuHar o 
paiz, pare~h-me que :t organização do novo 
minist,~rio deveria caber ao Sr. conselheirv 
Dan Las, gerindo outr'ora naquoi11J gabinoLo os 
importantes negocias da jusLiça, membro do 
parlamento c um dos chefes do pal'tido repre
sentado na situação. 

Retiroi-me depois, e, cumprindo as ordons 
do Imperfl.dor, communictuei ao Sr. Viscondo 
de Paranaguá quo Sua Mages!.ade queria fal
lar-lhc. 

E' o que me cabe dizer ao senado. 

O Sr. Dan tas:- Tendo recebido uma 
carta Jo Sr. presidenta do conselho convidc·m
do-me,do ordem .i o Sm Magosta.tle o Imperador, 
a comp.trt>cer no paço da Boa ViaLn., no d1a 22, ás 
7 horM da noite, pMa objecto d·~ serviço 
publicot cumpri pnntu11lmort~o a referid~ ordem. 

O Im1Jerador se t.liguou declarar-me que, 
havendo os Srs. conselheiro·• Sarn.iva e Josó 
Bonifacio declinado d& organização da um novo 
ministr.!rio, enca.rrogava-m0 desta tal'ofa. 

Pedindo v;nia a Sua Magestade, e:qmz os 
motivos pelos quaes me er.:t impossivel doacmw 
pcnh'lr a honrosa incumboncia. 

Os moLh•os' pol' mim all,.,.ga'lo.:; resumem-s-3 
no s''~guinta : sendo pouco numcroa_1. a maioria 
liberal da actual camarct dos d)putados , n,l
nhum ministerio poderá formar-ao em condi· 
ções de vid 1, e menos de succeaso, vara as me
didas ou reformas que tiv,~sse dé! propor, sem 
contar com o apoio dedicado e a·::m diacrepanci~ 
dess,;t maioria. 

Ponderei a Sua Mageatad.~ que ou tinha 
razões para. acreditar que nã.:> podia contctr 
actualmento com esse irnprescindivel apoio, e 
1111e a~sim faltava lu-me os el-'m<ntos indispau
s-ttveis pa1·a f ·r mar uma a tministra.ção forte e 
duradom•::1, qual as circumstanci'-!s exigem. 

O Imperador não ac"'itou a minha oscusa, 
Jignc:Lndo-so de ordenar-mo que refleclisse no
vamente sobre o caso, o que voltasse ao paço 
da Boa Vista no dia a~gumte ás g hora1:1 da 
manhã. 

Nesta segund'l conferencia, confirman·lo rea
peitnsamente qu~ntJ já havia snbmettido á 
aab_·~doria da coróa, renovei o meu pr>dido an
tel'lor. 

Dignando-se Sua Magcstade de aceitai-o, p~r
guntou-tn() q 110m poderia ser convidado a fot·mar 
1101'0 ministerio, de accôrdo com a maioria da 
camara. 

Respondi que o p:-t.rtido liberal c•Jntava ainda 
chr>fes o est.:l.dista..;, qu 1e~ o.s Sra. !VIa.rtinho 
Campos, Sihoira Martins, Alfonso Celeo c L:;~,
fayGtto, no caso de serem chamados. 

(?inn.lmeole, Sua Mag~~~ta.de ordenou-me de 
indic 1r, d'cntrc osle.-:~, o quo, prca·mtornente, 
me pn.reces:::o dover ser encarregado do orga
nizar a. nova administra-ção. 

C1tmprindo esta do terminação, indiqu .'i o Sr. 
conselheit•o LafoJ.yette Rodrigues Pereira. 

Eis tudo qu8 lonho a communic3r ao senado. 

O Sr. La.fayetto (pr-esidente do 
conselho) pronunciou um discurso. 

O Sr. Jun(tii.eira:: -0 s.•nado acaba 
de ouvir as oxplicnções da longa sBrio de pre
ai lrmtes de conselho, o prnsi !Pnte do conselho 
que daix:.ou o rodcr, presidentos rr:signatarios, 
e o pres:d lnte effel'Livo. Tu lo isso (}Ue temos 
presenciado, senhores, dcsd·l o dia f4 do cúl"· 
rente mez, não póJe passar sem coromentario 
nesta casa. 

ALet·ta na camara dos deputado~ a crise por 
uma queaUo de confiança aceita pelo governo, 
a maio!"ia scindiu-ae, houve um voto de dcs ... 
confiança ao ministerío, e esse apresentou sua 
demissão ao Impe•·ador; roas, senhores, entre 
aquelh data e [L presente, houve uma sequencia 
de acontecimentos de que o pnblico tem noti
cia, e a agonia do minhterio de 3 de Julho 
prolongou-se at8 honter.a. 

Por que motivo o paiz asoristiua. esse especta· 
cu lo 1 Por que raziio o poder foi offorecid,J a 
varias est.distn."', e clles ij0 recusaram atê gue o 
nobre senador pela provincia de Minas Gera.es 
o acGitou 1 
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O senado ouviu ha pouco as explicações do 
nobre senadot• peb. minha provincia, o 8!'. 
conselheiro Saralvo.. S. Ex. Uisse~nos, na sua 
linguagem l.J.conic:t porôm oxpl'eoaiva: que ti
nh11 ducl nado do.lwnt•a .lo organizar rninistorio 
P"las l."azõe3 que dera desle o nnno passado. 
Mas, quMS são estas razões~ Elias ful."am ex
tornadas aqui no senado, e a prin<'.ipal dell::ts 
era que S. E:t.. julga v,:~, liquidada a situação 
liber .1l, porq nc o partido estava divirlido. Faço 
honra á lealdad · do nobre sanador; c>llo veiu 
hojo repetir :1,quillo que nos dis~o no anuo pro~ 
:r;imo pa-·sado. 

OJ>a, si o nobre senador, a.utor principal dn. 
lei do 'J dG Janeiro, true produziu essa C'lmara, 
declarou peranLo o senado c perante o paiz quo 
a. situação liberal esta~'a li!!Uidada •.. 

' O Srt. SARAIVA : - Dá licença para um 
aparte 1 

O Sa. JUNQUEIRA .•. qu ~ nfio havia meio 
de organizar um gabinete forte~ a ultima pa
lavra estava profet•ida. 

O Sa. SARAIVA: -Dá licença para um 
aparte 1 

O Sa. JuNQUEIRA :-M·1s a coróa entendeu 
que devia chamar o nobre senador p1~la pro
vinda da S. Paulo. S. Ex. nas suas 0xpli
caçõea alludiu ao seu mau csta.do de saudo, que 
é noto rio aliás, o nos disse qu •, t?ndo o Sr. con~ 
selhoiro Saraiva declinado da honra de o~·ga
nizar ministorío, olla devia competir ao seu 
companheiro do gabinete, que mais activo se 
tinha tornado, ao nobre sGnador conselh•_:iro 
Dantus. . 

Tambem o s1nado ouviu M O:Iplicações do 
nobre sona,lor pela B:1hia, a quom ac.<tbo de re~ 
ferir-mo. 

S. Ex. dié!Se-nos que não porlio. incumbir~se 
dessa tarcf..1, por•1ue não contava com maioria 
na cama r[!. dos depu~dos, e n lo contava com 
maioria porquo 0sta so tinha (lividido cm uma 
questão imporbnte, e o nobre senador conheceu 
pcrfeüau~onte que ntto porlia opf'rnr um mi
lagre, qual o de ra.zer com quP- no dia seguinte 
essa. maioria se ligass~. Foi ktmbGm Um acto 
de lealdade (tu e S. Ex:. pra~icou para com o paiz, 
e a declaração simple!i e .o:;olemno que f z ó um 
acto lalllb~rn de lealdado para. com o po.:r!a-
mento. __ 

Mas, chl)gad:as a<> cousas a es<>:G ponto, Sr. pr.;,-
sidente, o qu" tr~ntar mais 1 . 

Poi~:~ entito, si o ministct•io, que (levo f'ahir 
do sei.o da maioria, que deve ter o apoio da C'O
-róa e das camaro.s, não se podtn. organizar sob 
a presi lencia do illus.tre Sr. conllolheiro Dantas, 
por(rue S. Ex. não tinha maioria, sendo elle um 
dos chefes m 1is activos do partido, um dos co1-
laboradoJ•es Ja f,,i d,, 9 Je J;lneiro, quom po .ia 
organizar depoi"' de S. F.:x. 1 

Mas. o nobre sen<~dor, int('rrogado p-h corôa, 
apresentou o nom~ do illus~1· ~ senador pnla 
provincia do 1\'Iinas Geracs, di7.endo que o par
tido liberal contava ainda alguns chefus 0 que 
esaes podiam organizar uma administração eis~ 
tavel. 

Creio, scnhore<J, que o nobre sena.dor peLt 
minha provincia, dohdo, r:em duvida nenhuma, 

da s<1.gaeidade precisa para. dirigir-se no cami
nho tortuoso d.~ pol tica, conheceu perfeita
mente ![Ue o momflnto era. supremo, e então, em 
de8Gspero de causa, npresP.ntou nomes: para 
f~~rm:u'-f.l) urna nova. admiriistração, com o fim 
talve7. d l amparar r>eu parti• lo, esqucc(mdo-se 
naqudle momento das premissas quo tinha esta.
belechlo, o querendo para os outros o que S. Ex. 
não pôde o bte1•. 

Pois entli.o a maioria liberal dn. camara dos 
d8putados não se linha divi-dido nesta. questão, 
questão de impost.ns (s"ja ditv entre parenthe
sis, foi um pouco e.~quecida pelo nobre presi
dent·J do conselho no S'_'u programma), que 
:1ssim tinha dividido a maioria liberal, podia 
de um momento para outro desappareccr ~ 

Pois então os illuslres deputados qu1) s~ ra
uniram ao partido conservador no voto de des
confiança, dadu ao minislerio 3 Je Julho, iam 
renegar, nesta questão de impostos provinciaes, 
d0 dia para a noite, as suas crenças 1 

Não é possivel, S1·. presidente, cr~io quo a 
maioria da camara dos deputados ha Je, nesta 
quest:io, rno~trar a sua hombridade, ou então 
c>ta ha. de ser .uma grande valia em que ella 
tem d•) d 'Sapparecer. 

O SR. flAaiwa BARRETO:-Apoiado. 

O SR. JuNQUEIIU.:-Senhorea, não nos illu
damos ; o momento ó grave. Por mais que se 
quriram abrigar por dctras de um optlmísmo 
adrcdr pr(>pararlo, tolo o mundo "abe que os 
negocias do Brazil e>tão cada vez ma.is difficGis 
o obs··uro<>, 

Na socieda•le p1•esente tudo está. sendo sujeito 
a qt1estão, tudu está em Iitigio : a relígião, a 
p 1t1·ia, as leis, o governo, a familia, os costu
mes, Ludo está entregue ou a uma ironia esma
gadorC~, ou a uma duvida corrosiva.. 

Ex.i:ste entre nós, por tod:1 a parte, como que 
uma o.~pccio de doença, que vai at:<.cando tudo, 
e como é que os governos fracos, governos que 
se formam depois de umn.longa série de expe
riencin.s c ropnlaas, :Q,ão de ter a força moral 
precisa para guiarem os destinos do paiz 'f 

Sr. prosid 'nte, no~ ta especic de interregno 
parlamental'9 que houv:: d"'poia da crise, a im
pt•ensa levantou sna voz, c comquanto não 
acompanhe tudo quanto se oscreve, no sentido 
de deareapeitat•, d(~ desacreditar o que temos de 
mais precioso, o que ~c moa de mais resr"'i tavel 
na nossa vida poliLica, não posso deixar de 
ouvir o que nell1. se rGpetiu, o que n'}stes mo
mentos echoava pela<> ruas_ Disse~se que a 
sombt·a do partido conservador foi apre."entada 
como ospantn.lho, e quo c'ste nome tinha in
fluido no animo ... 

O Sn. SILVEIRA I\I.HlTrNs: -Não mette 
medo a ninguem. 

O Rn. JuNQUEIRA ... do nobt•e SPnador 
pela minha p1·ovincia, que é muito dedicado aos 
intere"'ses do paiz, mas que não é menos aos do 
seu partido ; disse~so e repetiu-se de proro<>ito 
que foi como ameaça apresentado o nome do 
pll.rtido conservador, e d'ahi o conselho do nobre 
Sl'nador pela Bahia-dea\nda chamar-se outros 
chefes Iiberaes. 
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Senhores, em nome do partido conaerv:tdor, 
comquantu eu seja. o mais ft•aco e o menos ha
. bilit.ado (nd'o apoiadus), protesto contra. esta 
idéa.. O partido conservador, que ha de chegar 
ao poder para cumprir a RUa nobt•e missão, niío 
póde sr:'r trazido corno ameaça, como se faz corn 
entes monstruo~os par.1 se metLer medo a crian
ças. 

Esla idéa não podia partir do alto, como ao 
tem feito injust.amenLe acreditar; esta iJéa 
nlo podia partir da regia:o serenei e inacces
aivel,que tem SflmprR primado p8la sua isenç.J:o 
e elevadisaimo criterio. 

O Sa. JAGUARIBE:-Apoiado. 
O Sa. JUNQUEIRA:-Essa regilto tem esta<lo 

sempre livre das paixões partidarias. Não; toO:o 
o mundo sabe qu(' a corôa tem uma alta saUa
doria o imparcu1lidada. No entretanto esta 
idéa foi apresentada para influir na maioria 
da camara dos dGputados, para Merrar os 
animos dos co-religionarios do nobre senador 
pela Bahia.. 

Mas, repita, a idúa de amea('a ni'io podia ter 
apparocido sen1ío entt•e os proprios interessados, 
porque a missão do parti lo conservador, q_ne 
tem ~ou.s serviços escriptos em nossa histor1a, 
rrue t•Jm produ:dclo m mtos homeus eminent-:.:s 
que têm prestado relcvanteli lôerviços, ha de 
ser em tempo cumpriJa 

No estado actual da nossa sociedade, quando 
ha uma especie rle philoxdra social, qu•' ~udo 
ameaç-a destruir, a vez des~e part.idO ha de 
chegar porqu"' a socieda(le nito póde perecer. 

Si o minisLerio actual ~e apresenta como um 
minist ·do p01litico, niio vejo que teuha ~·Iomen
tos pRra crear uma posição respcitaveJ no paiz. 
Si 6 um ministerio J.o mero expedi0nte, ello 
não tom autoridade alguma, e a l!lua vida ha de 
ser muito pro('ari~1. 

A sua organiza.ça:o, ou o modo por quo o no· 
bre pl'<.:'-Sid0nte d·l conselho o compl0tou, mo::;.tra 
falta d•J estabilidade. 

Na guerra, collocam-se na frente os !!Oldados 
novcis o na retag-uarda os veteranos. Eu v0jo 
que o gabinete ó que se apresenta etn lrimeira 
linha; mas app:trece uma soiunda inLa de 
solJ;.~.dos veteranos, que serão o sust')ntaculo 
dos ouLros, dos ministro~ no\·eis. E temos, por
tanto, de combat"l' ntto só contra aqucll~a que 
trazem a b:.tndeira na primf'ira linh·1, ma 'I con
tra aquelles que estão n:1 segunda fileira, 
acaslelludos como protectores, e que não po
dem governar com a responsa.bilidado do mo
mento. 

Tudo L::;to, senhores, prova que o governo se 
forma pelas circumstancias de occasião. sem 
aLLerider-s!3 aos grandes interesses publicos ; e 
o nobre senador polo Piauhy, qu0 deixou o 
poder por ca.usa da dié!sideucia que se organi
zou (e fui S. Ex. que dou direito de cidade a 
esta palavra-dissilencia liberal) ••• 

O SR. SILVEIRA MARTINS : - Elle é que 
era a dissidencia. 

O Sn. SrLv:atRA MAR TINi~ -Foi elle (ruem 
ca.hiu . 

O Sa. JuNQUEIRA : - O nobre senador pelo 
Rio Grande do Sul, que me interrompe, acaba 
de dar plena razão ao que digo. S. EL a.ccentlla 
com sua energia mascula ~ue, com etr:~.ito, ai 
fo.ss<J para continuar a pohtica de 3 de Julho 
ntto valia a pena a mudança .... 

O Sa. SILVEIRA MARTINS : - Sem duvida. 
O Sa. JUNQUEIRA .... portanto, o gabinete 

3 de Julho o seus amigos. estão vencilos pelo 
vvto dr: desconfiança do dia i4 do corrente .... 

O SR. SILVEIRA MARTI;s-s : - Peço a. pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE : - Peço aos nobres se
nadores que não dêm apn.rt.;s ao orador. 

O SR. JuNQUltiRA : - Nestas circumstancias, 
tendo o govorno de procurar apoio em uma 
maioria liUer:.1l e tendo esta se fraccionado no 
dia 14 dLJ corrente, pergunto eu : qual ó a maio
ria quo ha do apniar o gabinete actual~ 

O nobre presidenLe do conselho apresentou 
o seu programmn dosou volvido; ma~, •enhore•, 
esto pros·ramma diz t11do e diz nada. 

Recunh ·ço, senhores. os altos talentos do 
nobre sena loi' por Minas Gera~s (apoiados); sou 
admirador de sua intelle~tualidJde, de I!IUa. 

illustl'ação e do seu car.o.der; mas cabe-me dizer, 
nf:'sto moml)nto, em qu" devo usar d& maior 
fran~!ueza: o nobro s:mador, pr,3sentemente,niio 
era o mais apto para emptmhar aa réde1.1• do 
governo ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Não apoiado. 

O SR. JuNQUEIRA •• , não era o homem que 
os inglezes chamam the right man for the 
rf.qht p'ace; nãO era o homem propriamente 
talhado para solver as difficuldades creadus na 
prr·seut•J situaç.tio politica. Pelo que disse o 
nobr•J pre:-.ident,e do conselho completado peJa 
exposição dess 1 lon.;a ser i e de presidentes de 
conselho exhlbiJ.a hoje nesta cas1, se conhece 
que foi uo mom0nto supr;-mo, instalo por seus 
amigos, 11ue S. Ex, faz grande sacrificio de sua 
saude e descanço para tomar as rédeas do go
verno, agora om que as difficuld:1des são im
mensas, em· que a que:-otão financPira e ou .. 
tra~ estlto bradando por solução. (Apoiados.) 

O SR. FERNA::>rDES Di CUNHA: - A responaa
Lilidade é immensa. 

O SR. JuNQUEIRA:- Essa organização do 
actual ministcrio, q•te eu chamarei org<niz:J.ção 
do medo e do taro r panico, o que póde fazer 
em prol d0 nosso estado aetual1 s. Ex. dil!lsc 
que as finanças estavam em mau estado. Todo11 
nós sabemos disso: apresentou dou~ m<Úoa 
obvias, ou a economia dos dinheiro'> puUiicos, 
ou a creação de novos inlpOI!ltos. S. Ex. de .. 
clarou que não opbva p('lo <~egundo, mas que 
se comprometüá a ser um fiul guarda do the
souro. 

Pois já. chegamos ao ponto de um ministerio 
O Sa. JuNQUlilrRA .... o nobre senador, digo, apreBentar pnr programma o não esbanjar di

vê s.gora. esta dissidencilt victoriosa, porque I nheiros puh!icos ~O qu~ quer isso dizer 1 Isso 
ella está represrmlad<~ por tres illustres mam- é um logar cornmum que compete a todos o.s 
bros Jo míuisterio actuaL governos. 
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. <? Sa. AFFONSO CJ:Lso :-E' uma grande po-
hbca.. 

O SR. JUNQUEIRA:- Sim, é grande politica 
si fo_sse perf'~itamente êxecutada ; mas estamo~ 
aqui no anno da. graça de i883, o nós sa.b3mos 
? q~e valem essas promessas, poia temoiJ 
Já YJSto o que se tem feito nos ministerioe 
transactos. 

Ainda honlem, o nobre sonador yelo Paraná 
apresentou actos ultimas do mimatorio de· 3 
de Julho, gastando a mancheias o dinh .. iro 
nacion'll j eu daria até finalm,;•nte meu apoio 
ao nobre presidente do con~clho, si elle pud•Ja~ 
se restaurai' as finanças publicas ; mas acredito 
que n:io o poderá fa.ze1• j o seu partido está ati
rado a essa especie de vertigem ; elle vai como 
que em uma ládeira, e o nobre senador não te
rá íurça pa.ra. C?nle~ o que elle ha de fazer, e no 
fim de se~ ~mster10, to_tnc no~ do que digo, 
a noss~ d1V1da serã mawr. Pelo relataria do 
nobre ex-ministro da.f<~ozenda se vê que a.lém 
d? _em;n•estilllO recente. Je 4. 000.000 ~. ha utna 
dLVlda .fiuctunnt'l de bilhet·~• do thosouro )à ex
c~denb a 46.000:000$. O que fazer 1 Ah1 estão 
VIgentes os grandes contJ·atu~:~, os gran<los en
cargos. 

Tewoe a f!UCf't:io da magistratura qae é uma 
questão tJ:o promcttidn o sempre adiada · temos 
a. qu.cstão da. regularisação dafJ rendas d~s pro
vm.clas, que é uma quastão intt•incadisauna, 
assim como a da vida propria. d J municipio. 

O que pn.nan. fazer o no)br.J presidente do con
selho áccrC.J. desse deside, atum das provincias, 
sem quebrar o elo da unidade~ O nobrJ presi
dente .~o conselho não apoia a politic_~ de 3 de 
J?lho, rrue. teve po1· fim coll~ca~ o paiz na peior 
situação, Llr:m·lo das provmctas a autunomia 
de que gozavam, por que R ~x. sabe (1ue as 
provindas ha ma.is de vinle annos tinham 
uma. ccrtt ~stabilidade financeira, e isto con
c~rrm para firmar sua aulonomia. Elias re
S:Iam-ae por ai, tinham suas finanças equi
hbradaa, entretanto que agora. estão quasi 
em baucarota., a sua aut•Jnomía dcsa.pparecea. 

A qu0sUío do ensino ó uma quosüío conheci
d&; quem não quc.r o dcrril.mamento do ensino 1 
Eu o quero, maa quero de modo discreto, nlto 
quero do modo por que ruuHa gente penat : 
uma quostão de I.~ntejou~as sem e!feito pratico; 
quer? o ~yord'0etro ~~nsmo para que possamos 
~er ctdadaos dignos, amautos do pa.iz e das leis. 

A qu"Btão do elem".nto !:!Ol'Vil foi obscura
monte tratada pelo nobt•o pt'Okidento d\J con
selho;· é uma questão que entendo niio só com 
oa principias rl.e humanidade o civili1n.ção 
mas tarnbem com Ol!l principias da legalidade~ 

O nobre a:madot• não pó.ie sr>nlto entrinchd
rar~se n.1 l~i d~ 28 do Setembro. Apresentou 
uma idé'; f!~!'l não é n1oV.1. pClrrp;te a falla. do 
throno Já. tmha Locado nella; e a questão da 
localisa.ç!o. 
. Não posso dar de momento uma opinião d~ci

tllva nessa _questão; mas prmso qu, com isto o 
nobre pro1n.Jonte do conselho não poderá dar um 
só pas"o aproveit::.wel, pod '.rã tt•ctzer sómento um 
ve:tame mai11. EsbLeleça o nobre. ministro a lo
casisão cqmo quizer, chegue a formulai-a como 
aervos d::t. gleba; isa0 n!to adiantará a {1uestão i 

h·t de r>ntrincheira-r-ae na lei de 28 d S,~tem
bro, como fez, porque não podemos muito ia
hir ·i'ahi e porque no fim de alguns annos essa 
lei ha do tt-azer o desejado fim, a emancipação 
do elr1mento S"lrvil aAm ab:otlos economicoa e 
sociar:s. 

Deixe-mo-nos de bandeiras que só têm por 
fim levantar duvidas, trazer inqui,.tação, mas 
não traz<ó'm r<Jsultado nenhum pratico em fa
vor dos escravos; é um cnf·~ite para o seu pro· 
gramma; m:J.s o nobre pr0sidente do conselho 
nl!o poderá traduzir em projecto• de lei cousa 
muito diversa. do qu~ eatatuiu a proprilll lei do 
28 de Setemhl'O. Pudera hayer al"'um:t va-
riante, ou modifica.çtto conycniento ~em alte
raç~o da. esaencia. Não 10u susp')i1o, pois pu
g•et multo por ar1 uella lei. 

Ha uma observação, Sr. preo:;id'nte , que 
quero fazer nesle momento. Eu ouvi alo-uns 
dos nobres preaidontes do conselho dizer~m : 
« não aceitei o encargo, apresentei o nome de 
tal osb.dillt L.,. 

Ac_redito,_ Sr: presidente, que es~a. pratica 
nã~ o const:tucH~nal i o lmpora~or é quem no
mel\ e dd:miiJ.e hvrcmente os mmi.stros · não é 
licito. a ninguem dizer e~ publi('.o que ~pontou 
estadrsta para. este caso; IS~o pó--le-se passar en
tt·e os reposteti'Os ; são questões muito intimas 
que não se devem trazer á publicidaJe. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS dá um aparte. 

O SR. JUNQUEIRA :-Não ha direito nenhum 
nos president<.H do conselho re<ignatarios, de 
aprea3ntnem p:1.ra seu suc~essor, n::t or()'ani
zação do gabinete, um senador, um est~dista 
qualqner: é uma exorbítancia; aSsim vamos 
ca.minhll;ndo em um andar que nos ha de trazer, 
sem dunda alguma, o desprestigio das insti
tuições. 

O logar de prc.sidente do conselho foi cre"aJ.o 
p~la. lei ~e 1847, para d:tr mais unidade ao corpo 
mllltsterral, mas o presJd,Jnte do consBlho não é 
a alma unica do ministerio, não ó o seu guia 
absoluto, é apen~s o pr.:mus intr r pares; o 
Imp"rfl.dor nornera c demltte os outros ministros 
por iniciativa pi'opria. 

9uanto á_ que"tão gravi~sima de indicar ·qual 
SOJa o pres1denle do conselho, os RoLres presi
denLes do conselho resignalarios,quejá fallaram 
nesta casa, perdoem-mn diznr, rnwrhitaram 
declarando qne tinham feito essa indicação. ' 

E' um. a._cto exclus.ivo da corõa ; não póde 
haver ah1 mt•Jrferenc1a nenhuma, senão como 
um esclarecimento. 

A corôa, Sr. presidente, collocadfl. nu meio 
da nossa vida polilica, é o grande chanceller 
da opinião publica, te:ll de ser' o alto inda
ga Jor Jo 0stado rlo pRrlamento, e ahi encon
trar os el 'mentos necessarios para in!licar, 
mar,'ar quom deva ser o organizador do3 ga
binetes. 

O Sn. DA:-.rTAS:- Fica livre de a.ceitn ou 
não aceitar a indicaç§:o. E' um meio de in
formar-se do~ homr:-.n~ pol~ticos quaes os que 
po -!em orgamzar mrn1~tonos. 

o Sn. JUNQUEifui.:-Scnhuros. em 1ogar deste 
programm::t que não diz nada, desses lagares 
communs que servem para todos os governos 
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na acLu!llidade, parnco-mG q_ue um gabinete 
for-te, que qui:r.ess} trata1• st:inamente do:> ne
gocias publicus, devorio. resumir o seu rn·o
gramma. 

Toda3 e.:;t.as questÕ"S po-lem mais ou menos 
esp3 r ar: o que não póde esperar, Sr. pr.~si
dent e, ó o restabr!lecimento da ordem, e ores
tabel_ccimentn das finanças. 

·A ordem pnblica está de alguma. sorto com
promettida ; ha. u:ma aua.rc hia raoral por tod;,~. 
a pltl'tc, a autor1d 1do esta sem p:reRLigio e 
sem força. E' pr~ciso restabelecer a ordem e 
as :finanças, que estio em granJa pal'te pel'
didas. 

O Sn. J.iGUARIBE:-Apoiado; ahi ostà toJa a 
questão. 

O Sa. JuNQUEIRA.!-Estu., r:>im, é a granJa 
questão do dia. 

Por conseguinto, o nobro Irreaident•_'. do con
selho devel'ia resumir o sen prngr-amma nisto: o 
governo ha do procurar restaLeloccr a ordom, 
que está abalada, ha do procurar restabelecer 
as finanças, qu: est:1ocompJ•omett1das. 

Eu1 lugar, portanto, dos publicista~ que o 
nobre pre-:i lente do conselho nos citou na ox.
po.o:;iç.OCo do aeu p!'ngrnmma, cu pedil'ia a S. Ex. 
que fosse parco dG pahwl'as. R·.~ non. verba, foi 
o programma do seu collega J.a esquerda. Res 
non rcrba. 

E' preci ... o reduzir o programma, é preciso 
organizar um governo forte. Tuclo demonstra 
que o paiz v:ü camirih:wdo mal. 

E' preciso ser muito economico, pôr um pa
radeiro a esse pruri lo 1le olJJ'as no,ras. 

1\ias, em eontJ'al'Ío Jisto, Sr. presirlr;ntt•, Vi'jo 
que se espalham por toJa a sup-:rtieie deste 
lmperio novaa estrada~ de ferra, novos açudes, 
novas; obras; dão-se ordcuado;,; colossaes, 
oraa.m-se legiões imtJ?.ensas de empregados. 

Assim n!o ~ncontramos pa:ar'leiro a este es
tado de COUS:tS. 

O no',re presidentG do con;;:alho com o s~u 
talento, r0alrncmte nos off'u~cou; apresentou 
com brilhantismo o seu programma, fallou~nos 
em .finanças, em econl)miatt, em lnstt•ucção 
publica, em magisLrn.tut·a, om nlemento servil, 
etc.; mas é justamente d"sses homens iJUe cu 
tl!nho medo, Como tl.izia o oscriptor franccz
des beau:c par-lcur·s pcrdent la Frf).nce. Tenho 
muito medo desses bdlos falladores, desses ho
mens dotados do alta inlelligencia, que nos fas~ 
cinam no momento, ruas gue na pratica hão do 
deixar contin .tar o paiz ir andando como vai, 
a.tó qne ch .. gue o momento cm que nonhum 
braço forte poAsa sustel· o. 

Sr. prosi·iento, eata. 1!iscuss!o neste mo
mento n~o pó.le_•er muito longa. Eu me re
sumo dizondo que sinto tudo quanto se deu, 
sinto o cepe~"tH•nlo que o paiz presenciou dG 
falta. Ue governo durante tantos clias, sinto esu 
consulta que roi paSieando de um a um, •le ma-_ 
neira que temos um ministerio, Por assim 
dizer, do 411 ou 5° acto ; sinto tudo isto e não 
ve/·o solução razoavel. O ministerio pensa qu-e 
sa vou o paiz ; algun;:; dos illustr0s chefes li
beraes penum tlw salvado o aeu parLi,Jo. N!lo 
sei ; o que vejo é que o que se e;:tá passando 
p&l'ece-se com a situaçlo do naufrago que ae 

acolheu ao rochedo isolado no meio dos mares; 
mas (lle, suppondo ahi encontrar a salvação, 
não conLava com a maré que subia, eu1 brevo 
as aguas o aasoberba:tam e os moradores da 
mai"' proYima. co~ta viram~o desappar~cer. 
E~:~l!!e naufrago, aenhore<, será o ministerio só~ 
Ser.i tambem o paiz ~Não sei dú:el~o. -

O Sn.. SILVEIRA. MARTINS dá um aparte. 

O Sn. JuNQUEIRJ.. : - Tenho coucluido. 
(.ilfu(to bem.) 

o:sr. Silveira 1\-J:art.ins pronun· 
ciou um discurso. 

O Sr. La:fh:.yettc (pt·esidente, do 
conselho, pela ordem):- Sr. president11, Len
do de comparecel' na outra camara, peço li
cença ao senado para retirar-me. 

O Sn. Pn.ESIDENTE :-O nobre presidente tlo 
conselho, tr~ndo de comparecer na outra cama
ra, pede licença para rcLirar~s:J; n.\Io é caso 
do se lho dar licença, S. Ex. fará o qui) en
tender. 

Tom a palavra o Sr. Cor.-eia. 

O Sa. CoRREIA :- Depois da retirada dos 
nol1res ministl'os, a discussão cst:i naturalmente 
encerrada. 

ORDEM DO DIA 

UM Ei'tlPRESTI!'tiO NA PRO\'INCIA DO RIO GRANDE 
DO SUL, E CREDITO PARA. CONSTRUCÇÃO DE UM 
NOVO AÇUDE NO CJIA.R.Á.. 

Seguiram~se auccessivarnent(3 em discussão, a 
qual ficou encerrada pot· falta de numero para 
votar, os requerimento:-:~ do Sr.kCorreia, pedmdo 
infvrmações sobr~ si foi feíto, peh thcsourariã 
de f1zenda da provinr.ia do Rio Gr .. mde do Sul, ·o 
cmpr 'Rtimo de 100:000$ ao b-1nco da mesma 
provineia, e no caso affirmativo, em virtude de 
que ordem o com que conlições. 

Soln•·) si foi ab.wto, na thesouraria 1!e fazenda 
da província do CG-al'à, o cr2dl.to de 400:000$ 
parn. a construcção de um açude, e sobre si fo
ram ,expedidas ordens ao thesouro nacional 
para novas despems com a inspectoria da illu
minação <.Iesta ciJado. 

E>~gotadas as ma Lerias da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu para o dia. 28 : 

Vot;:J.ção das materias cuja. discusslío ficou en~ 
cerrada. 

Trabalhos de eommissõ"es. 

Levantou-se a sessão á!i hora da tarde. 
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!G• ESSAO 

EM 28 DE Mâto DE {883 

Prcsidencia do St'. Banto de Cotegipe 

SU1I:U.~RIO.-Ex!'!:L>JENl'C -Parecer .-Contr:;.to Jo um on
co•Haçno.ln cm LouoJro~. Dis~urso c rorplMimant•> do 
Sr. llar1!:() do Mam•HÓ, AJiamoato.-l:t'Pllzt•J para açude:~. 
Diocurso o rc[{ucrimonto tio Sr. ilOJJii•111U d'Avila, 
Adiamonto.-Ono~At no nu.-Vot::tção de rua terias cn~ 
c"rradas. 

A's 1 i horas da manhã aeharam-se presentes 
3l Sra .. senadores, a aab0r: Darão de Cot·!gipe, 
Cruz. Machado, Barv.o tio M'lmetnguapc, Godoy, 
Henr.que- d'Avila, Junqueira~ Aifonso Celso, 
Viscond•J de Bom ll•1t;l'ü, de Larnare, Barros 
BaJ'l'Pt•>, Corre-i.<t, Antão, Viriato Je Me [t'Íros, 
Par:a do Mendonç.IJ., V,;coné!.l3 do Muritiba., 
Con lr: do Baeponrly, Chicharro, Lafayett•o, Dan
tas, Christiano Oltoni, Ja.guaribFl, n;niz, Paula 
PessoJ., Darão d ' Marnoré, Luiz Cat·los,Martinho 
Campo c, Castro c~rre ·ra, Barãod~ Laguna, João 
Alfredo, Barão de !\{aroim c Diogo Velho. 

D ixaram de eompn.re":er, f'Om causa. partici-· 
pada, os Sra.: Ucbóa C tvoJcn.nte, SilvP.ir:J. Lobo, 
Silveira Ua.Motta, Viscondo de Nicth~roy o Vis
conde d·~ Pelobs. 

Deis.aram de comp:tr~"'er'r, sem ('a usa patti('i
pada, os Srs. Barão de Souza. Queiroz, Franco 
do Si, Octu.viano, SilV'lir::t. Martins, . Teixe:ra 
Junior, Fcrnand0s da. Cuuh~ Sarah·a, Cunha. 
e Figueiredo, Josó Tionif~lcio, Fausta de Aguiar 
c Visconde d') PM::m:J.gaá. 

O Sa. Pa:m.iHDENTE abriu n sessão. 
Lnu-s·• a o.cl.a lla B'1.S~ão antec,dento, c, não 

havendo quom sobre clla fiz·::SS'3 observações, 
deu-a~ por app-rovn.do.. 

Compareceram, dop:1is de abet•ta a sos:sã), 03 
Sr.'J. Moirn. elo Vaseõncelios, Vieira dà Silva, 
Visconde de AbaotU, Visconde d(} J;;~.g-uary, Car
rã'l, Ribeiro da Luz, Soare~ Bran ião, Leão Vel
loso,Luiz Fclippo, Sinimbú c Nunes Gonç:.tlv~s. 

O Sa. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte 

EX:PEDI~NTE 

Officio ::1 : 

Do Sr. senador Fr:1ncisco do C .rvalho Soares 
Brandão, de 25 do corronte m:JZ, communicando 
que naquella data to:uou poss"l do cal."go d) mi
nistro e s0crelario do Estado dos n0go·:ios es
trangeiros, para o qual foi, nomr:!ado por Sua 
Magestade o lmpcorador1 ror decreto Jo 24 do 
dito 111êz. -Inteirado 

Do Sr. conselheit·o Francisco Pr-isco de Souzn. 
Par:l.iso, d·} igu:1l Jata, com111unicando que por 
decreto do 24 do referido mn, houve por bem Su·t 
Magestade o Imperador nomeai-o par.• o cargo 
de ministro o secretario de E-1tado dos negocias 
d.l justiça. -Inteirado. 

Do ministerio da jtutiça, de 23 dol cortenb 
mez, remetteudo, para serem diatt'i.buidos por 
esta camara, ô') exemplares do r.-~latorio apr~
sentado por aquelle ministurio na prasente ses
são.-A distribuir-ao. 

Foi lido, posto em discussão e snm debate 
approvado, o roqur;t•imonto constante do se~ 
guintl) 

A commiss!:l:o de mctrinba. e guerra para cmit
til· parecer sobre o projecto envbdo ao senado 
na 2"' se~são do anuo p~'oximo pa.~s1.do pr>.l;t ca
mara doa deputa,J.os, afim de reformat· a insti
tuição das pensõ •s dos operarias do ar.~onal de 
marinha, que se inumisarem pa1•a o serviço, re
quer que seja ouvido o goveo•no P~'b respectivo 
ministcrio, tnfOI"ma.ndo t.a-mbem : 

Qual o prod!ldo annnal daH contribui,:õ )S dos 
operarias, o numero de pensõe" concrdidas em 
cada asno, e sna importancia, o numero dos 
pensionados falleddos annualment-:-, a somma 
tola! do fundo existente elas p msõe.~ o como 
se acha ornpregado. 

Paço do senado, 28 de 1\·laio do 1883. -JJI u
ritib(!f,.-Jr J, O. Junqueira.-Bartlo da La
guna. 

CONSTRUCÇÃO DE UM ENCOURAQADO EM LONDRES 

O Sn. PRE.5IDENTE:-Fieon com a palavra na 
scxLa-foira o Sr. Barjo de Marnorê. 

O Sr. Barão do ~fun1oré:
Sr. pr,'si lent'}, ha ponco t·'mpo os jornaes desta 
cid:\do notaram haverom sido expedi. las ordens 
para ser contratada em Lon !r os a conslrucção 
de um na•áo encouraçado pelo typo do Ria-
chudo. • 

O senado conhece a minha opinUto a respeito 
de navios cncouraçados, do avultadll preço que 
U'JS tõm custado 0'3 encomm"nd:dos na Europa. 

A discussão q a e teve lagar nesta casa em 
1875~ a t·espoito .Jo Independencia,- foi larga, 
tomando eu nella. grande prl.rte, senJ.o que 
infelizmenta não vi contestados de maneira ~>a
tisfacturia os argumentos que ontão pro luzi. 

Sabe t.nub,•m o senado qual a sorte que t,;ye 
o I nd~pendencia, assim como q 110 posterior
ment·· foi oncommendado o Rlackuelo, encou
r,lçado quG, segando te11ho li•lo, custlri nada 
meaos que 3 a 4.000:0{)0$000. 

Accresce ainda quo os jornaes dest:t côrte 
a.nnunciam qu-e o governo e:x:rediu ultim·1mento 
or.:letu pil-l'a contratar um ontrJ encouraçado do 
typo elo Riachu·_·lu. 

Desnjo sal.ler, Sr. preaidento, ~i esla noticia 
ê os:acta, porque aind t não a vi publicada offi..; 
cialment·~. 

Em primeiro logai" desejo saber si estu. no
ticiu. ó ex::tct.o, si o goYet·no imperial encom
mondou com cfl'eito um encouro.çado do typo do 
Riachw•lo; e, C'!m segundo lag-ar, qual o estado 
da vcrbn. da lei n. 3030 de 9 de Janeiro de 1881, 
pela qual se conc~;deu ao governo um credito 
de 5 000:000$ para meli1oramcnto Uo tUateriul 
de arma•la.. 

Quando vein esta proposiçã:o da ca.mara dos 
depula.clos, o honrado senador pela Bahia, o 
Sl', Junqueira, apresentou uma emenda para 
que se ORtendcssG o credito ao m·lhoramento 
(;o material do exC>rC".ito, dandc-.-.e mais a quan~ 
tia do 4.000:000$000. 
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EMa emenda foi approvada. pelo senado e 
depois pela outra catn~Lr,t, sendo o projecto con
vertido na lei que acabo de citar. 

Sr. presidente, solicitando Odtas informaçôes 
para em occasião opportuna discutir larga
monto o a'>1iumpto, o SIJnado me pormittir:i que 
or.1 não pr!rca. o en~njo para mostt•ar quanto o 
governo io pah; anda errado empe!lhando os 
recursos do Esta.Uo nessas machinas de guerj·a 
de grand·~ custo, cuja utiiidad·~ Lem sido con
testada na Europa, como terei occa•iilo d·~ ole
monstrat' ; c sobretudu quando entre nós, de
cortem facto::~, como o que honter:n teve lagar, 
dentro d·L Lahia do Rio de hneiro. (Apoiados.) 

E V. Ex.., Sr. pmsi lento, me pormittiri 
que nâ'o perca esta oppoi'tuni Jade para. occu
par-me com ti'io deplorava! :.LCOnLecim~nto, por
que talvez não t··nha tão cedo occa.sião para 
fazt>l-o. 

Peço, poi:;~, licença ao senado pa.ra ler o ar
tigo, publicado uo Jornal do Commercio do 
hoje, a tal resp"ito, artigo que é muito Lrcve. 
(Apo;ados .) 

ti.Nau(r"agio.-A't hora da manhã de honbm, 
da fortalrza de Santa Cruz ful avlsta·lo um 
patadw nacional fóra da barra, q uo, por meio 
dJ sineta o gritos, po•lia soccorro. Inlllwdiata
mento fot•am feito,; e reconhecidos pela forta
leza d,~ \Villegaignon os devido--;..signaos. 

Não t ·nJo o Sr. capitão do porto à sua dis~ 
poo:ição nenhum vapor na_.,; conJiçõos de fazer 
este serviço, utilisou-se de dous rebocadores 
pert.~n.·enL~~ <.~.u Sr. \Vil;:;on, os quaes largaram 
ás 3 horu.s; mas estava tão rovoltu u ma.t•, que 
ae "toi'nOLL lmpos,ivol ch<.:gar onle se acha,•a 
o pat 1cho. R ;grassaram os rebocadoi"as, G ás 
6 horas ilzeram nova t•Ju&:J.Uv<.t., o mais tarJe 
terceÍI'l1, todas iufrucliforas, pelo que tireram 
de dosiatir da c.rnprez.t. 

Quan,lo r J.:onhcce·ram quo nâ:o poderiam ser 
soccorridos, os tripolant ·s lançaram mão do 
ultimo recurso, ombarcando, Us 8 1/2 horas da. 
manhã, em uma lancha, a qual t·~utaram di
rigir pa:ra a. Praia de Fóra. A,; ondas arL"eba
tanm a fragil emb:J.rcação, quG d•,ixou de ser 
vi111la da forbl ~za de Santa Cruz. 

Um doa tripobntea, que tentara salvar seus 
companheiros, succumLiu, e seu cada ver foi 
ter á praia.. Então, d'entre os habitantes da 
Praia d:1 Fóra, alguns aL•rostruram o immonso 
perigo, atit•at•am-'le ao mar e consegniram sal
mr dous infeHzea naufrago:", André R.iLuiro dos 
Santos, tripolu.nt ~ do p:l.tacho, e Luiz dos Reis 
Siqueira, pas"ageiro. Pot• cstea souLe-s3 que 
o navio, denominado Jlr~nt Ser·rat, sahirada 
ilha de S. Sebastião, tripolado por sete homens, 
trazendo tr::os passageiros e carga, ~alvaJ.os do 
vapor inglez Cn:st, que h:l tempo-> naufngara 
na mesma ilha, vindo consignalo a Tellos Ri~ 
beiro, rua Ja Alfandega n. 4. 

O navio J'3u á costa na Praia de Fóra á 
1 hora e 30 minuto:-:~ Ja tard•l de hontem. 

O Sr. guarda-mór do. alfand•!ga, emb:trcando 
no rebocador Ecko, bmUem tentou inutilmente 
ir ao Ioga r do naufr:Jgi9. 

Com I'elação a este funcst.o acontecimento 
raccbuu o Sr. eapitão do porto divot•sos tele
grammas do commandant0 da fortaleza de S:~.nta 

Cruz, o primeiro ás 3 i/2 e os outros até ás 
9 1/2 hol'as da manhã.»-

0 Sa. CoB.D.ElA. :-Veja. tambem V. Ex. o 
que ,diz o Jor·nat a respeito do transporte 
Pur-us. 

O Sa. BARÃo DE MAn-roRÊ:- Logo em se
guida a esta noticia, lê-so (lê) : 

< Transporte eurús.- Sabe-se por tele
gramma que, tendo este Lr.-msporte soffrido 
desarranjo em su1. machina na altura de Ilhéol!l, 
foi em seu soccorr) o vapor Alice, para o 1ual 
se baldearam lodos os passageiros que seguiam 
viagem naquelle navio. 

" O Purús trazia a Uordo cerca de 800 vo
Iuntarios para. o exercito e armada. > 

Ora, Sr. pr·sidente, quando infelizmente 
nos achamos no ostatlo de não termos r<'cursos 
para salvar vidas iio porto da capital rlo Im
P"rio, quando nossos transportes, como o 
Pu.-ús, navio novo, por MSim dizer ... 

0 Sa. BARÃO DA. LAGUNA :-Apoiaclo. 

O Sa. BARÃO DE 1\iAMORÊ • • . com uma 
avaria na mctchina, interrompe uma pequena 
viagem e baldeia. pa1'.'1 ouLro navio a gent8 qua 
conduz, quando na bahia do Rio de Janeiro 
morrem naufragas, por falta de recursos ..• 

Os Sas. CoRREIA, JUNQUEIRA E OUTROs:
At oiado. 

O Sa. B.A.Rlo DE MAMonÉ ••• , ncomman
darnos enc•mraçalos n1 Europa de 3, 4 ou 
5.000:000$000. 

[sto não se corumenta! 
Sr. pre~id,.nte, não gosto de alongJr~me nem 

perder palavras, e V. Ex .. sabe q tre procuro 
s-:>r o mais possi.vellaconico, tanto mais quanto 
<.~. situs.çito em IJUO estamo~ não é ptra S·) per
der palavras, mas para Fle allegal'em factos pro~ 
vados inc.ontiuenti. 

Pol'ianto, não me alongaNÍ nas ob::~ervações 
qu.~ tinha vara ju<>tificar o meu requerimento, 
aguard.tndo-mo pal'a, em occasiito opportuna, 
demonstrar ao paiz que possuimos um encou
raçado de 3.000:000~, 4.000:000$ ou 5.000:000$ 
Rem applicaçito a dar-lhe, pois que a maior 
parte J.o:s nossos navios dessa rspeci.J estão an
courados na. ensoarh de S. Bento, e entret~'l.nto 
não tomos sequer um tran8porto pn;ra con
dnzir volunlarios para esta córte, e nem ao 
menos urn reUocadot• para salvar victima>~ de 
um na.ufragio, aqui na bahia do Rio Je Janeiro, 
a yista de torlos! 

Eu proprio, como outros, vimos hontom, junto 
da fort.aloza de Santa Cruz, morrerem cinco 
pessoas ao dni'Jamparo, ror'lue n·~m o capitão 
do porto, nC"m o arliena ? senhores, que, eomo 
o »eaado saLe, G uma das valvulas por onde se 
escoam as renlas deste paiz, tinham um ref:lo
cador que pndesse ir dar soccorro :S.quelles 
110br··a naufragas! 

Vou mandar á mesa o meu requerimento, 
como prot•_·sto, repito, de, em occ:lsião oppor
tuna, discutir este aasumpto muito lurgamente. 

Foi lilo, apoiado e posLo em discussão, a qual 
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fiC:ou -a·liad::~. por tw pe Ii h a Ttahvra o Sr. 
Meir~ de Vasconcclloa, o l'legtliÜte 

Requerimento 

« Requeiro quo ao govel"no scJ'am pc lirln.s aa 
seguintes il1formaçõoa: 

Si é ex.a.c~o ter sid•J Contr:.üado lltll Lunlres, 
p:xr11. a a-rma· la nacional um navio en~ouraça lo. 
al6m do R:achuelo e p;lo typo ·lesto 1 

Qu::ü o esta lo da Y•~l'lh.l ela lei n. 3030 ·lo 9 
de Janeiro tio 1881.- p,~<}O do senCJ.do cm 27 
de Maio Je 1883.- Bai"t!I'J de Mamord.» 

CRE.DITOS PAR.A AÇUDES E _OUTRAS DESPEZAS 

O Sr. IIon~·iquo d' ..<-\.."\-""ilo.:
Sr. prosidente, sext~-fdra da semana passada 
foi dia <i-.~slinado para as despe tidas do minis
torio do !JUn.l tivo a honra de f.1.ZCL' parte ; por 
isto não me foi passivei comparecer :i sessão do 
senado. 

No sabbado de manhã, li, no Diario Otficial, 
o discurao do nobrG senador polrJ Par~m:i, o Sr. 
Correia, no qual fez S. Ex. severM censuras 
sobre act·)a que pt•atiquei, como ministro da 
agricultura. 

Exisba naesmo sobro a mosa, no sabbado, llm 
outro requerimento) do mesmo nobre senar1or, 
oro referencia a um nclo que 'lualificn.rei do 
imagiM:rio, e rrue lh•J fui suggerido pn}a lo;i
tura de umjorn[l,l da minha lWMincia, acto que 
fez objecto da um outro re•1uerimentG do mesmo 
nobre sena lor,pedindo info1·maçõe..: ao governo, 
referindo-se a um emproa timo que S. E:..:. di->se 
ter sido fui to por mim, como n:unistro da agri
culLura, ao batlCO da minha provinda na irn
portancia do !00,000$000. 

O SR. COB.REIA :-Nâ:o disse istJ. 
O SR. HENRIQUE n'AYIL.A. :-Senlo sabbado o 

dia destinado p:1ra a apresentação do miniuterio 
ás camaras, tendo-se dado ar1uoll•J grande lebate 
politico, levanlámo-uos tudos logo depois dJ. 
sua terminação, o nito saben•lo si pontinuaria.m 
os trabalhos, conservei-me fóra do recinto con
versando com alguns collegas, quan,lo soube 
que continuavam os trabalho~, evOHanU·J,jà en~ 
contrai encerrada a discussão dos dous requeri
mentos do nobro senador, razão pela qual não 
dei a S. Ex. as inform::~.çr>os que mo cumpria. 
dar, a respeito daq_uelles dous requerimentos. 

Hoje venho á tnbuna, Sr. pr;~sidento, com
pl.,tar o act.o do nobt·e senltdor pelo Paraná.; 
tenciono fazer um requerimento em complo
mento aos dons apresentados por S. Ex., para 
que as questõe~ fiquem bem claras. 

Eu sou um dos ffi.'liores admiradores do nobre 
senador pelo P<-~.ranã, pelo acrysolado intere':la-3 
que manifosta p )la causa publica ; mas, n::t pre~ 
sento situação, par)Cfl-me que o nobre senador, 
n:duralmcmto eivado do espi-rito do doseou
fiança m:mH"estad() por outro collega, que, ha 
dias, doclarou estar nossa sociodarle em plGna 
revoluç.Lo cornmunista, c que não só a religião. 
com:::t a propriedade, a liberJa·le e a vida estilo 
ameaçada.s dos maiore~ pRrigxn, impelli lo por 
esses temores, o U()bro sen[l.dor pelo Paranà 
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tendo sou espirito cheio d ·ssa preoccu_pação, 
com·erteu esse nobl'e sentim-::mLo do intere-s'3 
pela cau-;a pnblica em urn't verd_tdeira po.ixão, 
a qual, sendo brubem muito noLr.~, o arrasta a 
exceder todos o~ limite~;, a abandonar as saluta
res regras da di~cussHo e da apreciaçi'!o dos 
actos Jo go\'crno, " precipitar os factos, a 
afastai-os mesmo daquelle conjuncto a (lHe 
naturalmente pertencem, a isolai-os, de modo 
qui) não é ftcil, nern mr:'smo possivcl a l!st.:~. 
camara e ao pcâz, flproveitar o; resultados do 
grande osfoL"ÇQ que faz o nobre sen:1dor. 

Parece-me, Sr. presi.Jente, t!Ue, quando se 
trazem ftctos como aquelles que o nobre senador 
trouxe á casà cm seus requerimentos, devia 
luw.w da parte , lo nobra s •nado r algum estudo 
pr1~vio p:1ra inforrnar o paiz S·)bre elles, e não 
fazer pesar uma grave censura sobre um seu 
collega,promovondo o desvairamento Ja opinião 
Mbre seus acto~. obscurecendo a verdade, aho 
que devo ler a opro'!ição na analy.::~e do pro
cedimento Llo governo. 

O nobre senador que mostrou-se, ha poucos 
dias, lão zeloso pela r·~pntação de um cidadão 
a quem dei demis~ão, dizendo que o ministro 
fizera cahir com seu acto uma pecha sobre sua 
reputação de engenheiro, devia ter o moamo 
procedimento com o seu collega que foi ministro 
da agricultura,devia ello morecer-lhe,ao menos, 
um estudo pr.'Jvio sobra aqnclles dos seus acto,. 
LJ.lle fo~sem object•l das cen-;uras do nob•·e 
sen:dor, afim d) evitar q uo, desvairando-se, 
a opinião publica mau juizo forme do seu 
proc·:dimento como ministro da agricultura. 

Sr. presidente, eu não estranho essa predi
dilecção com que me honra o nobre senador 
p~'-lo Paraná., prw'}ue já d·tb. ella de muito tem
po, desde a t!pocfl. em qne exerci o cargo hon
roso do presidente de minha província. Desde 
n11ae tempo o noi.Jre senador esforça-se por coi
locar rninha humilde pessoa em relevo, mais o 
rrenos saliente, sempre por meio de accusaçõ11 
sobN acto;; qu1~ tenho praticado, e outros que 
nunca pratiquei e nem imaginei praticar, mas 
quo ao nobre senador eram inculcado~:> por sim
ples noticias dad2.s pelo,s jornaes da Oi1posição. 

Agora, o senado tem presenciado que, desde 
a começo dn. sessão, tem estado cm discn"são a 
pasta da agricultura; qua•;;i todos os dias o 
honraUo senador tem~se occupa lo com acto:> do 
ox-ministro do. agricultum. Não levo ct mal o seu 
procodimento, não só po-r '>er clle sempre im
pulsado pela noli>re paixão da causa public:1 
como p0rque lhe sou grato pot· essa prefeL"cn
cia com que mo honra, o que de algum modo 
augmenta um pouco a posiçil:o que occupo entre 
tão i.llu<~tres collegas, como os que tonho nesta 
casa, appro:timando-me mais do olevado con
ceito de que tão justamente gozam. }.'las, ai eu 
lucro com o procedimento do nobre senador, o 
mesmo não acontece à causa (public:l, que ne
nhuma. vantagem Lir.l desse trabalhrJ d·) nobre 
sen "tdor, porque,afinal de contas, aquelle~ factl>S 
que fazem os objectos das censuras do nobre 
senador, não passam de ent·JS de ra.zão, como 
a1ualle que se refere ao empr·~stimo que disse 
tet• !;ido fQito por mim, como ministro da agri~ 
cultura, ao b:mco de minha provinda. 
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E' Gl'ne facto um méro ente de razão, não ha 
funJamonto algum p:otr.'a nut•Jrizar semelhantw 
impntação. 

Com J mini,tro ·la agricultura., nunca cogitei 
fazer emprestimo algmu ao banco ~.) minha 
pr-oviucia, n nom uquelle l.t:tnco o solicitou por 
qualquer meio. 

E bem vê o sonado 11UG, não tendo o miuisll'ú 
d::L agricultut·a, no seu orçam'nto, Vllt'ha p1.ra 
emprcstirJJOB J.e (lual,luct• natureza, "Ó com a 
conni \'enci::L o accõrdo do tuinistt·o dJ. l'azend.:;~, 
porleria eu fat.I:H' t:letnolhante C:tnr-·r··stimo. E 
portanto nunca porl·•ria ser elle um empreslimo 
cl:.mde~tino. A~sim pni~, :~,ffirm•) c1ne, corno mi~ 
niat. os da: agricuHur:.t, nunca fiz emprestim,o a 
banco algum, e nem mesmo tive inten.;ão de 
fazei-o. 

O nobro sena lo:•, l·~ndo um jrwnal dfJ minh:t 
provincia, do-:cnlpe 'tne o di'5a .. niio o nnlendl}u, 
porrpw sua I .itul'a t •i tito rapi•la, qne nfto dou 
tempo af> sau esririto d•1 reflectir; H neRsa ai
tu.tção v ·iu a os ta tribuna e atirou a puhlici<l:vl() 
uquelh fa-to, diz·mdo l{ll·' o ex~ministi'O da 
agricultut•a iiiLlia. feito um cmp:·estimo de 
100:000$ ao Lanco Ua prodncia do S. Pe·Iro do 
Rio Grande do Sul. Nã:o ó isso re::tl, não c isso 
uma verd:de. Nem elO m0no.s tive inú:illçfi:"ci de 
pl':ttic:u semeihanle acto na g.1ren ~ia d:.t p:tsta 
da agricultura. 

E disso ficará o nobre senaJor plen uw~nb 
convenddo quando rec•JbOl' as iuformaçõ~s 
quA porlin. 

O mesmo se lou, Sr. presi·l(\nf.r~, com ..•• 
O Sa. ConnEB.:- Eu pettsci (pte ia eom-· 

pletar suas informaçõ'1s, d[J.:ulo notwia do mn
pro•timo no tornpo em 1111e admini;;;trou a 11ro
vincia, 

O Sn. HENRIQUE n'.\.vtLA:-J:i vejo que ono
br3 senador qu·>t' tornar ao pa~;~<:n lo, rpwr trata.r 
de mous actus pratit'adJ..; nl pr·sidtJucia <lo Ri0 
Gran !e Uo Sul;. n:'io ficou satis(uito com u 9ne 
di..:;.'B nlquellt t;poca, n. meu respeito, d:LSsifi
ca.ndo-me at . ..) como sacrilego; ru:1.;;; o nobre 
senador pórh voltar n OSS) tempo, e analys:u· 
dJ UO\'O os ndos que pra ti IU·::d como funt'Cio
nario plthlico ontão, poi'IJ.UO ou rstani n:t tri
buna para da1·-lhe ru.:<pnsta imm'3 !iab o com
plda. 

O Sn.. CoRnEtA dà um ap:trte. 

O Sa. li.:mNRIQU:r:t n'AYrL.\. :--- Sam duvida; 
não ô est.a. a mabria d11 seu rerpterim'}n(o, po1• 
isso nf!o t0nho ·lo da.:- explicaçõeq sobre os actos 
que prntirlU'li ..:.•JillO presid.-;nto. 

O Sa. CoRREIA. di um apnrte, 

O Sa. HENRIQUE D'~\.viLA :-Mas o· nobre se
nador diz, no se-a_ re·,1unrim"nto, « empreslin'lo 
feifu pelo ininistJ•o d& agt'ienltura » ; si V. Ex. 
errou no que' Gscrovcu, emend~>-o. 

O Sn. CoRRJUA :-Peço a V. Ex. que Ioin. o 
meu ro.lne1'imonlo. 

O Sa. PaiCSIDENTE:-Quando se lÍYCt' de vob.r, 
eu o lerei. 

O SR. CORREIA : - Era pa.ra mostrar nito ter 
eu dito no r•~t1U rimemtú qu·• o_el1llll''f'Stimo 
fõ1•a feito p(l.lo ministro da agricultura. Foi o 

conservador de Pol'to Alegre que fallou em 
cml)reslimo f<lito Je parceri:J. com o m;ni~tro. 

O SR. HENRIQUE o' A viLA :-0 nobro senador 
estJ .. para esta t1uestfto, como qua~i sempre está 
p·tra muibs ,_utt'<LB, porqur. em cadu um acto 
de s •us adversarias pat•ecc ver um pl'Íncipio 
sub~·ol'flivo ó. or le.u publica, então levanta-se 
lo;;·o pNteatando, appe!lunrlo pnra ess~ governo 
forle de que nos fallou o nobn sen.<dor 1•eb. 
Hahià o Sr. Junquein, !'ara que venha r.·sta
belocor a ordem, t.lo prof1tndamente alterada, 
a liborJade, a rcligiã:o e os prinl"ipios da fami
lia, tão aruoa·iados por umrt situar,~ão que· fudo 
põe em duvida. 

O SR. JUNQüErRA dá um aparte. 

O SR. liENR!QUI:l o'AnL,\.:-0 nobro senador 
towa uma agita·;ão Loda su: erficial. por uma 
ag!Lu~ão pi'Ofll.udo. da soci,~dadt::!; e ura engano : 
a noss:J. s .cicrlH•le e~là. perfeitarnente soli !a, 
I~sQ que ao nobre sena O I' parrwe agitação pro
funda d,t ~ociedade, não attinge aos elem ,ntos 
que lhe -"-GP~'eru de base, e não passa, da supor
Jici,: do paiz, 

g e . .;sa mesrna agitação,que estabelece a <mar~ 
chia lll'!o superfici · soctal, o mai.'3 nma razão P-'tr.'t 
qtw a part. s •nsa.t;J, d;1 população tenha mais 
am Jf e firmeza aos p1·incipi?s, lJUO se; vem de 
base à organização da soCJedadG, a ás no3sas 
instit.uiçõ<!S politica~. 

St•. pt•esidente, ·a resp •ito das aCCIH!af;ões fei
Las pelo no •rc senador p~!o P<l.rJ.ná aos actos 
t{Ue prMi•t'lei,como ministro da agricultut•a, rc
l::t.tivos üs obr<1s publicas da provin~ia d.o Ceará, 
o nobre senaJor rnostt'ou-se sempre o mesmo 
(tnanto aos mor<:~is do seu pt•occdimento. 

Por uma simples leiturA dos jornaes, que 
deram uma ligeira noticiL1 desses actos, o no
l~t·o senad 1I' \'(Üu á tribuna, e pr:Jfligou-os corri 
Lanto htll't'or, tple, si eu e~ti\•esse present·', é 
pof;HÚ\•cl que, mesmo sem set· muita nervoso, 
me ··xpqzesse <t uma syncope, pbrqu:e· roalmen
te nãa se póde ser mais severo do que foi o 
nobre senarior, 

Asseverou S. Ex. que ou- attontoi contra. 
a constituição, violei as leis, (lxcodi os croli
tos, calquei aos pós- -'tS prerogativas do poder 
leg-islativo;-- tudo i,;to disse o nobre senador 
em termo ':I esmagadores. No entretanto, si 
S. Ex:. se desse ao trabalho de 0stu lar, com 
os elementos que tem á .<:Jua dispoSiÇi:'f(t, os 
artos qu<1 fiztwau1 o!~o"Cto do seu requ'lrimento, 
não t .. ria usado para com migo J0ssa linguagem 
tão dur;t, e nem os classificaria d·= modo t,\o in
justo. 

E o von d .. monstrar. 
O SR. CORREIA: -Então esses actos têm duas 

interpretações 1. 
O Sn. Ibr>RIQUE n'AnLA: - Quàndo, Sr. 

presirlent.o, se manifeslou o flagello da socca 
nas provincia-> do norte, o governo imruediata..:.. 
mente lrtLluu de ostudar os meios pa.1·a atteu11ar 
os effeilos dos;;;e :flagello, e de pr··vonir, no fu
turo, não :-ó as suas enormes dnvaat:J.çõe1, como 
taml,em os onerosi~simo4 sacrifícios Jo Estado, 
pi' duziilo" peta mis8ria dessa popnlaç!to fia~ 
gellada pola fa!la de trab:dlw, pelas f'migaçõ::s, 
pelas agglomerações e peste~ consecutü·as, 
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pela anarchia o perturlw.çiio do rogimen de to· 
do.~ os trab<~lhos publ'c•lS ,. partieulares. 

Os meios indicados, dosde 1877, pelos pl'in~i~ 
paes profissi_onaes. pelos homens pratic·)s o co· 
nhocedore.:~ daquolhl.r; provin<'ias, for.1m as ('S· 

trada-"1 de ÍUl.'l'O o os reservatoúos d'~g~~o. com 
eapacidn.de para a irt•igação, ti imitação do 
qno pratica a Inglaterra em r.:f,wenci3. âs ln
dias Orientacs. 

As e~tradas de ferro, alõm da sut1. ntilidado 
geral o em toda pn.1·te reco.nlu~rdda, rara o fim 
de fadlita.ro aceesso (l. t•cgiõos is~ntas ou qua.si 
isentas do fiagello; os grand ·s res?-rvatJrio_s 
d'agua e ob1•as lle irrigação, parn. constituirem, 
pnr assim dizer, o!J.Sis, em que, ãind t durantG 
os P''riodo-~ das so··cas extl'aO_J'J.inarias, uma 
pa..rte da pnpn1a.ção JlOP:sn, ox ·rc .... r a cnltum 
mtens.a 0 continua, para da.hi tirar a sua ali· 
mentação . -

UM SR. SENADOR :-Como se tem obsenado 
naquelles logm•e,; onde ha a.çu<les. 

O Sn. HENRIQUE n'Avr.LA :-Os profrssores 
da ··'=!cola polytechnica s guiram essn. mosmn. 
o;,inin:o, nos estudos que fizeram rlfl fJll"St'lo, sob 
a. pJ>esidencia. d" Suu. :\.lteza o Sr. ConJe d'Eu, 
c sobre o que publicaram um luminos:J tra
balho. 

Cearensas distiuclos, como o Sr. senador 
Pompeu, Dr. Marcos, Dr. Alvaro .d'Olivcira, 
apoin.ram, cm m"moria.s notavcis, essas ldéas. 

A ~luvido. vm·sou sobre a utilila·le r~btiva o 
preforonte entr(l as Cf:ltradas e os açules. Sobro~ 
vinQ:o ,;;~. discu<>"!to, tomaram nolb piirte, d'\ um 
la lo, o nusso illiJstre c"lleg-a. o Sr. V. de 1~e
deiros e o iliustt··~ Sr. Barão de Cap:;1.ncma, 
do out.t•o os illllst!'NI Srii. Beaur.·pfl,iro Rohan, 
Ur. Alvaro d'Uliveira e Dr. RebollÇ}IS, 

A principio o goyf3rno d0u prcf,~rf'lncia :10a 
açudBs, _e organizou uma cornmiastto presidida 
pelo Br. Retturepair;~ Rohan par;'L faz ·r os 
estudos nec(~ssarios na pr.wint'<ia do Cnat·á. 

S, Ex. G os outros memlh•o-; dJ. c.omruissão, 
em consequencia da aggravação da _ser:ca e das 
p.ostes, não p11rlorõ\m penr>!.rar no interior da 
provincia, e limitou-se a eornmiss1Xo a estudos 
nas proximidades do Iittol·d, sendo dissolvirl[l, 
em Maio de 1878, empregados os engenheiro3 
no serviço .-[e cs.t.J.•ada.s que <·nt.'io foi pref·lrido 
pelo gov--:rno. 

O Sa J.-\,_.tuA.llrBJt:-V. l!Jx. e~tt't •_•ng.1nallo: o 
&. Beamep::d.~--. ItJhan não s'J.hiu dtqui da 
côrto, 

O SR. H"1NRIQITF. n'.\viLA:-Fez a commisR1io 
(;l"'(uri.os RObN o litlnr:tl <lo (L arr't. 

O Su. CoRREI.~ :-0 nolJl'e minio:ti'O Pst:'t _muito 
beul int'ot•rnaél.o!,,. 

O SH IIEX·'tQFl!l n'.\vtr.A:-~ão :uJ infor_tna
ÇÕ'::ltf16 tonlto: essa~ nstudus f.n··ul feilus. 

O senJ.ll C'JUhe~J a )XpH>içrio ri.• 1uotivu~S ,{o 
de.cretv de 15 do Abrtl_de 1878, o1uc antorizou :\ 
.e.ncamp:t.çãn e n prolongamentn -ta. eslrada de i 
Baturité, •J a con.<JtruC"ção d·t est":-ida de t'··l'i'o d-• 1 

Camocim. Com o t1•ab ·lho <lufl íutigentes ~oc-~ 
corridrJ~ pelo Estado CllnSli'Ltil• m-se ~'erca de 
200 kilom<~~ro~ de estradR de ferto, no intuit9 
-de Hgat dúUe pontos principa. B da pl•oviucia. do 1 

Cear:i- as cordilheÍl'as e os valles m~ifl fert<:•is 
do norte o d•J sul. Mas não foram c:~quecido ou 
abandonados pel0 governo os açudes. Pelo con~ 
tt•ario, sulicitou~se da Europ:1. um profi.'lsion:tl 
pr:;1tic.o o competente noa trc1.ba.lhos dua granc1ea 
reservaLnt•ios 0 irri~ação. Veiu o Sr. Re;,'y, com 
a informação d.J havor prat.icado em imp0rtant s 
barrag.:·ns da IuglaL0rra. e da Fr nça, e conhe~ 
ccr as g-randes obru.:; de irrigação do sul da 
Italia, d L Hespflnha, da _-'\rgelia e da prure ma,íã 
clavada do Della do Egypto, a l!Ue não chegam 
as inundações do Nilo. 

O Sr. Hovy começou os s;us estudos, o, 
em· 1uant.J os faziu, os inligente;; soccorridoB 
peL) Esta lo executavam pequenas barragens Je 
Lert•a, que construiram em tola a provincia enl 
num·,-ro d.e 80. Esses pequenos a(;udes eram 
,[esün~dos, junto ás estradas, pari\ as nocrssida
des proY'nc•aM, e iunto :1.-i povoaçõ-1s, para. as 
no('essidades munic1paes. Além dosses pequenos 
açudes e df\qnelles qu' os pn.rlwulares con~ 
struern desde longo tempo em suas f;_j,zen .as, 
reconheceu- e a necessida·lc d<.\ formação de 
grandes lagos intel'nos que pcrmitif:lsem a ir
rigação d'3 extensas àJ•eas, ainda mesmo nos 
auuos tle seccas anormaes ; e ess::s eram de 
intereSB•' geral e só pr>lo Estado podiam ser 
construidos, com o fim do serem arrendados 
os te!'ren~;s, tur<-1nte os tempos ordinarios, e de 
soccorr,··rem a populac:ão, dtu•ant•J ft'l crises 
(•xtJ':\Ol'rlincn•ias, <'omo se prat.ica n!l.a Tndias 
Orio::Iltaes, diminuindo gr.,Jualmenlc a l'Otl'la~ 
;i proporção que os rendeiroS a mttt ~m corto 
nmnoro rl,• indi;;ontes necessitados de soccorro. 

UM SR. S:n:NADOl'l :-Sobr_e a uliliJ.adl) doo 
açud--}~ não h~ '-luestão. 

O SR. H!'lNRIQUE o'AviL.\:- D Sr. Rovy 
estu inq t1· ·s granrlos reserv:ltOi'io.:> : uru ao 
norte da p1·ovincia, no fado da ,_·stJ'uJa ile foJ't'O 
do Sullral, outt·o no centro da p1·oviwia, no 
coração .o Cear:i, no prolongamenlo ptojoctado 
J.a estt·wJa d•1 s.~tul'ité, e o LerL·eiro ao sul, nas 
proximida·l·_il do valle do C.trü•y, a que se dit•ijo 
es~a ul~uno. estrala, ou a qu•J se constrúa. cutre 
o ArítCaLy o o Cralo. 

Caleuluu-aG a ev:J.porac:ão, a infiHr:.1~·ão, e o 
dispendifl rl:t irrigação, examinou-se com toJo 
o cu.dad<) L1d:.H a4 rchções entre a capacirlad.a 
d(H reJH~l'Vlüot·i·~s o a -xtens.io das area1 irri
~a1•eis, entre o orç~rnent·J da J''".SJ:l·~Z:l e o 
p!'OVOit' OSj•era to. 

(l rc..;eJ•vaLuÚ•J d-1 La~tras .<o sul, pó· h:! cont._r 
i,:JO:J m lhüet~ de metJ'O~ cnbicvs d'a~ua, it·ri~ 
gar nma flrea do 25,1100 heclal'. s, e aliment.tr 
uma pop•lla~,~ão do 500,000 pes'iOl~S segundo o 
c:Ü.;ulu J.o Sr. Revy, .1 20 pes-;uas pnr h.-·~'tnr -., 
(Hl 230, rednz;n,fo a 10 o llU:ll'·I"O das pes~oa:. 
que ··:vh itectat·o pórle :llim0nlar nnn rultura 
i~ttens.t .~ eontinurt. Es-:;e l'eset·vatorio é or·ça !o 
e•11 o.ono:noo:-:;'lol). 

O re-el'l'ato~·io de Itacolollly, q11·l e~tá al 
norte. po'J.--l.FJ c .. nter 200 milhõe~ de m·;l!'OS cu bi
cos de .'l.I{Ua, irri '·ar 6,000 hect·H'e~ e aii,tJ•·n
tar dd 130"' 1'?1),00:) pc::;soas, ~>On•lo orçado cm 
i .f10 :000$000. 

Finalmente, o r ·Ret•vntorio d~ 0ni-xad·\, que 
é o que está no centro da pt·ovincin, pód' ('on
ter 150 milhões de metrua cubicus d'agua.., 

• 
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irrigar 3,000 hectares e :J.limeutar dr~ 30 a 00 
mil pessoas, ê orçado em pouco ffi;(i"l de mil 
contos de réis com as oL.ras de irrig.:tção. 

O go\erno julgou p1•eferivel começat• a eJ:pe
riencin. pelo da monor custo, no prolongamento 
da esLrad::t do Baturitó, no coraç_ão da provincia, 
-o roservatorio de Quixadú.. 

Por to los que tem estudado este assumpto é 
reconhecida u. conveniencb. J.o combinar a 
construcção dos grandes reaorvatorios com a 
das estradas de f0rro, que se auxiliam reei pro~ 
camente na producç.ão, na troca de servi_ços, 
na distrihuiç'lo dos povos, nos soccorros 
publicas. 

Os estudos estito fcúto1:1 desdo o anuo passado; 
a necessidade indeclin:IVel das obraa_ nfí,o à 
contestada por ninguam, por,1ue a secca. ó um 
flagello que assola aquella parte do norte do 
Imperio em periodo~ qun.si certos: não hn. muito 
passamos tJOr um que nos impoz sa.crificios 
enormilSsimos. Ora havemos de vêr impas~iveis 
que se approximo um outro, semprtl consor
vando-nos na mesma posição de inJ.cti vidatlo? 

Seria isso para nós altamento <losmorali
sador. 

Tomei o grande empenho de demonsLrat" que 
o g"OVerno olha com cuidado c esmero para as 
grandes neceliJsid..;des do pai2:, e, cntt•e esta.s, 
nenhuma ha, a meu vêr, mais importante, do 
9.ue as obras om rruestão, porquo, além de 
hbertat• o EsLatlo do grando onus quo pesa 
sobre elle nas occasi~es do flagcllo, obriguudo a 
enormes sa.crificios, ainda importa a salvação 
de uma pro.,lncia inteira., e das mais impor
tantos do Imperio, porque está reconhecido 
quo o sólo do Coará é dos rnai~ ferteis, que o 
seu clima ó um dos mais ~alubriJs, pois ti. uo á 
sua população era uma da.;; mais densas até o 
fiagello, contando-se seLo haUiLante.s por um 
kilometro quadrado. Hoje a provineh está. 
quasi despovo~da. não ha confianç~ alguma no 
trabalho, a propT"ic.dado osti som pre~o. nin~ 
gucm quer emprchander cousa alga ma aJli, por
que teme-se a approxim:1.ç.ão do flagdlu, ainda 
conserva-se viva. a lembrança dos seus hol'
rorus, o ningüom confia em mcdidu.s do go
vel"no que já se dr) morava cm tomat· medidas 
aefinitivas para restabelecer a confiança e do
bcllar o rnll.ltluando chegue a ópoca fatal da 
sua volta. 

Ú SR. PRESIDENTE :-Lembro ao nob1•e se
nador tfUO está v. csgotu.r~jSO a hül'a dol:! reqlleri
mentos, faltam apenas cinco minutos. 

O Sa. Cortn..EIA :-E' por isso que tenho pro
curado não dar a par l•:'s. 

O Sn. AviLA :-Eu não exccderc.i da hora, 
e, si não J?Oder termin:.rr o que tenho a dizer, 
continuar.Jl o meu discurso em outr:a. occa
si~o. 

Mas dizi.a cu quo, ost:1.ndo reconh."lcidr~.s a 
nocesüt.latle o a urgoncia dessas obras por todos, 
t:LwUem o ostava pelo podet• iogislativo, 11w; uão 
pOz duvida em votar os fundos para mantcr~se 
a commiss[o; e só nã:o au~orizou a constt•ucçõ:o 
no corrent•3 ex--:~rcicio, por se achar muito So
brecarregada a -vorba-Obt'.:Ls Publicas-. 

Mas essa Yl3rb:~ passou int·.·gr.~lmento para o 
es.ercicio do 1882-1881, sem nenhuma distl'i-

Luição especial feita pr1lo poder legislativo. O 
governo tendo de distriUuil-a com a precisa 
ant~cedencia, como foi sempre de estylo, e, 
como -ó conveniente, p::1 ra não dar-se per
tm·Lat;ão uns serviços no_ começo dos exerci
cios, o tentlo eu em grande consideração 
a necessidade urgente daquellas oUras, como 
disse, mo.ndei proceder aos exames necessarios 
para verificar que quantia poderia a•H appli
cah daquella verba de-Obt•as Publicas-s'}m 
prejuizo das consignaçõGs especiaes do orça
mento. VerificoU-se que o saldo d•;sponival no 
l'!orrcnte exercicio nã:o atting·iria a 100:000$; 
mas que no futuro exercicio podr;ria ser disLri
Luida a quantia de 400:000$000. 

Não duvidei assumir a. responsabilidade da 
distribuição dentro dos limites ela verba votada 
para obras publicas, porque assim s:em exceder 
essa. verba podP-riaroalizfl.r um grande beneficio, 
para o qual estou convenci::lo, só deixaram de 
ser constgnados fundos especiaes naquella ve1·b~ 
por ser insufficiente no exercicio actual. 

Não houve, pois, excesso de verba, mas des
tino de uma p:trte della para obra de prrlpit.wte 
necessidade publica, sem prejuho ·das consi· 
gnaçõas especiaes do poder legislativo.>. 

E' vorJade que, como disse o nobre senador, 
esta obra não está comprehendida na tabella 
dcmonstrali va da verba orçamentaria: mas essa. 
labella não é po,rte inlegrante nem essencial 
da lei, senão da justificação do orçamento que 
a:s cama.ras voLa.m recluzinJo ou ampliando os 
calculos da taUella, s~m tvdavia reformai-a nos 
seus elemento>~ ou applicação. 

Dentro da m~sma verba, corno o nobre sena~ 
dor sabe, (! em relação ao genero de a~rviços a 
rrue (\lia se refere, ó sempre deixada uma certa 
latitude no governo ; neste exercicio ficou na 
vcrba-Obt·as Pulllicas-a quantia de 200:000$ 
para o governo empregar convenientementu. 

Si o argumento do nobre senador, de não os Lar 
do~ignada a obra na. verba, procedesse, então 
muitas oUras importantes que temos esLarÜl.m 
condomnadas de ante-mito, pot• iU,•gaos. Esao 
grande e bello parqne d:-t Acclama.ção tu.mbem 
foi construido sem estar Jeaignado .·m lcd al
guma de or-çamcnlo, mas os governos aprovoi
tamm~se d<:~. lati.tude que sem pro têm na verba, 
par::t pouw [t prmc,1 irem da.ndo para 8ssa gran
de obt•a as quantias necessarias pa.ra a :ma. con
stru\·ção. 

CI'eio que o proprio nohre FJen:t lor pelo Pa· · 
ran:i, que me accusa, fazia part<) do govet•no qo.e 
começou est.J. nbra pela fÓt'lM- por que n.eabo de 
dizert sem designação do po-ter legislativo na 
lei de orçamento. 

O mesmo aconteceu com relação à construcção 
do cdificiu onde funcc-iona n. sect•otaria da agri
cultut•a, quo tambem fui fvit.u som designação 
na rMp>ctiva verba da lei de orç:uuenLu. E!!! ta 
é o. pru.tica, e pratlen. !'lanceionudlt. em uma loi 
do orç.amonto do n.nnos anteriorr3S, om virtnde 
do pro\Tocaçffo feita pelo nobro senador pela 
provinda de Minas, o Sr. conselheiro Alfonso 
Celso. 

Por conseguinte, desae que eu não ox:cedi 
:1 verba nem neste uxorciclo nem no exercicio 
fnturo. eu podia tet• peocedUo como pror:'edi, 
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seguindo e respeiLando as praticas ató hoje 
admittidas. 

Mas, disse o nobre senadol'-impcdisLe . ., vusso 
successor de deliUerar a rcspoito,fizestes onerar 
o e:x:orcicio acguinLe. 

O nobre senador, poróm, sabo que, quando se 
approximam os e:tflrcicios, o gov('rno tem ne
cessidade de fazer á distt•ibuição das verbas 
pelos differentes r:;erviços, para nl'to se dar uma 
desorganização de serviços no começo de cada 
exercício. Foi o que cu fiz, a disLt·ibuiç?:o das 
verbas do orçamento seguint··, e no cargo do 
ministro do que ainda estava em pleno ex.er
cicio, tomei a respon.~abilidadt~ do designar 
para esta importante uLt•a o crodiw do 400~000$ 
no oxcrcicio do 1883-1884, sem prejuizo al· 
gum das obras designadas pelo poder legisla
tivo, assim como fiz a cncommGnda de ;machi
nismos e app1relhoa no valor Je 70~000$, aelli 
prejudicar em um cr!itil nenhuma das designa· 
ções feiLas p'?llO corpo le.;islalh'o na verba
Obras publicas, no corrente m:.orcicio.-Afian
ço-o, e rlesa.fio o nobre senador, para quando 
se instiLuir debate aobru o orçamento do minis .. 
tcrio da agricultura provar o contrario. Atten
di com todo o cuid~tdo e zelo as obras de
a:gnadas pelo corpo legislativo i o saldo que 
:ficava na verba appliquoi-o li compra de ma
chinu.s o appar .... lhos p·1ra esta primcírn oxpc· 
riend[l. que entendi J.evor mandar fazer, con· 
struindo o resorvatorio de Qui:x:adã, no Ceará. 

Tamb.3m estranhou o nobre senador o grandG 
pessoal const.tnto do plano de organização do 
serviço feito por mim, e n!o soi si o nobre 
senador pela província do Ceará o Sr. Viriato 
de Mcdeiro;; achou igualmenLe tJ.Ue esse pes
soal representa um gr.mde estado-maior muito 
pomposo. 

O Sa. CAsTRo CARREIRA:- Achei. 
O Sa. HENRIQUE n'AviLA:-Eu não entendo 

assim. 
Si os nobres sonador0;:; attenta.rem para os 

serviços rrue tem de fazer Bqa.dla commissão, 
não pensarão por ess1. fórma., estou cel'lü. 

Essa commiss!to tem de attendct>, além do 
serviço d.1. construcção e da fiscalização dus ma~ 
~eriaes e sua applicação, á incumbencia aos 
m..,llwramentos da eatt·ada par.t lt•:1nsporte das 
machina:;;, apparelhos, e tudos os ao.;cessorios, 
os nivelamentos do torrono do irrigação, os 
projroctos das oUras respBCtivas, e o t1•abalho 
de um r,>,~ularuonto da JistrilJuiçito das aguas, 
o de todo um s<:•rviço inteimmente novo o 
desL"onheo.;ido no lmperio, qua,l o dt~ ii"rigação, o 
o da administt•ação do,,. LOI't'Dnos destin:.1dos a 
servir de refugio ás populaçõa.s om ópo('as ca~ 
la.mitosas. 

NesLas condições parec·~-mf! que uma com
missão compostR de seis ••ugenheit•os nlto é 
grande d•J mai~ ; e o .'!e nado sabu •1uo apenas 
estão nom~ad•JS ll'OZ <lesses <Jngonheiros, us 
outro,; serlto nomeados á p1·nporção que o serviço 
o exigir ; so meu succossor entrmd ·r que não 
deve nomoa.r mais nenhum, não nomoará. 

Regulei-mo pela informaç:io do Sr. R~"lVJ, 
chefo da r·ommis:iHi<J, e p ··la informação da so
cr·-taria, foí sob os.sa clausula que a.c·_.it:i 
aquolh organiea.ça:o do eorviç.o. 

Tamb)m o nobre senador censurou-me no
tando os exagerados velil.cimentos marcados ao 
chefo da. commissão o a outro engenlleiro. Sr. 
presidente, o Sr. Rovy é um espechlist r es
trangeiro muito notavd que, chamado para 
organisar esses planos, não podia ser deixado 
á margem, porqu!) não havia no paiz quem o 
suLstituisae, e, portanto, não haviamos de fazer 
questlo de pequenas economils rP.lativamentu 
a um esp<1Ctalista tão notavel, principalmo,nte 
quando temos no prdz percebon.lo maiores ven
cimentos engenheiros br.uileiroa que exercem 
commis'3ões pal"l\ ns quaes ba no paiz muitos 
outro~ que os podem substituir. 

Ao primeiro engenheiro dessa commisslo deu.:. 
se, por sua esp~cialidade em hydraulica, venci~ 
meu tos maior·~s para poder substüuir ao chefe; 
mas esse mesmo engenheiro não perc8be venci~ 
menta~ maiores do qu,.,. os do director das obras 
do reserv:1.torio do Pedregulho, apezar de ~er a 
parte techuica de seu trahu.lho muito mais im
portante, porque o reservatorio que ello vai 
construir no Ceará deve ter capaci.la·le para 
cento e cin(!Oonta milhões de metros cubicos 
de agua. 

Os outros engenheiros têm os vencimentos 
da ta.Lella que ::;ervu de base para vencimentos 
no rninisterio da agricultura. 

Não conclui ainda minhas observações, porém, 
pat"a. ser fiol cumrridor do regimento o em 
ob,·dicncia a V. Ex., t0rmino aqui meu dis
curso. Em outra occasião concluirei minhas 
olJservações no intuito 1le mostrar ao paiz que 
a accusação que me fez o nobre senador pelo 
Paran:í ein referencia a esse acto ser:i. no fu
turo um dos meus titulas de gloria. (Apoiados.) 

O Sn. PnESID!:NTE :-Queira o nobre senador 
mandar seu L'oqüerimento. 

O SR. HENRIQUE n' A VILA :-Peço licença 
par;:~. o lêr (lê) : 

«Requeiro que "ejam pedidas ao governo, 
pela pasta da agricultura, as seguintes infor
mações: 

1. o Qual o saldo existente na verba.- Obras 
pnbliC'as - attcudirlas as d·:-signações feitas 
p0lo podar l-1gislativo dentro do corrente exer
ci1:io. 

2. 0 Qu·tl o saldo qun se nota na mesma 
ve1•ba no or-çamento de 1853-!884, depois de 
attcndldli.S to.Jas as designações do poder legis
lativo na verba do actual excrcicio,que tinham 
de pa;;::sar para aquelle "xercicio. 

3. o Si com a organização daria ao serviço 
d.l inspecção da illuminação publica ultirria
mente, foi excr'.dida a verba respectiYa. 

4.(1 ~i pot• qualquer fórma consta na aecre
Laria. da agricultura ter ~ido feito por aquelle 
ministet•io, ou por Su iniciativA, um emproa~ 
timo ao banco d:.J. pt'O" 1ncia doS. Pedro do Sul, 
ou pelo menos que fusse proj•'ctado ~~sse empres
timo.-8. R.-Hcnriquu d'_.Avila.» 

Foi rl!lOÍado n po:-to o'm discLtSsão, a r1ual ficou 
~diada por t•W 11edido a. palavra o Sr. Correia. 
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ORDEM DO DIA 

VOTA.ÇÃO DE MA TERIAS ENCI!lRR.A.DAS 

Votar~u;a-sG e fora~ succes.siv::~mente appro~ 
vados os requerimentos do Sr. Corr3ia P'"lrlin lo 
informaç-ões sobro si foi fuílo. pda ~be~ouraria 
do f;.~.:&enda da província do Rio Gran le do Sul, 
o emprestim.o de 100:.000$ ao banco àa mesma 
provincia, e, no caso affirmath'o, cm virtlld•J do 
que ordem o com que condl_ç_ões. 

Sobro si foi ab~_~·to, na. fwsourarb. de fazenda 
da província do C!Jará, o cred,to de 400d)00$ 
para a conslrucção do um açude, e ~obre si fo~ 
ram e:s:pe lidas ord<'-ns ao lltesouro ut~>'~ion:;d 
para novas d 'spe~as com a inspectoria da illu
minaçS:o desta cidade, cuja discussão ficou en
cerrada na s~.ssão a.ntecodente. 

Esgotada a materia da orJem do dia o Sr. pre~ 
sidenb prevonin flUe dartt para or tem Jo dia 
30 0 P'-l.r8f'6r CQfl tendo 0 rrroj•~CtO 1,}1~ respoSt:J. a 
falia do throno, e deu par:\ a d•} dia 29: 

Tl·a.Ualhos de com missões. 
O mesmo Sr. preaidente convidou __ os Sra. se~ 

nadorcs paraS''~ occupnrêm com of:l trab:1ihos de 
.suas commisl!ões, que e'5tav.).lll dados para. a 
ord•:m do çl_ia d~ hoje. 

Levantou-se a sessão tis 12 i/4 da tarde. 

!7• SESSÃO 

lilM 29 DE MoUO D.E 1883 

Presidencia do Sr. Bardo de Cotcgipe 

SU~IM.-I.RIO.- E:.J·~llJKI'Tll· --· lilog.d reC•lDltocimonto Uo 
membros Ua a~~omtJil\a lo;;i~laLna do Mato·GJ'l•SSO. 
Di~curso e rcquoli•uouto do Sr. Corroia. Appr·•vaçJo.
Do,po~c~s com o c-.mgro> o do iu:;h'u<!·çjo pnb•ioa. 
D1~CUI'~u e Joquorimout" tio Sr. Ldo \'oWJ>o, Apjlro· 
'l'açlo. -Homoç1o do um juiz do direito. Discurso o 
roqucrimlluto do Sr. JuuyuO!J·a. Adiumouto.- Ül\IIEM 
DO DIA.- Trabalhos do commissõos. 

A's H horas Ja man!ll.aclw.Ntm~se pr1sllnte.~ 
3i S_rs. JI)Uadore~, a sabor: Darão de Cotegiptl, 
Cruz Machado, Bat•ãode l\Lmoro\ God_.,y, Hen
ri1U·" d'AviLl, V "<t'Onde de Bo·Jl H.··tit•o, Corrl3ia, 
L ·ão VGlloso, l'a<;s o~.. Mon-.lonç:'l., Viri<~,to .-ie 
Medeiro;~ Juu.~uuira, VL•cond- de 1\Juritilw., 
l'aub Pe .;o t, .raguarib·', A:lliJr!B' C 1 :u, 01..
toni, Dirli:r., Burã J da Lrtglllu, l3:;.r·ros B:trret·J_, 
Vi.:;coud _. d~ AL.LeL;;, 1\h~ir~t i·~ V<'tseonl'ellos, 
ChiclwrL·o, Luiz Fdil'l'"'• Nune.-.. Go1u;ah' :~, 
de Lu,ruat·e, Carr-ão, Cunha o I;'igu )irotl•.r, Soar s 
Brandão, Vieírà da Silva, João Alfr·odo e La~ 
Lyew~. 

U.!-Xaram de cori.lpare··· r, com cau'>a -pa-rti
cipada, o:-1 Sra : Uc~óa CavaL;_J,uti, Silveira 
Lol.ro, Silvei-ra d 1 Mutta, \'.i~conl·! de Nilhoroy e 
Viscon te de Pelol~e. 

D)ix:araru de ··om mrocer, sem causa. p:l.rti
cipada. os Sr-.: Barito do Souza Quei!'or., Bot.rão 
de Maroim, Con·J, d·~ Bat~,•oudy, lJiogo Velho, 
Franco de Só., Fausto de Aguiar~ Octaviano, 
Silv_~ira ~a.rt.i,us_. .A.nt:Jo, TeiMir::~. Junior, Si
nimbú, Rib~iro da. Luz, Sa.rah'&t Fl..lrnand-e:J da 

Cunha, Josó Bonifacio, Barão de Mamau
guap1, Ca<~ti'O Carroir.1, Luiz Carlos, Dan! a~, 
Martinho C tmpos, V sconde de Jaguary e 
Vbconde do Paranaguá. 

0 SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu.se a acta Ja ses~ão ant·Jcelent•1, e, nA:o 

hav·md•1 quem sobre ella fizesse observaçõ~s, 
dou· S·} por approvada. 

O Sa. !o SECRETATUO deu conta do segui~te 

EXPEDIEXTE 

Officio do ministerio do ímpe:--io, de 28 de 
Maio cor,·ent ·, communicando ter Sua Mages
t<1l0 o lm.Jerador, fi·~·ado inteit•ado de haver 
pre-::bdo jllrame.lto e tom~do assento o Sr. 
conselheit\J Ft•ancisco de C \rvalho Soar<'S 
Brandão, s~nador pela provinda d·)- Pernam
bu~.--o.-Inteirado. 

ILLIWAL RECONHECIMENTO DE MEMBROS D~ AS
SEMBLi:A. LEGISLATIVA DJ: MATO-GIWSSO 

O Sr. Correia :-O uob1·e ex-minis
tt•o do impllrio acabu. de pedir a pal'lvra, e eu 
não d·~sojo por fOrma u.lguma impedir a apre
sent.açãu do seu re.1u·'rimento. 

Tendo recebido Ue meus eorreligionarios da. 
prnvincia dB Mato-Gt•osso um:.~. representação 
com duta de 7 do corrente moz, acompanhada 
de nm documcnlu, limitar-m -ei a ler esta re
pre~entação, deixando de fazer quaCSllUcr com
mcnturios, aliás dis_Jen·aveis, porque d1 outro 
modo o nob1·e nx-ministro não pod ~ria fali ·r. 

Ficará sobt•e a mesa o documento e eis [t 

repreaenti!.ção (lê) : 
« AcJ.b;;~, IJSla capital de tr:mtenmnhar um 

facto altamente inconveniente que, até certo 
ponto, tem abalado a ordem pnblica e produ
zido gcrJ.l indignação de seus habitautos, o 
vem a ser que : 

Em conscqu~'ncia da caprichosa, senão vio
l"nta ex.torl!ão dos di.reitus poli~icos tle quait'0 
dos nossos correligionarios, membros da a<>sem
bhia.le,'.áslaliva provincial, e:tercidn., pBla maio~ 
rin. de 12 mcrniJ<"o~ du p rlirlo !iU~r<.I, e :-·or 
ontro-> motivos qu·' n '8 pri,·am rlo cnnr.orr-cr ó. 
lll·"~u1a as:>omblo~t, njo) ~ó,Je ell-~ (illl•'dunat• dll~ 
runt·\ o) ann" pa~s:-vln, visto t!Ue dt!!:IS ·s 1:2. troa 
se aUS0tlt \l'J.Ltl para os lo.;-:tt•es d!J s';u d·)mi
cilio. logtJ 'l~ôs a r'-'sper.tiva iusbJlaç!io, an
a ·ndit 'lue ainrl:l. pei"<Ílll'a o rerJ ll'a~:i p>r 
algu u tempo. Pur essa J'azão res•I~·e ·amos 
n ·ve m ·m!JJ"os pt·es"ntea, liberaes, reunir-sa e 
con--1tiwir casa. para reC•)nheeinwntu dos po
<Í8res ,_[os (IU:1ll'O novos eloitoi> Ar:;;;irn o fiu~ram 
conlrJ. to .os os prec ·i tos legaJJs, ,,dmitlindu 
corn•) Jeputad •• s proviuciaG<; a tr··S <;t_Un _r.~ si tem 
u-•sta r:<Jp!tal. De."\t'" !'~t-J, no di t 3, 1nstallou-so 
a 2"' sRsjio or Jinari::t. da pr·e.;entc legi.s!Htura _; 
con~·iudo Ulltat· I!U" d9s w>vo,; eleitos tt•e~:~ não 
tinh;J.ltl di1-doma.;~ os uovo~ membr s ('on.stituiv 
rarn-se em j·tnla apn··ariora d:1.s divet·-as dei
çõe" rlo 2" .Listrictu, fizeram a aparação que o. 
junta J,Jgal niD fez em tempo, e expediram -o! 
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diploma'! que depois l'lPl•rova-ram sem numero 
lGgo.l Je deputado.o,. 

Tudo istJ fui feito de combinaçâ:'0 corri o 
2v vic.e-presiden!e da provinda em exercicio, 
tenenle-coronel José Leile Galvdo, quo fez a 
dita. installação no dia 3. 

Es~õlS occurrenci•s muito têm ãgitãdo ou 
exacerba .!o os animos, por i,;SO que, ci:ml o 
maior desrespeito, a lei Lem si. to pisada. 

A S:'tua.çO:o de hontem ~ra.Luu do ass:umvLo; 
e nesta occasião a ~nviatnoB a V. Ex., bem 
como diversos numeras que dão noticia d0 ou
trul:! attonlados .:..:ra.vissimos. 

Iluntem aqui _ch•!gou o novo pres_i,Ientet o 
Sr. Brigadeiro Bu·ão do Bl:Lto\y, e logo após o 
seu des,!mbar.lue lhe mf'mdatnos entregar uma 
curta, narr \Udo a alludidu. occul'rencia. Des_sp,._ 
cMt<t fizemos imprimir a:Igulls exemplares, ulli 
dos qua•JS enviamos a V. Elt. para compl0to e:;
clareeimrmto rlo assumpto. 

Por f_,Jta de tem ,o nito contém es<~a cart::t 
m;1.ior numero de assigno.turas; mas os seus 
Signatarios, como V. Ex. verá, são ·os membros 
mais importantes da partido. 

o nenhum cn.so ou a ronca importar-teia que 
o governo impBrial tem igad<) ás reclamações 
qu • ha annoS fazemos contra áime.;;, _abtisus e 
violencias, eSS(l indi1ferentiswo pnt• esta riJmot 
provinci:t e a C1USa da se ena COntristadura t!U6 
acabamos de naJ'rar. »-

No fim ha a ~leclaraç:Io de Ljue o pr·~i·lerite 
da pro··inci!l., achanlo a o.Ssembléa constituida, 
resolveu n~lla prestar jura111entv, t··ndo L"e':lpou
dido atte11cio.samente á cart.L a que se faz ro
fe.renciu.. 

O SI\. PAES DE 1\b.JNDONÇA :-E' repotiç.~o 
do que se Í)Z nas Ala.góas. 

O Sa. CoRREIA :-0 re]uerirnento é este (lê): 
« Requei!'o quo, pelo ministerio do imp~rio, 

se P"Ç'l ao goyerno a seguinte informação : 
Com fJ.UG num0ro de mr:!mbrof-1 da ass ·mblàa Io
glslatl~·a ria provinda d·~ Mato Grosso se ce
leUrou atJ>:~são om o 1() do corrente~~ fol'atn reco
nhecidos os podorea U. · quatro ni)vos membros. 
-li an.ol'l F;·anc:sco Coi•1·eia. » 

Foi apoiado, posto em diactt.Ssão e sém debate 
appravado. 

DlJlSPEZAS COM O CONGRESSO DE INSTRUCÇÃO 
PUBLlCA 

o sr. Leão Volioso :..;;.Sr. pre~i
dente, ost.a~·a muito longe de O·'curar a atten~ã:o 
da casa; mas h:::t circurnstanchB que me Obri
gam a não me conservar sil 'ncioso nesta 
oeeasilo, poi.<~ tenho de p~dir inf •i-màçõ _,s ao 
governo, que me haLilitem a explicar o justi
ficar o mou procedim 'fito quando se discuti e a 
propost& do credito apresentado hontem pelo 
nobre miniStro do in:iperió á ca:mara dOS depu..;: 
talos, pndinolo meios para despe7,a~ com o con
gresso de inatruc<;a:o publica. 

Sr. pre,.identc, quarid 1 acolhi a idéa da 
reunião d~sse congrGsso, ;;:uscitada nnsta Casa 
pelo nobre senador P';lo p,1raná, o fóra Jella 
apres0ntada e sustuntada pot• oUtroS! entre Oli 

qua6s o actual Sr. minist_ro da marinha; __ qUando 
acolhi, digo, e~t:~ i.léa, não cogit,.,i de Jis·peiid'ér, 
por couta do th·JSouro publico, quantia alguma. 
E a v-"lrrlad•"' é qu' emquanto tião me convenc_i 
do <llle po·l a fazer a<> res:p.•ctivas desp zas, sem 
recorr(·r ao thesouro, não l~vei a etfeito-a:. cón-·-· 
vocação. 

Fil-a depois de convencido àe sua realiza.Çãdt 
ind · 11~'ndentem.-·nte do recur~n aos coft·es pu"
blicos, por meio de dnnativos appl!caJos dé 
accôrdo com as diaposiçõ8.o; do art. 15 da lei 
n. 2702 de 20 de Outub.·o (le 1877. 

Eatuvo.~w-ae e!fectuando e':!sas desp~'~zas po-r 
meio de donativo~, 1luc nspontaw·amente acu
diram, e eu contava <'Om ess') recurs.o até _o_iim, 
p0is não me pareciam semelhu.ntes def-lpezas 
eür<-tol'ditlarias. Em todo o ca"lo, porém, si me 
f.:dtasllem os don~tt!Y·>S para todo o dospendio 
prnciso, \'iria ao parlamento peclir o :neceosariô 
credito, e já o havht deClarado. 

Cnmpr-e-me accr1,Rcenbr qqc flté hoje não 
-"e gastou um real de verba. algum!!. do 1 rça
mento com o congr.-·sso do instrucçio public-a. 
Toolas as Je.;;pezas, repito, têm sido f~itas põi 
meio 1\e donativos. 

Foi n•'sse sentido que autorizei as despezfla 
com o t1·ansporte 1le ol~jec~os, que deviam fig-u
rat• n~ exp•)siçllo, e solicit··i do Sr._ ministro d:J. 
fazend~'l. r1ue man hsse pór á diSposição da dele.
g teia do Lhesouro em Londre • a _qu_antia de 
15:000.~; as-dm como requisitei do mãsmo mi
nistet•io a tJ•ansferencia de dunati.voS,na impor
tancia de 5:0011$, pnra a. V"rba-Eveutúaes-, 
coJm a de~laração expressa de que_ seriam ap
plica los ás de~o~pnz:ts com o matBrial e prl'para
tivos dn. sala Jo congresso. 

Assim, vê-s"' ter.~m-se toma.do já p-roviden
cias para rlrspezas até 20:000$, provenientes 
exclu ,ivamento de donativos. 

Quanto ao transpol·te de object,o!il que tinham 
de fignrar m 0xposiç.!to, no intento de econo
misar o mais possivel, dirigi-me a todas as 
compA.nh-ias de va.pol"e;l;, solicitando dellae que: 
prAstassern este serviço gratuito. 

Re&piJnder."l.m-me affirma.tivaruent·> ã _ eõmpa
nhia nacional d" naV"gaçã•.> a vapor doS portos 
do sul e d 1S repl·tbl·cas do Prata, a coai,Janhià 
brazileira de n·wegaç!lo a vapor dos porto~ do 
nort·~, a companhia de Ib.mbul'go e a da Ame
ric.:\. do Sul. 

.&lém desbs, oulras companhias el!ltrangei~ 
ras responderam, mostr.m.lo boas disposiçlles 
pnra att••nJer ao iledido do governo, fican 10, 
to•lavia, suas respostas definitivas dependenteS: 
dt~os respe<"tivas directorias. 

Port tnto, esperava f1zer todas as despezas: 
sem recorrer ao orçament·1, contando sempre 
com os recursos existentes o que iaffi. pr ·standó 
us donativos; o que não me seria difficil conse .. 
g-uir. uma vez que todas ~a despezas não ti.;; 
nluun de ser realizadas já e de urna só véz. 

0 novo ministerio, porém, julgou d1"ver Vir 
agora pedir cr(•dito ao corpo legislativo. 

Não pr•·t,.,_ndo eonLI'star a proc·~do>nei:l de seU 
pãrel'er 0 a legitimidádo de seu a.cto._ O qúo 
deRAjo fifJue b•'m clai'o é que, até hoje, n§:ci 
dospen li um oeitil do the':!ouro, P quojà estava 
providenciada a .Jesp,.,za na impertancia de 
20:000$; sendo que a respdto de outras pre .. 
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tendia ir providenciando com os J.onativos, q_uc · 
nunca faltaram para fim tão justo, como e n. 
insti·ucção publica. 

Limito-me a estas considerações, por•1ue tive 
sórocnt•l ~lu vista, rr·pito ainda, pr··,te<>LD.r contra 
o quo V"jo propalado, affirmando-se na im
pre.nsa que o ex-ministro d···spenrleu dinhdros 
do ~he~ouro sem autorização legal. Não d·:.s
pcndi um só real. 

O Sa. ME mA DE VASCONCELLos:- Apohdo. 
Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem 

debatu approvad.o o :-:eguinte 

Requerimento 

c. Requeiro que, por intn!'modio do ministerio 
do impnr1o, se poça ao governo informação 
sobre as quantias desp·~n lidas o autorizadas 
ror donativo.~ ao Estado, com o congresso de 
mstrucção publica. 

Sala das sessõ0s do senado, 29 tle Maio de 
1883. -Letto V elloso.,. 

REMOÇÃO DE UM JUIZ DE DIREITO 

O Sr. Junqucira.:-Sr. -pre:::idente, 
pen~oi não kr occasito do orn·0sentar o meu 
requerimento, porque julgur-i que o nohro mi
nistro J.,~ ostrangeiro5> p0.o!ias~ a pahvrn. p:1rn. 
escoiroar o governo o.ctual tla cen.;;ura _r!ue lhe 
dirigiu o nobre ex-ministro do imp·,rio. 

0 SR. LEÃO V::mLLOSO :-Não fiz censura: 
apenfl.<: prepa,.ei-me p:m'l defender-me. 

O Sa. JUNQUEIUA :-Não mo c:1be a.gorn. J.is
eutir est•) ponto : o nobre ministro <lo imperio 
diz que o credito é nocr;s;ario; o nobre ex-mi
nistro diz que não é ; o paiz verá se vai nisso 
ou não uma censura. ParQce bem clara. 
(Apertes.) 

Eis ahi : a contradição é ilagru.nte entrG 
o governo actual e o _n_obre ox..-ministro. 

O meu roquerimrmto v.-"lrsa sobre um assum
pto da repartição ·da justjça. 

Vejo, Sr. prc~idonto, no Diai·io OfficiaZ o 
seguinte (lê) : 

Por decretos de 28 ..teste l)lOZ : 

Foi removido o juiz de direito Jttlio Cosa!.' J.:; 
Mendonça Uchóa da comarca d'~ Traipú de t~ 
entrancia, na provinda das Alagôas, parn. a rl8 
Obiúost de za. entrancTa, na do Pará ; :ficando 
sem effei.to o decreto de 17 U0 Março ultimo,que 
o removeu para a de Cama1•agibe, na Uas Ala
gôas, attt~nkt a incon.)patibililla·le por pat•en
tesco, dentro dos gráus prohibiJos, existente~> 
entro aquclle juiz, o juiz municipal o oult'O:i 
funccionarios desta con:utrca.,. 

Este acto do governo não so funda nem na 
justiça, nem na verdade doa f<:Ldos. O juiz do 
direito, Dr. Julio Casar do Mendonça Uchôa 
n1to é parnnte rlo juiz municip~l do Camaragn.~e 
no gráo do que trata a ®rdon., li v. 1°, Lit. 79; 
por consequencia nenhum ftmdatnenLo existia 
pam se jufgar sem err:~il;o a11uelln- remoçiio. 

O governo· que remo\'Ou o DJ.>. Julio Cesar de 
Mendonça Uclióa, da comarca dejTraipu para a 

de Camur.1gibe, não o fez sem pleno conheci
mento do cn,naa. 

O decreto foi expedido e r•'mettido pat•a a pro~ 
vincin. das Al.tgóas ; ·ahl, porôm, appa1·ece o 
dedo da l_Jequcna politica, e então houve. uma 
represen~·\ção ao govct•no imperial contra essa 
t•emoç[o. A carta e de•.;reto ficaram se lucstra
dos na secretat•ia da presidencia, '"' afinal appa· 
reeeu es,o outro J.ecreto J.c 28 de ALrll. annul
lando o acto da remoção. 

O lJr. Julio Ces~ir de l\Iendonça Uchôa n[o 
ó parente do juiz mnnicipal no gráo de que 
f~:~.lla a Orden.,liv. 1°, tiL 79, § 45. Aqui es
tão os documentos, certidõe11 pa.-;sadas pelo co
adjuctm' da fJ.>egue:.da da Conceição, da cida.de do 
Passo, e outra pelo vigario da mesma fregue
zia ; r! veja o srmado o que se diz (lê) : 

«- Att~sLo por ter perfeito conhecimento que, 
a falluc1da D. Anna de Albuquerque Mendon~ 
ça, avó do aup.plieante e d~ s~u irmão Dr.Julio, 
casada que foi com o avó deste o fallecido co
rond Jacyntho Paes de Mendonça., era aqur:olla 
D. Anna, prima etn 3o gd.o de D. Beatriz de 
Albu,lu,.,rquo, avó do Dr. João Marinho Carnei
ro de AlLUlluurqur>, sendo, portanto, a mãe 
destf' D. Mctl'ia, do imp11rio do Brazil, filh~:~. de 
D. Beatriz, prima e em 4o gráo do coronel Bet'
narélo Antonio de !\íendonça Uchôa, paro do 
suppliC'aUtA e do irmão Dr. Julio, sendo este 
primo em 5° gd.o do referido Dr. João Mari
nho,. O qun affirmo o juro in jlrle sacerdotis
Camaragibo em 26 de Abril de 1883.-0 padre 
}Ianoel For1unato de Pait~a. 

Antonio Alvares de Souza, presbytero _se
culnr, Cavalleiro ola Ur.Jem de Christo, o viga
rio collado na freguoz ~a de Nossa Senhora _da 
Conceiç~1o da cid:de do Paço d<3 Camaragibe, 
por Sua Magestade ItnpHrial, •·tL'. 

Aitosto, p,-,r t01• porfdto conhecimento, que 
a faHecida D. Anna de Alb!l·Jnerque Mendon
r;a, avó do aupplicantn e de seu irmão, casada 
qur- foi com o avô destas, o coronel Ja.cyntho 
Paa~ de 1\frmdonya, hoje fallecido, era paronte 
om 3o gráo de D. Bea.trit:, avó do Dr. Jotlo Ma
rinho Cameiro d·1 Albuyuerquc, sendo, portan
to mãe d·3sla D. 1\:Iuria, do Imperio do Br::tzil 
parr-nie em 4o gráo do coronel BernardJ An
tonio de Mendonça Uchóa, p::te do aupplic·1nte, 
e de seu irmão Dr. Julio de Men !onça, srndo 
~~ste pa1'8lÜ•! no 5o gráo ,lo Dr. João Marinho 
Carneiro de Albu•juerque.-Juro in fide sace;·
do!is.-Cid<J..do do-Paço25 de Abril de 1883.
Vigal.'io Antonio Alvares de Souza.» 

Por L'onseq,ueucia está provado que o Dr. 
Julio · Cr•sal.' e f~rimo cm 5u grau do Dr. juiz 
municipal Jo;lo Marinho. 

Não ó cBrtamente esto o caso da Orden., e 
:l.q ui está elb (lê) : 

« § 45. Parentesco.-E porRe evitarGm oa in~ 
convenientes, (p1e por cau;::;a do !Jarente;::;co dos 
ta.b:-lliães do judicial, se poderiam seguir, si 
pai e filho, ou outros pa.rent'_':-l muitü ehegatlos, 
e cunhado:s fusaem em um log.:tr t.tbelliãGs, 
manJamos que r·m nenhuma cidade, villa, ou 
conselho, sejam juntamen~e em um tempo pai 
o filho laLelliães do judicial, nom dous irmãos, 
uem primo.'1 com irmãos, nem tio e sobrinho 
filho do irmão, ou irmã, nem cunhados casado• 
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um com irm:l do outro, ou cas·!dos com duas 
1 

irmãs, ou um casado com a tia do outro irn~ão 
do pai, Oll!ll!l:i, u nvó.» 

Eis. 1•or f'OUiia ru ncia, o doer to cit:IJ.o violou 
a l03i escr-ipta •rue ,·\a Ordenação. 

Ainda m tis : o Dt·. Jo:lo Marinho, ac~ht o 
quatriennio em Junho, e ao Dr. Julio Ce,;ar 
do Mundonça Uc tóa se marcou prazo que -vai 
a.lém de;se tempo de mo•lo que ARta.va _pelo 
mf"!smo governo removida a drffi.culJade, não 
reconduzindo o juiz municip'll, 

E é cousa lÍquida ·JU•l o emprego vitalicio 
tem pr.-·ferencia ao emprego qne não é (apoirs,~ 
dos); por consoqul3ncia o juiz rouni<'ipal podia 
ser removido. 

Realmente ê deploravel q ua se faça semo
lhante cousa. n.ndando-se com o juiz de direito 
de um lado para outro sem se respeitar a 
lei ••. 

O Sa. PAES DE MENDONÇA:- Já foi tirado 
de la mesmo para favorecllr interesses elei
toraos. 

O Sa. Lm:X.o VELLoso dá um ~part•). 
O Sa. JuNQUEIRA ••• e como convem tirar 

a. limpo esse acto do governo transCJ.cto vou 
enviar a. mesa o segufnte 

« Requoiro que se peç::t ao goVeriio pelo rill
nis~•H·io da justiça coph da representação do 
presidento da" Abgóas sflhra a re1oí.lçli:') do juiz 
de dit'eito Julio C1Jsar de Men louça Uc1·óa, para 
a éomarcn. de CalllaragJbe.- S. R . ..._ Jun
queira. '*' 

Foi apoiado, posto cm discúsa:!to c aJb.·lo por 
ha·ver perti.la a pabvra o Sr. LeKo Velloso. 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE C01BliSSÕES 

O Sa. PnESíDENTE declarou que, ('Onata.ndo a 
ordorn do dia rl•J trabalhos d·~ commi.asõeA, vai 
dar a ordom do d.a 30 J.o corrent0, e convida os 
Srs. senadoreS a se occuparem com os trabalhos 
de cotri.mi~sões. 

Em seguiUa deu pnra ordem do dia 30: 

i• part• até (ás 2 1/2 horas) 

Di.,cuss.a:o do projocto do resposta á. falia do 
throna. 

2• parte (às 2 if2 horas) 

3a. discusaã:o dn. p1•orosição n. 125 1Ia. carnara 
dos deputados, concedendo stds mczc~s de li
cença a Joaquim Augusto da Costa. F-.,rreira, 
thêsuureil'o Ua directoria geral dos correios. 

fa discussão do projecto do senado letra-C
eatabelecendo o ordenado G a _gratificação que 
devem haver os continuas dos tr•iUuna -s do 
commercio e os offl.ciàes de jusliça. 

Idem do projecto letra-E-do annalo. detér~ 
minando ltue oa oscriv!eg de appellaçõe$ das 
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relftções la Daltia, Per.nambuco e M 1:ranhão, 
sirvam como csc:ri ·turaáos _ ___n,â_s_ &.G..G.:~tarL~i_qos 
me~mos tribunae:'l e vençam ..o or:~e-~·adQ qnn 
tÜlll VS to~ esc:ript1ll't\l'i08 dos lr•ibUU<l.eS ao ·coin.: 
m~~. - -

ld 11n do proj"cto do senado let1•a-F-crcando 
dous logar8s de amanuenlse, na secretaria dà 
relaçNo da cOrte. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 

iB• ôESSÃO 

El'.l 30 DE MAIO DR 1883 

Pre~idencia do Sr. Bard.o de CiXt~g{pe 

SUMMARIO.-Paroeor(ls, S{ln<lo um om requcnimonto.
l'HI IEinA. l'J.~rE DA Of\OEM til) DIJ..-Rospo~ta á !alia do 
throno, Dbcur~o~ doi Srs. Silveira Ua ,'J.otta o Correia. 

A's 11 hol'ag da manl1ã acharam-se preSAntes 
37 ~rs. senadores. a saber : Barão de Cute
gipe, Cruz Machado, Bar<io de Mam·tuguapo, 
Luiz Felippo, Godoy, Barão da Laguna, José 
Honifacio, Henri,1ue d'Avíb, Chichoi'ro, Vi
riato de Medeit·os, Visconde Je ALaeté, Jun
qur•ira, Leão Velloso, Correia, Paes Je Mr:m
donça., Visconde de 1\tut•itiiJv., Ribeiro da. Luz, 
Viscond.-. do Bom Retit·o, Viseonrle de Parana
guá, B.:J.rros Barreto, Silveira da Motta, Diogo 
Velho, M.lrLinho Campos, Castro Carreira, 
~'lti'onso C'oLo, Luiz Carlos, Diuiz, Soare's Bran
dão, Meira de Va'iconcclloa,_ Dantas, __ OL~oni, 
Nunes Gonçalves, Barão de Mamoré, Conde de 
Baepondy, Vieira da Silva. Bat·ão de Maroim 
e I<,a.uslo da Aguiar. 

Deixaram do comparecer, com caus'l parti
cipada, os Srs. Uchôa Caval•·anti, Silveirv. Lobo, 
Paula Pessoa, Viscondo úe NicLheruy e Vis
conde de Pelo tas. 

Deixaram de comparecer, sem causa parti~ 
ciprtda., o~ Srs. Barão de Souza Queiroz, Franco 
de Sá, Octaviano e Teixeira Junior .. 

O Sa. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo q1.11•m sobre ellA. fizesSG ObservaçõeS, 
d••u-se por approvad.1. 

Compareceram, depois de abert~l a sessão, os 
Sra. Visconde de Jaguary, Cunha e Figuei
redo , Laf~tyetLe , Sinimbú, João Alfrorlo, 
de Lalllat•e, Antiio, Saraiva, Jaguaribe,• Fer
nandes de1. Cunha, Carrão o Silveira Martins. 

O Su. fG SECRETARIO declarou que não havia 
e'!:pGdiente. • 

0 Sa. 2° SECRETARIO leu O seguinte 

Parece1· 

Sobre a proposição da camara dos Uepu
tados, df'1 n. 108, do anno passado, autorizando 
no govnrno a vender ao concessionaria d1'1. i:l~
trada de ferro projectada entro Var~em Alegre, 
Jl.a provinci" da B 1hia, e Cachueira das Pas
nellas, na de Minas Geraes, umà zona de terra 
devolUtJI!l, de seis kilometroa em cada lado âa 

. 
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mesma. est1·ado., pr•estou o ministerio da agri
cultura, eommercio e obrJ.s publicas as informa
ções requisitadas pelo senado. 

Conformando-se a commissão de emprezaa 
pr-iYilcgiadas c obras publicas com os motivos 
alleg<tJos pelo governo para nãu julgar justifi
cada a venda ao terl'enus apropria los á. r·oloni
sação, feila expresa.tm·1nte com disp ·nsa ao 
concession<lrio da olH'igação de colonio..t!-os, 
é de parel'Pl' qu0 a proposi~!'ío enlre em dis· 
cu-;são e seja rejeitad:J.. 

Sala das commissões cm 30 1le M.1i11 de 1883. 
Barros Bar·reto.-Diogo Veth.e.- Oh.r.'stiano 
Bencdicto Ouoni. 

A imprimir para entrar na ordem U.os trabv.
lhus. 

Foi li lo, -·osto em di~cussão e sem J,_,bate 
apprnvado o req uorimento coul$t-.tnte ,lo se
guinte 

Pai·ecer 

A commi;;;sa:o ,lo marinha e gu -.rrr. p~ru p0· 
del' dat' pa!'Oc••r áccrc.~ ,;!!. propmnç1to da. cu.
mara ,los Sra. deputa los, rrnn laudo contar na 
antiguidade dG poslu au Lenonte !e os~ L lo-maior 
de 2a cla;;se, JosG Joa·juim d \ An ra 1e N·wcs. 
o tempo decurr1df} do4 !e SetJJübJ•u de 1874 u 
10 de Junho fe 1876. em que estava aggTega lo 
á. arma de cavalLLI·ia, antes d•1 ser transfeJ•iJo 
par:t o esta lo~DJ..8.ior Je 2a. classe : requer qu'1 
pelo ministet·io la gu<:rra M ouça o go\'l'rno 
ãcerca da referida. propnsiçíto. 

Sala das cornmissões em 30 tle Maio Jo 1883. 
-Ba1·ão da Laguna -Junqueii·a.-Jf.udtiha. 

PRIMEI!l.A PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

REBPOST.I. Á F .. U.LA DO TIIR.ONO 

Entrou om Jiscusstto o parecer contendo o 
projecto de respostrt á f.-~.Ua do throno. 

O Sn. Pn.ESID.ENTE :- Discus::~ão lo pNjocto 
de. resposta á. falla do thruno (pausa). Não ha
vendo qu 'm queir.l. a. p~l<Lvra ... 

O SB. SILVEIRA DA MoTTA :-Peço a pa.
lavra .. 

O Sa. PRESIDENTE :-Tom a pala~·ra. 

O .. Sr. Silveira da 1\.[o·tta: 
Sr. presidenLe, o senado, indep1m lento de ai~ 
legação minha, reconhecerá. se-m duvid:..1. que 
cu estou impedidll do tomar part•.:l ne~SL~ d8Late. 

Quasi sempre, nos annos antt:H•ioros, tenho 
aproveitado o estylo pa!•laruentar, dn di.'>cutir 
as vist:J.s geraes do governo, quando esta ca
mara. respondo ás indíc:J.ções da coróa para com 
o parlamento. 

Espnrava, entreLanto, que algun.::; dos nobres 
senadores mo poupMs~m hoje a inieia.Li.va no 
debi>.le. . 

Vendo, poróm, qun talve.z se encerrasse G 
parecendo-me que nas circumstancias actuaes 
da organização de um no~o gaLi.note, poucos 
dias depois de instalLdos os trabalhos parla-

meutare.':l e poucos dias tamb-'m dopois que a 
commiasão do senado respond 'U ao d,scurso da 
coróa., quo sG re·p11ta uma pe\'a minis~lêltial,_do 
ministerio anterior, do ministerio docahido, 

J
ulguei, s0nhores, que nesbs circumsLancias 
1avia mzão d-> mais para provocar em prim0iro 
log::t.t' a commissão do senado c cm segundo 
logar o ministerio- uovo, para no'> declarar si 
a.dhere aos prin~ipios da fall..1. do throno, que 
são d.1 r._;sponsaUllida ie ministerial, que o ga
binete actual tem ou de he.rlar ou de rL'pellir. 

E, pois, n s~tu turno !'U me occuparei destas 
duas proposições. 

Antes -lo tud··J devo, poràm, começar pelas 
minhas inturp-::Uaçõr~s á commissão do se
nad•l. 

Sr. presidente, esta resposta da commissão 
do senado à falia Jo throno apresentada sob 
a responsabilda.d ·do ministerio pa-;sado, é uma 
resposta !•~ opp01'1içào furm~1l ao gaLiuotu que 
cahiu, e opposiçã') formal nos pontos ruais c:;~..
pita.es de politica, que actualmeut,J Q~stilo em 
litigio. 

Estou me dirigindo á com missão primeiro G 
p .r Ü1eo <bvo confrontar Oi!:l topi(·os da falla do 
throno com as respostas. São principalmente 
tres topico" importantes da falla do throno, aos 
t}Uaes a com rnissã 1 l'espunrleu com pont de es
pada, com opposiç:!o direct::t ;_e esta opposição 
da cornmis -ão elo .'l.enado tem para mim ainJ·t 
mui 'i imporLancia, porquo 1'6\'ela ns principias 
da. eommias.~to, qU'' eu supponho principias 
oio partido con.,ervudo,·, c eu não fazia ao par
lido con~en·ador .t injustiça ,J.~ allt·ibuir-lhe 
os prin~ipi1s que a r'sposts da commissão 
imputa como sen•io d·'sse pa1·tido. 

Vejamos, senhores, os tres pontos princi
paes. 

A falla. do thruuo cumeça por uma congra~ 
tul<çi'io pela reunião da assemblDa g<jl'allegis
lativa. Em toda~ essas peças >ie costuma fall:tr 
em nome da nação e uita do ch··fo do Estado. 
O thNno agora intt•oduz a noviJa.de de couo;sra.
Lular~so pesso dmente pela t·cmnião do corpo 
legi~lativo. · 

Quando per~orremo~ as falias do throno, 
achamos <"fUasi sempre a indicação do jllbilo 
U;lcional, esp 'rançoso p"b reunião do corp·1 
l••gisbtivo; mas isLo é n.1d<~., 6 uma observaçã:o 
de pa~sagem sómente para indic:•I' o aperfei
ço:~mento qui'. estamos introluzindo á sorrelfa 
nas rolações do parlamento cow a coróa. 

Mas, ~enhores, o que 1} importa,nte e essEm
cial notar, ó (p1e a coJ·ôa congratula-s~ cer~a 
do concurso das luz 'Se patriotismo do parla
mento, para o d.'Mnvoloimento de nossas in~ 
.;titui~ões. 

Quaes serão essa:; aspirações dn. corôa, ess:.s 
a.spiraçõr>s novM, em um rein·.tdo de mais do 
quarenta anuus ? Quaes serão assas aspira
ções novas qn8 a corô,t agora indic,L como uma 
necessidade a pr·~encher querenrlo o desenvol
vimento das nossas instituições 'I Import td. 
por\•entunt a confissão de qu·' neste reinado as 
insLituições têm par:tclo e não tCm tido 8.0 mr:mos 
o desenvolvimento progressivo que devem te.r 1 

Mu.s então, senhores, que quro-r dizor o silen
cio da commissão supprimindo a pedra preciosa 
desta peça, que é a aspira.ção da corõa, o desen-
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't)O~vimento das instituições 1 Po1• que r.u.ão ~ Além disto, a coróa pnrece- que está rafar-
Tiveram modo, meus senhor.~s; por que r<lZâ:o mista. 
tiveram modo do acompanhar a coróa nas aspi- E', com ofl'eito, um gi"unde passo dado, 
rações, embora novas, pat·a desenvolver noss_a..s porr1ao ató hojo r1uasi todos os partido.;;-quando 
institui':tões 1 -- os havia, porque agora creio que nem isso ha, 

Senhores, ha suppr•~-~~ões que t0m grando -têm-se defendidv du sua ine1•cia. Je promover 
alcance. Na abundancia d:1 pht•nse pOdo, a~ reform:<.s politica~ de que o pa.iz carece alie
vezes, nlío haYt'l' significação i mas na suppres- gando opposição d;c coróa. 
são ha tle cc•rLo. _ Entrjtanto, a corõa hoje ó quem lança nas 

Si a commisslto tive;;siJ :J..pt•ovoitado a phr<~.se primeiras linhas da sua falia ao pal'lamento~ 
da corOa o.ccrescentando~lha ulgum adjocttvo que é eefomüsta, que quer o desenvoltú men to 
que, porvrmtura., indica"se o pensamento da das instiluiç0es. 
com.mis"lilo, sem supprimir inteirfl.mento :t ideia/ Portanto, a respeito dt>ste topico, a com
de desenvolvimento, eu colupreheudt'ria; mas missão devia ser expressa; calando-se, dá. a 
a suppressão não comprehend.o. entender que não quer reforma nenhuma. 

Não querem absolutamente o desenvolvi- Este é o tll'imciro ponto ; pass,~mos ao se-
mento das instlLuições ~ Scnhor0s, agora que ganJo, 
no parlamento tem soado o pens:mHmLo de re- Eu, inJic~ndo e~:~te ponto e confrontando a 
formas tão funJamentaes Uo rC'gimen da'l pro- falla do lhruno com a resposta da_ ('ommissão, o 
vinci~s; agora quc_as provindas estão conhe· qu-' tive em vis la fui m)strat· quC:- essa rea
cendo que fi.l.zem um mau p3.pel nestt~. commu- prda importava uma opposiç!to directa ao _roi~ 
nidad·· Em1. quo existem, porque o contro absoi·ve nisterio passado. 
toda a fol'ça e direcção o as mala intoiiam-Jnte; Depois de fazer est·J confl•ol"l.to, eu me_ha-
agorn. que este pensamento do centralisação verei 1•ntão com o nobre presidente do c_onselhQ_ 
excessivo. que ha, na nossa. administração pn- a respeito da falla •lo throuo. 
blica uppMeco e quo :1 corem vem_a_oparlamr:nlo 
e diz : .:. Senhores, desenvohei as noss::J.S insti
tuiÇões», o que isto quer diZer~ A mon ver 
- que a corôa não tom modo de desenvolver _as 
frantt uezas prodnciaoS. 

Parecerá a alguem que ó um osptl.n talho a 
idéa de franquezas provio.,...iaes i mas a corOa 
vem ao parlll.mento e dlz : c quero desenvolver 
as instituições. » 

E~te pensamento e esta astoiração nova da 
corôa, ao menos a enunciação é nova, o por isso 
ó que eu acho precios:a, porr:tue 6 a coróa que 
vem dizer ao parlamo'ÇltO : < Ó preciso desen
'l'Olt"er », isto ~. as instituições são acanhadas, 
sa:o rostrictas, ó preciso desenvolvimento, o o 
termo desonvolvimento de instituições de um 
pa.iz livre, é sempre prtra torno.I~o nmis livro, e 
a commissâ:o devia interpr:•ml' este pensamento. 
Mas como redige o Lopico ? (Lê): 

< O senado agradece com o maior respeito as 
pahvrns cheias de ben•Jvolencia com que 
aprouyo a Vossa Magcstade Impet>ial manifestar 
o seu regosijo peh r~'uniit'o da al!:sembléa 
geral.» 

Nada. d·J descnvolu 'mento das instituições; 
não o querem. Eu podia, senhores, aprovei
tar osta iniciativa da. corO t para. cntonolol·a. com 
roais largueza-; n<i:o é s:ó cm rel::tção 8. ndminiá
tr'açãodas prodnciR.s: r1ne n coró!'l tah·oz se mani· 
fe!:lbss:e, por.1ue nn. fD.lla do lhrono ha outro 
topir.o esp ·cia1, (1uc s 1 roúH•e ao estado das 
peovincin.s. Estu pensámonto do dusenvol\'i
monto de in.'ltiLuiçõos polit.icas: a respeito rlas 
provincias tom airida um Lopico esp•1ciai, no 
qual a corôa reconhece que as p:-ovincias fica
ram cm l1T'Or>aria «ituaçM finan(:oü·a,o qno tornrt 
inJispeus:wcis a discriminnçfio o diyisão das 
rendas o outra" providencins. Illgo, senhoras, 
quando a corôa nos falia om do;senvolvimcnto 
d.us instituições, não se r-~fcr_c sómento :w des
enyolvimento da•1uo1las in···tituiçõo~ r1ue j0gam 
com a acç[o do centr0 nas provindas ou das 
-provincias par[l. o centro, ou cofito ar1ui. ha 
algum quid. 

O segundo topico é este : 
« ManLeve·ae inalterada a tra.nquilliJade pu

blica, excepto na capital da província do Pa
raná, onde logo restaurJu-ae a ordeffi, medi
ante as providencias tomadas pela autoridade 
e o apoio da m<ioria da população. ,. 

Ora, senhores, o que respondeu a commisstto 
a estu lo pico 1 

Apezar da corôa. fallar no Paraná. e de ter JL 
commissão om seu seio um reproaentante dessa 
província, a commiss!Io não q uiz fali ar no Pa
ranli. 

O senado, diz a commissão « exulta _por 
mn.ntor-se inalterada a tranquilliJ.ade publica..» 

Ora, senhores, esta r0aposb não está no caso 
em que se fez a p8rgunta, e, porbnto, não está 
gr.::tmmatical. O th1•ono diz que a tranquilli
dade está. inalterada., mas que foi perturbada; 
a commisstto fez-se esquerda a respeito da pc,t"
turbação, e não diz nada. ácerca dos meios quo 
furam empregados p•-llo governo para restituir 
a ordom à província do Paraná, onde a. tra.n
quilli -lade foi alterada. 

A f.tlla do throuo diz qu0 a or.lem re':ltaurou
se mediante prmri.Iencias tomadas P"la auto
ridade. 

Porvnntura a commis"ão-não o guero crer- 7 

porvon tura entenrie que :1.. ordem fot restaurada 
na provincia do Paraná pelo emprogo da força 
ou da p •rspe('tivn.da força que foi mandcda par:t 
v.quclh~ provincia ~ -

A ('ommiSsão est :rt\ convencida disto 1 
O nobre' r.~lator da commiss.•.o, dlgno repra

~;entrmt~ Lla !'rovincia do Paraná, que sabe 
eomo og f<wtos alli se pnsfmra.m, ne;~a-se a 
pronnnciar-se a raspei to dos meios empregados' 
parl\ se rcsta'Lolecer a or'dem naqtwlla pro
vincia 1 

Eu, ve)·bi gratia, vi qtie o gov('rno c-mpf'e-gOU -
lll"ios di1•erlos: mandou força, a meu ver sem 
necessidad ·, pOrl1ue o mOvímento d:~ provincia 
do Parn.n:i nunca toye prOfJOrçU •s rtu' nmea.ças
sem a anarchia naquella provinda. 
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Mas o gorot'nJ :l.thim prncedo}tt, tulveL poJas O SR. SiLVEffi.á. DA l\li)T'rA :-Es~ava t·.1do se-
inf,r·uw.ções q11e tovo, e a su · re~pousabJl!- ret~ado, lllas a u.inba p •rta. fui l'8J'Cu.da. 
dado apoia-se tutla ness ~s iut'ormc~r~õe.s; m!ta 0 Sn .. -AFFONSO C.EWJO :-~ io f'-'i ~al. 
eil<ts ÍJl'atn in0xa.CLlS u acha-s · ruu.i~ q11e pro- ~ _ _ 
v·-tda a ine-x.aclidão dw:>15aa infurm .ções que · ? ~R; PuEsw~;N r E ~-Att·~n~ao l ~ara quo 
leva.•am o ~ovorno a lllandar tl'úpu, d' 1,pli com v:·· E~;(. qnor•·l~ traz?r ~st•' negJew p:1ra o. 
grande alarma J.a t!apital e de:3p za publi ·a, dtseuss-to ~! L>:~ lu e_ u 11 tnC1JeaLe. O nubr•J se-

Iluje está r<Jconh~eid J quo u o1·d -111 pnh!ic 1 I nador LJU(:';Jr,~ contiUUB.t' na::~ suas ob:servações, 
na tJr.w ncia to Paraná. poolia fiO toJL' re;ot<~.UJl"- · e nito att nda a <·s es apartes. 
cid·1 in !epPnrla,LtOm<~ntJ rlessA m ·io, e ttUe O Sa. SiLVEIRA DA MoTTA :-Eu f<iÇO tençã:o 
ho:1ve au_,et·1lu,d..:~.Je d13 r•:Cll 'sos, pnr•JUe as dis.o. 
tropas na pruvincia do Par .. ná- não che·~ar;J..m 
a fut.ilat• gente cvmo aqui se prl\ticou 6';u Ja- 9 Sa. A~FoNso .. CELSO:--. Qu.:~.ndo V. Ex.. 
neiro de 18!'30.' _ vetu para a CLdado;a estav:J. tudo ~er •nado. 

En~retanto, ::1. cotó:~. jnlgon ne.•l3ssal'io aO'ora, O Sa. StLYEilU. DA MoTT.-!. :-E"J. vil.l:l muito 
ha falia. do t.ht•ottll,fa.zer m<mçA:o dJ um<.t pr:1q~ na quieto p:tn a m.inha ca:m, e n. minha ru 1 fvi 
perl•trbação oCcaslo:a.ada P"lo 1 Lnçl\rnonto d.J toda cer~ada pvr tt'OlJJo e cavallaria, dando cu
alguns impn-;to-.; julgou necess ~rio, na fall 1 do tilada!:l. 
throuo, f.tzer um tupi<·o impurt·tnta a resp üo o Sn. AFFQN-,o Cll:r.ao:-Não e exacto; foi 
de tran•1uillida.de p'ILlic:t, q•uuHl•l nós Sabemos, mal informado. 
senhores, q•w mllltl) lllais importaute ·lo 1uo o 0 Sa. SILVEIR.\. DA MnTTA.:-Eu vi com e=,t9,s, 
mov!mentJ do Pv.1·auà roi o quo h •uve aqm em 
Janeiro do IR80, 0 cebLro movununto p•)r c:J.usa olht}s, o muita gent(~ tamb'm Yiu. 
do imposto do vinteru, em que o gov,.rno :esen- O ~R. AFFJ:-rso CEL':IO:--fstá enganado, não 
volv._ u Ludo app,1r,Lto de iurça, mandou dar se cer~aram as ruas ; <">S ser1hores o qu.J qu rem. 
de3cargas de fllzilu.ria sobre o povo... ú tu.11ar o . ..;ul com pen~ira .• 

O Sa.. CANSANslo DE SrNIMuU :-Nâ:o ill.andOU O SR. CAKSANslo DE SrNnmu':-E sL cªrCSJl.-
tal; a tropn. fui manter a ordem, não fui aggre- sem~ o governo •:st~va no seu direi to. 
d.iJ:; foi ag,;Tcdidi.\ e não foz senttu o seu derer, 
rep llindo. 

q Sa. s·rLVl!:TRA DJ MoTTA :-Eu não CJ.ULJ\'0 
discutil· aguu o fu.c Lo. , . 

O Sa. CANS~Nslo Dm Sus:uzat'r:- Bem. 
Quarido quizer, ostl)U prompto. 

O Sn. SxL V EIRA. ri.1. Í\.!oTT A. ••• já ao dis..: 
eutiu muito, e ou e.o.tou toeando uoüo ponto 
unicaD,lOIJ,te J!ara. d:.-;.mon'!trar. que O facto _da 
per=url;w.ção a orJem, na cap1tal do lmperw, 
fu.as.a .provocada ou nilo p~b povo, fui muito 
mal~ important._e d,o 9.110 a perLut;1Jação da ordem 
qut:~ se den na provmcia do P<J.ran·i, o., Ol;ltre
tan4), nllQ se dio;~e _na fa.lla do throno uma p:1-
lavra a ee:se rüapetto, Cj,l(and•) t1. P'"t'turUaçfio da. 
oxdew na ca.pital d;Q Imperio tuve por ubjoclo 
tamQeo;~, a cobranç ~do impost<;> que _so toJ,'nou 
odio;w á p.npulaç!lo. 

O Sn.. CANSANs10 Dll Sr:-<n.·.mt'r :-Tornaram-o 
odiü.9o, -

O Sn.. ~[L\.EinA DA MI)TT.\ ~-'L'rn imposto 
que sé tornou odioso á poplll·t<:fío, o . m con
seqnencht. dessa oJtoaidu.de huuve mo:vimento 
pop•tlar. 

O Sn.. AFFONSO CELSO :-Não houvo._ movi
men._to_pr)pllbr, l10uve de-ot·dem pt•omovida por 
a.lgun· tu!'bulent.,_s i a popnlaç:To sá1·ia não 
ton:wu ~~tl'to n.cs~'1 o.conLocimontu. 

0 SR. SILVEIRA DA MoTTA ~-Não ~ei ai a 
porJUh.ç1b séria tomou parte ou n:.1o ne !So:>s 
a.contocimontus. 

O Sa. AFb'ONSo CELSO :-S•.Ü eu. 

O s.a. CANUNsÃo DE S·NrMB,.t :-E· p1•ocieo 
f~er mais jttstiça ao povo do Rio de Janeiro. 

0 Sn. Ab'FON'>t) C.o:~:.o :-V. Ex.. não assis
tiu uoa acont cimc,nt~a. p_orque Pstave lU. ilha; 

:.q_uand_o veiujd. e_stava. .tudõ se_ra.nado. 

O SR. AIIPONso CmLs•J:-Apoiado. 

O SR. SILYE.IRA DA ~f.J'f'l'A.!-E quem está 
cont .. stando 1 Os senhoNS o que qu}rem á 
atT'.ltmlluJ.rRme. (Riso.) 

0 Sa. AFFON~O CELM:~V. Ex. o que qaer Ó 
renovilr queüõ ·s eLernamen_te. 

O SR. SrLvEIR-\. D.!. MorTA:-Não, senhor ; 
não é o -iesejo de :r ·novar quostõe::~ etarna
m ··nt , ma.s ê que vem muito a. pello a minha 
ob5ervaçflo. 

O SR. AFFJNSO C:mLSo:--..A minh::1. tawbem 
veiu. 

O SR. SILVEIRA DA Mo·rTA:-0ra, o is ahi, 
vou f:~zel' nova.uente a -_·statisti~<J. los apar•t,)s, 
por<i.ue, no fim de contas, Od meus discursos re ... 
duzem-se n. dez column·-nt quan lo os apartes 
occupam vinte. 

MHs, S''mhor.'S, a minh!l. ob~e1·vaçãv nfi,) tevo 
por fim r ·momorar e ses fJ.ct JS, q,te incommo
Ja tll ao nobre ae-na.dor. 

0 S:.R.AI1FON~ l CELSO:-Não mo incommo Iam; 
eu lamento-os, tuas t ·nlw et~nsC"ien ·ia -de que o 
govm•no cumpriu o Reu d ve1', e rledaro que, 
•·IU identieas circumsta.nci.is, ter..;~ o mesruo pro
codiJuento. 

ú SR. Sn.v:mm.\. D.i Mo.TTA : - ManJará fuR 
zilar mais gente. 

0 SR. AFFONSO CELSO : - Não m miarei fu ... 
z'tla.r, n •m nunca mandei; mas farei tu lo 
'1_11aot1 fôr necel:!~ario para mantor a orlern 
contra quemquer .'lue a rtueit•a p •rturbar. 

Eu o qtte adm ro é '1ue ceie imposto não 
fi) ;se comb.üido por V. Ex; não fo)i idea minha, 
ma.1 ~u aceltei, e, portanto, sou _o prfuwiro 
r~~ponl!!larel ptlrant<J o paiz• 
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O SR. PrtESrDENTE:- Peco-ao nobre sena- i 
dor q11o não continúe a dar ap:-~rtes; po.-:a a pa
lavra e r~sron•1·'\• 

O ::;n, AFliON~o C.ELSO: -De&l.llpo V. Ex· .... 
não d"réi m 1i'l na•la s não qu-',em itlenti1~a.s dr
cumstancias, t0t'ni o lllfli'lmO pro~0dímento, con
scio de '.fllO cumpro o me t dev•,•r. 

O Sn. S1Lvllliu.. n..t Mül'T.A.:- Continufl.-rá. a 
mandar fu:t.ib.r. 

o Sn. Ali'FONSO C'ELSo : -Seja o g_11~_."V. Ei...
quizer ; ~ontinuai'Oi a "i"ilitnter a oJ•,Ical. 

O Sa. SrLV.EIR.\ o.\. MoTl'A:-Mandarà fuzilar 
paTa manter a ord·~m. 

O SR ... \FF'oNso CELSO: -N~o m!-tndu.rei Í•tJ 
zib.r; i11anterei. a ordem, A~"' jura qua -s fürum as 
consequenci ·ts. 

· O Sn. SlLVEIRA. DJ.. MoTT.I. : - Torno a m•~n 
ponto. 

Toquei ne<>te üdo mui lo a pi'Opo<~ito, rpte
rend•> nolar qu 1 na falta do i.hron(l Me fe.1. mo:Hl·

çlo da. p rll1baçãl da ordem no Paraná, já 
desvanecida, qunnrlo, tonllo h:wi lo p·1rtlll'b;lção 
mai(Jr na capital do liup''rJO, na fulla du throno 
de;sa época n'lto se fez menção. 

Este D' o meu ponto. 
Este foi_ o pt'inripio-estahelecido, o vou tirar 

a~ora n. con equeneia-: e é que n. rospflstn. da 
eommi-:;s.!lo foi uma respo,ta da opprosi~!'!:o ao 
minist,wio p~~sado. 

O terceiro ponto, em •JUe a comrr.issf!o rovela-_ 
oppos1~1to ao minist.orio pfHlfHl.flo, ó o quo diz 
res neito ao elemento servil. 

O mini:-.;!el'iO passado. fiel ao sen compro
misso, tomado quo.n•lo oxhibi11 o sen pro·~ril.\llrPa, 
julgou que de-via., na f'alh do th1·utw, fazer al
guma cousa mais rlo qu -, d4r uma espGrança v! 
iJ:·Jbre essa magna r1unstfto. 

Esse minislerio havia ind;c;1.do, corno um dos 
po'nto,'l do Sf'!u pr lgr(lm•IHt, medidas que favore
CI'Ssem o desenvolvimento da lei de 28 de Se
tembro, no sentido d·J accelerar- o movim11nto 
abolicionistt~ ou emancipador, da eacra'i1dão no 
Impe"io. 

Senhores, a perda do pmgrammn. do minis
terio pa~aado foi esse annuncio, de que rr.cn
nhecirt que a lei de 28 d_• S ·temlJro é insnffi
ciente para crrrr-espnnifet>ás f!.spit>açõ"H ri-• prdz, 
o qun.l n:i:o (J_Uf3r os.1erat> que m'1rt>a. o ullimo 
escrn.vo p~tt>a quo "8 pmr.hme a e-.:.tinc({ão da 
escrwiião; 'lUG r·rn pt·~<ei-o r~g11lar os p:1.ssos 
de,sa ins~il1tiçã0 ele mo lo c1ne .~e af'.cnh'li'íl;o:sl3m 
sem saf'rificio rio gr?Ln les lntl'res;es P'lblir:os, 
de grandes cnndições de e.plirlule o de legali
darle, que estão f'omp··ehonl\id,LS nessa qu 'Stão 
e que dovem ser satist·itas. 

Por isso chamei parola do prngramrn:'L do 
ex-pro~ i lente rio conselho. o n:lo dltYirlo qne 
is~o que nelle ncbr•i de 1nelhor tive::u~e conc-or
rido t:J.lvez para a ~U:l. n1nÜ!B:lo. 

Mas, o que fez a commiss~o, responri •ndoJ á 
indicaç~o de um m.-.io 1"fi'Uhr i.le accelerar a 
aboliçãil ___ da O'\Cr 1viàão 1 - - _ 

ConLinu1lU com o ~cu systema. de sup;ressRo I 
o gOV0rno di'<Se: • A lopbnrlo mr~did •Si.j\lll de 

ter.uinero:atta loealisarlo,as!'iim. como outras qu'3 
a.nxili8m a iniciativa mJividual!de a.ocórdo com 

o pensamento- ãa lei de 28 de Setembt•o do 
187!.> 

Coan re"pond 'U a :amara á indicação e:x
press>t da ~oca! isnçtto 1 
~ A comm:~ ão rejeit•m (•;mplctam-_:-nt'; a i·léa 
du l.Jcali~çãu. · 

Sou, pnrtanto, logi(o, qnando a.ffirmo que 
P.Ua. re~ uln:t r<'spo -la diatuctralm,_ nle em oppo-· 
::::içào ao ministel'iO t•ass do. 

A commissáu rc,:p'1n,-lou do seguinlo modo: 
« O l':ieu,Jdo não esquocaJ•á a gradual e.x.tincç.'lo_ 
du ele.uento servil e não duviJará adopta,• me
di.Ja'l (jUO auxiliew a IniL"i:J.tiVtt iudn•iduul, dG 
accórdo COHl O pensamento J.a lei de ~ de Se .. 
t6111lH'O d~ 1871.» 

Purtan.lo, a com tu· ssão mil nifestotl s••u pé-ns;. 
mento a rc~peito d ~f!s'" magna questâ(J,e I"U ncho 
mui tu util q11 · s~IJ ponsamentu fiq•1 • U u1 expt'fll!l· 
so, Ue1n f'Onhoddo: Bntcnde a cummissãu 'J,UO se 
dev ~ deis.;~r tuJo a iuiciatlva jildivJdual, e que 
8'3. medidas a Pffi;,re...;·M dev•.!Dl r~duzir~Ete ao 
accórdo com o pensamento da lei do 28 de Se
t·Jmbru de 1871. 

Senhores, não é ocea<>itto opporluna de dlS
Ciltll' ElÍ :t cort'\ti e qnnm tem razào •'m tinAret> a 
luc<l.lisação d·t escravidão, oa si é a commissão. 
E .. ta 11uestão vir:i a te-rreno qu mdo ~e tratar do 
projecto prOm tLj,],) pel•) R.dual S-r. presVI:··nle 
do c mselho, em seu prog-1·arnma, annunciando 
que hn. de tr~t!J.r da •1uestão e t~ue adupta a idóa 
da loc<~lia \ção. Não 11 uoro prec1 pitar esSa ·115-
cusslio qll,) h~ de ser iruportantls-;ima, e ta1yez 
rn·,smo eu a tenha de provocar. 

S1 o governo nã') cumprir suil. promessa, de 
apresf'ntar um projecto a r·spflito du elemento 
servil, eu o apresf'l,ntarei, ab.i já o tenho prom
pto ; pot·óm cedo sempre o pas~o ao governo, em 
'lue"lôes dessa ordem em y_ue ello deve ler a 
iniciativa. 

Feita. a mínha quo~·e1h com a com missão i
não a pod ·ndo estender, porquo estou vendo 
que me falt .... rão as forças pa:ru. outros a.s
sumptos Uo maior alcance, lenho de- voltar~me 
agora para o novo ministerio. 

Devo com 'ça.r por uml.\ pergunta: o minis· 
terio actual faz sua a falla do thruuu 1 a po
litica dn min'stel'io actual est:.i- oksenhada na 
fdla do th1·ono do ministerio p '.-.sado, ou o 
minis~erio actual r0jeita a fdh do throno ~ 

V 0 jamos o ,Lilomma. 
:\ .. c.tso o mi1listerio actual alo ·L,L a mesma 

pnliticJ. .quo E'St·i annuuri tia na f lia ,o thro
nn: o~ th ·tua8 prit1cipnes de govern0 Jo rnÍ· 
nistorío pa-·Ra !o lJ,IIO esttõ ita fit.TI:t _ :o tbi.•ono, 
são os do ministel'!tJ adual ou t ·m elle U1eJ.Ua.s 
t[ivorsoa ~ 

Si os tern, si ó a ill':!smn. r usa~ posso, com 
raz:lo, pnrf;"unbr por que houve uma cris0 de 
parto L<lo laltorio~o,_ fiU9 lovo•J. __ i4 on 15 lias~ 
p~1ra se substituir o minislerio qu<l tinl;l.a ã.. 
mea ua polit.ic·t Jes.~e que na'lceu. 

Si o minislnfid actual tem -tbernas dive-rsos, 
nesse ca.~o não adopt::~. a falia Jo throno, e en~ 
tãu é r.aeJhor ;itÓ a lia r esta resposta ao diH~Ul"
SO ·1· co~o::~., ou ence-rrara, porrru · não teinos 
agorn. íalla lo thr•uno parf\ diacàtil', 

A falh do throno !:i uma peça mini..,terial, 
pertence a um mini<Jterio, e desde qui o mi• 
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nistorro-actual dissei' que ella -não ó sua, não 
ha. peç.'t ministerial, não ha falia ·lo thl..-•no em 
discussâ:o. 

Por isto, senhor~s, eu vejo~mc em embaraço 
para poder fazer algumas consideraçõos a re.FJ_
peito das condições novas do miníBterio. Es(à.
mos justamente no doba te mais solemne que os 
parlamentos reconhocem, em que SR defino !1.. 

posiçifo dos governos e do.:1 parlaroOilto_s e em 
q uo se roc·Jnhoce rruacs são os vencedores e Q.S 

vencidos; estamos nesta disçussão, mas nes~ 
enio-ma da falia .. lo lhL·ono, não sabemos mesmo 
si h~ vence !ores e vencidos. _ 

Ha, pois, um grande e~b~raço para quem~ 
quizer o.lhar para as ~o;td~ç?os co~ _qui} esta 
constitmdo o actual ID.lmstorw. _ 

Esta questilo fõisi:nicia·la, ha portcos dias. 
quã.ndo o nobre presidente do conselho foz aqui 
n. espla.naçi'i:o de_ sou progr:::nnroa dP govarno, e 
esta discusa1l:o não ].1Me continuar, porque 
"S. Ex. t...~v,_j neees~i la-Je de aeu lir a fazer as 
mesmas manife~tu.çõos :i camo.ra el0ctiva, que, 
reconheço até, d·'via se1· a primeira em recebo! 
estas .manifestações~ 

O Sa. LA.FAYE'rl'Ê (p1·esidente do conselho): 
-Segui nossus ostylos. 

0 SR. SILVEIRA DA l\ToTTA:-0 que Ó mau, Ó 
bom n!o seguir semp1'n; V. Ex. não é homem 
da tru.diçã:o, ó homem da innovaçito, c portanto 
nilo estuja allogando só _ostylos; deixe isto para 
antros, para os qne s?to homons d::t. tradiçã"o, o 
que V. Ex. nllo o ó ; p~lo menos t!!nlw-o nes
ta conta e por isto lhe quero muito bem. 

O 5u. LAFAYETTE (p1·esidente do conselho): 
- Muüo obrigado. 

O Sa. SrL'i"l!:IB..i DA MoTTA :-Mas no outro 
dia não pôde Continuar a discussão deste _pro
jecto, por']UO S. Ex. auzentou-se. 

Agora, porém, que se trata. de reconhecer as 
clrcumatanchs ~oliticas r1ue podiam occasional' 
a. qu6da do mimsterio o a ascensâ:o do actual, 
ó sem duvida occasii!o opporl11ná para se vnri
ílcar si este facto ae devia dar, e dando-se, ai 
devia. ter a.s consequcnciaa que toyo, de vir 
e governo ás mãos do nobre presidente do 
eonsolbo aelual. 

SenhoL'OS, quando ouvi a noticia de qu8, na 
camara dos deputado~, por l\Ccidcnto, umn. 
mu.ioria tio.ha-se p-~onnnciil.t]o <Jm uma r1u8stão 
cio occasiâ:o, em que o ministro dos nogoclos 
eatrangeiros se ompenhKra p~'Jn. prnl'erencia 
da discussCto das leis o.nmw.s; qu1ndo ouvi a 
noticia de que o ministerio tinlia-~c-JUlgado 
à.errotado na caruara, e p~'rlira a sua d·'missão 
ou-h pedil-a, 'IlOl'IJUC Mt.ea pRssos todos foram 
muito morosos : quando ou \'i esta noticia, 
inferi qu0, si a maioria da camara ti.nha derro
tado_ o ntJbc•e ex·presiden te do conselho o sou 
m1nisterio, orD, em nome doR conservadores e 
de alguns liberaes disr;ident1~H. 

Eu p0rgnnLo: 9.uom ó que d"rro~ou o minis· 
terio 1 Foram os hberacs? Não; elles concoL•
re_ram com urru:t. quota pequonn,, não sei si 14 ou 
15 votos : a derrota do miuistorio passado foi 
dada polua conserv::t·lorcs, o qnnndo o ministol'ici 
ô d ·rrot.ado por uma l'cunião do grupos, será 
di.fficil apanho.t' 11ual f1 o grupo propon lerante a 
q\1-o ao possa atLribuir a NSponaahilidade dare-

pulsa de um governo; mas, no caso presente, 
nffo. 

E' um facto novo, senhores, o ministerio ser 
derrotado por um partido, e ser ch:1ma to o par~ 
tido que não o drJrrotou; uma do duas entendo 
ou : ou o ministerio passado, não se tendo dado 
por derrotll.dO po1· seus adverilarios politicos con
serv .. :{._)res, não se deveria consi.Jerar darotaJo 
pela aggr•"Ssão dess'-1. di.:~sidenciazinha que tant•J 
se lem aprBgoado! e que faz parte da maioria 
Mtual; ou então o governo, a seguir0m-ae as 
pratica-:; parlamentat·es, dovia .lar lagar a serem 
chamados os homens do partido que tinham 
derrotado o governo, 0, si esses não tinham 
maioria, tamb..;m os rlissidentes a não tinham. 

Qtlem ci '-lue derrvtou o minist•_jrio? E', senho
res a situ·tção falsa om que a coróa se collocou 
por coni'!elho de seus ministros, situação falsa 
que já vem de muito ante~, é ,.ua que ox:plicà o 
facto novo, qur:J o paiz pt•esenciou, da andarem 
as pastas cm leilão c não haver lanç:1dor. 

Fot·am, om consequencia dessa situação falsa, 
C'hrt.madas pn.ra formarem governo muitas nota
bilidades Eberaes, mas tod~ls se encolheram, 
-Lodas se negaram. POis, sellbores, qUando ha 
uma situação difficil como esta, os homens po· 
liticos que se apresentam á fL·ante dos partidos 
11ue têm Lantleira, podem negar-se a a-ceitar o 
governo, si a coróa Os chania para prestarem 
um serviço indeclinavel? Entendo que não, 
m:J.s foi o Y.UG vimos. -- -

0 SR. FERKANDJI:S DA CuNHA: -Ninguem 
quiz ser cremado. 

O. SR. SILVEm.\ DA MoTrA:-A. solução que 
a crise tev~:J, fui devida á má. solução que se deu 
ao facto occorrido na Clmara dos deputados. 

Eu não ~ou suspeito, senhorei!, a resp~ito de 
conservadores. estou longe dellos, não milito 
em nenhum 1los regimentos, e as minhaici idúas 
deveriam estar mais longe d--Jles, do quo do.'l 
Srs. liberaes; mas os Srs. 1ibet'a8S estão mais 
atrazados do que os Srs. conservadores, pelo 
menos, sempre que vão para o poder apertam o 
arroxo muito mais, exag.;ram o principio !la. 
autorUade, o não comprehendnm que se posa:\ 
governar sem dictadura. Eu 100:.1 inimigo das 
dicliduras. 

Es~a má soluçFio da erise foi o result<.~.do da 
má solução da votaçffo da camar.l.. A. det•rota 
d.J ministorio na camar<;t leJHpOl'aria parlamcn_
ütrmente não podia ter a solução que l :v e, ou 
então acaso as cousas Linham chegado ao ponto 
do indeeifravel, e a consequoncia era !)UO a ca~ 
mt'IJ'a devia set· dissolvida, ma-; o paiz viu como 
os nossos homens pf')liticos comprohen•lem mrtl a 
sua pnsiç.ão. 

Dada a crise do ministerio. o nobre ex- pre
sident~ do consdho p:•di11 a sua demissão e teve 
ordem de convi.lar o nobre senador p~la Baltia, 
.que jft tinha sído presi!lento do conse1hu, mas 
que se retirou do ministorio logo qu,), foiLL a 
elei\·ão om virtnrlo da nova lei, se abl'iu o par
lamonLJ 

Senhores, j:i nesta casa emitLi :.t-minh[l. opí~ 
nião, com LoLb liberdade com que o f:iço sernpt•e, 
a re;.;p,.,ito d.•ss·1 fado politieo; o nobre s0nador 
prliJ. l{ahia já mo onviu ext ·rnar ju~.zo doB~LJ.~
prohativo da sua recusa. de continuar no mini a~--
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ter·io. Eu entondia j:i 'nessa époc:t I).US S. Ex. 
era o homem mais proprio para continuar a 
goYernar o Estado, visto qut3 a situa~ã.o ora 
obra sua ; elle a gorou, deu-lhe na.scim.s-nto o 
depois l'~jeüou a croatut•a. -

O Sa. FErtNA;.!Dlll'S DA CuNH,\: - Não quiz 
amamental~a. 

O S:a. SxLvEmA DJ.. Mona:- Creio qne me 
serà licito emitt;r ainda e.':lla mosma opinião, 
sem que ella p·weça uma recrimin:-tção. Não o 
é: é uma opinião minha, muito mais impor
tante na occasião actual em que se trata das 
condiçõJs da crise que apr()sentou esto minis
t~rio. Devo remontar-wu ás origens da situa, 
çlo, e nelbs eu vejo o nobre senll.dor pela B thia 
60ll10 a c.a.usa do todos os embaraovos presentes, 
por não tc·r S. Ex. con_tinuado no governo. 

0 SR. FERNANDES DJ. CuNH,\ :-Desmamou 
o filho precocr-mento. 

O Sa. SILVEIRA DA MoiTA:- Esb opinião, 
que já emitti, c:St.J. nos ann·-.ell do p~d:J.mento. 

Mas S. Ex. havia-se retirad J, o1 d:).ndo-so 
agora :;.. crise actual, i.1.intla nã0 ficou ó 'lU ex
plicado o pn1·quo, havendo S. Ex. Ueclarado que 
a situação estava liY,nidada, ain·la o noUr.~ e:x.
preaid,-.nte t1o conselho aconselhou_ a corOa. p::tra 
roand.tr chamar es"c nobre senador 1lu' já s.e 
tinha escu~ado uma v0z, e 0m occast:lo mais 
J?alpitanto, mais urgento, mais necessaria de 
sua continuaç!to. 

Este facto não está. explic.1.do. Diz-se que o 
nobre senador p~'la Bahia ni'io foi cunvida
do para organizar gabin~'te, porquoJ ~alvez a 
corOa e o nobre e:x.-pl.'esirlnnle do conselho es
tivessem convenl·i !os da repugnancin. que S. Ez.. 
continuaria a ter p:or:l. a::;sumir o governo, e 
por is"o não o convidassam para organizar mi
nistet•io. O' que pilreceu foi que o nobre sena
dor p~'Ia Bahia fóra. convid tdo pal.'a aconselhar, 
para. conferenciar. · 

Ord, veja o- senado o rrsuHu.Jo dessa confe
rencia.. O nobre s mador p.-..ln. Rahia, 'luo sup
punha. chamado parn tomar o governo, por ser 
o autor da lei elr~itoral, o autor da camaro.
(lOis clla foi eleita sob sua administração prin
cipll;- o noUr•i senador pela B.1hia, •'S(Ius:.~.n
do~se, ape7.ar de tudas o,las razõe::>, inhibiu, 
pl'ivou oulro~ collegas seus que fora.n chama
dos, o Sr. Dantns, verbi gratia, de sc1•em orga
nizad01·es de miniseerio. 

outro~ membros, que foram chamarlos pari- Or .. 
ganizar ministcrio, ostavam por osse facto em..: 
bc1.raçados de tomar a si essa responsabili
dade. 

Emfim, não quero fazer uma analyse de 
todos que foram chamados pa-ra organizar mi
nisLerio, porque o m-:u fim ó demonstrar que 
a crise produzld::t pela camara dos deputa los 
não teve a sua solução parlamentar, e que a 
causa desta situação tão incommoda para o 
paiz, ti'ío arl'iscada mesmo, foi a rl•cusa dos 
honra los senador,~s membros Jo minis~erio qu11 
f~:z a lú cl0itoral, que são os creadores desta 
situação, e quB, como taes, embora vissem 
Jbnto Je si pr;'cipícioR, t;nham o dever de 
sacrificm·-se atê o ultimo momento para desen
volverem e manterem a situaçJ:o que crearam. 

Senhores, olhando parn. os males da _situação 
actual, eu n.!t·J quero fazer a injustiça de atLri
Uuir toda esta complicação, até p,-;rigos:t, á 
nega~iva dos nobres ex-ministl.'os do gabinete 
(1'10 fez a r<õ~forma eleitoral. Elles viram talvez 
mal os inc.onv•mientes da sua continuação no 
governo; mas, si tive~s --m continuado, as con
di.yõ ·a tJarlallleularos hwiam corrido muito lUais 
regulares; na hon 0m quo desfallec•}SSem,pode~ 
riam, r•1presentando cn.bllmente o seu par~i.lo, 
dizer: é. occusião de dar por liqui Lida a si~ 
tuação. _ 

Mas a prova de que n. situação não estaya 
liquidada., apezar d·.1s rloclaraçõ·~s que fizeram, 
é quo ella coulinuou em liquidaç'io, e agora 
está sob :1 a !minist.l'ação do nobre presilont:.~ 
<lo conselho. S. Ex.. é o administrador de uma 
casa om liqui•lação. (Riso) 

.Mas, senhores,os nobt•es e:x:-ministros,a quem 
m•1 refiro, fizeram mal, nito tinham o direito 
de negar ao paíz em aacrificio as suas pessoas: 
o soldado mol.'re peb patl'ia na sua fileira, e o~ 
huwem do parlRmento comprometto-se até a 
ultillla extremidade peb iUéa que liz tez·. Eu, 
porém, os absolvo. Eu acho que podemos e:x:
plic;~r esses ph.enomenos muito betu, com o au
xilio da Divina Provid1'ncia. 

S0nhores, esta situa~ão ó ré Ue um crime, 
cujos princip:1.es autores ahi estão; {'~se crime 
foi fazel'em a reforma eloitoral com infL·acção 
da con,.tituição. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNIU :-Apoiadissimo. 

O Sa. Su.v:u:rnA DA Th-IoTTA :-Não se infrin
gem procei tos moraes, não se infringem regras 
fundamentMS de politica ... 

0 SR. FERNANDES DA.CUNHA :-Do regimen. 

Como ó, · senhores, "que se indi·;a para orgtt
n;zar ministcrio o nobre senador -pela Bahia, 
que foi ministro d.a jnsti~·a no gabinete vresi
diJo pelo s•m eolle~·a, representante da m~'sma O Sa. SILVEIRA DA. MoTTA ... sem se ter uma 
pl'oYincia? Os motivos que actuaram no an-in:io sancção, e não é no outro mundo, 6 neste ..•• 
de um não deviam actuar no animo do outro~ 

• • O Sa. FERN,\NDEB DA CUNH.·\ :-Apoiarlo, <JUO Não deviam amboo; julgar-se 1mpropno~ para o 
p:.\p~'l de Saturno, para devor~l'em a camara hão de p:agar os peccados. 
que ell('s suppnnham ingo\·ernavel? O Sn. SILVEmA DA MoTTA ... qnr:l ella se 

Penso, s·~nhorcs, que C a unica 0xplicação que encontra. Ess·1 sancção o parti,io liberal a está 
póde ter n. recusa dos roambras dO gabinete, soffrendo, nGsse leilão do pa<~tas. 
autor desta situ~ção c da lei eleitol.'al ; a unica Desd\3 que o nobre aonador pela provincia de 
ex.plicaçn.o, digo, que p'~rl'"'m t•·r é qun niro Aiagôas disse nesta casa que a :eforma e~ei
qutzeram dissolver a c_n.mara. Ma~, julgando tol.'al haYia de so fazer pelos meiOs consLttu
elles que a eamara era ingoyornavel, no que I cionaes, acont•oceu o que ora de esperar: Essa 
acho que lhe faziam injustiça, e qur>, só sendo declara\-ãQ do n~bre -~cnador, enJ;ãp p_restdente 
dissolvida o govel.'no poderia manter-se, os do conselh~- (eüa CO:n;l tpda ~1J.tor1dad~_g~e 
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tinha, e merocia., fui feita nesta casa; elle nlí.1 
pronunciou essas palavr · s no deserto, ellas 
chegaram_ a todo o paiz, ch·\f?'•ram á coróa, e a 
corós., dei:x:aa·Io que o nobre ex-pro~identG .to 
conselho affit·masse á.s camaras que a refor•ma 
eloitovl havia dG se fazer por meios conatltu
cionaes, autor[Zou o nobre ex.-pr~>aidente do 
conselho a inaugurar, co1no doutrina que a re~ 
for1na não porlh ser feita S•3não por n.queii"s 
transmites. 

Entretanto, o nobre e::t-presidente do conse
lho, a quem eu acompanhei s"mpre no intui tu 
de reformar a lel eleitoral por moias constitu
cionM~, achando reslstenci~s para reaHzar o 
seu pen~Jtmento, não o põdo c .nseguir. 

Desta situação croMa pnlo nobrn senad()r poh 
provincia dA Alagõaa, cnlão pre~ident.e do con
selho, veiu a inauguração do prin<!iph da r.J

. forma elei tMnl pelo~ m<>ios consLi.tucionaes. 
M:ts, por ,-\ue_ não f;G_ fez ? 

fl,;uw _a guma resisL·~ncia, h:1.-via opiniõl}s ... 

O Sa. CA.NSANSÃÓ oE SINII\-!DU':- Aqui foi que 
encontrei opposição. 

O Sa. SILVEIRA DA MorrA:- Sim, senhor, 
houve alguma re<Jist•.!nda. 

Apparecerr~m difficul.lades, e (lffi 1ista deil:\s 
foi tj••e o nobre senador se retirou do governo, 
}JOr falta de meios parla til ,ntares, que era a 
dissoluçit1J. 

Eu quero chegar_ ao_crime qu~ tem cond·'m
nado , ata ~it11ação. 

Dado esse pasAo, o que so sognia? Pois fez-.se 
passar um projecto d•· roforma eleitoral na 
camara electiv t com apt.Iauso das luzes de 
tantos homend de talento, que levar.'lm á ultium 
evidoucia que não s•~ podifl. fuz•~t· a reforma 
eleitoral senão com reforma · da. consti
tuição? Apf'lzar de tudo iHso, s·•nhor•Js, ten
tou-se fazer !1. reforma eleitoral por meios 
orlinarios, e qunm foi o autor desta idéa? Foi 
o noUre sen·~Jor pela prodncia da Bahia !!Ue, 
como preflidente do conselht), a rGalizou. 

Si ha gloria ni"sO, é toda sua, eu na:o lb'a 
nogo; mas, si a gloria. é sua, a respons 1lJi li,IaJe 
é sua tamb.•m, o a roaponsabili la hl alcança 
todos oa resultados presf:lnte.~. Veja_ o nobre 
ex-ministro si é õu não utn crime expôr uma 
{'amara ao osca-rneo d·) votu.rern um dia uma lei, 
e em butro Jia votarem o contrario. 

O Sa. FERNANDES DA. CUNHA.: - M..t.teria 
constitucional om (!UI) não é possivel essa eon-
ciliaç!lo. . 

O Sa-. SILVEIRA. o..t MoTTA :-Nã:o ha. o direito 
de exigir- dG riinigos politicos um pr:•ccdi•n<mto 
desses .. Essas a outrl;l.s qae os. senhores chama
ram fihgrana.s, são qun constltuem o erro que 
n.!to podi t dr•ixar do tet· r.ancção, e 11 ue está 
tendu a quo ostamos presencia.n lo. 

Creio queJ~ os autores da l•i eleitoral. pelos 
meios ordinarioã, estãn cOnvencidos do seu pe.-~
cado e por isso não se animam a apresentar-se 
ouLra vez para administr.:~.r os n'1g·oc10" publicas. 
Nem o npbre sen:.t.dor pela Baltia, o Sr. Daut~s, 
homem intrcpido, ou~ado, se animou a is~o, e 
eu acho qué procedeu muito bem; faço-lhe 
jri.stiça, achO que portou-se magnilicãmentu: 

desde qu·' o nobr.~ ex-presid·~n.te do cons .. lho do 
s8u gallinete não aceitou, S. Ex. na:o podia 
aceitar. 

O Sa. D~NT.!.s:- Valha-me isso. 
0 Srt SILVEIRA DA :r-.·loTTA:-E agora-, senho

res, quer0m lançar a responsll.bilidado do erro 
ou crim(l c.ommettido sob.·e a eamara electiva I 
Outra inj11stiça que f~zem; estou pet•sm~·fido 
de •tu~ acamara actual não tem essa difficuldade 
de m mejo quo tom feito desanimar os organi
zadores. 

O que ó preciso ó q,u 1 olles, quando tt•a .. 
t.at•em de org 1nizar mimsterio, não admittarn 
essa pratica. nova de ficat· de fúra as notabili
dad s e fvrmar-se o mini~Let•io ás vezes com 
pessoas a. tê de ,conhecidas do president•J do con
selho. 

Não sei si o nobre pr 'Sidenb do conselho 
conhecia já. Ludor. os minist1•os que est.iu com 
alie. Desde queM or.;anizações se fazem d ·ase 
modo, é nat.ura.l que provoqu ·m justos resenti
mento1 P'!la pr··t ·rição de me ritos, e isto, 
senhores, qnando n•lo apparc-cem no prim-liro 
di '• app1-recem n0 s"gnn•io. 

R Iev~ .. se D. ap"!'edação qu~ faço doutrinal
rn~nte da situação actual e do ministerio. Todos 
fazotuo~ elevw'lo conceito dos attributos do 
nobre prusidente _do conselh•) ; pnràm, S. Ex. 
deve pertuittir me que Ihe übserv~, !.JUS a orga~ 
ni:mção Je sell. ministerio participtt doa incon~ 
veniente:; tt>dos da situaçlo creada pelos seus 
antecessores. 

Pod~ria ser Licito perguntar ao nobre- presi
dente d J t'onselho : S. Ex. q,unndo aceitou o 
eneargo de org,mizar um mimsterio, não t,~ve 
di:•nte dos olhos as m'_~sru~s difficuld·tdes que 
tiveram os pr ·cerlento.1r; o,•gani:t:atloreí:l1 

A1tuillo que foz desfallecer o Sr. Saraiva e o 
Sr. DJ.nta-;, e não fullo já no Sr. José Bonifu.cio 
que d~sra.llec~~u pot doente, aquillo que foz 
Uosfallecer esses outros organiza:iur<•s, não de
teve o uobro presidente do conselho actual7 
Senhores, eu creio qu•3 nessas crises é sempre 
um S''rviço quo se faz acoitar o podAr. Ct•eio 
que S. Ex. fui leva-lo a isto, sem du,•ida pelo 
des~;~jo de salvar e-~ ta ~:~ittiação da sancção a 11ue 
ostá. sujeita; mas parece-m., que S. Ex. não 
consegue desviar p, sancção. O vicio rad:ical 
da situação está muito acima das fo~'ças do no
bre presid ·nto do conselho, e, portanto, a _sua. 
tarefa laboriosa c custo_,a. poderá ser t•eputada 
um serviço, mas não ha'de set· profieu:1. 

Sr. pr-esidente, ou deseja ri t tom.~.r pat·tc 11a 
discus~ão do programma do nobre presidente 
di) conselho, porque sna e:qmsiç!to me parecea 
muito incompleta. Mas comecei e.~ te discurso 
com muito poucas rorça'l, e tenho) de Lel'minal-o 
de~o-fullecido püt'l!Ue não tenho voz. Si acaso 
com nlguma pansa, e algum intervallo, re
cobrar algum::~.s forças, terei occasião, depois de 
ouvir o ministerio, de entrar nesses porm<:l
nores, para o qun agora já não tenho forças; 
De.'3culpe-me o senado. 

O Sr. Correia : -Demorei-me em 
podir a palavra, comquanto d·~va explic"lções ao 
nol_•re f!len •dor por Goyaz, para não impedir que 
o nobre pre~idente do conselho occuvasse a tri .. 
buna._ 

\.. ~-
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· Entendendo S. Ex. deyo: t·et.::t.rdar suares
posta. vou tomar na consideração qno merecem 
os rc;p·1-rns feitos pelo nob -(~ s~mador po1' Goyaz 
ao projecto de resposln. t'i. fali t do Lht•ono. 

TI'es fot·a.m os to picos quo cha.mat•am 9. asp11-
cial attonção do nobre sena ,or. 

O fo parec 1-tJ10 d•1 menor importancia. 
Versa soiJru o primeiro pcriodo da, falia do thl'o
no e a resposta que a eommiosão p-ropõe. 

A corô1 n.ssim se enunciou: 
~ Congratulo-tue pela reunião da assemblêa 

ger!Ll legisla. ti vn., certo d , concur.~o do vossas 
luz·~s o patt·iotismo para o dasonvolvimento de 
nossas instituições, a pr 'gress) da pro::~perida
de nacional.:t> 

Diri .;e a corõa suas c·1ngratulaçõr!s á assem
bléa. geral, m·mifostando a segunt-nça que tem 
de que a rouuiilo da mesma asse.ublóa con~ 
tribuír:i p:1.ra o i!esenvolvimcnto de nossas insti
tuições e para o progresso da pro;;peri Jade tw.
cional. 

Sio pabvra.':l de bo.o.evolcncia p:wa a asaem
blé:t geral. 

o·sn. S!LVEIR.~ D.\.1\fOnA. :-Têm muito al
cance, não é comprimGuto, não. 

O Sn. ColtRE!A :-O:'i motivos dr>tcrminati
vos das congratulações da coróa são em louvor 
4a a':!scmbléa gat•al, o parece11 d commis íto de 
resposta á falia do t1irono quo não cumpri:\ ao 
senado senão manifestar respeito;:amenle o sou 
~gradocimento. 

~ão ha neste tupico o pensamonlo rtue ao 
nobro sonador se afigul'Ou ; ello não torll ne
nhuma r ;foroncia ao programm:1 do governo, 
a q_uo são Oe-;Linados outros p ·riodos. 

Ta.nto a!SS mó, qnc o nobr 1 senador, quor.~n
do dar senliJo especial a css.'ls cxpres•ões, teve 
logo de rcfodr-so ao to pico cm que a fa!la do 
thrvno tt• da da refot·ma Ja aJministra_ção pro
yincial e municip:-d. 
• Na _reg posta a rsse to pico a com missão bu'>COu 
intet·protar fielmente o pens~monto do s~nado. 

Quanto ao prime ro,ontendea desempenlw,r-se 
de sua missão manif 'Staudo o rec nh ·cimento 
do senaçlo p<'l:1 ce1·teza iJU~ lem D cot·õa JCl que a 
assemblóa geral procura cum1·,rir o devet• do 
melhorar quanlo poss-ivel a sorte. d:1. nação. 

Os outros dous t )picos que preoceuparam o 
nobre senador, esses,sim, tem alcance real. 
. O nobro s 'Uador viu na re•poo:ta a esses to
pico'e opposiçtto da c o mm ss!'lo do sena lo ao mi~ 
nisterio r1ue acaba de d ·ixar o poder. 

Si por oppo!ll ção deve enteattr-so a não 
conformi lad·J elo vi.stas, a discot•laacia na 
a_pr:~dação dos facto~, a raspo.;La :t encerra. 
· DoJ dous topicus, o mais impo-rtanLr), pÓl' seu 
alcance g ral, é o qnc se rof'ero ao elem•~nto 
servil. Por is">O com çarei por elle, embora 
me aparte da or tem qun o nobro senador deu 
.:is suas idéa-~. 

O discurs-J du corõa in lica, como p<"nsa
inento do governo, a localisação dJ elemento 
Servil. 

A corumissn:o h81Úlou no s"ntido <.J.Ue devia 
ligar a es-;;:~.s palavras. Aprec:ou-as nos ditTe
rentes modos por quo' porlem ser • ntendidas; e, 
em resultado, julgou não dav~r aconselhar ao 
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senado que manifestas•e preno assen~'mentõ 
à proposta siLyllina ·w governo. 

Embora lhe parn('esse que se pretendia enun~ 
ciar o rensamento, clat·nmente revelado pelo 
actual Sr. prasident~ do conselho, não via mo~ 
Hvu para dAsi .tir do seu propos-ito. · 

O nobre presidente do conselho di.~s 1 que, 
nesta parte, u progr.1mma de seu mi_nÍsterio 
e-ra encer1•ar em ''ada provincia o elemento 
sel'vil que nel!a existe. 

O Sa. SrL-vEIRA DA MoTTA :-Localisar. 
O Sn. CoRnEIA :- Lo::aliur ó menos do que 

provincial is ar. 
Mas, ainda explicadas dest'arte as p:tlavras 

da falia d) throno, u commiasão acredita que o 
senado não Jov..; tolllal' compromiSso algum. 
PL•etewle o nobt•e presidente do conselho _q_ue 
os escravo-; existent ·sem uma provinda fi,iuem, 
por let geral, a ella. ad~td<'tos, de modo que, 
transpm·ta lo':l pai',~ outra, sejam por tal facto 
declar.ulos l vres. · , 

0 Sn. FERNANDES DA. CUNHA :-Com uma 
mudança de domicilio os escravos ficam livros; 
assim e máu. 

O ~R. CoRREIA:- Não quiz a commissão, 
de~ pois de pesar os emb~u·aços d'l. medi la, ex
primir-se em tel'mos qrta tl'Oux•!ssem ao senado 
qual•tner re.~ponsabilidn..de. 

Que sign4,fi<."a a localis1ção dos escravos em 
uma provincut,dc modo que não possam penetrar 
cm outra sem ~orem, por esse fac lo, declRrado_s 
livres? Signiiica,no momento pr•sente,yn" a lei 
ge.-al J.ividu o Estado ,·m 20 circumscripçõ~l'! de 
escravos; e, no futuro. qu·: haveri no Brazil 
tet·ritorio branco, G 1Grritorio negrO ; pois qu-e-, 
pel t ordom natural da< cous<J.s, o elemento ser
vil, assim circu 111SC'.ripto. m~is do pressa se ex
tinguirá em uma provin··ia qun em outra. D<1dO 
o eff8ito le!tal quo se annuncia a este fac Lu ua
tural, bem vista uma par L.~ do nosso sólo, e 
mancha1la a outt·a, hasteada aqui, em nome da 
loi, u. band -ira Úl'!nea, o acolá a preta, será o 
escravo impetuofm,r11entc arrastado <t transpOr o 
espaço que n. banleira negra sombréa, e«pe
rançado, s8não se\{uro. de não torna-r a elle; e, 
po~t.as de larlo consiilorações de outra Ol'dGm, 
qual o resultrrdo pratico da medida 1 O inverso do 
que se pr<"tende. 

O ospaço que se buscava clarear, escur.:;-cer
so-.i pP-ln. emigrllçfio. Clar.-·ado assim o tGr~ 
ritorio visinho, começará a emigr.1ção p.'l.ra 
esLe. Afinal, por meios eriça los J .. lutas e de 
perigos. do astucias e de odios, de perturba
ções e de vingan~as, agitada ~ class·~ agricola, 
di'SVlada a atlenção do pnder publico pura a 
ta-refa impossivr·l de manter linhas divisorias 
a tod1 o in~tant'9 lespedaçrdas, a Iocalisação 
do Cll"m ·nt•J servil terá operado, nrto sei si 
com mais demora, maq se~uramenLe com m·-1is 
abalos, a tJ·ansformaçBo que uma lei br·m pen
sada poderia cons gnir sem que m acendes· 
som paixões devastadoras. s~m que se aprofun
dassem divisões lnstimaveis. 

Escoimada p 'll hi uma p:wtn do tcrritorio 
nacional do f'lemento escrayo, estará fatalmon~ 
te decret-tda. D exLincçã;o. Ser6. esta a m'lis 
acerta la solução? PoJcrà transitar tran.1uil-
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lamente pelo territorio libertado o senhor qua 
se fiznr acompanhar daqueiie rrll'' a mesma 1 ei 
aindu. considera seu escravo T 

A localisação iinpol"ta l\ divia:!o dos brazilPiroa 
nesta importante questão de interesse geral, 
esta.Uelecendo entre elles rivalidJ.de.s etn assum
pto que toda. a naç~ de~··J encarar de fr.ente. 

O Sn. F.mi.\NANDEB DA CUNHA:- Mil vezes 
antes quo isso, a abolição franca e dedarada.~ 
com prazo fixado. (.~.Vtto apoiados.) 

O Sn. CoRREIA:- A localisação faz com que 
os brazileiros encaremos a questão da ele
mentv set·vil, não ~"'fi si mesma, para resolvei-a, 
confurme o patriotismo acon/jelhar, mas cada 
qual sob u influencia de quom Jeix:ou ou ainda. 
carrega um fardo fun ·ato. 

Na minha opinião, já manifestada com a pos
ehol publicidade, a os,~ravhl.ão, como instltui
çllo legal, deve dasappa.recer ao mesmo tempo 
em todo o Imp~rio. · 

O Sn.. JaGUAR.IBm :-Apoiado. 
O Sn.. CoRREIA;- E' esta uma questão na

cional, que deve, como tal, ser por torlos enca
rad<1 com igual interesse. (Apoiados,) 

E' erro fune13lo q,u~rer que em tão melíndt•::>so 
assumpto os braz1leiros F10 desLaquem como 
amigos ou adversarias da escra.vilão, 9.uando 
todos lhe afio contr&r~os em sua conscwncia. 
Um probloma desta gravidad•l dev'l congregar 
o esforço uniforme do toda a naç~; e, para a 
melhol' solução, devem concorrer todo;> os 
cidadãos. 

Qual dos dous sysLt~mas chegará mais de
pressa ao fito 'lue visamos? o do desunir ou o 
de empenhar a todos na solução~ 

Senhoras, o que é a desunilto de províncias 
do mesmo E!:!tado em relação a esta grave e 
mehndros~ questão pf\tenteia-o :to historia. dos 
Est:.l.llos Unidos. 

Que rercmos G::t[lor o Brazil aos mesmos riscos 
e à. desgraç:1 de uma formidavel guerra in":.. 
teatina 1 

Quereremos dividir o Brazil cm uma zona 
livre o em outra escrava, isto não por força. doa 
íactos n .• turaes, quo Lanto poc'f.t)rn contribuir 
par.• a melhol' d•'Clsão, ma~ e~ nome da. lei 
geral que deve ser a mesma parJ. todos os pontos 
do Imperio~ 

Ao que se atLinge ligando o escrayo ao 
solo 1 

Busca-se implantar entru nó'l a instituicll:o 
dos servidores da gleba 1 

O Sa. JAGUARIBE :-eomp:1nheira insep.1ra
vel do feudalismo que o Brazil não póde 
desejar. 

O Sa. CoRREU. :-Com (Sf.a. insütuiça:o a 
sorto tlo escravo não melhora. 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Melhora. 
O Sa. CoRREI.\. :-A loc:1lisa.ç1to nlto faz 

a questão da ernancipaçlo adiantar um passo ; 
com e lia não se reduz de um o numero de e.s
cravos, e a condiçíto delies persiste legalmente 
a. mesma. 

01·a, quando todas ost:ul razões n!o tivessem 
o alcance que em meu tspirito e em minha 
consciencia lhes dou ; quando devessem ser 

t~mada<> apenas como a expressão de uma du
Vlda fundada, não bastaria essa dul'ida para 
que o senado não compromettesse na resposta 
á falia. do throno o seu voto a respPito de 
questão de tal magnitude'? · 

9s nobres ex-ministros bem poderiam ter 
dectado de aconselhará. corôa que a incluísse 
em tão aolemne documento. 

Tinham de apresentar projectos, reser-
vassem para então a enunciação de todo o aau 
pensam{'nto. 

Para que suscitar &ntes de tempo tão com
ple:ta questão, e collocar a commissão, reves
li·lâ da. confiança. do senalo, na necesidade 
imperiosa de eliminar da resposta palavras 
referentes 6. localisac~ do elemento servil ~ 

o Sn. SILVEIRA DA MoTTA!- Não e mais 
possivel acabar com a questão. 

Q Sn. ConnEt.\.:- Não se pretende acabar 
com a questão ; já disse que clla deve ser en
carada de íront.Õl e rusolvtda pela collectividade 
d?s bt·aztleiros, no momento proprio~ em occa-
srão opportuna... -

O Sn. SILVEIRA ua MoTTA:- Qual é~ 
O Sn. CoRREIA:-.•. quand'J um proj0cto 

tiver d·) ser sujeito á. deliberação do poder 
legislativo. 

O Sa, F:mnNANDES DA CuNHA dá um apll.rte. 
O Sa. Conu.:n:r.-1..:- E• preciso considerar a 

hypothesu como ella é. 
O <!Ue se pret,mde é uma lei geral det,Jrmi

nando que cada escr.1vo fiquo~ circumscripto 
dentro da provincia em <"J_tte se ac.ha, e, por
tanto, (é isto conseL! uencia.mevita.vel; de outra 
fõrru·1. não lHtYeria localisação) quto, r1uando o 
escravo de uma provincia penetrar etn outra., 
seja por est'J facto declarado livre. 

Que vant.agem ha em muLilar esta grande 
circumscripçito nacional, em quo infelizmente 
existe a instituição secular da escravidão, e di
vidi!-a em differenteS circumscripções espe
ciaes 1 

1'1..1 que divisão singular nlio seria essa, que 
nem Sl}i como qualificar 1 

0 SR. AFFONSO CELSO: -Noto que a-medida 
póde impedir a divisão quo V, Ex. receia. 

O Sa. ConnmrA :-Não compr<3h<"ndo como a 
transformaçã-o, por força da le1, da instituição 
ger-al da escravidão em uma instituição par
cial Sr:lja mais favoravel à união do imperio 
ou á solução razoavel da questão do elemento 
servil. 

0 SR. AFFONSO CELSO :-Si a mais tempo 
ti \'essemos tom:1do esta mediUa, não presen
ciaríamos os factos que I'Stão oecorrendo. 

O Sa. CoRREIA :-Os factos que estão occor
rendo justificam antr:s a opinião contraria. 

O SR. FERNANDES DA CuNHA:- A cn.usa não 
é f'Btct, está na propria instituição da escra
vidão: ha de. haver sempre rebeldia no espirita 
humano, visto o facto não ser natural. 

O Sa. AFFONSO CELSO :-Não me refiro a 
isso. 
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O Sa •. CoB.Itmi.t.. : - A loca.lisaçã:o do ele
mento servil divide os cidadão:~ em relação á 
solução dcuse grave problema, da mesma fórma 
por 'ln e divide o tel'l'iLo'·io. 

A mo)u ver, a questão do elemento servil devo 
Jer enc:t.rada pnlo poder l'"lgiRlaLivo ..• 

0 Sn.. FBRNANDES DA CUNHA : - Larga
mente. 

O Sa. CoRREIA : •.. largamente, não como 
nmo. questão de circnmscripç-ão territori,tl, 
porém como uma questão que affiige a toda a 
naçll:o. 

Como instituição legal a esct•avidão, torn,, a 
dizei-o, deye desapparncor no mesmo momento 
em todo o Let•ritorio brazilPjro. 

Não p·,sso resignat"-me n. Vê'!" dentro do mou 
paiz 11m b~'rritot'io n.bençoado pela lei, o ouLt•o 
não. 

0 Sn. FERNANDES D.i CuNHA : -A solução 
está na l'}i do 28 do SeLembro de 1871: não p'l
demos sahir della senão para faz,•r cousa peior. 

O Sn.. CoRBEIA :-A nação que toda acej
tou o encargo de indemniz<:~.r o senhor da mãi 
escrava pelo trabalho d:.~. cl'iaçãu dos inge
auos, o viu, salisfdta, decretat• a lei que os
tanc'JU a fontG da esc.ra\•idão, a DllÇão tuda J.eve 

·tambern esforç tL'~~'~e para que chegue o t.uo
mento etn que, com a mosma satis'""açlto, se 
resoh-a de uma voz, em to,Io o lmperio, esta 
angustiosa quo~tiio, cuja soluçll.O pesa sobre a 
geração prcsen te, em Lt~ne.ficio das gerações 
vindouras. 

Não se violento os'>a soluçiío, e, som deses
p(\radora tardança, chogar::i. o di~ r·m que os se
nhores de escravos virtl:o pedir ao poder lGgls
laLivo a ullima medida. 

A [H'Opriedade escra.va diminue de valor, e 
se vai enfraf]uecendo por motivos notoriol'l. 

Não é necassario, o pórle ser desvantajoso, 
que a lei v••nha e~tabelecor uma nova circum
scripç.~o nun<'a <'Ogitada p('.los autora.'! da C"'ons
tituição, creando n.'sta n,~ção, alêm das divisões 
administrativa, ecclesiastica 0 judiciaria, -ou
tra tiio singular e estvnha ..• 

O 8-a. JAauARmE :-Divisão social. 
O Sn. CoRREIA ••• como essa rcclamacia p~la 

localisa.ção Jo elemento servil. 
A ~sr.rL~.vidão é um tr.ist') legado quo a nação 

brazileira recebeu do passach, e com cujos onus 
tem até hoj' carregado. Pois bHn, carregue 
a cru: aló o fim, e não desa.ppflrt>ça aqui pri

.meiro que alli, (como se tolo o Lerritorio, $1UC 
é do Brazil, não merec':!Sf30 os mcsroos solie1tos 
desvelos), a insti.tuiy:Io feriJa ~e morte pela lei 
de 28 de Setembro de 1871. 

Creio haver justificado o ~rojocto Je resposta 
ao topico da falia do throno relativo ao r~lemen
to serril. 

A commiss.!b e~tà persuadida de que o sena lo 
apreciará. o e.:;crupulo cnm qu3 elh re>ervou 
Qara o momento oppül'Luno a d•-:!libaração 
dost<:L. c:tmara cm mate ria de tanta llonder:l.ç>ão. 

Outro lopico que Of'cupou a attt;nçiio .Jo 
nobre senador p~r Goyaz é o que se refere à 
tranquill dade publica. Entendeu o ministerio 
pat:Bado de\·er aconselhar á corôa que, tratando 

da tranquillidade publica, nota~se a p~!rtut'ba
ção qu ~ houve, não na provincia do Paraná, 
çomo disse o nobre senador, mas na capital 
dessa provinch ; e cu podi t di<~pens.1r-me do. 
ju')tificar a commissão por não haver feito 
ref ·reneia. aos fac Los tl.ue se deram nos ultimas 
dias de Março n:lquella capital, àepois da plena. 
justific tção que de tal omissão faz o nobre 
senador por Goyaz. 

Não ó qualquer oc,urr.:mcia offensiva da 
tt•an.-tuillidade publica 'lue deve figur."lt' na 
falta do Lhrono, 

Não G pos'>ivel ao stmalo negar aquiUo que 
elle a:1be que occorren no fim de Março na 
provincia do ParanO.; o que, porém, cnltmde 
ó que os f(l,clus 11ão Liveram o alcJ..nce que o 
ministerio lhes quiz dar. 

Factos como se de:-am na c:1pital da provincia 
do Paraná t.Cm-so dado e repetido cm muitos 
pontos do territot·io nacional, se:n que mere
cessem menção nn. falia do throno. 

O nobre sen:~.dor por Goyaz indicou as oc
curr._·ncias que est<1. côrte presenciou cm Ja
neiro de 18RO, m'l.is graves sem duvida. do que 
a-; que se deram na capital da provincia. do 
Paraná, p--m~m qtu:J não foram reput:·tdas laes 
que Uevess·Jm ser incluidas no diseursD da 
corôa, como grave acontecimento perturbador 
da ordem publica. 

O Sa. J.AGUARIBE :-Acontecimento mais 
grave foi aqu_;lle saque' da cid.de da. Januar~:l. 

O SR. CoRREIA:- Muitos fuctos de gravi
dade maior do que o;; da capital do Para.nt~ 
se têm dado, sem Rerem eleVados ú altura em 
que estes foram collocados. Puis havemos nó&. 
senadores,coueeutir· que fac los que não tem gra-
vidade oxcepciona.l figurem na fa.lla. do throno, 
apresentando a p11prtl1ção da capihl de uma 
província ordeira como pertut·l.Jaoiot•a da lran
quillid 1de do imperio, isto par 1 juat,ificar me
didas exc ·ssiv.ts que o go,•erno entendeu Jerer 
tomar, gravanJo os CJfres pnblicus e sendo 
obrigado a repudiar no dia seguinte a medida 
que na vesper:1 tomrtr.•, a revogJ.r hoju o que 
hontem delib •rár:.t ~ Para justificar o go~· .:rno 
de haver cedido ao primeiro impc·.o~ dev.1mos 
deixar que figure na l'GspJsta ao discurso da 
coróa. uma especie de condemnação a uma po
pulaç.1o qn" não a merece? 

Está. hojo domonstrado q uo as medi la~; toma
das pelo governo forAm inju:;tificaveí~ e pr.Jci
pit'l.das. 

Oa qu.J s1 diz terem sido pre<os em flagrante, 
na occ:;tsião dos acontecimento~. o proprio go
VPrno mandou r'1'1uerer que fossem soltos, en
carregando o ~:~romotor publico d•J 1•edir habcus 
coryus a fa~·or dolles; e os mBmbrvs da eom
mi4são do commercio, homens a quem nã.o se 
pórl.e attdhuir nem de leve o ponsamenlo de 
crime, one1Utraram no tribunal da relação de 
S. Paulo ajustiça com qu~ não se lhes d·Jvia 
fallar. 

Quem é hojn o respons:wel pela perlnrbação 
.]a trJ.nquillidad~ publica na capital da pt'OI'in
cio. do Parana, annuncia.ch na falia do throno ~ 

Nã.o et·a possivel que n. commissão do sanado 
aco.upanha~J3e u mini5terio pãssa lo na condem
n::tção qu' inflingiu à população da caplt tl ..la 
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provincia do Paraná, tanto mrtis qu1nto o sen
timent.o que a moveu foi p<\rtilhado pelo com.~ 
mareio de quasi Loda a provincifl., do c1ual não 
se separaram as out,•as classes J.a socie
dadrJ. 

A resposta qull v. os se to pico do (liscur.'lo da 
corO~ dá a commiss.!to da camara dos_ depu
tados O tão significath•a. como a q·!e deu a 
commiss:lo do senado. Os ter•mos da resposta da 
camara são estes {lê) : 

< A eamara soub~J com prnzei" qne mant.e
ve-sc in.dterada a tr.LIHJ.uillidada puhl ca, seu~ 
tindo quf:l tenha sido, a1nd't que passapet~·a
men'e, p·•rtur·lmda n:1 C'apitál da provincia do 
Paraná, ond ',felizmente, logo a ordem foi res~ 
taurada, mod1ant·~ as providencias tomada~ pela 
autoridade e o apoio da maioria da popu
lação •• 

A rcspnsta da commissão da cama r~ equi
vale à resposta da commissão do senado ; não 
se h.::t. de emprestar a um acontodment' pall
sageiro a in1porlanda 1luo nfio Lom, o note-se 
que a commissrio da camat·u. caprichou em sor 
agradavel ao ultimo ministerio, mas nesse 
ponto não rõde obscurecer a verdade. 

Quundu áqui chagaram as primeiras notidas 
do confliclos na ddade dü Coritiba, li\·o occa
aiã:o de dizm· ao governo : «a qnestão do im
posto é uma questão· d} to,la u. provincia ; mas 
afoul1J-mo a assegurar desde já que os factos 
hão do vir confirmar o juizo q 1e.manifesto de 
que onde não houve .força de linha não houV·.) 
conflicto nenhum. ,. 

Quero com isto significat• que a foi'Ça publica 
fosse a: causa do confiiclu '~Não, aenho:es, que
ro sim lesmento dizer q LW as ordens d·tdas 
entram pot· alguma cous 1 nos b.stimavaiB acon
tocimento.s. 

Pelas c 1rtas o telegrammas que :recebia, cu 
sabia b~m quo n.!I1> se pretendia praLicar qual
quer acto crimino.'3o; e não hu. prova :tlguma 
em contrario. 

Recort'i aos docum'lntos, reli tele~rammas 
enviados ao nobre-ex~pr·osidentrJ do l'onselho, o 
não vi sequer a incr•ep:tç.i'ío de qu~ o commercio 
de Çoritib:;r. tivesse feito doposito do at•tms, es
tivesse arniado, prct··ndes"::e om:rn·ogar a força 
pal'a obter a resolução d:L t{uestão do irupof:lto. 

Entt·ctanlo a autoridade não está. isenta da 
censura. 

Quando o commercio do CoritiLa resolveu não 
efftJcLU:lr venJns de suas mercadorias, o pl'asi
dent•l d:.t. provincia nomfia um delegado especial. 

Eis a certidão : 
« Francisco Antonio dn. Costa, fa t 1belliiio 

vHalicio do publico jud'cial e nol:..ts nesta ci
dade de Co1•itiLa e seu termo, ate. 

« Cer·tifi<'o qu~' revend'J o !ivro d~ juramenlo 
dos (~mpr.-·gado-~ deste L•wmo, nell '• a tis. 4-! até 
v.,consta o t ·rm-~ do L ·or seguinte: Termo de jn
ramcnb.-A• s 28 dias to mcz de Março J,; 1883 
nesta cidade Je Cot·JtiUa, om n sala Jas audicn
eias ando se a.cho.vn. o juiz municipal O r._ Fran
cisco d:l Cunha Machado I3eltrã 1, com migo 
escrivão de seu C<,J.rgo ao diante nomeado, ahi 
pre,..ento Ft•anklin dü RGgo Raugal, o jui1. Jh,J 
deferiu o juramento (lO.'< S1_ntos Ev,mgelhos 

eni-um-Ilvro d~'TI"s ãm que poz suam'!to direita, 
sobt•o os quaes lha encarregou quo bem c fiel .. 
ment 1 !'er·viss • o cargo do 2° supplonte do de~ 
legado de palie' a d-•llte ter•mo, pa1·a o qual foi 
nomel.\do pela pr~'si .cncia, honlem. E. sendo 
por r.lle ae.eito o jur ,manto assim o prom8tteu 
cumprir. Do que~ para con,.tar Iavt'8i este termo 
em qu13 assigna com o juiz. E eu, Francisco 
Antonio da C:Jsta, esct>ivúoo0sCrevi.-M. Bel
t,·ão.-Franklín do Rego Ranj~Jl. »-

Este supplr·nte de delegado, nomeado na 
occasião, C logo apnz exon rado para f"er inves
tido du cargo e juiz municipal supplent ', afim 
du continuar no deseml-Jcnho da missão que 
recebera. Eii a certidão de su:.t posse: 

« Francisco Antonio da Costa, !o talwllião 
vitalicio do J•uLlico judicial o J~otas nesta 
cidad,~ d•.J CuritiUa. e seu tet·mo, etc. Cet·tifico 
que revendo o livro de juramento dos funecio
narios que o prestam 1:erante o juizo de di
reito, nelle a fi. 14 v., c,m,ta o do b!Õr se
guinte: t ·t·mo Je juramento- Aos 11 dias do 
mez de Abril :lo 18~3. nesta ddade de Coritiba, 
em casa do juiz dG di1•eito da comarca, 1o sub~ 
stituto, Dr. FranciSGO Ja Cunha :Machado BelM 
trão, onde eu, escrivl'io do ~:~eu cargo. ao diante 
nomeado fui vindo, ahi pt'eHent·~- Franklin do 
R go H.ung ·1, O juiz lh · d··feriu o jul'a\uento 
dos 8.'lntos Eva.n ;elhos, em um livro deli·!~, om 
que poz sua mão direit:J., obt•o os q_uacs lhe 
encarregou que hem e fi•·lment,: rservisse o cargo 
de 3" suppl,.nte do juiz municíp.1I dest t,·rmo 
emj urisdicã0 espcrial tio :~o districto ruunicipal 
pal'a o q1ml foi norn,•ado em data de hojf:l puracto 
da presidnncia Ja pro•.rinci·< ; e, s"n•!o or clle 
aceito o juramento assim o prometteu cumprir. 
Do qne para constai' fiz cale terUio em que as_
signo co1o o·Dr. juiz. E ou, FranciscoAn tonio da 
Costa, escrivão, o escrevi. - JJI. Beltn!o. -
Fr-anklin do Rego Range&. ,. 

No correr dos acontecimentos, o prosidonte 
suspendeu do exercido o 2~ supplentc quando 
este acto tinha um alcance espedB.l. ~ 

O Sa. VrscoNDE nE PARAN,\.Gul:- MoLivou 
o acto J.a susl-Jensão com r<.Czões phmsiveis. 

O Sa. CoRREIA : - Não mo d"morarei na 
analyse do acto do presid··nto da provinc1a sua
pendLmdo este 2" suppl··nte. 

Mas vejamos as communicações feit;J..s pelo 
preRidcnte da provinc a ao nobt>e ex-pr,,si_dente 
do conselho o1u telcgra.mma publi<•ado no Jvr-nal 
do Commercl_o_ de 23 de ALcil. (LJ): 

« O processo dos individuas presos a 30 de: 
Mu.rço 1·esen tia-se da falt:.t J.e juiz. De ter
minei ante-houkm ~o promoto1' pllLlico (1ne 
requeresse flabeas-corpus a favor dos 1 rcsos, 
sem culpa f,wmad::r. durante 21 diu~. Sus[-JenJi o 
2'--' supplent.P. do juiz municipal pnr não ter-se 
dad·J de suspeito no pmcesso de sndição em q,ue 
está indiciado um cunh_(Jo, e por tl'rcm stdo 
encontrados no arm ,zcm deste os auto:-; do in
qnerito judidnl, relativos nos acontecimentos 
do dia 30 de :r..Iarço, LJUe se achavam na con~ 
clusão do me;mo juiz.» 

Os fuudamontus que o presidente allcgD.. para 
a suspensã? são : 
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i.OJ Não se Lei.' dado de suspeito o suppl >nte 
no pror.osM de sodição cm que está enyolvido 
um cunhado. 

Para julgar as sus'fleiçõe'~ dos juizes h·t um 
processo es~abole ·lJJ o.a lei, no qualltprecia-se 
o facto como eonvérn. 

Não e~be a apreciação ao presidente da t~ro
vincia. 

2.0 Terem sido encontrado~ no armazem do 
cunhado do juiz os anLos Jo in -luerito relativo>~ 
aos acontocimentos do 11ia 30 de Março, que se 
ach wam em conclusão do mos mo juiz. 

O facto do cncoutt•ar nn arm:uem do cunhado 
do }tiz autos que estavam na conclusão dess-e 
juiz n:'Io depõe só por si contra esti'. 

Provou-ao ter elle, para fins criminosos, for
llf'Cid) os autos a quem não devia 1 Isto nem o 
presidente allega. 

Ji vê, pois, o nvbre ex-presidente do conse
lho que não ó pr •ciso muito csfur•ço partt n.qui
Iatal' a<;: r.\zõos: com que foi susponso o 2<> sup
pl,.ntt~ do juiz rnumcipal, rGsultand da sus
p<>nãos entrar om 0xercicio o cidadão Rego 
Rangel, recentemente notnoado, (~ que pouco 
antes ~ervira como delogJ.do de policia. -

Encontro na follm ufficial um documento 
que se refero a esse cidadão. 

O expediente do dia 19 d-3 Fevereiro ultimo, 
publicado no De:;enove rle IJe;tJI;dwo de iOdo 
Março, dá conta do~ to à,cto presidencial (lê) : 

« Ao thesouro provincial.- Tt·ndo sido el:
tincto o logar de conferente da collectoria de 
Antonina, mande V. S. abonw, a titulo de gr~ 
ti.ficaç:!o, desde a data da ux~incç!to até hoje, ao 
cidadão F1•anklin do Rego Rangel, r111~ exercia 
aquelle Jogar, a ímporta.ncia dos vencimen~og 
que porcebia, a qual correrá por conta da 
verba - Colloctori;1..~- do orça.rq,ento vigente, 
visto que esteve cm commissào desse theso.uro 
no Rio Negro. ,. 

Extincto o log;1..I', o presidente mandou con.,. 
tinuai' ainda o pagamento dos v ·ncimen~os. 

O Sn. VIsCONDE DE P.\R.\.NAGUJ.. :-Porque 
o funccionario continuou em scrviç::;~ em uma 
cornmidsão o:xtt·a.or.Jina.ria. 

O Sn. CoaREI.\:-Não é isto; o presidente 
mandou pagar vencimentos a. titulo do gt·atifi
caçito desde a data tb cxtincçã do loga.r o.l8 a 
da portvria, allegando que aquello que o ex.<~l'
cero. este1-•e r·m commissão do thesouro provin~ 
cial no Hiu Negro. 

Não se doclara qual a. commissão, nem exac
ta.m(·tüe o Lerupo r!tlC durnn. 

No teleg1·amma qua ha 1 ouco li, relalivo á 
su<~pens~o rlo 2° supplente do jtliz muni~ip1.l, o 
prcsiclento d;i os moLivus fJOl'<!UO pr'.f)riu p;t.r-a 
juiz municipnl ~õllpplcntc o mesmo ci !adito 
Franklin do Rego Rangel, a qu~m o.lgum tempo 
anl '':! mandára pagar vencimentos que não lhe 
competiam rnn.is (lê): 

<O 3o suppl •nto rlo jtliz municipnl, ultime.~ 
manto nome[l.da, ó Fr.tnklin rlo Rego Rangel; 
tem exercido aqui os cargos de ajudante e di
rector int rjno, p'lr mn.is um nnno, da. colonin. 
do AQsunguy, a.dlllinislr.1dor 1la import mte k~r~ 
rcira rh Graciosa, co11f0rcnto dD.s collectoriM 
de Antonina o Po.rll.nag·uá; tem PL'Gst<•rlo na 

minha a !ministração como cmpl'egndo fiscal 
relevantes a e r viços, merecendo-me inteira con
fiança ». 

Creio, scnh ·res, que procurando a autoridad-e 
super·ior um jniz quo com impn.rcialidad<~ se 
encar~:eg 1SS") da apro{'iação de fu··tos como os 
que se o.c:::.bavam de dat· na capital da provincia, 
nã,) era o mai~ pt·oprio para o desempenho da 
melindrosa iucumbencia um cida ião, cujos 
tilulos de rccommendaç:lo eram servir; o; presta
dos !'ID uma <;olonia R em repartições fisc_aes. 

O Sa. VrscoNDE DE PAnANAG-U..i. :-Po s ha
via de nomear um qu·> não lhe merecesse con
fiança 1 o~ serviços quo pri'RLou, o recomrnen-
da.vum. 

O Sa. CoRREIA :-Não me fiz comprehender. 
Qu8rO di,er que, enlr' as pr-ss'l:t<; qua na ca~ 
pital do Paranà são adh<!sas ao gov(~rno, h::wia 
quem, com m"lhores t•equisitos, porlia pr •star 
os serviços recbmados d(J cidadão R,·go Ran
gel, que figura em uma justifktçi'l:o, nn. qual 
conatituio ~eu procurador o illustrc advo ... 
gado c :aobre d1'p,1tado o Sr. Dr. Generoso Mar-:
qucs do~ Santos. 

L:Jrei o. petiçitodojustifica.nto (~ê). 

c Illm. Sr. Juiz Municip~tl.-Fh·mino B1.p· 
tist:1 do Nascimento preciM, a Lem do s~us ái~ 
rei to~. fazer prova por meio de justificação, pe
ranto V. S., sobre os facto:; constantes dos se
guinte~ itens: 

1. 0 Si a commi~são do commorcio, da qual 
f<1zis. p:ute o supplicantc, compareeeu ou não 
setu armas em todas as reuniões por ella con
vocad<-t.s, para tratar-_ss de um aceordo com o 
governo da provinch; 

2.o Qual o fim para que scmprf' foi convocado 
o commorcio pela mesma commissão; isto é, 
si propunha-se esta a um resultado legal ou 
criminoso; 

3. o Si a com missão, ou qu,_l11 uer de seus 
membros, aconselhou ao povo que compare
casse armado, e quo f'mpregasse a violencia ou 
força material, para obter a slilsr.ensão ou revo
gação do I'Cgula.mento do imposto de 1 1}2 °{0 ; 

4 o Si n. dita commissã'o, ou alguem delle., 
foi'necou bebidas alcoolica" aus nacionacs ou 
est.·ango;_ros que c mcorreram,'nos dia ..o. 28, 29 e 
30 ,roximo" passados, ao so.lão Lindm mn; 

5.v Si us membros da dita comroissão fol'am 
ameaçarlos em sua viria por alguns exaltados, e 
por qne se verificou semelhante amear;a; 

6.<>Si ató o momento 0,m que dissolveu~se a 
commissão, participando , ste fu.du ao governo 
gei"a.l, houve algum dislurl.Jiu ou rixa entre o 
povo e a força enviada 1)ob. autorida·le com
pet"nte; 

7. 0 Si foram ou não convidados prb com
missão alguns d 'puta· los pl'ovinciae3 par·;r fal
larcm ao povo, e acon-·clhat'em paz e moJet'{l.Ção; 
e si a1n~"lla consoi'vou-se no seu posto até o 
momento cm que p1ide manl.er a ordem dent1•o 
do salão onJo reunia-se o commorcio ; 

8. o Si os dop11tados provinciues que se arre
sent.at•arn, a commissào c algnttr; estrangoiros 
por c;;t[l. convidados, não se dirigíraro ao povo, 
pedíndo da tribun:t. o maio:r respeito á. lBi, o 
recommendando urn proee,fimento l•adfi,~o ; 
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9.o Si, quando a tropa app 1r:~ceu, e descar
regou sobre o povo, houve algum aviso ou qual
quer intimação para qu·~ elle se dispr'rsasse ; e 
si na m 'sm• occasilro achava-se prB:sente al
guma autoriàad.J c i vil ; 

iO.o Si o cida.lã:o Franklin Jo Rogo Rangel 
foi norn ·ado dtdeg3.d.o J.e pol\cia âepois du fe
chrtmento <l:~.s portas resolvido pelo commercio ; 
e si elle f;z ou não di v ·ri>as prisõ~s de estran
geiros, <fUG ainda SG ach<.~.lll retidos na ca.dêa ; 

11. 0 Si o mesmo cidadão :?'ranklin foi no
meado Juiz munidpal supp]<'!nle, depois d .s 
a.contec1menLos do dia 30 do proximo pas~ado ; 
e si tem ou não algum int•3resse na Jecisão de 
qualllur:r pro.~esso instam•.1do contr•a os mem-
bros da eommiss[o do comm·:rcio ; · 

12." Si o dito e~-Jelcgado e supplcnte do 
juiz municipal tom occnpar;ão o renda conheci
das, e si mora com o dr. secrotJ.rio do governo. 
E, para que posfl:a faz •r o uso que julgai' con
veniente dtjustificaçn:o requr'ri la, p"'de o "UP
plicante a V. S. que s> di:;ne mandar que, defe
rida esta,sejam inquiridas as testemunhas ::~.baixo 
arroladas, obrigando-se o jus~ificante a fa.zGr 
comparecer as me3ma.a t sto~ruunhus; pedindo) 
outrosim que seJl designado o dia dr• amanhã, 
visto a ul'gencia, ~ por 1':\'3 tt•tün.l' de prova rela
tiva a uma petição de ll.lllJ_·as-cOI:pus j;i. dll'igida 
ao egregio ttO:buual da relação de S. Paulo. 

E. R. M.-Curüyba, 14 do\ Abril de i8B3.
Firmino Baptista do Nascimento. » 

Foram lestemunh:ts pesso liJ dig-nas do fá; 
mas não pedir ,i a atlenção do senado senão 
pai"a o depoim~nto de uma d·:ll:ls, que merecnu 
honrosa qualificação num artigo da folha 
official de 4 do Abril, sobre a questfto do 
imposto (U:): 

.: Procurado pelo c;rcumspacto negocia.nt.-. o 
o Sr. Sizenando do Sá Ribas, S. Ex. o Sr. Dr. 
presidente da provincirt fez-lhe_ senti.r que ne
nhuma Jeliberaç:Io tolmtrla continuaudo o com
~ercio com as porta~ feehadas.,. 

O dopoimanto do dislincto nngociantG o 
Sr. Si:z:enando do Sá Riba-:;, prestado no dia iS 
do mez findo, ó este (lJ): 

< 3 1 ToJstemunha.- O capitão Sizenando de 
Sá H.iba:-:~, du 50 annos de idad,•, casado, natnral 
e lll!Jrador nesta ciJal,_•. negociante. Aos cos
tumes diss~ na la. Test•Juiunha jurada aos 
Santos Evangelhos em nm livro delle~, em qU'' 
poz sua mão diruita,' sobrol os quaes promctteu 
dizer a verdade do que soubesse e perguntado 
lhe fosse. E sendo inquit•ida pelos it~ns da pA
tição que lhe fol'am lido~ o declara los. 

Ao 1. 0 Disse ell ~ testemunha que a com
missito tlo commercio, da qual iazia po.rte o jUs
tificante, não eomp:\I"ocou ar:nnrla nas reun1ões 
por ella convocadas para tratar-se di ur,n 
accór Jo com o governo ; isto sabe porqu.-:
assist!u ás referidas reuniõo~, B estava em con
tacto- com a comm!s:sllo. 

Ao 2. 0 Dis3e olle testemunha qu·:) a com
missrto eleita Pelo (';ommercio desta cidade 
nunca se propnz obter, '10 commorcio o da. re. 
união, rC3Ult.adO" illegal ou c-riminoso. 

Ao S.o Diss~ elle L0J.,;t1tuunha que nem e 
commisalt0, nem algum de seus membros., 

acons0lhou o povo que comparec.~sse armado, a 
nem empr.•gou a violencia ou força material 
para obter a su>- pensão ou l'evogação do regu
lamento do imposto de 1 ij2 °/o, isto sab;J por
que Lambem é negociante, tendo comparecido 
ás reuniões, e nuuc3 viu conselhos a res
peito. 

Ao 4. 0 Disse elie tellltetuunha y_ue nem a 
cotumia':lão, ne.m membro della, forneceu bebidas 
alcoolicas aos nacionaes o estrangeiros guo con
cot•reram, nos dias 28, 29 o 30 do ille'4 pro:timo 
passrdo, o isto s~:~.Ue porqt. e, Pstando sem!lre 
presente, nunca viu se distribuir bebida 
Dlguma. 

Ao 5.o Disse elle testemunha que sabe que 
alguns tnembro:S da commi-sa:o foram ameaçados 
por ::~lguns exaltados, por não qu •rer e<ob. viL• a 
palacio pedir a T'"Vog.~ção do regulamen~o. 

Ao- 6. 0 Disse elle ta~:~temunha que até o 
momento em quq dissoheu-se a com missão e 
qu' p·trticipon ostr~ f<trto ao governo geral, nã0 
houve dlsturbio ou rixa entre o l'ovo e a força 
enviada p"'Ia autot•idade ~ompctente, isto s:1be 
pol' rue estove pt•e~:~ent'l. 

Ao 7.o Disse elle tet~temunh~ t1ue C ver
da le foram eonvidados alguns do;mtado.-o pi"o
vinéia--:s para f:tllat•em av povo, aconselhando 
paz o moderflÇãl), o que fizeram alé o momento 
em que puderam manter a orJom dcntru do 
salão. 

Ao S. o Disse eUe tr~stemunhu. que tambem 
é verdade que os referidos deputadost com
missão, n·_wionaes e estrangeiros por essa con
vidados se dirigira_rn ao. povo, pedindo respeito 
á. lei e pr.)cedimOnto pacifico, sabe tlisto porque 
estava presente. 

Ao 9. 0 Disse ella testemt.nha que, quando 
a tropa appa_receu e de-:cJ.rregou sobre o povo, 
não houve aviso ou intimação alguma pat·a se 
diapersar, o na mesma occasião n~o se achou 
pres ·nte nenhuma auturidade civil. 
. Ao 10. 0 Disse clle te~:~le.w.unha que o ci
dadão Franklin do Rego Rangel foi nomeado 
supplerttc do d I •gado de policia um dia antes 
ou depois do fochamcmto das porhs resolvido 
pelo commercio, e consta-lho t1ue diversas pes
SOlS estrangeit·as aindt sa achan1 i•:;colhidas ó. 
cadea. 

Ao i 1, o Disse ello tostem unha que o mesmo 
cidadão Franklin foi nomcRdo juiz muni
cipal supplente depois dos acontecimen
to!'! d0 dia :-W elo moz pll.'-4f.l:l.rlo, mostrando 
assim tor algum interesso na decisão de qual
quer prMM>!O inst mrado cuntra os membros da 
c.)mmisslb do commercio, já por ter sido dele~ 
gado quatro ou cinco dias e pediu demissão, já 
por tot• ac·~it<J.du o Jogar de supplenle contr"1 a 
espectativa quasi geral da população desta 
cidade. 

Ao 12." Diss~ Glle testemunha quo n:Io 
conh••ce, não sabe e nem tem informação 
de occupn.ção alguma ou rendj, conhecida 
do mesmo suppl•'nte, sabenJo, porem, que 
hoje wora com o Dr. secretario do governo. 
•E nada mais di~se. E tendo comparecido ao 
principio da inquirição o advogado du justifi
caJo , foi·lho dada a palavra parJ. repergunt.ar 
ou contestar u. testemunha. e por cll~ foi dito 
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que ntto repergun~ava, porquantO verbet·;:t. de 
SUS['eita. a. lestomunlm, não só porque, na qua~ 
lidad0 de negociante nesta capital, f0t. parte 
da reunião do cômmorcio, e concorreu para a 
eleição da referida cornmissãO, tundo natural~ 
mente contribuido tambem p tra as despezas 
que a ref'el'ida commii'lsão devia fazot· com os 
serviços de que estliva encarregada; como taro
bem porquo, peh identidaJe dH interesses, 
tomou pa-rte nas deliberações do commorcio, do 
que tudo resulta quo, embora a Lestemunha não 
esteja. envolvidJ. no prores~o om questão, toda
via tem mu.nifosto mtorese na tlecisrto d~ causa, 
e, não obstanto ser p0s.,oa qualitic:tda, é pel1 
lei roconhecid L suspeila de parcialidade.. E 
pela testelllunha J.üo continúa a su,;tenLar o 
seu 1lepoimento, presciriJindo nesta occ:1sião da 
qualido,de Je negociante, tem sempre por cof'!tu
me, em actos como e.;te, nlío se afastar da ver· 
dade. E uada maia di-se e nem lhe fui pergun
tado. E lido o sou dopoimento,por achar confor
me com que deposto tiuh·1, a~:'!ignoucom o juiz 
e procuradores. E eu, Francisco Antonio da 
Costa, escrivão, escrevi.-Dr. Ttajano.-8;
.. enando de Sd Rif;as.- Justiniano de Jiellu 
e Silva.-Generoso Jiarques do,<; Santo!.» 

Vej.1mos agora o que occorreu no inquerito 
ordenado pelo chefe de polida. Parece que 
devia ser elle o interrogante; entretanLo, eis 
o que dizem teatemunhas que nelle depuze-
ram (lê): 

«111m. Sr. Jeronymo Gomos de Modeiros.
Con.fiundo nu sua probidade e indo.pendencia de 
caracter, peçl) n. V .S. que se digno declarar-me, 
ao pé desta, si ó ou não vordll.de que, na audieu
cia de hoj<1, quando V. S. foi :inq_uoríJo como 
testemunha no processo coutr;:J. ruim o outr.Js 
instaurado por crime d') s ·d,ção, o juiz muni
cipal Dr. Bdh•ão não amet~.çou~o ~om as penas 
de perjurio, quando V. S. respondia ás per
guntas 9.uo lha eram Jirigidas, e si lhe d 'U 
algum 1ngnal pelo qual moatraV;J. não ag-radar 
ao rcf,)rido j01z a exposição feila por V. S. 
Digna1'-2e~á. V. S. prestar-me uma mformação 
circumstanciada dos fados alludidos, e que oc
eorr~ram na dita audiencia, autol'izanJo·me a 
fazer o uso que me convier, n. bem dCJ minha 
defesa, de sua resposta..- Sou, et:. Firmino 
Baptista do Nascimento.> 

«111m. Sr. F. B. do Na.scimento.-Sã.tisfa
zendo o pedido de V. S., cabo-mo a honr:1 de 
declarar que ó vord:tde '1ue, na audiencia do 
hoj<:•, qua.ndo fui arguido, como testemunlm, no 
process:) contra V. S. o outros distinctos cida
dão.~ dest t cidade, por crime de sedição, o juiz 
municipal, ~r. D.t•. Bdt.rã.o, ameaçou-mo com 
as penas ri.e pel'jurio, bt'm como, n:.~. occasião em 
q_ue eu estava dopondo, elle d~u-me alguns 
s1gnaes com os pés p()t" debaixo da mesa, pelos 
quaes demonstrou não estar satisrei to com as 
respostas daJas em~referencia ás perguntas que 
me er:1m feiLas pelo advogado dos accusados, 
o Dr. Tertuliano Tei:x.oira do Freitas. Em acto 
suecessivo fui reinquerido eu para declarar 
quem fvi g.ue mo inquériu, no ínquorilo p()licial 
em que fu1 intnrrogado pfllo Dr.Joaquim Ignaci& 
Silveira da Motta, juiz de direito de S. José 

dos Pinhaes, na I'resença do Dr. chefe do po
licio.. O mesmo Dr. juiz wunidpal disse-me 
que não fizesse semelhante declaração -E' o 
que tenho a declarar a V. S., poriendo fazer 
desta minh• rosposh o uso quo lho convior.
CurilyLa, 30 de ALrU de 1883. - Je,·onymo 
Gorne:; de .Medeiros. (Está. reconhecida a 
fi1·ma. )» 

c Illm. Sr. João Manoel d~ Cunha Sobrinho. 
-A bem da verdade e pal'a documento .da com
missão central do commercio desta provincia, 
preciso que V. S. me declare, ao pé desta, por 
quem foi V. S. inquel'ido no processo de inY.ue~ 
rito poLcial, pro ·e1lido na chefia de policia, 
pelo supposto crime de sedição, intentado con
tl"a a mesma commissão, relatando V. S., cir
cu;nstanciadamente, tudo o qu!3 occorreu ares
pmto. De sua resposta p••ço licença para r1zer o 
uso r1ue mo convier.- Do V. S., etc.-FiJ'
mino Baptista do Nascimento.» 

« Illm. Sr.- Tomando na devida corisidera
çã.o o pedido que V. S. me faz, cumprewrul'! rle
clarar, em abono da verda.de, o seguinte : 

No dia. 3i de Março ultimo fui intilllildo 
pE-lo cabo de policia, ignoranU.o o nome, que era 
ordenança do E:Im. Sr. Dr. chefe de policia, 
para comparecer na secretaria de policia, afim· 
de de pôr como tes~emunha, no inquorito poli
cial que se proce.iia, sobro o fucto Ue distur
bios qun sG deram nesta capi~al, na noite ante
cedente (30 de Março); e comparecendo, á.s 9 
horas da manhã, mais ou menos, fizer.:uu~me 
sut..ir ao gabinete Je S. Ex. o Sr. Dr. chefe 
de polici:J., e ahi, fui inqueri . .lo, na presença ao-
mesmo Exm. Sr. chefe, pelo Sr. Dr. Joaquim 
Ignacio Silvoira da Motta Junior, muito digno 
jui,. de direito da comarca. de S. José dos Pi
nhaes; e que, tendo düo a verdade do <1UO sabia, 
relativalllente áquclle ftcto, o mesmo Sr. Dr. 
Motla disse-me que era desnocessario ler o termo 
escripto, porqU'l tinha ouvido ditar por elle o 
que s·~ acha escripto p~lo Sr. João Saturnino de 
Freit·1.s Saldanha, que servla do escrivão, o 
assim, confranJo bastante no earac~er sem1're 
honr:tdo do Sr. Dr. Motta, assignei, com a tranw 
quillidade de minh:o~. consdencia, o referido 
termo, o que anesto e juro si prcci~o rõr. Desta 
minha resposta fará. V. S. o uso que lhe cenvicr. 
-Sou, etc.-Joao Manoel da Cunha Sobri
nho. CuriüUa, 2 de Maio de 1883. (Está reco
nhocid;:~. o. firma.)» 

c !Um. Sr. alferes Irinêo Gollçalves Guim.a
rã"'s.- A bem da verdade e para documento da 
commissão central tlo commercio de~ta proviu .. 
cia, prerdso que V. S. me declare, ao pé d··sta, 
vor qnem foi inqu(lrido no procea"so de inqua .. 
rito policial proce,fido na chefia de polieia, pelo 
supposto crime de se liç o, intentado contra a. 
mesma commisslo, relatando V. S. -circum
stanciadumente tudo o qu' occorreu a respeito. 
De sua resposta peço licença para fazer o uso 
qne convier á mesma commissão.- Sou de 
V. S., etc. F:rmino Baptista do Nascimento.• 

< Illin. Sr.- Sati!:>fazendo o que V. S. pede
me, declaro que fui intimado para comparecer 
na aeeretaria de policia, como testemunha do 
facto oceorrido com a commissão representante 
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ào commorcio, 13 alli fui interrogado pelo Dt•. 1 
jaiz do direito da comat•ca de S. Josõ dos Pi
nhaes,Joatl'·'im Ignacio Sil. v eira da MottaJ unior. 
Desta minha doch'tr tção póUc V. S. fazer o uso 
que entew.Ier,-Dlj V, S., e~c. Em 1 Ue Maio 
d..:: 1883 - lrinêo Gonçalv~s Guima•·ães.
(Esti roconhecidc. a firm.\.) » 

tranquiliidade pnblica, uma excepção em des
fav.Jr daquella ca dtal. 

0:; meadJrus Ja. com missão do commcrcio de 
Coriliba não precisavarn apresentar ern seu 
abono ,.ocum.-~nLo a 'gum ; mas o que 6 certo 
é qao a po 1 ,ulaç~1o escOrçou-so em dar~lhes 
testemunho do apre~·o e conceito em '1ue eram 
tidos. As mais importantes pessoaq d,t cidade 
e C.oritiba assignaram e.;tc documenLo (lê) 

Como se publlcou officb.lmonta o t•elatorio, 
com que o chet1 de pvlicia remetteu o lnquei-ito 
ao jtuz r;tunicip tl1 

Com suppre·s:to do uma p-rrte .re grande im
Portancia.. A publicação, no ponto a l{UO me re
firo, assim foi feiL..t : 

< A puniç.ão doe d0linqu"nt•·s não deve e 
nem pó .e so fazer esperar por parte 1Io podei.' 
competent·~. afim d ~ r1ue não s1rva ,!e c:t•Jmplo, 
para o futuro o seu reprnratlo procc lilllento 
que, st1ndo preju 1icial á paz do Imp·-·rio todo, e 
summnmente pernicioso p<U'Il esta provin··ia, o 
especiaLmente P'll'<L esta capital. on .o é sabi lo 
se acham congrugados muitos elemontos de 
perturbação da ordem pnblica, o que agora 
mais claramente se rovelJ.m pel•J facto de qno 
se tr .b., E' pt"CCÍso r1uo a sociodado seja. Jes
aggrn.va.da pela puni~ão dos c.:riminosos. 

Sejam romottklas ao juiz formador da culpa 
·as armas que foram approhE~ndi.tRs no conflicto, 
e seja esto, por- seu intermndLJ, remctLido ao 
Dr. promotor pnhlico da coma1·ca, dando-:>o 
parte d;~ reme~su ao Dt•. juiz de direito.» 

No do•umonto original, como se võ do qtle 
aqui tenho (tuo,aranrlo), ha antes das palavras
« Sejam rem'"lttidas ao j11iz fol'mador da culpa, 
etc. ..•• » estas out1'us: 

« E considern.n lo a gravida1e do dolict0, c 
que ha periç;o de roscapar.)m os delinquentes 
a uma. just·l p1mição. represento ao Sr. Dt·. jniz 
municipal do tertUIJ S<Jln•e a convenicncia da sua 
prisão prevonti\'<L » 

Não pode n. justiça ~uo srjam considerad·'s 
todos cst •H facto-~, lHr<L Julgar c ·m segurança do 
quo ocrorreu na capital da provincia do Pa
ranâ ? 

E como, por ta•lf'l o(~currcnclaa, lançar na 
falb do throno o no projocto de respo.o::,ta., uma 
condo nação â popnlRção da cn.pital ._h pl'Ovin-
cia do P::~ot•anã 1 · 

O Sn.. VIscormm DE PARANAou.l :- N.ro 6 
condemnaçã:o, é um fLcto grav~que não se r_oQia 
omittir. 

O Sn. ConnErA :-PoJ.ia~so omittir na falia 
do thruno. Este_O 'rue é o ponlo. 

Não ara cao;o do levantar os c1contocimontos 
a tal ~llura, a quo nilo chegaram outros do 
maior gravidadl). 

0 Sn. VISCONDE DE P.A.R.!..NAGU.\ :-São modos 
de apreciar. 

O Sn. CoanErA :-Accrosce quo _as p~b.vras 
da falia do throno são contradictoriaa. 

Si ó certo quo ioumediatn.mento s0 ror~tabe
lcceu a Ol'd •m na capibl do raranã, e que a 
maioria Ut pOpuJa:,;ão a_)~ofoa _a autoridado e 
pugnou r1elos bons principias, ntto ha pOI'·jUe 
fazer, no to..L'lü::o da falia do throno, relativo á 

« Us abaixo a ·signados, rc,.;idcnles nesta 
capital, attestttm e dáo publico te.;tcmunho que 
os Sra. Firmin l Bapt1sta do N::t~cimento1 
commendador Antonio Mar~ins Franco, An
tonio Jus_;, Rod:igues, Josci Hau ·r, Julio Ca
millo B ·lacho, .José Joaquim Teix·•ir,t Ramos 6 
FC'lippe Tood, são cidad3.os pacificos, chefe.'> da 
f.uJJilia, obo,Jirmte-. ú,; lL•is, sendo aqui rcsid(m~ 
tos ha muito:> ann·)s, ondd -ã:J negoci3.ntes 
e proprietarios, gozando d ~ estima e conside
ração geral. -Col'itiúa, 26 de Ab1•il de 1883. 
(Seguem-se 11sassig-na.turo.s.) » 

Butre o:s ~·idaclãos que deram esse teslemunho. 
está um com fundada l'a;dto insu~pllito ao mi
nist rio qn0 deixou o pocler, pois crw o nomeou 
par:1. o CJt'go ,[,!{o vico pr-'sideute da pt"ovincia, 
eargo em ,·ujo exercicio se acha, o Sr. corn
menr:l:.tdot• . .\ ntotd1; .Alves de Araujo, presi lente 
da. a..sembléa pro\'incial. 

O Sa. JuNQUEIRA:-Os que cm Pernambuco 
mostraram os d·'nte;;;: fo ·am logo servidos; para 
o P.ouaná. mandott-s ·um bab.lhão. 

O Sa. AFI•'ON-;o CELso:-Não. diga. is'3o, da 
que pódo arreponcl•_'r~se no futuro. 

O Sa. JuNQUEran.:-Quero a ordem, mas a 
maioria da. população ostav:.t com o governo ; 
t1uem fez o barulho? 

O SR. CoP..RE.IA:-Si nossas occurrenciasdo 
Paran·i tivesse hayido a necessaria. pruden~~is, 
si o nobr' ex-pt·,~,;id ntc do cou -olho não tiveiise 
deixa lo em abandono os acontecimentos que JV~ 
iam dando; si nilo se reservasso pa1'a ap[•arccer 
de armadura n·J momento supremo, as cousas 
não chegariam ao ponto a que che.gat·am. 

O nulJro c~x~presi .ente do conselho foi sor
pronolirlo alt~t noite pelo lolegramma que lhe 
transmittiu o presiJenle d~t provincia. 

0 Src VBCDNDE DE PARANAGUÀ :- 0 presi
dente mereci<l e justiiic,:.u a confiança que ou 
nclle deposilanl... 

O Sn.. CuHREIA :-Não estou disputando a 
confiança que V. Ex: deposila.va no presidnnt1J; 
0sLou analyMnoào os fados com a imparciali
dad•3 (!UO devo ter ne~;te lagar. 

Ke'!sa. questão de imposto" p1·ovinciaes, que 
Lrouxe a quóda do ministul'io J•:tssado, não pOdo 
esLejust ficar-s•~. Qual foi os ·u JlfOL'edimento 1 
Abo.-t =o parlamento, o commercio d~ P0rnam
buco t•ecltmou a suspensão de um antigo im~ 
posto, a suspensão de uma Li em vigor,e o n.obre 
ex-presidente do conselho mandou pelo tele
gt•apho suspr:mdor a execução dessa lei, dei· 
xan.lo a provincia sem os meios de acndir á 
su:l desp8z::t, pelo que não pôrlo se1• mais desas
tt•oso do que ó aclutlmentr:~ o estado financ0iro 
de PernamlJuco. 

O Sn. BARROS BAn.RETO :-Apoia-lo. 
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O Sn. JuNQUEIRA :....;..E da Bahitt. 
O Sn. CoRREU :-Na Bahiu. o mesmo facto 

se dá ; o coromcrcio reclama igualm"nte; o 
nob ·o cx-preside-nt-~ d_o cons •lho a principio 
recusa aLtl}udet• ; o comtn •reio faz reuniões ; 
feehtt as port 1S dos est.abel•cimontos. O presi
dente da provincia resolve qtFl a l•i se ni!o 
cump ·a, e o nobt·o ex-preúd 'nte do conselho 
cons nte que esse acto quo contraria sua 
orJem se execule ; maq de que modo 1 Nunca 
se viu !JIIlitica geographica somolhu.uLe : cnc
cuta-se na capital o act.o do pre:-~ident l da..pro
vincu\., ma:; cobra-se o imposto nas demais es
taçiies fiscaes! E' incooopreh nsivel. 

Verifieou-se 1·or um requerim.,nto dirigido -á 
asqembléa provincial. qui) o itupost 1 suspr;nflo
na capital cobra-se em Ca:-avellas! Isto já não 
é poli ti~ t geogt·a ·hica, 6 p .litic:l. topographica, 
como mo d z aqui lJ.m nobt·o aenadol.". 

No Paraná raciamou-se conLra um imposto 
votado na ulüm.:t lei do orçnrnentJ, impOI!Ito con
trario :l. prosperidade da. prcwincin, desigual e 

.vexatorio. 
O Sn . .A.FFONSO CELSo:-Nllo penROU assim a 

ae::;;amblé·t provincial. 
0 Sn. VISCONDE DE PAR.l.NA.Gul:-ComposLa. 

de 1 beraes c conservadores. 
O Sa. CoRREIA:-A aSF.~<Jmbléa provineial 

póde ter dec.·otado um imposto, o fa.zel-o dentt•o 
de sua coropetencia; mas eu não estou tolhido 
de aprer'ial' o seu acto, dizendo •1ue foi contrr~.rio 
á prosp~rida.de da provincia, desigual o -..exa
torio. 

O Sn. AFFONso CELsú:-Está cm sou di
reito. 

O SR. CORREIA:-Sen1to ,·eja o senario. 
Creou-se o imposto d•3 11/2 °/Q sohre o valor 
das vond s que se fizerem em estab••lecimentos 
commerciaes. 

Este imposto ó contrario á pl'osl_:l<Jridade da 
p.rovincia , porque só o paga uma vez o 
negociante quo vende o obj ·eLo que recob~~u 
de fóra da provincia, ao passo qn<1 paga duas 
vezes a'lu"lle que vende na pMvinCla merca
dorit que nella comprou. 

Seguo so que aquell ·s que pnr'ferern mandar 
vir os generolj de {óra da provincia :ficflm- em 
condiç:lo mais vantajosa do qa11 aqur·lles que 
eomprarem em cas s importador<-~ a dentro d L 

provineia; e, resultado nltimo, não podem 
sub i~tir as casas do importação que alli 
existem. 

Póde'ha.Yer imposto mais cont..L·ario á. prOspe
ridade da provincia do qun o qu" tende a fazer 
desappa.recer os S'3Us grandes estabelecimentos 
de importação 1 

Depois, á pro;>orção que se vende, vai-se 
repetindo o imposto, de sorte que cobra.-se 
imposto do imposto, desigualdade a quo me 
refe1•i. 

Por ultimo, ó vexatorio, porque bast.a saber 
que se trat[l. da vida intima do com·m~rcio. 

O roJguhl.mento que s~ expediu torna pa.l
pa.vel este V<!xame. O art. 6(1, por exemplo, 
diz: 

« No primeiro dia do sua reunião, og mem
bros das comrnis.'lõeg de lançamento a~ignarão 

v. !. 33 

um tormo, lavrado pelo escrivão no livro das 
a•·tas, obrigandO-SI) a gnarQar o mai . ., invio
Tavel se.:r··do sotwe as declarações dos colle
cbdos e mais investigaçõea ã- que proc:eder. » 

E' um imposto que obl'iga a guarJar o mais 
inviobvel segredo, embora se trate de fa.cto de 
ordem publica. 

Traland J dD lançamento do impo::~to, o art. 12 
assim dispõe : 

« Úi boletins deverão contet• as seguintes 
declarações : 

a) Nome do contribuinte, razã1 social o de
nominação, si fót• companhia anonyma. 

b) DunLicilid cornm•"!l'cial, indicução do local 
do csta.bclecimcnt.o-municipio, povoação, ru::t e 
numero (Ta eas1.. 

c) Natureza do esttbelecimanto, declarando 
si em grosso, si em retalho. 

d) Data em qne começou da funccion:1r o 
ostab•·lecim nto. 

c) Nome ou firma social do anlecessor no 
S'!t:l.bel ecimnnto. 

() Data do contrato social e do registro na 
junta commercial e dos estatutos da compa
nhia, com o numero do registro na fórma da 
loi n 3150, de 4 de Novembro de 1882. 

g) Capiti;ll da sociedade. 
h) Numero e qualidade de empregados do 

est:l.bêhcimento. 
i) ValoL' loca ivo do predio. 
J) VaJor Lotal das v~ndas effectuadas, a vista. 

ou a prazo, no eslabelocimento no annJ ante
cedente. » 

O Sn JuNQUEIRA :-Isto nem no tempo de 
Francia no Para~·uay. 

O Sa. AFFOYI"SO CELso : - Isto dá-se em 
toda a pn.rte onde existe imposto sobr~ a 
ronda. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Com eii:Cito! 
O Sa. AFFoNso CELso :-Com efl'eitu, digo 

eu; em to la 1 a1·te on r e existe iruposto sobre 
a r.~nda proce !o-se assim, quando os interes
s:J.dos não querem declarar. 

O Sa. CoRHEIA :-0 noUre senalor por Minas 
Goraes está fallanJo de imposto sobre a renda 
e ou ostou trat:.tn lu de imposto so·.r.~ o valor das 
venda~ que se fizerem em estabelecimentos 
commerciae~. 

Não se ·ie"retou um imposto sobt•e a t•enda do 
cidadão : póde haver negociante que faça ven~ 
da!i cm valor muito consideravcl sem tirar 
lucro, como pócle havei"" out.ro ql•e faça vendas 
de valor mfln.n· o g'-'nhe muito. _ 

Pód·~ o negociante vender 1.000:000$ e não 
lterll.r nem 1:000$; pórle V•'ndcr 500:000$ e 
lucrar 20:000$, 3G:OOO$ ou mais. 

0 Sa. AFFONSO CELSO :-Eu não digo que 
o imposto seja perf•ito; o que digo ó qu~>, si 
tQ:m incvnvenientos, são os que se dão em toda 
parte. 

O Slit. CoRnEIA :-Mas este imp0sto, em si 
mesmo, contraria regras fundamentaes nesta 
mat ·ria. 

Vê-so, pois, que não era roelamaçã:o se_m 
fundamento aquella que fazia. o commercio do 
Paro~ná ; não era. eómente o da capital: erà o 
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de quasi todas as localidades que pedia. sere~ 
eonsiderasae o assumpto. 

O Sn. AF1roNSO CELSO :-Ainda não vi im
poBto 'lue não -ro.sse 't'Gxatorio. 

O S.n.. Co.:ruilt..u. ~ - Ep.tre o imposto não 
vexaturio e o imposto ruinoso,- ha uma grande 
dia~;;~.ncia que .a.o legislador cumpre apreciar. 

E' certo tJUe ningucm paga impOsto sem que 
lhe custo sacrificio, mas a difficuldado ne~ta 
matcn·in. é exactamente medit• toda a exten::~ão 
das providencias, para quo se não fira a prospe~ 
ridade puhHca. E' preciso não m üar- a gallinha 
doa ovos de ouro. 

O SB.. AFFONSO CELso:- EsL:i. claro. 

O Sn. Conu:mu :-Nom seria cousa, nm que 
se mn.nisfostas'jo o talento, o mer.-ciznento e a 
capa~'idnde do estaJlstu., a legislação tributaria, 
si estivess, dl;t ao alcance ile qual(1uor cida-· 
dão do modiocro intelligencia, que o n.caso 
collocas~o em posição eminente. · 

Si os comm-;rciant!'r:> da capital do Paraná 
não deviam por!er d') vista que afhnl as cousas 
podiam chegar até á explosão de p11.h:ões con
demna veis, não pórle ser menor a rnspons[l.bili
dade da o.utoridade, dei:tando de pon lerar com 
madur(•za as conseq_ uenc·i 's d, seus actos, parél. 
evitar om tempo, e sem quebra de nenhum 
principill d0 govorno, as medidas extremas. 

Além do juiz de direito da comarca, a ca
mara municipal intorvciu, p0diu providencias 
para arred~r o conflicto. 

Não so prntonflia a isenção de imposto, mas 
a adopç.ã(! de 0111.1'0 •le accõrdo com a mesma lei 
do orçamento provin~ial nesta parte (le) : 

« Podr:rá o governo, si achu.r conveniente, 
mandar proecd·..,.r a uma cb.ssifica~ão dos esta
bel<.' cimentos commerciat:s, para calcular-se 
por ella. a contl"ibuição do cada um, da modo 
que o producto do imposto nã:o exce•la ao limite 
a..cima fixado, niio pnden -I o a porcentagem, em 
caso algum, ser superior a i 1/2 (//a· ,. 

Esbv:u.a os animas agitados, e o presidr>·nte 
tirava disse motlvo p11.ra nã'J deferir. 

O SR. VIscONDE n:m PAB.ANAGUÁ:-Não queria 
ceder a um' imposiç!to. 

O Sn.. AFFONso C.ELso:-Apoindo, 

O Sn.. Coan:n:u: -Não soi a quo impoeição o 
nobre ex.-pres:dente do conselho ~>e ref0re; o do
cumento ~ue vou ler moatra que a c::1m::tra. mu
nieii?al drrigin-se ao preidento da provlncia, 
solic1tand(); nãll foi ao palacio presidencial fa-
zer imposiç"!ío nonhuma. 

19 Sa. VISCONDE DE P.A..RA.NAGU.Â. .dá um aparte, 
O Sa. Coan:mr.a:-0 nobr.e o.x.-pl'e:oidente do 

conselho reforn-se Já ao uHimu acto, quando 
esse Ultimo acto podia ser prndent,~rnento ar
redad?, s~m a mmima quebra do principio da 
a.utor1da.de, 

Eis aqui o documento passado pela camara 
municipal (lê): 

< Manoel de Souza. Dias N ('grão, secretario 
da camara municipahl& capital do Paraná. 

CC>rtifico a pedido de Firmino Ba_l.Jtista do 
Na~::~c menta 4.ue da acta dá sessão desta carnara, 
de 29 de Março ultimo, entrã outros po11tos com 
relação :i. questão Jo imposto comlllercial de 
1 i/2 °/c, const~:t o seguinte qu<3 foi especial~ 
men~e pedido po1· ('ertidão: Anteli de encer
rada a sessão, teve a camara ~ci,·ncia por 
pessort. encarrega la capocialmen te !! uo, achan
do-se reunid1.1. a commisaiio J.o commercio conl 
o povo no -.:alio l~.:ndc·mann' para protestar 
contra o impo::;to do i ij2 o{C), solicitava a mesma 
commiasão a interven~ão benefica da mesrria 
carítara, afim dO apresentar ao governo da 
provincia as bas·_•a da sua proposta, pm·,1. termi
nar a questão agitada sobre o ássumpto. O 
Sr. Dr. president• declarou que aceitava o con
vite da commissfio, dopoi.'l de c:msnltar os seus 
cotlegas, auspendr:>.u a se..;s:to até que se apre
sentasse perante a camara a commissão com
marcial, e declarou em sessão perma:nent·· esta, 
em vista do'l graves aconteciment a que amea
çam a pn.z pnbh:.'a, no estaJo de agitação em 
que tiJdos os animas se prendrm á quf!st:lo do 
rrJ fet•ido imr·osto. A camara officiuu ao go-· 
verno, pedindo um't audiencia pa1·a· tratar do 
a'u=~umpto d•J quo teve scieneia, nos s':'gaintes 
termos : 

Camara. municipal do Corityba, ev..pital do 
Pat•aná, 29 de Março de 1883. -lllm e Exm. Sr. 
-A camara. municipal, reunida em S•'Ssão ardi .. 
nari:l e deliber.llldO tratar de a~sumpto impor
tant!J P"'rante V. Ex., resolveu suspender os 
seus trabalhos por algum t··mpo, afim de se 
dirigir immcdi:J.t.amente a V. Ex., cspe!'ando 
Y,Ue se dignará receb.Jl-:1. em audienci:;l.. » 

S. Ex. o Sr. Dr. presidente rosponden p~'la. 
seguinte fórma : 

« Provincia do Paraná, 'pnlario d<t presi
dencitl. em 2'J de Março de 1883.-lllm..s~ Sra. 
-Em re"'posta ao officio dessa camara desta 
data, agora entregue (11 hora::~ e 55 minutos 
da manhã) doclat·o ({Ue n. receberei em audiencia 
ás 12 horas r} 30 mmutos da manhã. 

Deus guarde a VV. SS.-. Carlos .Augusto de 
Ca;·valho.-Sr. Dr. pre'lidente e maismnmbros 
da camara municipal da capital.> 

A C'lmara muntcipal, dirigindo-se a palacio, 
entregou a S. Ex., depois de um·1 conferencill, 
as bases que se seguem ofl'orociti'ls p0lo com
merda da provinda., p~tra terminar a qu0stão 
com relação :10 imposto de i i/2 <>{o. 

Bases da proposta otfere~ida pela commis
são do commercio ao governo da província, 
por intermedio do Sr. Dr. presifl .. nta e mais 
membros da. ct~.ruat'a municip:1l e D.r.juiz de di~ 
reito da. capital. 

A commissão central nesta capital, competen
tomente autorizada pelas demaig commisgõos da. 
provincia,declara que aceitando a in~ervenção 
benéfica e patriotica do Sr. Dr . .prcsiJ0nte da 
cam.rt.ra muniei11al e juiz de rlirett.o desta co
marca, concorda em abrir as portas dos estabe
lecimen~os commerciaes 11 esforçar-se pelo res
tabelecimento da ordem e p:1z publica, uma .vez 
.que o E::t.m. Sr. Dr. presidente d t provincia 
mande ... uspender immodiatamente a execução 
do rogulam!'nto de 29 de Janrúro, alé que o 
eons~>lho de estado resolva sobre o objecto da 
respectiva loi ou até que a assembléa provin~ 

.L 

• 
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cial, convocn. 1o. ex~r:wrd.inari:~mente, delibere u. 
respeito, promov0ndo pC>los meios co.natilucio
naes .o equilibrlo outro o orçamGnto da rccuib 
e o da d!.!sp za. E pat'h. dar mais uma l'rova dos 
saus sanLtmaLlLO~ ut•dviros o d·) arnor á _causa. 
publica, a commif.ls5.o comprometto-se sol')ffi
nement.o, em nome do commorcio da provincia, 
a. auxiliu.r o governo na promoção d8 uma 
oulra ruedida financeira,como seja a do imposto 
lançado svbre to tas as cL~ss9S industriaos, S)m 
pe:r.n.e oxclusivé.tmente sobra uma, ~r~~isf.i:r.endo 
pleuament.o ,, nocessiriade do equilíbrio outro a 
receita o dc4p0ô'za do orçamGnto t·ruvincial, não 
devendo (J lan;;amento l',:>spx•tivo ser supRrior õ. 
800$, pa.'·a a prime:ra claf:I>!EI e 20$ para a ul
titu<.~., e guadan 1o~se a proporç.i'i·1 relativ<L das 
class ·s intl!t'moJbriaa. 

Corit.)·ba., 29 de Março de i883.-F.-rm.ino 
B«ptista do Nasciment•.- Antonio J.Jartins 
Franco.-Julio Gam.illo Belaah~·.- Felippe 
Tod.- Rorl,.igues & Filho.-Josd Ilauer.
Josd Joaquim re:xeira Ramos. »-

Em virtude desta propof5t>t, apr'BI'HnLa(la p··Ia 
camara officialmcnL', S. Ex. responliuu P'~lc 
modo seguinte : 

officio do governo, dirigiu~se á CJmmissão cen
tr...tl r.lo Cvlllmercio, nestes termos: 

<A camara municip~ltla capital tmn a honra 
de remetler à L'ODJ.uüasão do CÇI_~mP.rcio da pro
vincia a doliberação, junta por cópia, ttHnada 
p ·lo go~·erno da pt'Ovincia, cm virtlld • das. 
bases apresentada~ pelo ffi()Smo commercio-, 
para resolv·er a que~tJ:o sobre o im/)osto de 
11/2 °/o· Tributa _a camarada capita a con
sideração e eslima devida ao commcrcio a 
qu~m Deus guard•3.-- Corityba, 29 de Março 
de 1883. > 

E' tutlo quanto me C.lbe certificar em virlude 
do perliilo fdto. 

S·Jcretaria da ('amara municipal da Clpital..to 
Paraná, 16 da Abril de 1883. E ou ,Manool de 
Souza Dias Negrão, est.a. conferi o a suU~crcvo. 
Secretaria da camara municipal da ea1•ital do 
Paraná, !8 dfl Abril de 1883.- O seerelario? 
Jl anuel de Souza Dias Neyrtlo. » 

O SR. VrscoNDE DE P.A.ru.N.A.GUA:- Falia-se 
nos gra'ves acontecimentos ~ue ameaçavam a 
ord-;m e a b•anqnil!id~tde pubhcas, Reurn con
fitentem hn.bemus. 

O SR. Coan:mr.A.:-A camaJ'a muni'Ípal pru
dnnte!Uente pt•ovi~lenciou, vendo o.; graves acon~ 
tecimonlo:o que amea.çav.1m a ordem p 1hlica. 

< Pro\'incia Jo Paran:l.- Palacio da pre~i 
denci:.J, 29 de Março de 1883.-Acabo de rece
ber o o:Ucio desta data quo me dirige essa ca~ 
mara cobrindo-as bases da 1woposb\ offeJ•ed•Ja O Sa. VISCONDE DE P.A.ttANAGUÁ : - Nito 
pela C'ornmissão do eommercio o.ogeverno_pro- houve nada, pol'<!Ue o telegl'atntna do governo, 
vincial, por intenm•diõ do.':! SL"s. Dr. pr-Gsidente annuncirtndo as provirlcncias, chogou l:i a L0illllO 

e mais·mcmlJt•os da càmara municipal o Dr. juiz de pôr agua na fenura. 
dG Jireito da capital, par;l. tet·tuinnr, como se O Sa. CoRRErA : -O nobre ~...:x-pre~idente 
exprime essa cam·1ra, a questrro levantada sobre do con'lelho <1uer chamar~ mo par-a um terr··no 
o imposto d·, 11/2 °{0 • Havendo feito sentir a <rue esl·JU cuidadosamente evitando. S. Ex. 
essa camnra na conferench q11e t8vo logar pens.J. <1ue foi, pehs J'rovid,_·ncias que Lomou, 
hoJl nu palacio do governo, a~ 12 hut·u~ e 30 que se paf'ificou a capilal da. provincia do 
minutos, qu · nlio fa:úa maia do que f'Umprir o Paraná. 
meu dev•·r1 tornando conheciul•mlo de qualquor Senhores, nun<'a houve da part-1 da po
petição ou repre.~entaçâ:o quo mo fuss'3 trazida pula~·ão da(1 ur>lla provin~ia nenhum l'ensamento 
sob1•o o regul::unonto de 29 J.e. Janoiro ulti- do desordom ou subl·~vaçã). 
mo, espe li· lo !•ara a arrecadação do imposto Si alguom podasse disto duvidar, ba..;taria, 
c.ommercial, o quo seria a primeira que os pa;ra convencr~r-so 1lo contrario, attendcr• a que 
commerciJ.nto~ dil"igiriaro ao governo pro- n tropa que com grande .s::t.crlfi·~io rio thesouro 
vincial soUro esse regulamento, .., mais (lU" daLI ui so ma-ndou, e que não s · mandou nem 
nâ:o duvi.!ar;iL, como mo f:J.cuHa a lei n. 714 para a Bahia nem pa 'a Pernambuco, •mda se 
de 1 de Dozembr,1 de !882, molifica.r o reguh~ Jer.1o fl1ctos tau lo ou mais grave3, essa tropa 
monto de 2rJ do Janeiro, no s0nLido de se fazflr a.tri1vessou a. p1J a estrada da Graciú ~a; chegou 
a arracadaç:to do lmp .sto comme:rcial por me·.o sem nPnhum embaraço á. capital, o ahi uatla 
de utn:L c!assificaçã.l do' e~tabl;;l} ·cimentos com- encontrou que justifica c, se a sua ida, de tal 
mereia~Js, uma v0z que me fos\0'-l indi('ndo o sol'lo <:J.U01 anl''"' d·.J regressar dentt·o du pou('Oil 
oriterium dessa classifie .ção que pôde ser dias, deu um baile. Si tivcssP) haviJo qualquer 
causa de injuf>tiças -e· d,~sigualdad~~s no pag1.- pensamento criminoso, poderia. a tropa,,lm>tinada 
monto do imposto, si para olla. não concor- pr:-lo nohre ex-prcsirlente !lo conselho a occupar 
rerem el•'l111enlo-..; que dl)vem fi0ar perfeitamonto a provincia ilo Paraná, ter desempcnh;t•!o por 
accenluados e discrimino.dos, declaro ú camara essa fórma a au:.1 commissão? Aind3. a tropa. 
munidp-al desta capital que, d··vid tm.•'nte nl.to tinha ch•lgado á11uella provincia, e já o 
aprel'in.ndo c a!5rad13c·~ndu o seu criterioso pro~ prcddenlo declarava ao nobr3 ex-presidente 
cedimentu, r._· solverei RO!Jt'.' a repr •senlRçil:o da do cons,Jho que elh ntl.u era mais preeisa si~ 
commissão c e~ trai do commercio, logo 9,uo, não p.1.ra exemplo. Si o nobre c:x.-pt•esideute do 
cess·tndo a agitação que s1 nob nesta. càlHLl:l.l, conselho não tlve!:li:le tal açoJamento em pro
poder o goy,)rno deliiJr}rar sem prC'occup:tf'..Se vtdenciar aHa no tll • o r l•nando e:-:!~e movi
com os peri;os quG ameaçam a oràem e a tran~ menta bellico 'lue a capital du itnperio pre..;en
qnillidade publicas, a (tue altude, reconhr!Cen- ciou, no dia seguinte não teria mai'l necessi.
do-os, a commiss§.o central do ccmmercio.-1 dadl3 d0 lar o exempll ~~ua deu, o que não sei si 
Carlos .i.ugusto de Car-'Valho.-A' ca.ma.ra aprov'Üou á cansa publtcL 
municipal da capitfl.l.)o 1 Como repr,sentanto da pt:ovinch. do Par.má, 

A carno.r.:~o, om seguida ao r~·cebimento do cu não podia ver com indifferenç.1 o tra.tamonto 

//'. 
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desigual havido para eom ella; não podia ver 
que n. quest:to de impost<Js provinciaes, impru
dentement l agitada p ,lo nobre ex:~pro ,id_ mte do 
cons •lb.o, fazendo, como lo :ica consaquencia 
do p!"oeadimontó do governo, explns!o naquella 
provincia, atrahia sobre esta medidas de desne
cessa:-io M.g.)r, ao pas<Jo que levara o nobre ex.
prRsiõe·Jte do conselho a suspender solicita
mente leis sobre impostos de identlca D?tureza 
na provincia de Pernambuco, e a tol,.rar 
que o presidente da Bahia susp,...nd;sse, embora 
só na capital, a execução do leis a •melhantes. 
Porquo r>E:ta d ·silrualdade com a provincia do 
Paraná. 1 Que for tm inut +i as providencias, 
os factvs encarregaram-se d_,) patentear a toda 
luz. 

O senado agora jrllgará, si na re'lposta que 
tem de du.r ao topico do discui•so do coróa, re
lativo a tranquillidade publica, não d n·e limi
tar·_se a manif'ostar o seujubih porqne no im
pEH'lO não houve nenhuma perturbação da 
ordem publit~tt, dessJ.s que devem figurar na 
fall1 d1> throno. 

A camara dos depuLados consignou na sua 
resposta, com qu::1nto por fürm 1 dhrera.a., o 
mesmo pens~mento que a commissão de que 
faço part' manifesta, e que espe!'GI merecerá 
o acolhimento do senado. 

Cotuo representante da provinch do Paraná, 
trat:l.d.'l com injustificava! r'gor, com injustiça 
manifesta, eu não po.1in. doix.ar• de trazei' e ta 
questão p·1ra a tri~una; e si já o não fiz, foi 
por ser est1 a occ 1S1!:o oppnrt.nn'\. -

R·-~1 'v c me o sonadr), si alon 2,'uei-me mais do 
que dnsejava. (Jluito bem! Jluito bem !) 

Ficou a discllssão adiada pf'la hor.1. 

Finda a hor:.t, o Sr. presidrmto deu para or~ 
dem do dia 31: 

A me:::mJ.já d~!signada, a. saL~r: 

fa parte (atd ds 2 1/2 horas) 

Discuss~o do projecto de resposta :l falia do 
thl'OUO, 

za pal·te (ás 2 1]2 horas) 

3• Jiscussao da propo~il'llO n. 125, da camara 
dos dep11~aclos, concednndo seis mezes de li
cença a J Jaquim Augnsto da C 1sta Ft~rrcira, 
the~:lOnreir•o da directoria geral dos correios. 

{a. di'lcus~ão do projecto do senado lett·.a-C
cstab~l ·cendo o ordllnado e a gratificação que 
lleYom haver os continuas dos tribunaes do 
commercio, o os officiaos de justiça. 

Ideru diJ pi"Ojecto lotra-E-do sqnado, deter
minando que os oscrivttes de appellações das 
rel:l.ções da Ha.hia, Pcruambuco e Maranhão, 
sirvam como o"!cripLumrios na.s srcrotarbs dos 
me~mos t1~ibunacs e yençam o ordenado que 
têm ns 1~'~ e;cripturarios dos tribunues do com
mcrcio. 

Idem do projeclo tlo s<m~do l0Lt·a-F-creando 
dous lagares de amanuonse, na secretaria da 
relação d L córte. 

L~vantou~se a seasito ás 3 horas ilil. tardo. 

!9• SESSAO 

EM 31 DE MA.IO DE 1883 

Presidencia do Sr. Barüo de Cotegipe 

SUUMAIUO.- Ob~orvaçõe~ d0 Sr. prosi-dento.- PR!X!tru. 
P.i.Wr~ OA onDP:I.! o, L>r.l.- Réi!posla â falia Jo tl.trono. 
- Discut•;os dus Srs. Lafayetto (pru.-id~nl(: lia eons.;ihol, 
Junquuira o \'isennllo do Parauaguá. Appmvação li o prÓ~ 
jocto.- SRGU:o/11\ l'A!lTE: D.\ ORDR~ DO Dl.\.- Licença ao 
thesour?iro da lliroctorJa gorai o.los correios. Votação. 
- Cont1uuoo do~ tr!Uuna!IS .lo cnrumereio o offietaes do 
ju~tiçn, cs,~rivã~s Ue appillla~õe.s de rola~õos, amanuonsos 
na socr(ltar\a da rulação da corto, \'ota~ão, 

A's 11 horas d:J. manhã acharam-se pres,._,ntes 
31 Srs. senado ·es, a saber : Barão de Cotegipe, 
Cruz Machado, Barâo de Maman{uape, Go.loy, 
Luiz Felippe, l'hiehorro, Martinho c~mpos, 
Jo.;é Bonifacio, Barros Barreto, Junqueira, 
Visconde de Abaeté, t=lilveira da Mott.L, João 
Alft·edo, Correia, Visconde de Paran!.1.3'Uá, Vis~ 
conde de Bom Reliro, Luiz Carlos, Teixoirs 
Junior, d-1 L 1mare, Visconde de Muritiba, 
Paula Pessoa. Affonso Celso, Lafayette, Cas~ 
tro Carreira, Barão de Mamm·é, Dant::~.s, Vis
conde •te Jagual'y, Antão, Paes de Mendonça, 
Diniz e Cunha e Figueir·~do. 

Dr!ixarum de compar0cer, com causa par~ 
Licipaoia, os Srs. Uchóa Cavalcanti, Nunes 
Gonçalve~, Octaviano, SilvPira Lol.lo, Silveira 
Martins. Henrique d' A vila, Visconde de Nithe
rohy c Visconde de Pelotas. 

Deixou d : comparef'er, sem cu usa partici .. 
paria, o Sr. Ba1·ão de Souza Queil'oz. 

O Su. PREsiDENTE abriu a sessão. 
Le·1~se a acta d11. sessão antecuden~e. e, não 

havenJo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. 

Compar•weram, d •pois d0 abert[\ a s~ssão, os 
Srs. Fausto de At?uiar, Leão Velloso, Conde 
d~ Baepentiy, Christiano Ottoni, Ribeiro da 
Luz, Diogo Velho, B<~ol'ào Ja Laguna, Franco de 
Sá, Jaguaribe, Soares B!'.s.ndão, Carrão, Vieira 
da. Silva, Ba.rãJ doM troün, Viriato de Medoirost 
Sal'aiv.l, Sinimbú., Meira de VasconceUos e 
Fern IUdes da Cunha.. 

O Sn_, fo SECRETARIO declarou que não havia 
expediente. 

O Sa. 2° SECRETARIO declarou qlle não havia 
paJ•eceres. 

Ü SR. PRESIDENTE : - Na acta têm sido 
mencionados, como faltando sem causa par~ 
ticipado, varios Srs. se-nadores, qtta tém 
roclamada conLra essa d.--.clamção. O re
gimerrlo par•"'C•~ antorizar e;;ta redamaça:o, 
por'1nl) no art. 20 diz qtlO, t·~ndo impedim~nto 
legitimo, os 'Dador quo faltar por mais de tres 
dias darJ. part·1 ao fo secretario. Por cons!3-
g dntr>, mandare-i mencionar na acta como 
faltando co.u causa os que faltat•em por tres: 
dias, ma·' d"ahi em diante não figurarão dosttJ 
modo na acta os quo não participarem ao senado 

1 seu impedimento. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

FALLA DO THRONO 

Prosaguiu a discussão do paref'er contendo 
o proj ·c to Je r_esposta á falia do thronu. 

O Sr. Lafuyc-tte(presidente do conM 
selhu) começa dizmdo que o di;;:curso com_o 
qual o h•Jut'ado senador pela provineia de Goyaz 
iniciou hontcm o delm.to Jo voto de gt·aças, per
tence ao g •ne ·o dos quo os antigos chamavam 
satyt·a; composição em que se reuniam _o mes
clavam assumptos diversos e varia.Jos, Lratados 
com certa agudeza. 

Faz ~ndo do seu discurso uma s:1tyra, no sen
tido dos antigos e n[o dos modet·nos, o nobre 
senador pela provincia de Goyuz travou nãlle 
diversos as'>umplos o em turno dvs qua-,s en
volV•lU o ministericf passado, a commisr:t?ro de 
redacção, os hont>ados os~adistas que foram 
chawados para organizar o ministerio e o actual 
gab-nete. 

Obrigado pela eonsid<:'r;1.ção que d·~vG ao nobre 
senador, pela natureza do Bllas c!lnsuras, to
mará de seu discur;;o os pontos que directa
meato enten(lem com o minis"erio e os que, 
entenlenrlo particnlarmente com outros, to
davia dizem ta.mbem respeito ao g:tbinete. 

Diz que o ho11rado senador começou o seu 
discurso, M'enturando a n.ffirmativa do que o 
proj~eto, em resposta :i f:.tlla. do thronr). se acha 
com ella. 0m opp'Hiç.ll:o e ern vivo antagonismo; 
e tratando d11 tlemon.;;trar esta affirmativa, S. Ex:. 
sujeitou os tres período~ da re~post.a aos :rro
cessos do minuciosa analyBe. 

Vai acompanhar o nobro senador na analyse 
que fez destes lteY to pico 1, e espera chegar a 
conclusão divors:o da que tirou S. Ex. 

O honrado senador começou, comparando o 
prim,.,iro P''riodo da falia do tlu·ouo com o 
peri'ldo rcltti,•o do projecto em resposta. O 
primeirn pcrriodo Oiz : 

• Con-.:·ru~ulo-me com a reunilto da assemblóa 
ger'll legislativa, certo do COI I CUrso de vossas 
luzes e p:üriotismo para. o de envolvimento de 
nossas instüuiçõe" o progresso d 1 prosperiJade 
nacional.» 

O perioflo rolu.Liyo d·l resposta é o segu.inte: 

<O senodo agradece com o maior respeito as 
palavras, cheias do honovoloncia .... » 

en~·olver as in.;;tituições politicas~ E' npel'
feio;o:ll-as com a pratica, é fu.zer com que, pelo 
seu jogo, pelo seu uso, entrem om activid 1de os 
elementos, as forças que se acham eonüdas 
nestas institui~·ões. O de'~envolviment<J dM iu
stituiçõ~'B politicas é obra leu ta, e obra progre~
siva e indefinida. 

Diz q•1e os nobres s"nadores conh"cem _a ln-_ 
glaterr::L, as suai!! in!<tituições, sabem o 11ue é o 
systema repr ·s .... ntativo inglez, sabem que é 
apRnas o desenvolvim•nto dos ele.uentos c Uas~ 
forças conl.iJas na M 1gna Ca1·t 1. Sem duvid:~ que 
ahi estavam os fundamentos e os elementos do 
syste1ua repre.'lentativo, mas elle carecia do 
mo\'im')nto do t 'ffi[IO, para chagar a seu fim, ao 
seu aperfeiçoamento. E' depois de~-<ta marcha 
pi'ogres~iva, durante mf1smo seculos, que as 
in~tituiçõe~ ~oliticas alt-in~em a su~ capa irlado 
on por outra, pelo seu ela~terío se de -envol
vem, se harmonizam com a marcha da civili
s·-Jçito e as necessidades do paiz. 

Pois bem, as no,sas instituições porticas 
regem o p:dz~ ha pouco mais do meio soculo, 
não p'lderam, pois, ainila ter chegado ao seu 
desenvolvimento; o desenvolvimento, \'Ít•á, pois', 
com o tewpn, com a pratica regular do sys
tema; portanto, a aspiração da coróa é per
feitunentc legitima, exprime uma iJéa ·1ue é 
da indole do syst~ma: mas. entro o p1•.riodo da. 
f1lb. do throno a que acaba de alludir e o pe
riodo correspondente da resposta â mesma falia, 
nem somb·a do antagonismo ha. 

O pen~amento c 1pital é rtue a corôa congra-
tula-He com a reunião do parl<~mento. No pe
riodo da respoqta á. f,llla do throno, o senado 
agradece as pal vras de benevolencia. com que 
aprouve á coróa manifes~ar seu regosijo pela 
t>cunião da assemblé t geral. 

Diz fJ.Ue a rcspostu à falia do tht•ono não 
pôrlo rt>produzi-1' toda<J as idéas, todos os con
ceito~ da mesma falia ; tomam .,.e os pensa
mentos, as idôas cnpilaPs, e v. e'-'tes é que dá a 
devida resrosta; não hà, portmto, o mínimo 
antagonismo entt'(l o plldodo do resp:_~skt á falia 
do throno c a propria falia. 

n segundo periorlo do quill se occnpon o hon~ 
rado seu:;~.dor por Goyaz, é o que diz re~p •ito à 
tranquillidade pnhli~a. Diz a cot·ôa na faliu 
do throno (lendo): .(11/anteoe-se imtltera·vel a 
tranquillidade p!rblica.» 

A resposta do senado diz (lendo) : • O senado 
exulta por manter-tu~ -a tranquillidade pu
blica., .lo O nobrl3 scnad 1r acc~·ntu-1u de maaeira par

ticul1r estas palavras-cert(} do enncurso de Entende que não ha contradição entro esses 
vossas luzes e patriotismo p 1I'a desenvolvi- dons periodos. A fa.Ua do th1•ono consigna dous 
mento de noss'1s instituiçõe;;;-o viu no s lencio facLos, o primeiro-tranquillidade puhlica de 

, do p1·ojocLo (lffi resposta, a r's \Cito do pensa- que o Imporio goza; o segundo facto allude aos 
menta contido ne,tas palavra"~, uma especic de acontecimentos do Parunà. A resposta limita
opp siçâo 0 de antag.-,niamo. so a con.g-rf!tub.r-~e prJlo facto d" inalterabiliR 

Commenta.ndo e~bs pal<tvras, o no'lre sGnador dado da tran'lnillidade pnbl1ca Ull Irnpm•io. 
perQ"untou: que aspir:1çõcs s!'ío estas, são aspi-A IIa abstenção fb parte do projecto de res
raçõ a antigas ou sft:o a_spil'ações novas 1 Esbs posta quanto ás occurrencias do P<~raná., 
palavras pareceram ao nnbre s 'narlor ohflCUI'as. J mas não ha contradição. A resposta não 
Ent n lo o orador que clhs são pn.rf itamente nega. aquillo qurl a falla do throno affirma; 
claras; n[o ha pensamento algum oceulto 'para que houv •sso contradição, era preciso 
nesta~ pfl.lavras. A corôa diz que c ·nta com o\ quo as prnpo."ições fnssem irr0eonciliav,.is, 
concut>so do parlamento para odes ·nt·olviruenlo , que um:1. fosse n. negaçtto da oulr~ ; o que 
de nossas instituiç-ões politicas. O que é de.~- ha sóniente no projecto de resp.,sta a falla do 
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tb.rono, ó a abstenção a respeito dos acontc- tomar para elemento de delibP.raç~o. pl'ovria
eimentos do Pat·an:i. mente, intençõ,;s que não estão escriptas na 

Podia respon Jor que essa abstenção por íalla, isto é, na pureza de s~u texto, e n...Ile não 
parte do senado ó lrJgilima, li cm tem ~. menor dose obre opposição entre a ro-.po .ta a ülla do 
receio df"l do~ !arar quo é lt!gitima Trata-se tht•ono e a propri<J. falla. 
de fac los acontecidos na provincia Jo Pat·uná, Procut>arrl. agora acompanhar o nobre senador 
esse!> fados n:lo foram ainda trazitlos uo conhe- nm poBtos do seu discut>so, que entendettt dire-
cimcnto do sen:1do. ctamente com o ministerio. 

Não tem ello os meios do instJ.·ucção, o sentdo, O nolJJ•e seua.dol' por Goyaz p~rgunt•)U si o mi-
~ue ó um't .:a-, peçn!'l do executivo, n o pôrl·• ~Jna- nistel'io fu.z sua, a. falla do throno. Passa o orador 
hficar o facto; segnndo o projeclo o senado ab- a dar ao honra.Io senador rosposta pt•acisa-e 
stem-s1~ do m"lnifestação qualiJ.UCr a respni.to clara: o ministedo não pôdo fner sua a fct1I L do 
desses ncontocimentos, e abstem-s J üem, porqu0 throno, não pQd,. apNprial-a: essa fulla do throno 
não Gstá in fortnado. ó uma p •ça qu "l foi organiz:tda, redigida p ~lo mi-

O teL'C0iro pet"iorlo, do que o honratlo ::;ena•lm• nisterio Jlal'l!!lado, e tlue está debaixo de suares
por Ooyftz se ncc•1pon, ó aquello que sA refere ponsab-ilidade. Portanto, o actual minist~rio 
ao elem.~nlo servil; eis o pensamento d.L falia não pó-Ie apropri~l-a. 
do throno (lendo):« Fa~endojust/ça .. .• »- Perguntuu ainJa o nobre senador porGoyazsi 

O projecto de r<Bpo;;ta. á tlll:l Jo tL.rono con- o ministerion.ceitava afullado tht·ono. Ta-rubem 
tOm 0 ::;Rguinte (fê) : pórle ,lar ;~.o honrado sena.J1_)!' uma resposta[1recisa 

e clar.1.: acoita a falh do thronr1, por [Ue as i-lóas 
« O senado nav esquece.·.» tJUe clla contóm não se acham cm con~radição 
Não ha anta:.;onismo nem contr.tdiç:'lo entre com o pNgr:J.mma apresentado pe1o ministerio 

esses Jous periodos. A corô:t recommend\ ao no pal'lamento. O senado sabe I{UC a f.tlla do 
pnrtunent.J a qncstão do element.o servil. von lo throno ó um.l peça em que se indic:~.m as idéas 
que ern con~·eniente promovot·-se a sua ex- geraos, se.:;undo as rluaea o governo entende 
tincção gradual; é o pensamento cnpital do pn- re~olver as neces=.idadoa do Eslado; o senado 
riodo, gue contém duo.s i lóas, 1ne se resoh·em sabe tamLoxn (I (1ne C um pr .• gramm::l. A falia. 
na. indicação dRs seguintes: 13

, a Ir calis.u;ão do Lhrono ó recente ; entre a. data em 'iue foi 
dO elemeuto set·vil; za., tomar medid3.s indis- ella eln.Lorada e a dat t em que foi apresr.n
pens~v~is de accôr.lci com a loi de 1871. tudo o pt•ogramma do ministerio, h:t espaço de 

No projeclo Je resposta à falta. do tlLrono, a poucos dhs. Porllnto, é natural que haja 
comtnissão não inclue pen~amonto algum em corta coincidr:nc·a de vistas entre uma e outro, 
relação i lnc1lisação do elemento sel'vil; ha, porr1u·• e~sas duas peças conlôm igunlment(~ as 
portanto, cumo na hypothm>6 li 11Uo3 acalm de idóas geracs, sr,gundo a11 qnaos d ·vom serre
&lludir, abst,•r.:tção Jo senado em manifl~'>Lar .solvidas as difficuldad~s do governo actual. 
pensamento soLre essas medid 1s inJieaJil.s, T'ortantu, dirá ao noiJrv aenador: aceita a 

Diz l1Ue o projecto de respost:~ :i falia ftlh do lhrono, porque ellv. não ratú. em contra· 
do lht•ouo não ô poç:1. l0gislativa, não é dição com o progrJ.mma do governo. 
aCto pelo 11ual legislttivamonle so 1esolvo. a Em rcilar~ão d. pel'gunt:I. feita p,~Jo hont•ado 
quest.1o Jo governo. A corôllo lr·mbra uo parla- senaJor que iniciou o debato:-ai a politica do 
monto como sendo modj.da conveniente a locali- actual mmistcrio <i a. mesma do mini"terio paq.. 
saçlto do (lamento sen1.1 ; m'ls não dá a idéa saJ.o, tambem B possivel ao orador ll:J.r resposta 
organiza·la., e não era isso objecto do uma. falia preci<:a c clat·a. , 
do Lhr>ono. Es•a idéa presnppõo nm p-rojecto de Diz '--J.UB nobro ~enalor sabe que o minisierio 
lei c ess.> i·lÓ:l carece do estudo. . tran ado era minist .. rio que exprimh esta 

Entend" (1ue o senado, portrmto, na resposta à situação, era ministerío liberal, porque sa.
falla. d' throno não podia reSolver um« questão hira J.o sroio Je maioria liberal; o actual mi· 
que só póde ser obj••cto d') artigo de lei. Essa nisturio é igualmrnte liberal. porque s:1hiu do 
questão será ?PPo:lnnamente. trazi(la. ao pnrla-

1 
seio d • mesma maioria liberai. 

mento,Hei"á. dtscuhda, e, depot" de convenwntc- ; Portanto, •·ntend" que o noüre s~Jna -]or por 
mente osclareciJa, o senado nnuifest:nd. aua ! Goyaz b:~m comprehende que, no ponto de 
opiniito. MA.s comprehen,lo que não seria acto vista lle iJéaa politicas d(~ credito rle prtrtido, o 
:pradent", não sel'Ía acto c·m~oanto com a actual rninieterio tom a mesma politicJ, que o 
sabedoria 1m' itual do senado, asseguru.r já miniMe1·io p::~ssa !o : ambos são :filh:JS d:1 mesma 
seu voto por uma medida que :únda. n:lo foi m«ioria, ambos representr:.m a mesma opini~o 
discutida, a rospoito rla qual nffo hn. escbreci- politicR do paiz. 
mentos nn••essn.rios o, portanto, o senado, s·"m Put•t:;~.nLo, n('ste ponto de vista ~{Oral, o. po~ 
eondemnar & idéa, se a.hstem de cmilLit• seu litica do aclutJ.l minist ·rio é a politica .Jo mi
juizo .1. res,1eito, reaervando-~e para occ:tsião nisterio p::~.ssaclo, isto é, amlJos r,_• presentam a 
opportnna; h,t, portanto, nma simples ab.~tenção politica dominante na C'l.mara dos Srs. d·"PU
pf'rf,,ita.ment ~ fundada, mas n!l:o ha contradi- tados. 
ção, pnr·-{lle n:1o condrJmnn. a idóa. Abstem-sé Acredita que o honr.1.do senador por Qoyaz 
pna manif•aLat"-ge oppnrtunamonte. está convencid·J de que cada mini-.terio tem o 

Sa"ltent t que, 6. vista das consi leraçõos que sou mod'J de intet'lretar a politica n. •tu e perten
tem a lwnrad·1 dirigir ao s'!nado,ô fóra de duv1da c e, e nflo só de interprl'!ta.r e~s·t polilic.;~ como de 
que não ha contt•adiçl!o entro o projecto do roa- applical-õ't.; e nesta funcção de interprelar a po-
poata i falia. do throno e a. mesma falia; d:ve·se littea e de applical-a, noC'essarb.lnAnte ·1ccorrem 
entender nesse projecLO dous tex~os: não pó le diíferenças, que provêm já da estructur,\ da in-
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telligtmcla dos minis-tros, já do seu -car;J.ctei" nfil') so sepai"ou do mini<>terio levada pot• Jiver
pess'"al. Portanto, rc~spondendo ao nobre se- gencias politicas, 
nadar, lho Jecl,JI•a que, na intet'pi"etação do A dissiJencia se.parou~s·~ do minislru•iu em 

. programma liberal e na sua . applicação, o que'! tão do fact.o, separou-a,~ no modo por 
actual minislet·iop6Ie divergir do ministerio que o minist,·rio applica.va 9.'> idéas politi~a~ do 
pas"-ado ~ interpretará .segando a sua intel- parü,Jo, <'Om o qne não se abra uma sc1slío no 
ligcncia o segunto a sua conscicucia. e, por- partido. 
tant), · ó natural qu_e occorram dill'e~enças, Des le o momf'nto em que, com 0 eoncurso da 
divergencias, {1ue são nasci-las, como h:.~. pouco I minoria conservadora da caruara dus Srs. depu
disse, da estru ·turJ. Ua int_olligencia, do tompe- tados, o minist•"rio cahiu, di:tnt.· Un um cheque, 
ramen~o e de mil circumstanc.las em rebção a dissidenda. des:-1ppa.r,...r.eu e desap~areceu na
ao ministerio. turu.ltnente, porque não era dis~udencia que 

Vai agora occupar-:se com a ~arte do discmiilo 1 ~ivess'~ por motivo qw"stões propriamente po
em que o nobre s •nador por Uoyaz apreciou a f liticas, quest~es qun intore-s.s<:L:osem ú politic.&., 
crise, que deu em resulta :o a retirada do mi- ao programma do ministerio. 
nistcrio decabido e ascensão do actual. Dhnto deste facto, qual o phenutneno re-

P~ado lic.~nça J)ara. dizer ao seu illustre suHante 1 E' que, na eamara dos St·s. deputa..
mestriJ Lluo us suas apreciflç.õ(ls, quanto i crise dos, um partido estava repr ·S,_'ntudo cm 

. e quanto ao modo por qne I" lia se OjJerou, não maioria, e desdr) que e<;<>a maioria exprimi:l. a 
só não corresponrl.em á realidu !.e dos fac los, idéa lib~~ral, a conaequencia •]ra quo o ministe
COm0 não estão em harmonia com as t.heol'ias rio succ(·ssor do ministerio Jecahido devia ser 
constitucioJJaes, que o nobre sonaJo.r, ha um a oxpre::;são dcRsa maioria. 
quarto de seculo, lhe ensinava então, quo.ndo Portanto, sustenta 1luc a corôa procedeu com 
estavu em todo o brilho o toda pnjança Je seu perfeittL corr.:cção e perfeita lutrm·"Jui:.~. cum os 
talento. pl'incipio<J constituciounes, mantendo o poder 

ao partilo liU -ral. O nobre senador por Goyaz disse q.ue a. crise 
foi detel•minada por uma mn ioria mr:tta, com
posta J.o liLeraes e de consi}rvadores. 

Elle perguntou: nessa crise quom foi o 
venccdor1 E S. Ex. declarou que os conserva
dores, e, como corolltrio, disse que devia ter 
sido chamado o partido con"'ervador, e que a 
carnara dos deputaJos, em coJLSequenda, devia 
ser disso! v ida.. 

Diz o or:dor '{Ue s. quéda do minisLerlo pas
sado foi, aem duvida nenhuma, dderrninada por 
uma mttioria mhta que se formou occasional
mente ; mas nã , porleriam ser vencedores os 
conser\·adores, porque este~, com o sr}u ele
mento ex.dusivo, sem lntcrvonçãodo.; lil>eraes 
dissidentes não porlr>riam ter derrotado o minis.
terio. 

Ainda mais : nã;o foi a dissidencia liberal 
que acompanhou a minoria conservadora, em 
um voto de dissidencia formulado contra o 
ministerio; ao contrario, quem deu a batalha, 
quem t·_•ve o pens.'\-m..,nto foi a dissiJDncia li-. 
beral; esta ó que formulou o voLo Je descon
fiança, e os conservadores limitarmn-se a 
prestar o seu auxilio. 

EntenJe que b.uo; circumstanciag modificam. 
sob ~-~LI:) ponto Je vista, a apreciação J.o hon-
rado senador por Goyaz. 

O apoio que uma maioria presta a um 
gabinete á •tet .. rminado por duas conside

raçõe;;: fo, pela confia.nça nas idéas politicas 
desse ga.binete i em 2° logar, pela confiança 
:no modo por que o governo interpreta essas 
idéas, na sua capaeida!e para rMlizal..as. Si 
a. dissidencia da camara dos Srs. deputados 
tivess·l E>idu motiv'lda. por divergencia em 
mat•JJ'ia de idéas politicas, de cre lito parLidario, 
nest.: ca.so se teru~ operado o sr~guinte f.,cto ~ a 
dissi-Jencia teria deixado de ser liberal. e Le1•ia 
passado a s.)r conservadora, incorporando-se a 
.este partiJo, o enuro poderia ~er logal' a ao~ 
lução que o nobre .senador enxergou como mais 
correcta. Mas o que se deu ~ A dissidenci.a 

Deram~se no modo de resolver a crise diffi
culda.les puramente a.ccidentaes, difficuldades 
que não vinham da a.usencia de urna maioria na 
camara, mas que proceditim da s·tuação parti
cuhr em que se achavalll os homens emincrites 
do partido, que tinham sido chamados para 
organizar o ministerio, 

Es,es motivos já. foram e:x.hiLidos e desenvol .. 
vidos e por nlles se viu que nenhum desses 
illustre$ estadistas entondo:t que a situa
ção d.-.via cahir : si DA:o tinham maioria na ca
mara, deram outra raza:o, 

Cada homem politico tem relações de natu
reza politica, quo com o seu part.i.Jo mesmo 
lhe sa:o pncniiares. 

E.:la.s relações podem deb·rminar, a estu ou 
aquolle estaJista, uma difficuldade para se 
incumbir de organizar minist ·rio. Os motivos 
allegados for.a.rn d0sta natureza. 

Esses illustres estadist·)s nfto aceitaram a 
honrosa tarefa de organizar novo gabinete, 
não porque r>f'!tivessem conv(:ncid·JS de que a 
situação não tinha energia. pnra continuar, mas 
porque tinham difliculdados pessoaes, embora 
de natm·r·za politica, e que no seu conceito 
lhe;;~ C'rc>a\•am ~mhara.ços para se incumbirem 
dessa tarefa. 

Assim pois, entende que o nobre senador 
por G •yaz fez uma aprec1açito injusta, mesmo 
cruel ; apreciação que talvez não devesse 
parti1• d8 :;~ua bocca na qualidade de membro 
do senado- qmndo disse que as pastas an
daram em leilão. E' uma inex_actidão ; deram~se 
essas diffi<!uldades accidentaes, que são com .. 
rouns no nosso systoma, difficulriades que afinal 
se resohem naturalmente. 

Perguntou ao orador o nobre senador si n~o 
dr>sfallecia diante das difficuldades, ante a..s 
quaes haviam dr>sfa.llecido os estadistas provecto.'l 
chamados antes do actual presidente do con
selho. 

Responde que nft:o. 

·-,;.,::~ 
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Os honrados estadistas, <{Ue l1a\'iam sido cha
mados u.ntes Jo o1·ador,d0i:xat•am de incumbir-se 
da. homosa tarefa de organizar ministcr:o, 
pelas razóss que expuzeraro, e que já apredou. 

Eo::!aas razões não ~e davam em relação u.o ora· 
dor. Diz que tinh:~ dlfficulda:!~s pro1,riamcn_tr} de 
nature..:a pes<~nal,mas que cediam diante das ra
zões de Est:.~.do, diante J.e motivos im,H~riosos 
<h cau~a publico:~.. 

Não podia o orador recusar os sem: serviços 
no momento om que ellea eram nxigidos. 

HaYi ~ crise, tmh:.uu appal'ecido rliíftcu1dades 
accidentaes, a corõa rmtemlia quo dovia manter 
o podP.r v.o p~rtitlo liUoral, porq11e este es~:.wa 
cm maioria na camara dos Sra. deput:1do.'il. 

Fui chamado o or·ador o ontcmde1t quo não po· 
dia recusar os s ·us sorviçoJ ao paiz e á corõa, 
no momento cm que ella carecia delles parJ. 
resolver regular e cons~itucionulmcnte a ct•is •. 

Comprehcn·le a. ex.tcnsão c profundozJ. da l'es
pons[l.hilirl.a!le que assumiu, mas isso ó questão 
meramente sua ; de3d • que exigiam os seus 
serviços, desrlo que ellos eram repu L;.trlo' n ~ces
saria~ p::~.•a solver, de uma manrüra r"egula.r, 
a criso, ~n.lmt os seus molivol individuaos, 
obcdece·1 ao l'lOU dever,e acredita que o cumpri11. 

Vai r·•spondet• ás considerações que sobl'e a 
organizaç.1to mini -terial fez o nobre_ senador 
por Goya;:.qno disse ser o minislorio composto 
de,..nome~ desconhecidos, de nomes que não es· 
bvam nn. aHurLt do cargo. 

E' outra injustiça, é outra iniquidade cruel 
da parLe do nobre senador. 

O ministerio fui organizado de harmonia com 
as prati~n.~ do systemn.. A camo.ra segundo a 
natureu do no<Jso aystema, nffo podi:l Joixa1· de 
ser largamente contemplada na org-aniz:,u;'ro 
ministerhtl. O minister·io ó s·Jrnpre a expressão 
da maiorh da camara dos deputa los. e, por
tanto, o elemento parlamentar deve preUominar 
na sua organizaç!o. 

Forsm cnnYidttdos pl.r,t faZO!' parte do minis~ 
terio ci•iadã.os muito distincloa, homens not:.~~ 
veis e inflnrJntea nas suas prO\'incias, e rpte 
têm a confiaUÇ':l. <los deputados seus colleg'as : 
todos ellos são cida lãos notavei!> p(lb.Ji suas luzes, 
pola sna honestidade o pr;.lo ,;ran !e presLigio 
de qu0 go:~:am nas suas provincia.s. 
· Diz qu11 ha, muitas vozes, o syst«lma de f'Sta· 

boleccr theorias puramente couvencionao::~ e de 
julgar os fados, segundo essas thaoriM 

Os membros da camara Uos dep1ttados estão 
semp"e d ~ harmonia o intellig,nci!l. com os 
chcfeFI proeminente:.~ de seu {lllrtido nas pro
vi.ncias. 

E' issn pGrfeitaffionte natural. Mas esta har
monia de vist:ts, esse accórdo não 11uer dizer 
que os membros da outL·a camara nll:o lenham 
forçt por si, e que entram para. o mini~terio 
repre"enlan,lo estu. ou aquclla indivirlualidatle 
poJitic.n .. 

Depois, o systema, neste ponto de vista, se 
acha profundam~nto altera:lo pelo novo regi
men el'1itol'al. 

Diz qne o senado sabe que a instituiçã:o -da 
eleição dire.ct.a e a creaç!'o dos dLstL•tetos de 
um S"ó depatado modificou, por as ·im dizer, da 
modo r~dical, as relações dos homens in.tluenLes. 

nas províncias com os grandes chefl;ls poli
ticas. 

Assim p0is, são individtiiaJidudes que têm 
representação propria no partido, e qu:mdo en
trô:!om para o minister•lo, entram cm nome de 
suas idcias, em nome do r:~eu paL'tiJo, mas não 
são consignações. 

Não concorda com o nobre senador po1: 
Goyaz, quando disse que a sit•1ação actual 
lut·t com grandes o enormBs difficullade,;, <1 sà 
acha mesmo em posição falsu. por urn erro. 
Affirma que o erro a que S. Ex. attt-lbue csto 
resultado é o seguinte : 

«A refornu eleüoral devia tel' sido feit<J. pel<;~P 
tramit"s legaes, pela reforma da consti,. 
tuição, e não por lr)i ordinaria », e diz que o 
noiJrO senador commcmoro11 fac os not<~.v Jis, que 
hão de fi(',u.t• r 'gistrados na hi-toria do paiz. 

Assegura qne o 5 d 1 Janeiro propoz-s ·a fazer 
a reforma. eleitor ~1 c m um projecto que impor
tavu modific tção do artigos constitucionaes, 
devenJo e.~t::l r0forma set' feita sGgundo os 
tt'amltes d,t mesma constituição ; ó, p rém, 
certo que grn.nJe numero de liLot·aes , a 
maioria da cauw.ra dos Srs. dcpul'ldod ,fe então, 
,;ntcnJia f{tle não er.:L d.·J necessidade absoluta 
fa,z,,r reforma de constituição para iuatitulr-se 
eleição dit·ecta. 

D1z que o nohre chef<J do g:J.bincte 5 de 
Jan ·iro e seus colle;;as estavam conven·~idos de 
que a r-•fo1·ma irnportrwa alteração da L'Onsti~ 
tuiç:ro o que por consetJ_nenci:-~. neste senLido 
d•wia ser f·Ha. A ruaior1a da caman dos Sra. 
depnL 1dos não achou nisso grando difficul :aUe; 
é pre •iao :-ütender ás cousas c>mo ellas são n.a 
su t realitla.de; par:1. quem de..;ejava a rDfotm~ 
oleiLoral e es~<~.va convencido Je qne ella. podià 
ser feita pot• lr;i ordinaria não havia incon~ 
gruenci:l. em aceit;_Ü-a com refoi·ma da con
s~ituiç.ão; havi:~ sirnple.~mente utn maior nu
m"ro ·e cv.utelas e Je fórmulas doattnadas a 
dar ao acto mais madureza. 

A r8forma promovhla pelo ministet·io 5 de 
Janoir<> voiu para o senado, aond" encontrou 
m11ralha de bronze ; o digno o illustro ch,..>fB 
desse minist-:1:•io fez ll''Ssa casa esforçrB h~roi ... 
cos para obt-~r a pa<sagem da lei, mns foi abso
luta.IUonte ÜDpos~ivel: o projecto foi repf1lli·Jo~ __ 
com a qucida do pr 1j-•cto cahiu o minisfei-io. 

l<~oi então convid_tdo para or~anizar o minis
tet•io succes~or o honr.J.do e illnk>Lt·e f:lenador 
pela Bahio.. S. Ex. d>sl• muitos annos tinha 
convicção, convicção fundamentaJ •, ·do-que a 
t·ofot·ma podia. ser foi ta pelos meios orrlinarios; 
S, Ex. ac8itou u. lncumiJ:;ncin. de organizar o 
miniaterio com a condição de que fica:•ia jutei
ramcn~_; livr.) para promov"L' a reform·1. eleito
ral, S·~m necessidade da modifi,·ação da consti~ 
tuição; S. Ex. apr.-·sentou-se dia.nte r.la camara. 
doa Sr.'!. dr>putn.dos; a camara acolheu o 
homD.io pre,ident·l do con~·elho do miniaterio 
de 23, de 1\Iarço d() maneira favoravel e não 
não lho recusou seu voto para que a refor~ 
ma pa~aasse no sentido em que clle rmtendia 
qu'l er~\ rossivel, i"to é, &em modificação da. 
constituição. Verificou-se a idda que tinha 
naquella. camara um maior numero de adhesões-; 
a eams.ra, portanto, não renunciava sua crença, 
a camara vinha para seu terreno. 
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Entende qu~ o nobre sen1dor por Goyaz foi 
cruel ~ara com a caroara dos St>s. deputados, 
que vaLou a reforma eleitoral ; pois S. Ex-. 
4isse que ministol'ios liber.aas obt>igaram essa. 
caw.::lol'a a. voLar hoi'e em um se-ntido o arna
nhü em _outro. Ta apreciação ó um:t. injus
tiça : essa camara tt•ouxc a condição exprossf'~ 
do fazer a reforma eleitoral ; o senado ha de 
lémLraNie que o partido liberal foi chamado 
ao poder pn.ra. realizar esu rcfot•ma .; que, tendo 
sido dissolvida a camara dos deputados do então, 
a idàa que se apresentava ao paiz, a idéa quiJ 
o corpo eleitoral tinha do resolver, dando ou 
negando o seu apoio, era exactamente a da re
forma eloitora.t ;-acamara, pois, cm !878 vcin 
com a conàição e:tprossa de roalizar a reforma 
eleitoral pela ins~xLulção d:1 eleição directa, 
e cumpriu seu dever. Tem convicção de que 
a histut'ÜJ.. ha de fazo1· justiça. ao patdotisruo 
dessa camll.ra. 

Ella não fe2 questão do fibgrana do puudo~ 
nor, collocou a questão cm seu verdadoit•o Ler
reno e resolutamente a resolveu. 

Si'l:o essas as impugnações que julgou do sou 
dever op~or ao discurso do honrado senador 
pela _pronncia do Goyaz. 

Passa a tomai' em conaideraçil:o algumas 
pal,wr-as do honrado scn:tdor pela pt'ovincia do 
Paraná. 

S. Ex., defendendo o proje"'to de resposta á. 
falia do throno, n:t. parto r-ola ti v a ao elemento 
servil, não se limitou simple~mento a justificar 
a abstenção Jo senado em rehção á idéa do 
sua locD.lizaçlto por provinci:l~. S. E:r. con
demnou esta ldóa préyiamento o allegou as n
.zões pelas quaes a condomn(l.va, descobrindo 
nella cinco inconvoni.enLcs. 

Ern primeiro logar, disse o nobre senador que 
para isso é preciso dividir o imperio em 20 
eircurnBcripções, e que, peh marcha natural 
dos acontecimentos, em breve tor-so-hia um 
territorio negro c um t·:orritorio branco. Essa 
razão não pat-eC'G pl'ocedente. 

A Iocalisação do elemento servil por- provin~ 
cias não d,:termÍ.Q.:l. a necessidade de nova divi
são administrativa; flOrta.nLü, a realização dessa 
idéa não traz a necessidade de nova <li visão, 
mas aproveita a divisão já. existente das p-ro
víncias. 

Em segundo lagar, quanto à. questão de ~êr·
ritorio branco o territot•io pr_oto, localizado o 
elemento sérvil om cada uma das provincin.s, 
com a- clausula de que o oscravo que mudR.r do 
domicilio .de uma pn.r:l. outr;J. provincia fica livre, 
é natural que, pelo movim~nto da população e 
dos obitos,àcntro de cerlo numero de annos,haja 
provinciãs que não tenham escravos e outras que 
os tenham. Não descobre., por4lm, nisso nenhum 
inconveniente pratico. Parece que o nobre se
nador cedeu antes a uma consideraç~o d·3 estho-
tica, do que a uma razi!o politica ou de adminis
traçi!o. E' uma razão de symetria. Mas, é sabido 
que si a symetri.a nas bellas-artes ó condiçiio 
valiosa, em rela_ção a assumptos de governo 6 um 
verdadeiro leito de Procusto i ll symetria só por 
si niio pód<1 ser admittidr. 

Disse _o nobre senador que seria. inconve
niente porq·ue, exLinoto o elemento servil em 
urna circurnscripção, . cstâ circumscripçã'o se 
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tornaria um asylo de esc1•avos das provincias 
vizinhas. 

Não comprehende o orador a hy[lothese do 
nobre senador. E' absolut<:~mente imlJOSsivel, 
rea.liz"-da a idóa do. localização dos servis, 
como deve ser. 

Supponha-se extincto polu movim0nto dos 
obilos o elemento servil em uma província~ 
es~a. não poderá tornt~.r-se asylo <lo escravos das 
provincias vizinhas, porque kwerá. o principio 
da lei em l'elação aos escravos d·1s provincias 
limitrophes, cujo domicilio frjsse muCI_ado para. 
a provincia quo tivesse ficado livre. 

O nobre senador disse qur; o escJ•avo, pelo 
fac Lo da mudança de domicilio ('e uma proviu~ 
cia paru. outra, ficava livre. Não võ o orador 
o inconveniente da hypothcso que S. E:x. 
figurou. 

Acrescentou, em terceiro lagar, qnc a me
dida traria a divisão dos brazileiros, na solução 
do problema do elemento Mervil. 

Não comprehende o or.1dor como e.'ltl. idéa 
possa dividir os esforços dos brazileiros nesta 
qu"stito. LirniLatlo o elemento seevil a cada 
pt'OYÍncia, o que ao dará é o seguinte : nas:.. 
e>?rá. à emulaçüo entre as provinci:1s, cad:1 uma 
procurará pelos m0ios ao seu alcan~c apres
s:J.r a solução do problema ; e d·•stes esforços 
de cada provincia provirá o ref>ulta.do geral, 
que é a em:1ncipação de todo o Imperio. Por
t.tnto, não comprehend'l e;;;te inconveniente. 

Em quarto logur, no conceito do nobre ~eua
dor, o elemento ~ervil devia ser extincto de 
golpe em um só dia em toJo o Imper"io. 

Neste pensamento tambem S. Ex. cedeu a 
uma razão puramente eslhoticc~ e nJo a uma__ra
zão de E~taJo. 

A que.;; tão O quo o probl(\ma se resolva, e é in~ 
diffe1•ente que esta solução se -'l[Wesse mais em 
uma provincia o s11 demore mais em outt•a, em 
consequencia de c:~. usas natut·o.~~s; é indíff..!reute 
isto para a solu\ão. 

O nob:'e senador p·~lo Par.tuã finalmente 
chegou a condemnar a idrla por incomtitu
eional, e disse que clla detenuinav,J. a necessi
dade de uma divisão. 

O assumpto não pareco ao or,1dor de no.turt:za 
eonstituciona.I. O porlm• legislativo em suas fa.
culdadea ordinarias te.m competencia par~.>. 
dividir o Imperio na:; circumscripções que 
fo1'0lll necessarias para os diversos serviços pu
blicas. Tia n. divisão de provincias, ha a- di
visão judiciaria, os distdctos de relação, que 
podem compreh~>ndet> uma. duas o mais pro
vincias, ha as divisões eleitoraes, ha as cir
cumscripç.ões puramente litterarin.1:1. Ni!o 
e::tist·~ diffi.culdade alguma na constituição. Si 
a prop1•ia circumscripção provincial póde ser 
modificada por lei ordinaria, si esta fa!..:uldade 
pertence expt'essamenLo ao poder legislathro, 
por que raz~o será uma 1nconstitu6malidade 
mudar uma dJS divisões existentes para resol
ver a ~uest<1o d~ emancipação do elemento ser
vil ? Não existo difficulda.de constitucional ne
nhuma. 

Embora a. occasilo não seja opportuna, o 
orador diz que estã convencido de que a loca .. 
lisação do elemento servil será uma medida 
que ha de efficazmente concorrer para a gra~ 
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dual cxtiucção da. esct•avidão, ae_rvindo ao 
mesmo t:3mpo p:tr.t e~·itar difficulJ.ades graves 
e sêrias. 

O elemento servil é um mo.l, to los o con
fe~sa.rn; ai ó am m::tl, eonv•!rn que .::;e con
serve dLITtmdi lo e u:Jo coucentru. ~o em uma pro
vincia.. E' nsto urn dos caso ;t nm r1n·• o legis
lA lor intervem para corrigir o eff<:littJ J.o 
ce'b.s leis econom:ea~. A conc·:mtl'aç~o do 
elem <~lLv s3rdl cm graude e va-;ta propor
ção cm uma, dcuv':l ou lr !S provincias, pó.Ie 
traz'•!' complicações gravea e !'>ét·i:Is, e m."smo 
de facto teru havido pr 1Uunciarnento de cmi
.graç1ío de o.-:cravos do nort ~ par.~ o RUI .-lo 
Imperio. As provineia~ têm procurado irnpndir 
-este &cto, ma'! não têm na sua compr.tcncia 
m~ os pnr.t Jar á sua legi~lação a este respeito 
a saucção nec _st:~arla. 

Na hyp0these da con<'enttaçãO ,ro elr>tn0nto 
'ltervil era um;l se 'ção do Irnp~rio, à solução 
do probl.:ma será mais Jifficil. 

A secçã l que t' ;rrr menor numero d8 es
cravo~ ou 'iue nã' os tiver a.Lsolutl.mBnte fará 
"xi;encia~ muito euergic IS p:lr 1 a 0mancipação 
epmpl ·ta; e, neste ca'O, du. ext:ncç:Io f~tta Jc 
golp ·, prr•virão granl~s projniz ~-~ cconomic'ls 
á parte lo Imp ·r o, ond.J hou.ver se conservado 
o clr~mPnto servil. 

O oradJr não está creando, não está ima
gin mdo difficuld ~de:;. São conhecidos os 
iact:>s qm~, ha vinte annos, se p:l.s·s.ai"am nos 
Estados. Unido_,. Não crê q11e no nr,.zil se 
dêm factos dJ. ortletn dos que occorreram na~ 
1;{uelle pu.il; temos outl'a inJ1Jle; mas, om 
tod-J o caso, a accumu!a-;-ão do elemento servil 
em cert.;~.s e doteJ•min::td'B provincias, não póde 
Ueix:ar do trazer diflh:ulJades, que convem de 
~LemA:o romover. 

São estas as Considera.çõ1s que julga dever 
llz'l", em vista Jos aiscursos proferidos na 
sessão anterior. 

Concluin•io, diz quo aceita o projecto de 
rcspos!;a á falla Uo throno, com as iáéas que 
nelle se ach~m express~s. Não deve, nem 
.p6r1e toma!' p;-~.ra a eJa.bJt'::~.çlo dü seu voto, in
tcnçõJs que porvcntll!•a n:io se ach.:.m cxprcJS
sas, inttmçõjs que, oo caso vertonto, uão oxis
tem. 

'ú ·s...--. Junqueira :-Demorel.:.mG, 
'Sr. pr•'Aidente, um pOtlCO em peatr a palavra., 
·porttu'e aguardava que ~d-runs dos honrados se~ 
ilhdorcs, m~is int~russad"s talvez do que eu, 
'JÍ3. pr•JS•mtu discUssfio, Subi$Selll á. tribuna p·~ra 
eomplMar a·s Ol:pli~ay~:Ses q11e -~ão nec~ssarias 
par~l qu03 --.se fórme IÚB.l. porf0ltá da cn<;;e que 
B'e ·aeu e dus súcccasos que so vão des~nro~ 
laudo ; e tambem por me -pRi'OCer que nlo devia 
tbtlla.t' a di:1ntoira do illustre -s •haâur da pro
_Vinda ~ ~ ~oyaz, que Lalvez quizesse ,ap~ei3:6h
tar desde Ji, eou'lO costuma, itru't ttlphea na. 
altura do seu ·tal )nto, ao qu~ aba.ba a:o dizer b 
nobre presidente do eons::lho. 

S."~x.. O nobt'e prcsid11Úe d0 c1nselho, qUe 
pont'JÇOU queixando~e das satyrM e das cruel
cLde:s do nobre senador ••. 

O Sa. LAFAYETTE (pre~ident~ do conselho): 
-Satyras no sentido antigo, no smtido in
noconte. 

O Sn. JuNQUEmA:- ~"" embora. fof,sem stt.
tyr:.ls no sentido da lüteratura antiga, passou 
depois a fazer á com missão de respos~a á falia 
do t!::trono um grande obsequio. 

S. Ex., longe de encontrar alguma raz[o no 
noLt•.J seo.a.dor pela provineia de Goyaz, qnando 
suppunha q·te a resposta á faih do tht•ono en
volvia uma certa divergencia de vistaiS eo.n ·à 
discurso da coróa, achou, ao cantral'io, qu:& 
essa respos.ta oro. perfeitamente regular e cor
rcch, e que não podia hav~r base para um voto 
do senado, quo houvesse de eliminar àu moli
fica_r alguns fJEH·iodos ... 

Na verdadt~, Sr. pr.~sident··, o fo periodo em 
qoe se ~~·ata do desenvolvimento d'J .nossa-; in~ 
stituiçó'-S, nllo podia S•..!_r rc:spondiJo mais cor
recLawente do que a commiss:io o fe:z~ As 
razões foram ex.hiUidas pelo nobre sen:1dtJJ' pelo 
Paraná. relator da commissão, o hoje pelo no
bre presidente do conselho. 

Qu tnb ao 2° perio,lo, isto é, a elimiaação 
absolut·J. de uma allusão aos factos da prodncia 
do l'.ar-;-má; qun.nt.o ao 3o, o si113ncio da commis
sã:o sobre a localisação do elem •nto l:)ervil, devo 
declarru- (1ue tudo isto foi muito proposital; a 
commissão entendeu que o.!'l faetos da pro
vincia do Paraná nãO mereciam a honra de ~;er 
consignados o:u uma f,dla do lhruuo; tawi.Jem 
entendeu a commissão que a maneira por que 
sg exprimo a fall--t do tilrono em r<:!Ll.ção á loca-. 
lisação d 1 elemento senil, não pof!i:~. outrosim, 
obt·~r logo uma respo-:~ta, porgue est•-J documento 
neste topico estava concelnJo em te1•mos tão 
obscuros, ha,.ia um laconismo tão grande, que 
a conunissão, por mais esforços que fizesse, 
não póJe atiingir qual o pensa1nento da coróa. 

Os factos da provincia do Paraná, nxpo-'>fos 
hontem pelo digno relator da commissio, são 
iguaos a muitos outros que se têm pas~ado en.~ 
tte nós, e qu•• jâmais tiveram a honra de pene
trar em um documento da importancia desse 
que a cor-óa leu ao pa-rlamento; e a localisação 
do el·m1enLo servH, sem se àlzer como era feita, 
não po-9ia obter uma resposta qualqu"r, porque 
seria uma reaposta prematura, imprudente. por
que não so stbe si se tratava. de loc.1lisa.r n:1s 
provincias, nos munieipios, nas cidades, nas 
vilbs ou nas fuzeno.Ias e estabelecimentos t•u
raos. 

NeKta ob!!curidade, nesta incerteza, houve a 
pru Jench de não fazer referencia n~nhuma a 
esse topico. 

O nobre presidente do conselho habilmente 
entendeu de colloear·se ao lado da commissito, 
porque, senhm·os, não só pronunciou-se pela 
Goa causa, <'~mo tam.bem desviou qualquer ma~ 
nif~stação por parte desta casa, que pudesse por 
fim trazer ao governo um vislumbre qu~q_uer de 
censura, ou uma posição menos coa veruente. 
Era, portanto, nosso devor agradGcer a S. E:x:. 
o ter toma lo nessa questão o ponto opposto ab 
nobre senador por Goyaz ; rmtret_anto, devo de
clarar que a omissão proposital dos dous pe
riodos determina uma clara divergeJ!CÍa dcf 
vistas entre a colhmissão e o ministerio pas
sado. 

{ 
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Entendemos, muito proposita.lJw•nt.~, lJU6 nem 
nos deviamoa referir :10s SUf'('essos do Paraná, 
nem externar umu. opinião do'-·idida solJre a lo~ 
calisação do elemento se:•vil. 

O nobre presidento do conselho disse~nos 
qu"" na:o podia propriamente fal.er sua a 
f...lla Jo thruno, por!jU6 havia sido obra do 
ministerio pflssado, mfls I.J.U ~ cou··ot·rlava com as 
opini~es expandidas nessa. po~a mioisterbl., 

Meus seuhoeec;:, a p(l~i~~o do minislurio 
actnal ó muito difficil; elL! surgiu Jepoiel do 
umu. longa grstação ; depoi-1 de consull<uios 
muito4 chefes do partido 1 bi!ra.l, suigiu S. Ex. 
da ma·oria. da camara, ma" es;;a maioria. tlivi
diu-ss po-r uma c1110~-tão import 111ti~sima ...;_fui 
pnl~ r111''Stão dos im:JOstos proyiu~iaes. A falla 
do thJ•ouo apre~entada pelo miniaterio p::l.S-Iado 
não se reforiu a essa questão ; portanto, o 
actual mini-oLerio fa:t:endu sua o~sa peça, do
clal'.lll lo que conrorda. com as opiniões ahi 
ernittíJaa, com as idóas ahi exat•ad. s, o rninis
tMio actual falta :i S'la or·gem, não ó, uer
dóe-mo o nobre presi ,ente do c 1naelho, de Uma 
pel"f:~ita l,~aldade pa.ra eom nqnell·'S y_ue no~ 
s~us hombros o elavuJ•nm ao pod-w: S. ~x. ntio 
poden,lo negar C!SSes fil,·t.os 1 de1·lara vict.urio .. a. 
a rli"'siJencia da camara, e .si cll.l nstá victq
riosa é porqun apresentou a 'lU"-~Lão dos im
p'lHtos provinciae~, e n<> entretanto na falia do 
tht•ouo na la se em Uiu sobre essa grande 
questão. Ahi se est:.tbelece o ~·onto J.e diver
gencia. entt•e o miqis~ riQ pass'1o,Jo G o actual; 
não ó, senhores, urna que .;tfio somenos esta, não 
é. como diz o nobJ'!e pre~idente do conselho, uma 
diyergenci~ do fuctu, nolo; é Jivergencia 
essencial .... 

O Sa. Conn:miA. :-Apoiado. 
O Sn. JuNQUI!:IRA: - ••• importanli-;sima que 

devo SI' r traziJa ao programma. do ministerto. 
Pois qu<'l ! As provinci ts n!o merecem ne
nhuma considera.;!to, nem. alguma r.o.··dida que 
knha por fim livral-01s dt~ siluação ern qu.::. as~ 
tão 1 Enlrelanto não resta duvida alguma do 
que esta. questão é muito elev:lda o tom o cq::p,ho 
da actualidade. 

Si outras questões de menor imp·1rLancia 
têm sido cont()mpla las em pro_:;l'aromas de mi
nist-·rios. porque razão ossa, pnh1 qual o gab\
n>Jto adu:.d sobe ao polnr, !li'l:U é apres.:mt:J.da, 
e pQlo contrario o governo verp. hoje qul).si r_evo· 
gal~a ~ 

Não foi considerada e.s<~im no momento so~ 
lemne om que na camara do8 d 'puLados s, agi
tou como questão de confiança; alli um mem
bro dos mais illustr-ls, lalvez aquelle qno ca
pitaneasse a dissLdenc:Jl, um d 'P ltartJ Je mi
nhf,l. provincia, moço de talento e de !uLuro, o 
Sr: Rodolpho Danta~:~, exprimiu-se dest.a ~
n:nra Cê): 

< Foi uma alta questão de direito e d·~ intc~ 
resses financeiros, de comp~tencia constitucio~ 
n~I, que envolvia os mais sagra_tos principios 
liberaes e as supretl).as regalias provinciMa, 
gue noa levou a IJ~parar-nos 1lo ministerjo. 
(Apoit,dos.) 

« Como res;1ondeu o nobrr· minisLN ~os ne.
gocio; cstrall~·eir·us? Converte ado cm questão 
de confiança politic t um r,- querim ·nta CJ,UI) 
S. Ex. saLa oão lograri 1 j<'tn1ais este al..·ancr>, 
Jesd,~ (Jll'l o govrl'no nõ.o estivesse iut •ro.'l-sa.do 
em aproveitar o primeiro momnnlo, rara evi~tr 
a re:5pon· ahilidade de ua desidb e incapaei
dadl! na resolu~·ão de tão grave pr bl,•mct.. E'a 
porr!U',\ o nobre m'nistl'O provocou mlla questão 
do confiança. (Apm•tr'S e hHerrUJ,çt5es.),. 

O learl.er· da dissideneia assi.u s cxrn·imiu; 
elevou, e muito bem, .t <flleStào ú alttt<'a de um 
p!'inci, io cori::.tiluciiJUaL e foz n1ais: fllirou so~
bre os ministi'O~ a pócha de incapa~·iih~ Je. 

DiantL> .e:.t t::l p:1lavra.i que fvnun immcdiata.~ 
mente hornologaJ1-1s 1du. dias dencia 1 pórle-:o;o 
hoje vir ,,izer que é uma questão de facto, quB 
ó uma qu~stâo s ·cuu :a ria, que não de,•erla ter 
apparectdo !la falia do thl'olltl, e menos no pro
gramma do actual miui~>Lerio? 

Vejo nisto, Sr. pr,<sid·~nle, uma grande c'D.
tradição, s>não no~1a. prova plr~niliisirna de fra
queza. O minist·~rio actaal d 've hr u.lla vida 
propriamenl<) autonQtua, nã:o pórl1 continuar 
nessa. he~itação, dizcn lo 'lue não f:z "''Opria
m~nt<~sua a f<\lla 'lo tht•vtlO, mas qu) adhe1'G 4s 
i léas ne!la contidas_, :w me~mo t•mpo JUS en
tr.:ga. ao silencio, ao drls;.,rezo a gran .e [lte;;tã.Q 
con'>tÜu..:ional do:. illlposto2 das provincia:i.-

E' certo, Sr. pres1de-nt.o, {luo esta •JU"Stão é 
ineandeclcente; o n:JLre pre" dell'e do con
sülho parece não qnerer tocar nella, o tanto 
assim que no S'lU progr.:tmmet cuid.tdOi!lmente a 
omittiu. Tr . .ILando do Je~>eurolvituentu .a 'ii pro
vinci..ts, <nmtudo, nii.o 8e refere a 1 sla qu·,stãQ 
de momento, que pód<: ~er rosolvi la G J.eve eor 
resolvida ante.;; de se tralat• esta lei qUe dê áa_ 
p!'ovincíM nma outr,t vida, como algun; pro
curam dar-lhes. 

Par:t mim, Sr. p!'O~iriente, a ">ituaç:l:o [lO
liLiea não é a mesma. O nübre pre~i iente do 
consolho osforçou-s•J po1' llJostra.t· ·l ue a si
tuação actual é a mr:sma qne foi inaugura.d:::~. 
a. 3 de .Julho. Eu vejo dlvergencias profundaa: 
vejo (1ue na maioria lib3r"l a p ·!'t<) qt~e ficçm 
fiel ao ministerio d,"! 3 ds Julho, essa. ficon 
vencida: ficou vencida niio só pela votação do 
úia U, como pela or.-ranízação d1J rniuisteriO 
actual~ em que entt•;~.t'am não menos de treB 
membros da dissi.lencia. 

Reahuente é difficil quor~r e":>cur,·,cer tlsta 
facto, querer dizer a est.e paiz de innocente• 
que a situação é a mesma, quando houve uma 
grande questão que diddiu a maioria, quando 
essa questão f·stá instanle, pedindo sol11Ção e o 
nobr·• pr•'sidente do conselho não ousou intro
duzil~a. no sen programm~; e, quanto a rea:pAiÍQ 
da fl:l.Ha do tht'ono, S. Ex.. contrJ.diz-se em seus 
discursos, ora diz~ndo que adhere a e.~sas ídéas~ 
ora dizí-lndo que não faz propriament1J seu esae 
documento, ot·a dizendo o contr·.trio, como fer, ao 
Sr. José Marianno, representante d\ provinda 
da Pernamhuco, que h1'ntem na camara dos de
putado-; dias·~ ter-se dirigido ao nobre presirlente 
do conselho e ao seu com provincianO, o digno 
Sr. ministro de estrangeiros, e quA ambos lhe 
tinham assegurado que o governo ia tr-1tal." 
.dessa questão, e que, ai não tratassem, ene 
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deputadO não podel'ia mentir ao seu mandato o 
aos seus prece•I"n~ea e havb de cumprir o seu 
dever ! ... Como é, pois, que o nobre pt•esi
dente do conselho fu.z declarações destas u. do~ 
putados, e, no o:ontrotanLo, nas di1ôcussões pn
Llicas n;lo tem a co~gem do di:.:<!r- fa:.: parto 
do meu programma o reaoh·er as dilficulJades 
em qno os tão as provineias ~ 

l\leus senhores, Ludo to1u principio e tem 
.fim. O partido libural po leria ter tido alguma 
força, mas ::t. \'Or.!ade, senhores, ó que hoje esse 
partido est:i dividido. O mini.sterio acLtlal, com~ 
quanto comporo.to do pes.;;oas rlislinctas, presi
diria por um homem do alto Lalonto, não tem a 
força necessaria para us~olH3rbar a ilifficuldado 
dv. situação, Dahi l!l:ISa hesit.u.ção, dahl essa 
tiLieza com 'lue nós vemos o nobr: presidente 
do conselho v.prosontal'-so nesta cas:.1., não ou
sando toJu:tr uma posiçã'o forte o decisiva. El!e 
diz aos seus co-roh~·ionu.rios : vamos estudar a 
qa-'sbio dos impostos provinciaes, havemos por 
uma l·~i resolver luJ&s oss:~.~ !Jue~Lõ·~>~; elle diz: 
isto, declara quo se apropria das idóas da falll 
do t.ll!'ono quo omittiu ~~ata qtt(lstão, o ao mes
m•• tempo vem JUstHi-:·ar·~~e, dizendo que o go
verno h<-1. de r••solvel-;_\. 

Et·a pr.•ciso •1uo o nobre prosidente do con
selho nt s decla!'asse formalmente o que pro
ten-le _ fa'.lcr p:tra ro•solv··r ~s Jiflicuhlades em 
que e~tiro as pro\·incias. Não O só â provincia 
de Pl1rnatn1Juco ; a ria Bah a tamb·:m está om 
condiçõrs doplot•7:weis. O auno passa.Jo a assem
bló.t provincial vutuu Ulua lei de oi"çamenlo que 
continha alguns dos chamados impostoH m
con .. >Litucionaos; o pre5idcnte d.t pl'Ovincia não 
a s::mccionou,dando essa razão do luconstitucio
nalida.Je, mas manJ.~.~u vi>J;or•ar, por um acto seu, 
à l~i a,nfcrior r1ue continha os mesmos impO'l· 
tos aind:.~. mais aggravados. O guverno viu im
pas'~h•ol r:sse ll.Cto do seu tlel~gatlo. não tlcu pro
vi._ie·JCia nenhuma. No fim du anno reuniu-se 
extra.ol'dinal'iamentd a. a.ssembh·a; o prosidonto, 
pnr C'a'pricho, não lhe dou a m 'llOr infor111a~ 
ção. mas a assemiJléa patrioti.·am •nt,) não lhe 
de\•ulveu o or•çamcnto, mas taP.Jbetu não appro
vou _M suas razões. O qu'l se sog-uiu, Sr. pre
sidrHto, foi r1uo a pl·ovmcia tia R~hia está sem 
lei do orçamanLo, l'!st<í. 1SOndo regida por um or
çamento c.tduco, posto om vi~or por um acto 
int.~iramcnte arbitrui"io do pr-'~si,Jento da provin
cia, e o governo nenhuma provid•mcia dú.. 

O Sn.. FEnNANOT!:S DA CUNHA dà um aparto. 
0 ·sn. AFFOKSO CELSo:-A doutrina é an

tig·a, o ntto é d l origem liberal. 

O Sa. JuNQUEIIt.A:-Respondorei a is Lo, hojo, 
ou em outro J.in. 

Quoro mostrar ao s~nado que abusos ll:m re
sult do do principio in,'lU€Urtdo d<J ~erem sus
pens:JS os orçamentos provlncia.es. 

Na. Bahia, o liJ'•)'>id>nte não OU'>OU suspender 
de fr•entc, não já o or~amento feit.o pela assem
bló:l., p Jl'que r>Sto t•ll0 o tinha annullatlo, mas o 
proprio orçam ':ln to já caduco, o f(UO S. Ex. ti-
nha reposto em oxecuçlto. _ 

O q 11) fez: 1 Mandou quo a thosouraria so 
soccori"esse, como are~to, a uma deci5ão do mi
nist~~rio da fH.enda, que tinha sido oxpodida 
para o Rio Grande do Norte. 

Tomou como basl3 essa decisão, e então deter
minou-se que não se cobrassem mais na capital 
o-; imposto, provinciae-s d~ iruportaçllo, porquo 
a alfandega n:lo tinha meios de percebor ; po
rém, ao mosmo tempo, don ordem a Lojas as 
colleetorias e mesas de rendas qui} fizessem co
br .. w esses impostos. Succ:"de assim que, em 
Carav~lb.s e talvez em oulros ponto..; da pro
vinro'ti1.. da Bahia, se estão cobranào os direl tos 
de iinportaçã:o. Deu u ncio e~:Le fc~cto ao uobr•e 
prGsidento do conselho, poi<t que S. Ex. é ho
mr~m da lei, e ha de procul'at' um paradeiro a 
ÍHtO. 

N~t Bahia o imposto está so cob1•ando topo~ 
graphicamcnte, conforme o. localidade. lato é 
uma auarchia udminisli"aliva, é uma Babel, em 
que ninguem tuma pé. 

A' ~·is ta disto, o_ governo póde entender que 
esta questão não merece figurar no sou pro
gramma, que não merece figurar na falla do 
throno ! 

Mas, Sr. presidente, uma observação que 
me ia escapRndo, ó que o nobre presidr:ml'~ do 
consAlho, dr•cbrando muito regular e muito cor
rcc to o pl'ocedimento d::t commissâ'o, em não 
mencionar os successos do Paraná, e cm não 
se refMir á. idéa da localisação do el0mento 
servil, l·,vantou conlra o ministcrio passado a 
maior censul'a que se lhB pó,lc atit'ar. 

O Sn.. LAFAYETTE (p1·esidente do conselho) : 
-Não foi essa a minha. intenção. 

O Sn. JuNQUEIIt.i: -Si a c.ommissão não 
so occupou deSlses topicos ô porque elles não 
mereciam r0sposta, é porque ella não se devia 
dirigil' ao pa-rlamento ennumeNndo-os; o, por
tanto, a approv-ação que o nobre presirlente do 
conMlho dr:n ao :proc(>dimento Ua commissão, 
0m sua respo1>ta, e o. mn.ior condem.nução á falla. 
do tht•ono. 

O Sa. LAFAYETTE (president~ do conselho) 
- Isso G um commentario de Home!'O. 

O Sn, JuNQUEIRA. : - De feito, a. falla do 
do thz·ouo não devia referü·-se, nem aos la
menbveis succossos do Paraná, nem á. idéa da 
1 JCalisação do elemento servil, que, pelo modo 
laconico por que está concebida, não póde ser 
bum enttJndiU.ll. 

Appht.udo muito o pl"ocndimento do nobre 
pre')idente do co.~aselho. S. Ex., collocan.Jo-se 
ao lado da commissão, manifestou-se contra· o 
goYoruo pa,sado. E' a maior censura que se 
poderia fazer a essa falia do throno, ó justa
m.ontc a approvação qu•~ o nobro presidente do 
conselho deu à commissão, qu~ nem se referiu 
a esses dous to picos. 

O Sa. LAFAYETTE (pt-c:s'dca&e du conselho): 
- V. Ex. està fazendo commentarios de 
Homero. 

o Sn. PRESIDE~TE :- Attenção r o Sr. PI"·3• 
sidente do conselho foi ouvido sem que se lhe 
dessem apa.1'WS. 

O Sn. JuNQUEtRA: -Nã:o sei si são com
mentarios de Homero ; mas com certeza são 
de um senador que os faz na occasião, como os 
negocias se lho apro_sentam, tomando-os no seu 
justo valor. 



SESSÃO EM 31 DE MAIO . 269 

MáS, pergun~ou o nobre presidente do cotl.
selho : como a situaç!to TJOdia caber aos con
servadores 1 

Senhores, não tenho afun em que a situação 
politico.. venha para os conservadores, ms.s o· 
que ó certo ó q11e á vista do que ~e passou na ca.-
mara dor, Sra. deputa,Jos, Cio tendo ficado om pé e 
aberta a grave questão da dilisidencia, tor
nou-se impossível a continuação (lo partiJo li
beral no porler. 

Por outro ludo o facto da oxi.stencia de unu:t 
maioria liberal na camara, ainiL~ mesmo divi
diJa, não é rnoti~·o para quo a situação se ro!ln
tenha no pod0r. Então podia o partido adverso 
perder todas ns esl_"Jeranças, porque era o caso 
da sorites do"'l qno íallava o Sr. conselheiro Na
bueo : o governo faz a c3.mara, a cam[tra faz o 
governo, o asf.lim se perpetuam. 

O nobre senador sabe que em Janeiro do 
1878 o cont.r:1rio succedeu. O partido conser
vador estava cm toda !l. su:1 pujanç.a, tinha 
grande maioria na camar!l., e no em tanto foi 
apea·lo do poder. 

Por consJguintc, a situação actual, que conta 
umn maioria esphacela·la, dhrergenLe, não 
póde otfurecer ao partido liberal um apoio se
guro, tão seguro como os interesses nacionaes 
o exigem, agora que muitas quest.ões impor
tantes ha a resolver. 

A questão da reforma eleitoral tem sido 
muito düb:.l.Lida, mas a censura do nobre senador 
por GoyaZ" me p(l.rece estai' de pé. 

Aquelles que enlendt""!tn que a reforma elei
toral podia ser feila por uma lei ordinaria, po
deriam, á certo, por um excesso de oscrupulo, 
votar pela reforma constitucimial ; mas a ca
mara dos 81•s:. deputados manifestou-se em scn~ 
tido contrario, começou opinn.nc'l.o pela r0forma. 
constitucional, o, p01s, não lhe era mais licito 
voltar alraz. 

Si ~11a H vosso começado em sem tido contrario, 
então, sim. pod~ria adoptA L' a outl'a opinião; 
mas drm-se exactamente o contrario : começou 
adoptando a reforma constitncional, e depois, ã 
voz do nobre senador peln minh[l, provincw,, cn~ 
tendeu que dcria votar a reforma por nma lei 
ordínaria. 

E' isto que mereceu as censul".'tS justas do :rio~ 
brc senador por Goynz, é isLo lambem que eu 
apr~"'sento como um meio de infirmar esta re
formá, a.té certo ponto, poN1ue realmenL13 o modo 
por que ella foi elaborada, não é o mais con
sentaneo á ... não direi dignidade, mas á co
herencia que acamara devi[!, guardar. -

Que entre o miuisterío :1ctual o o pa:;sarlo 
não ha homogeneidade <le vi..:;tas, todos eom
prehendem, e eu citarei ao senado um facto 
que se tum dado nesses: ultimas dias, e quO eStá 
no dominio do publico. Refiro~mc á questão do 
congresso pedagogico. 

O noUre ex-ministro do imperio entendeu que 
devia.~se convocar esse congresso de inst.rucçito, 
e quo todas as despeZ"ns feitas com elle ser1am 
muito regulare.<:~. S. Ex. apresentou-nos unto .. 
hontem a sua opinião a esto respeito, o declarou 
que todas as despezas tinham sido foitas com 
donativo_s. Entretanto, o actual Sr. ministro do 
imperio, em um dos seus primeiros actos, man-

dou adiar o eongrnsso, e pediu credito á. camara 
dos Srs. deputados. 

Não ha, portanto, divergencia de vistas e.i:n 
um assumpto impor~:=tnte ~ 

Como este, ha muitof3 uutl'OS que hão de ~t·azel' 
grande divergencia, por•1uo, por mais que se 
queira ob~ctliecor, o minrsterio actu3l sahiu da 
luta em que foi dctoriosa a diãsídencia, o est:t 
não póde prestar-se á antiga tnu.ioria, a maioriã 
dos quarenta, que susleutou o ministerio de 3 
do Julho. 

Quanto ao que disse o nobre prosidonte do 
cons~lho ':!obre us opiniões do honrado senador 
pr-la província do Paraná, com relação à loca
lisação do elemento servil, devo dizer a S. Ex.. 
que, o que disse est<3 nosso hunrado collega, nâ:o 
foi sóm8nte pOt' uma questão de bell·:za ou de 
estheticà: nas suar,; observaçÕ3S ha muito de fun
dado e digno de estudo. 

Entretanto, não ó occasião de discuti!· nilnu
ciosam•"'llte osta materia. 

Eu não sou sympathif'o a esta idéa de prohi
bit• absolul'tmente lfUEI o senhor possa condu :dr 
o RGU escravo para outra província, nem de 
declarar livre aqueHe que tran-.:puzer a fron
telr<t de um l provin(•.'ia, por•]ne isto ó com efLito 
derramaL' a indisciplina por toda a superficie do 
paiz ; será. difficil, o governo nito tom me."mo 
meios do conter este movimento. 

Da mesma fôrma declaro que tambem não sou 
sympathico a que continue o tmfico interpro
vincial. Si o projecto do nobre presidente do 
conselho tom por fim unicamente pôr embaraços 
a esse hediondo trafico interprovincial, eu não 
posso ser contr~t; quero, porém, que se mante~ 
nha o direito de propriedade, de modo que os 
senhorGs não fiqu0m collocados em uma posição 
de g-rande vexame; é precilio descobrir um meio 
termo, e por isso me parece que, não estando 
presento o pi•ojocto, a discussã:o nâ'o póde ser 
muito dosenvoh'ido.. O é1ue eu não quero é 
commercio de provincia a provincia; mas qnero 
garantir aos senhores, que viajam ou mudam de 
residencia, o direito de lev~rom os escravos que 
jà pna.•miam. 

1\"Jeu fim principal é oppõr algumas consi
det'ações ao que acaba de d1zer o nobre presi .. 
dent 3 do conselho, porqur!, realmente, não 
deviam passar aqui certas doutrinas sem a} .. 
guma contradicta; e principrtlmrmte accentuar 
bem um ponto, e é qu·':l a situação actualBito é 
a mesma que a anterior ; que no dia 24 de 
Maio levantou-se um outro ministerio com vis
ta~ novas; ó a dissidencia que está. triumphan .. 
te, e, por conseguinte, não sei como a maioria 
da ca.mara dos Srs. deputados pôde entonder.-se 
na sustentação deste governo, e diante das cir
cumstancias ~e~ivei~ com_ g_ue luta presente
mente a admm1straçao pubhca, em relação a 
finanças e a outros pontos a que me raf:Jri ra
pidamente, quando fallei outro dia. 

Eu não \1ejo que o actual governo possa, nlo 
lêndo uma maioria segura, obter os resultados 
que se deve t~Jr em I vista ; e si lançarmos os 
olho.=:! para o que se vai pao;sando em todas as 
províncias, veremos que sft:o os proprios jor:aa.es 
liberaes que têm mal rocebido o ministerlo 
actual. Aqui tenho a Gazeta da Campinas, 
libera], que faz a maior critica á asceliçito ·e 
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organizn.ção deste minis~er:o; tGmho a T~ibuna 
do N arte, que tt•az um artigo vehemonlo con
tra a organização_ ministeéiaL São, portanto~ 
orgãos do partido liLeral da provinda do 
S. Paulo, que se manife:;lam contn.1. o gabi
nete. 

Istu quer diz0r qu·c a dissld1'ricia lavra nO
seio de todo o partido, o que portanto elle não 
póde ter a fol'ça, a energia, a ('Ohes:lo ncccs
sarias para aiTruntal' as difficuldades do prG
sente. 

E já que estou com a palavra, e pfl.n com~ 
pletar o que disse, a respeito da situaçã1) finan
ceira da provincia da Ballia, Lurno a l.iLt;~rd:J.r.b 
de dirigir ao nobt·e cx-preHidente do conselho 
duas perguntas: 

No relataria com L1UO o illuslr·· Sr. conse
lheiro Pcd1•o Luiz abriu n. assembióa provin
cial, em 3 de Abril proximo findo, leio o se· 
gninte trecho (lê) : 

« Assaz melindrosa, a situação financeira úa 
provincia. continUa 3. reclamar instant·~flle.ute 
vossos patriotlcos osforço::~. 

c No ]1r>riodo qu" decorreu até hojA, o aeto 
financeiro mais unportante a communicar-vns 
é o emprestimo que r··aiit:eí no Banco do Brazil, 
em 31 de Março uhimo, no v:.~lor de 5!10.000$, 
em conta corrente, lit1uidavel nn prazo de um 
anno, a juros de 8 °/o. 

< Esta operação po:r mim <'Onsiderarla impre
scindivel, atttlutlendo ao desequilíbrio do orça
mento e á nocesaidade i!Uperiosa. de não deixar 
mal parado o crodito da pro\•inch, e que não se 
poderia rM.liz;Jr agora Qm condições mais van
tajos"'.s, fui aju~tarla por inLtmuudio o accórdo 
do E:xm. Sr. presid•.mte do conselho Vi~conde de 
Parana.guá.. » 

E" o president•) da p~ovincia da Bahia <.J.UOlli di 
conta á assembléa pl'OVincial de que realizou 
um emprestimo do 500~000$ com o Banco do 
Brazil por intermedio do Ex.m. S.r. ex~pre
sidente do <'Onselho, Visconde de Paranagu.:L 
Pergunto a S. Ex:. qual foi a intervenção do 
ministr-o da fazenda. nessa operação financeira, 
si S.. Ex. prei:l~ou a garantia :lo Estado a.o levan~ 
to.menlO desse ewpt•estimo. si interveiu com os 
bons omc· os, não dt~ particular,mas de presidente 
do eons~lho e ministro da. fs.:ten.da para levan
tar-se osse emprestimo. O nobre pl'eaidcnte da 
Ba.hia, referindo-se ao honrado ei.-preaidente do 
cons ·lho, nio o fez dc.balde nem o podia fazer ; 
portanto, hOU\'9 ahi 1nterferencia o~cial ou al
tam:cnLe officiQsa.~ PJ."ccis.a.mos saber se por~'en
tura. compromeLteu-se tamb.em. o credito dQ 
Estado para auxiliar e ·sa eperação e, si fosse 
possiv<>l, S. Ex. nos podia. mostrar aqui qual a 
correspondenci& troeada a .eue respeito com o 
Banco do Brazil. 

No mesmo rela.torio do pr.~sidente da B.a.
h~ trat.ando .das dividáa contrah-das _pela 
provjncia, diz-.se qu') ha. uma de 150:-000$, em
prestinlo feito pela. thesour.aria de fazenda. 

Ora., a thçaoura.ria di! fazenda não pód_e 
realizar emprestimo nenhum a provin.cj_a a.em 
ordem expressa do ministro .competente ; par
gu.ntQ, pois, as~ Ex~ IIi deu .ordem .á thesou
raria. de. f<U~enUa. .da Ba.bia. .PM& emprestar á 

província 150:000$, e si esses 150:000$ já as~ 
tão pagos ao cof1•e get•al. 

São dous factos que vêm expo<.;to~:~ no relato .. 
rio (lo presiJente e convinha qae fossem ti
rado):! a limpo, por(rue e.<:~ tão ahl um pouco enca-. 
potados. 

Rm lagar, Sr. presidente, de adoptar-se uma 
politica larga e cbra p·1ra d1\e"mLaraçar o 
estado actual das provinda.:;, vai-se lanç3.ndo 
mão destes expedientes que não são legaes : 
mandr~. se que a tbesouraria de fazenda em
presto uma qt1anüa á provincia, e o go\·orno 
Ó inlennedbrio perante o Banco do Braál, 
para se f1zerom empt•estimos. Onde vamos 
parar 1 Daqui a alguns dias, quando abrirmQS 
r.sse~ relatarias, havemos de ver quo o minist.ro 
da fazenda aulurizou empreslimos Ue mil!nrcs 
rle contos ás pro-,incias, sem nenhuwa diS,lO
si<;ão legik'lativ\J. autorizanrlQ~o a isso, havemos 
de ver quo o ministro da fazenda inLet·veiu_ 
co.u o P"SO da saa. autoridade para !'J_tte o Banco 
do Bra.:ál :fiZ·3~S·~ ás pr-ovincias emprestimos 
impor-tantes, e do pois, q llando as prodncias não 
puderem pagar os juros e a amortizaç.'io des
se~ empref:ltimo", porqurJ vão caminhando para 
isoo, visto Lerew-lbe tirado tolos os recursos, 
então o R1nco do Brazil ha de res,•ntir~so 
de8se grand:) desfalyuc n vir ao poder !e~·isla.-o 
Hvo solicitar oB favores que elln tPm podido 
muit'-~s vazee. dizendo : «Se estQu em más 
circum··tancias, é pOr<.J.ue o guverno mesmo 
me induziu a fazer ás provincias grandes cm~ 
pt'Gf:ltimos, e en não fa.:ria si não fosse a inLcr
f~t···ncia, a officiosi.Jadc, senão a officialidade 
do governo. » 

Formulo, portanto, a S. Ex. ess.es dous que~ 
sitos, porque d sejo, riJmO representante da 
n.tção e como :filho da Bahia, S-tber justamenLe 
qual ó a actual situação financeil'.~ J:esaa pro
vincia.. 

Deixo de lo r ao senado os actos da presirlencia 
da llahb rrüativamen~o á cobrança geographica 
dos imp'lstos; mas aqni estâ o Diario da Buh/a, 
orgão official, que confessa o facto ; chamo so
bre clle a attenç·.1o do illusLraLlo Sr. presidente 
do conselho. 

A provinda da Bahia precisa sahir da situa.. 
ção anomala em que está. 

O SR. DA.NTAs :-A as.semblóa provincial tam~ 
bem tem deveres. 

O Sa. JuNQUEIRA; -Não quero demorar-me 
maJs, SI". pt'esident:-, porqul} talvez algum dos 
meus nobres colleg-as tenha de fazer consid(}
rações mais adequadas para eluf'idar- a qu.~s
tão. Eu apP-nas qrtiz lovanl;a.r um prot0eto con .. 
tra o que disse o t!lustrado presidente do con
selho; o mini.sterio não eatá em base solid:J., o 
tel'reno em que elle se ach:t collocado não é um 
terreno seguro. (A.poiados.) 

O Sr. "l.'"isconde de Parana.· 
guá:-sr. presidente, eu não podla dr•ixar 
encerr.ar-se a dis.cus<>:ão se.r:n satisfa.zer 4 exi ... 
gencia dr> nobre senador pela Bahia., relativa... 
mente aos dou.s queaito.s qu1;3 acaba de formu .. 
lar. 

E' cer.to que o honrado pre.s:idente ,da Eahia. 
escreveu ... me., particula,rmente, pe_dindo .os meus 
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-bollil officiOs p:rra. contrahir um -emp1'Mtimo com 
o banro do Bt•azil, na importancil'l. de 500:0.10$, 
-que ficariam em conta corrGnte, afim de occorrer 
as despezas mais urgento'i ; ~ssa. di vila seria 
amortizaJa "no pra:ro de um anno. Procur-ei 
-en teo.J,'r-me com o prr.silente daquello ir:np"Or
tante estabeleeim ~nto, o, expondo~lhe a pro~ 'll
çlto do presidonLe d& p1'ovinda da B::..hi1, cm
c-ontrai da parte da directoda o melhor acolhi
mento. Não intervim officialmente nesse ne
gocio. 

O Sa. JONQOEm.\:-1\las O o que está dito no 
relatol'io. 

0 Sa. VISCONDE DE PARAN!.GUÂ -;.-Não empQ .. 
nhei a garantia do Est.ado como pr•'~;;;ume o noiJ.re 
senador. 

A vrovincia da Bahia nito P"''CÜ~a.va disso; 
ella e solvavel, telll credito e recurso.;;, parfl, 
satisfazer· seus compromissos, independent·~ dJ 
qualquer garantia ou de intarvenção do go
verno. 

O Su. JUNQUEfRA:-Mas não deu-se a inter
venção do governo? 

0 Sa. VISCONDE DE PARANAGO.l-:-0 presiden
te d1rigiu-se a mim, como poderia dirigir. se a 
qualquer ami.g-o, que tivesse certa import 'ncia. 
pflrante aquelh es~~belecimento. •\lns l'ljustou o 
empres~imo, realizou-o direc:L:Lmenle, por mAio 
de tE'legramma.a e corre.'lpond·~ncia. que teve 
com o pl"e'lidente do Banco. Não tivCJ de firmar 
aj•1ste uu contrato algum com o Banco. Houve, 
apen 1S, de minha parto, uma interfer.encia p:lr
ticular; repito, não empenhei, nem fui exigida 
a gar.mtia do Esb..lo. 

Eis o que po!'ISO inform::l.r lia nobre senador 
quanto ao primoiro quesito. 

Quanto ao segundo, declaro ao nobre senador 
que, no principio do rorrente anuo (não pOS'IO 
precisar- f\S datas.por,1ne não conbwa com a per
gunta de S. Ex., ma~ o facto rc;ferl!-se a uma 
época anterior á reuntli:o extraoJ."dinari::L da a.s
semblóa p'l"ovi ncial, e á qne.'!~ã J conc~rnente á 
ooiJrança de impostos que postel'iormenLú ae•hs.e 
naquella p~o-vincia), no r.rin~ipi~ do cor-:re!lt. 
anuo o prRMtâento da Bahu dtrtg1U·S1 a mtm, 
fazend) aenLir a neco,sid vi e urgente d::t quan
tia. (Ie i50:000S, para satisfazer Jn prompto uma 
"letra a vencer-se. Autorizei a Lhesourat·ia da. 
provincia a ·realizar o adianLamento pedido, 
com a clausula de ser o coft•ê! gl'!l"al indemni
zado dentro do prazo do Lres mezes. O presi. 
dente da provincia informou-me em Março ou 
Abril, '}Ue satisfaria o compromisso anles do 
:fim do mez. 

Não é facto novo; tem tlcontecido não só na 
provinda da. Bahiu., co:no em outt•as. 

b Sn. JuNQUEffiA :-Mas é illegal. 
0 Sa. VISCONDE DE PAHANAGUÁ. :-Mas desde 

que d'ahi não vinha prAJuizo ao ·Estado, o go
verno não devia deixar p•rigar o crlú1ito 'da 
provinc-ia. pol" 'Uma quantia que, dentro de pouco 
tempo, voltaria ao thesouro. 

O rwbre senâdor poderá ver nisto alguma 
irregularidade, màs so-g-aramente não julgal'á 
--o facto tdigno de s-e~·er.l ·eensura. 

Ú Sa. ·JoNQti':EIRA.:- Já fo1 sa.Lisftlito O paga
mento'? 

O Sa. VIsCoNDE DE P.A.n.ANAGUÁ :-Creio que 
sim ; n:'ío posso affirmal-o a.o nobl.'o senador; 
quando oste comprumisso fJi tomado, marquei, 
como dis~e., o praZo de et•e-; tnezes. 

0 Sn. .. MEtaA.. DE VASCONCELLos:- Dove eata.r 
satísfe'1to .• 

0 SR. VIsCO~DE DE PARANAGUJ..: -SI.". presi· 
dente, não contava. fdlar hoj.:: ; ruas tenro sido 
pT"ovocado, aproveito a O"cr~.sião para dar uma 
breve re.<:~po-,ta ao nob~"e senad~r pelo P .J.raná. 
Pretendia dal-a quando puriess~õ~ r.·xhibir docu
m ntos e correspondencia official. f'ffi con
fiJ•maç.ão d.') que houve.~se de dizer relativamente 
aos deplora\'·-ds successo<~ do Paraná. 

Mas o nobre senador, concluín.lo o seu dis
curso, na ses4to de h mlem, disse que o ga
bin~·to de 3 de Julho usou de excessivo rigor e 
fui"sobl'emaneirJ. injusto paril com a sua pro· 
vincia natal. 

S. Ex. taxou-nos de precipitados e incohe~ 
l'ent·•S; notuu b.mbem dosidia da p'l-rte Jo go
verno, pol"qrte, si ~i'·~sse prori.Jenciado em 
tCmJ--IO~ a'1uelles facLos não teriam sido prat.i
cadoa. 

O nobre !'!enador nã:o foi justo para com o mi .. 
nisterio passado ... , 

O Sn.. ME mA. DE VA.ScoNCEr.r.os:- Apoio.1o. 
0 Sa. VISCONDE DE PAR.ANAGUÁ.:- Os sue

cessas do dia JO de Março tir1haw uma impor--
tancia e alcance quo o nobr·e senadort debalde, 
procu!'a diminttir; rtlleS de~·iam figurar na falla 
do throno,s,~m que d<l. Li se pos .. a concluir que o 
governo quiz d.!sconceituar a provincia do .Pa
raná, apresentando-a como d •sordeira. A úlla 
do tlll'ono disse expressament ~. que a ordem 
restaheleceu-sJ mediant~ as provid~nc~as da 
autorLlade o o apoio da. população da capital 
daq uella. prnvincia. 

Como, poi'lt se q•dz condemnar a província 
llo P<~.ran~\ 1 Corno pó te suppór o nobr l senador 
que o ~overno pretendeu apresentai-a como 
de'iordetra 1 · 

E' jrtst::~.menle o.contrario disso que se de-
prr'lhende desse documento solemne. 

O facto, to,Javia, tinha a maior gravidade. 
Procm·ou-se organ; zar n" provinc 1a resistonda 
formal a um reguhmento expedido pela auto
ridade competente para oxoeuç.io de uma lei, a 
lei do imposto comrnerchl, que fJi votad l fi Ola 
assembléa provincial, de que faziam parte ij ... 
beraos e .cor.sr~rvadores. 

N!to houvnreprasBntaç'iío do commercio contra 
o l"egulamento e:x:p )dido l'elo presi tente da 
pro-vinc·a que, em tal amerg·:m··ia, revelou a 
~aior calma e prudencia ... 

O SR. AFFONSo C-ELso ~~Apoiado. 
O SR. VrscoNoE DE PARANAGUÁ ;-••• e mos

trou mesmo 1-onga:minilade, em vista d.l. resis
tencia, que se organizB:va -ás claras, nlto pro~ 
curan 1o imredil' de manoira il~tuma as reanrões 
qne, para. tal fim, se faziam no·l!lalão "Lindmann. 

Fo1 nomeada pelo eommercio de Curytlba 
uma commisãão central, e esta commiss!o tinha 

•• 
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sa.as filiaos em diversas cidades e villas da pro~ 
vincia.. __ 

Trata:\'a·'iQJ a todo o transe de impedir o lan
çamento para a cobrança dó_imposlo, e, nas ves
poras de começár, publicou-se um boletim por 
parte da commisslo contt•al, conci~anUo o povo 
a. semelhante fim e convidando-o para com
·pareccr no salão Linel1_1Wnn; esse b.Jleüm con
cluia com as seguintes palavras bem significati
vas ___, 4 perca-s-e tudo , menos a honra ! » 

Não era o comrnercio simplesmento •1ue se 
fazia roprosentat• ne3sa reuniã'o, n!Io ora a com
missão do commcrcio nem só commerciantes 
quo ~tlli estavam ; homens do toJas as classes 
e de todas as condi.;õe13 foram convidados, fo.r>.l.m 
aliciados dos arrodoros. 

A comm.issllo, port-tntu, mal aconselhada 
pelo s~>u· advogado, contrata.·!o especiallllonto 
para semclhunle fim, fui causa da porturhação 
da ordem; nã.o digo quo ella li\·osse um p(m
samento criminoso, mas não calculou os cf
foilos Jo pDBSO imprnd(lnto (1uc ia dar. 

A 3-güaçã:o g::mhou turreno, não só na 0:1.~ 
pilai da provincia, senão cm· varias munici
pios ~om os quaes se communi~ava a com~ 
miss-lro central, pregando abortamcnte a rosis--
teucia á execução do regula. monto do governo, 

O presidente mostrou~se, con'lto.ntemente, 
.o mais r·rudente e o mais cordato, declarando t\s 
(J••ssoas que o procuraram sobro esse assumpto, 
que não duvi laria modificar o regulamcnlu no 
sentido da classificação das casas commerciaes, 
para o pagamento do imposto de 1 1/2 o/o 
Sobro as venda;;. 

-A prudencia e calma do presidente foi ina.l 
comprehendiàa, mal ÍnteL'pL'Ctada, t\)maram, 
talvez, por frnrtnoza aquollas grandes quali
dades, que, em crrcumstanc-ias tão graves, revo~ 
lou o JOvcn administrador, a quem sem duYida 
esti reservado, p.o paiz, um grande futuro. 
(Apoiados.) 

Então a commisdo intimou-lhe, para o rcs
tabelocimento d·l ordem, porque a agüação 
crescia de ponto, como condição, sine qua. non, 
a suspensão do regulamento. ~-

Vê o nobre senador que, dir~.nb.l de umo. tal 
intimaçiio, a quostã·) da segur:m-:;-3. e da ordem 
publica _não porl.i_a deixar de preoccur•ar o 
admmisi:rador da provincia. 

0 Sa. MEIR.t DE VASCONCELLOS :-'-Apoiado. 
0 Srt. VISCONDE DE PARANAGU.~ : -Foi O 

nobre senétdor qunm '50 encarregou honLern de 
demonstrat• o ·perigo qno corria :t ord11m pu
blica, lendo um documento, a vista do t1U:ll 
eu de meu Ioga r disse: Rewn con,_fitcntem 
habemus. Era a commisstto do commercio que 
intimava o presidente da provincia para resta
belecer a ordem, o ~ara conjurar o perigo que 
corria -a tr<.mquilhdade publica. 

O Sa. CoRREIA dá um apar~e. 
0 Sa. VISCONDE DE PARANAGUÁ.:-A camara 

municipal, bom como o juiz do direito da co· 
marca, fizeram-se portadoros de um ultimatum 
ao presidente da provinda, concebido om termos 
que n:Io podiam ser aceitos, porque exigia~so 
préviamente a suapens!to do regulamento, para 
àntão se entrar em qualilUGr accõrdo tendente 

ao restabelecimento da. lranquillidado pu
blico.. 

Sabia-se, era notorio e o inquerito o dem.ons .. 
tJ•a, quA,por p~rte da commissão central, an.da
ram emisBarios p •las circumvizinhanças, pro
curando colonos, carroceit·os, homens ex.tranhos 
ao commercio, e que nessl reunifto no .salão 
Lind,nann se convidava o povo para, armar-se 
o resistir pela furça i execução do regulamento. 

Houve o plano combinado de irem a palacio o 
coagirem o presidente, e, si el\e não quizesse 
co.ler, empregarem outros mo:oios, p~rit isso em~ 
briagaram a populaça do.'lenft•eada. E, ombou 
n.\t'J houves'5e um pensamrmto criminoso, como 
•lis~fl o nobre senador, viram-se obrigados a os
capar-se pehl. porta do guinbl o Sr. Dr. Ser~ 
gio de Castro e a commlsião, t·~ndo sahido peb 
JlOt·l:t da frente os colonos e as peqsoas que alli 
foram attrahidaa, :t<?hando·se muita':l em esbdo 
do embriaguez. 

O SR. CoRREI.!.:-V. Ex. ouviu por um ou
vido só. 

O Sn. VIsCONDE DE PARA.N.wuA.:-E' o quo 
consta do inquerito. 

O Sa CoRREU dá um upart,e. 
O Sa. VISCONDE DE PARA.N.WUÁ: ~A cam:ml. 

municipal foi portadot•a. desse documento a que 
alludi ou da propoat1, estipulando as condições 
p:~.ra. o restabolecimo}nLo da ord•3m ;.logo, a or
dem estava perturbada ou prestes a por turbar
se, si ntío so désse a suspensão do regula-
mento. 

Não era, portanto, licito ao delegado do go
verno, que devia zelar pelo principio da auto
ridade, C')der a semelhante manifrJstação. 
Desde que do lá se mand tva dizer-nos por te
legramma, que os interessados na agü:1ção oa~ 
tavam á. porta do tel·~grapho, em numero supe
rior a mil pe~so::ts â espera da t•e.sposta do go
verno, o, desde que a commissão S·) dissolveu 
declarando que a respons'lbilidade dos aconte
cimentos :fic1va ao governo, não ora po.:;sivel 
que o governo imperial cruzasse os braços e 
d•·s9.mparasse o s~u dcloga.do, o digno preú
donLe da provincia.. Ent~o deram-ao as provi
dendas que não se fizeram esp>'rar ; foram 
mandados cerca de 800 homens, e AÓ a l).oticia 
de:;sa providencia pr0mp~at foi, eotno se cos
tuma dizer, agua na fervura; as portas doses
hhelecimento~=~ comm~t'<•.iaes·ae abriram, apenas 
consLou que parlira a tropa expedida. 

O Sa. CoRRErA:- Entiio V. Ex. julga que, si 
fosse caso de revolução, es~es homens a suffo
ca.riam 1 

0 Sn, VISCONDE DE PARANA.GUA':- Si aa pro• 
viJ.encias fossem demoradas, tal vez 0'5 SOO ho
mens não bastassem ; mas dentro de dulcl.s horas 
essa força partiu, e partiria mais, si mais 
fo1:1se preciso. 

O SR. CoRREIA:-V. Ex. ouviu os officiaea: 
que lil. foram 1 

O Sa. VIsCO:iDE DE P.A.RANAGUÁ:- Ouvi_ o 
telegrapho, quo ó um. dos meio.:; mais poderosos 
do governo, " por tal meio soubo (1ue, apenas 
constou o embarque dos SOO homens, tornaram 

. a abrir-se, como por encanto, as easas de nego-

•• 
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cio. Depois disto, foi que o -pr,!sidente aUenJeu 
á representação que ~Substituiu a proposta que 
lho tinha. sido f0ita. em tom de intimação·. 

· O Sa. CoRREIA:-Então por que nã"o foi tropa 
pa:ra Pernambuco e para a Bahia '1 

Ü Szt • V ISCQNDE Dlil p A.RAN !.GU Á:- Ü caso 
era muito ditferento. Torn.trei opportunamente 
á. questão, Sr. presidente, e enLão aprer:iarei os 
documr:ntos q11o hei de trazer a esta caOl!l.ra, 
para que fique do tudo bem iu.iiH'mada. 

Si o nobre presidente do conselho, justifi
cando a omisslio da commis::ã"et do resposta á 
falla do th1 ono, funda-se emqun o senado ainda 
não tinha acioncia de'>ses fados, é mais um 
motivo quo tenho de os tt•azer ao conhecimento 
do senado, r1ue, em face dellJs, vorá, apreciará 
o procedim1•nto imprudente e irrogula.r da eom
miss!o central e d;.~.H suas fiLaes, as quaes 
foram mnl aconselhadas, bem como, por outra 
part '\' a prnrlencia e energta do governo nesta 
triste emergencla. ~ito pro<'ed~u o govrrno 
com procipitaç!o, nem houve desi lia; os acon~ 
teciwentos Ll\'eram aua mareha natural, e o 
governo occupou~se cm fL•ustt•at• a aedi.ção. 

O Sn. ConnErA.:- Onde esle.ve a sedição 1 
O Sn. VncoNDE DE P.ul..tNAGUÁ;- O nobre 

senador pergunta-o? Atacaram a thosouraria. 
usar<l.m d t dynamito, os tiros de rewolver se 
rcpet.il•am em varioslogares, sahind!}Uma praça 
feriJ~; houve, porbuto, um movimento sedi
cioso, t :nLou-se co:.1.gir a primeirá autoridade d.1. 
provim• h. 

O;s executores do attentado se put·taram como 
vandalu.'l, nliás contr.:t. a provi~A:o da. commissão 
central, que não meiliu o alcance Ju seu pr.Jco-
dim<Jnl<); b.ulo ~tue, p~dindo o •tdvogado conLra
tado., o Sr. Dr. Sergio de Castro, aoa d ·sordeiros 
que ec:;pera"!~em um1 hura, emguanLo vinha 
resposta [f1 urn telegr..~mma. dirigido a Sua.Ma
ge.st.aol'J o Imperador, elles não quizr~ra.rn mais 
ouvil~o. Tinham tomado bastaule cerveja, e 
exaltadus rorup'!ram pelas porlfl.S, gritando :
a palacio! a palacia! 

Foram á Lho.~ouraria, tüac:.t.ram a guarda, suc-
ce::leram-se o~ tiros de rewolve:-, e emprogou~se 
a.té a dynamite, pela prim8ira vez. Foi então 
que o pre~;~itlente deu ordem ao commanrlante, 
creio que o coronal Josó Clarindo, qne fizesse 
ma.rchar uma forç,1. pa.ra contO!' os sediciosos. 
A forçl não apnareceu .S"não qutndojá. Linh!.l 
rompi lo o tumulto, 'I ua.ndo a de,;:ord.,m estava 
nas ruas c ia augment:1ndo de proporções. 

Tudo o 'lua digo consta dos inqueritos, e 
resumbra da propria ('JXpO!ÚÇli:f) dos interes
sados ; elbs não a negam. 

O SR. AFFo~so CELSo :-Apropria folha con
servadora o confirma.. 

0 Sn.. VISCONDE D.E p AR."..NAQUÁ :-Ame.lça
vam o pre~ideat!J e o governo cnntral. di:r.endo 
que est.w:.un 2,000 homens reunidos, que que
riam uma resposta, e que, si o governo não a 
desse, carre:ari 1 com a Nsponsabilidade dos 
acontecimentos. Era diante de s ;melhanLe bUl 
de intimação que o governo deveria cader 1 
PoiS, os nobl"JS senadora.<:~, que se Jizem re
presentantes do principiO d:J. o1·dem, do prin~. 
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cífaio da -aUtOrfdade- governam!3ntal, animam, 
por es"a fórma, procedimento tão irregular~ 

O Sa. JuNQ.UEHtA. : - Ninguem está ani
mando. 

O Sn6 VrsaONPE Dl!l P.A.RANAGUÁ. :-Observando 
os factos, ver-S!Hi que os individuas quo 
foram presos em fiagran~e obtiveram habcas~ 
cmpus, por ordem do governo mais dahi não se 
segue que aeJto innocentes. O proc•:dim.:mto 
do gov."rno nesse caso a.inJ.a mostra a tolerancia 
e moderação do presidente da pro\'incía, ~ue 
empregou todos os meios passiveis para evttar 
a effusão de s::mgne, fazendo todas as concessões 
que dignamente a autoridade podia fazer. 

Ao lagar da reunião compareceram varias 
pessorts, qll.., pro~uraram manter a ordem, en~ 
tre ellas o Sr. Dr. Eufrasio Correia, que folgo 
de reconhecer, prestou muito l.tons serviços; 
uma só vez não animou tal movimento, ao con
trario, ~:xhortou os desordeiro~ a confiarem nas 
providencias do governo, nos meios Iegaes ; foi 
e !lo auxilia lo, por um outro, su pponho que o 
Sr. Dr. Mello e Silva. 

Não procodou da mesma sorte o Sr. Dr-. Sergio 
do Castro, que ateou o facho da di><cordia, con
citou os povo~J a armarem~sG '~ a l::mçn.rem miro 
da força, si o prnsident~ ntto eedes.':le a, outros 
meios. 

O Sn. C..ut.LtÃo:-Mas. não feti processado 
ain.Ja ~ 

O SR. VtsCONOE DE PAU.AKAGUÁ:-Cre.i.o que 
os proeessos seguf!m seus t:."amites : u presi
dente mandou proceder a um inquerüo sobre 
e,t·!S acontecimentos, o ent1·egou o caso ao pO
dei' judiciaria. 

O.!nsnt·ou o nobre senador !·elo Paranã o _pra~ 
sidentf3 daquella. provinda, por l1av.·r suspen
dido um suppl(mle de juiz municipal, e nom8aJo 
o Sr. capit.il:o Franklin do Rego Rangel p~ra 
o 3o logar que esta.v,L va·,so. 

Não tovn razão o nobr8 .aena lor ; o acto da 
suspensão foi p·'rfeitaruente funhdo 

O 2· suppknte a quem o presideuto suspen .. 
deu e contra quem m'ln lou inshurar proC·'sso 
d6 rnsponsabilidada, pela f:.~lta comruettida, 
tinh:~ um eunh ~do envolvido no pro~esso como 
um dos implicados no lovantamonto. 

Os autos concloeos a osse supplente, foram, 
não obsta.nt .. , por "lle U.espachados, e encontr•a.. 
dos d plliB em casa do pro?dito indiciado. 

Em vis~a disto, o presirlente julgou (!UG de
via suspend 'r aquelte surplente d1~ juiz muni
cip·d ,, mauJal-o responsn.bilizar, nomeande 
pf\.ra o cargo um cidadão, cujos preccdentos 
lhe abonavam a idoncidaJe. 

O Sr. Rego Rangel não é ess J homem sem 
tittrlos á num11ação pu.ra o cargo de suppl,~nt~ 
Uejuiz municii1al. O nobre sena lor, parajnati .. 
fic.1r o procedimento de alguns dos memfJros da 
commissão central, l·Ju aLte<t>~llos uu do
cumentos firmado;; por pessoa~ m:'lior-3s de todá. 
a excepção,e fez grande cab •d 1l de se1• um d<'~sa?s 
documentai a'3::oignad·) pelo honrado i·) vice
prt)sid 'nt ', o Sr. com.mondador Antonio Alves. 
da Araujo. Bem ; não quero de,,rimir de mo.ip 
algum o car.;cter dos membros dessa com .. 
missão central do commercio, o att.ri.buo antes 
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a erro o que fizeram ; mas, si o nobre sanador 
pretendeu am"squinhar o caracter da p1ssoa. 
que f'oi escolhida pelo presidentr' para o cargo 
de terceiro supplente, eu lhe direi que o que 
ha. -le mais gralo e de mais import'lnte nll. ca
pital do Paraná. aboua o procedimento desse 
senhor. 

Casualmente veiu-me às mãos este folheto 
que contém varios attestndos e uma relaçito dos 
empregos que o mencionado cila:dito tem servido, 
a.ttest..~.dos passados po_r ressoas do maior con
Ceito; Lerei unicamente um- que ostá firmado 
por grande numero de pessoas: é um abaixo assí
gnado cm favor do mesmo funccionario.- Não é 
um docurn"lnto de occasi!to ; tra:.~ a data de 12 
de Dezembro de 1877 (lê) : 

< Os abaixo assignados, moradores nesta 
cidade de Corityba., capit.al da pt"ovincta do 
Paranli, vêm com a maior espoRtan'1ilada feliN 
citar o digno, probo e íntelligente ajudante o 
escrivãJ da colonia do Assungay, Franklin do 
Rego Rangei, p~lns provas de honeati Jade e de 
a.bnegaça:o, que tem ininterromj)ida.mente dado 
no exereicio daquelle cargo, attrahindo por 
isso a admiração e a s:ympaf.hia de todos os 
homens honrados o conscienciosos. 

c Seria uma fortuna para este paiz, si ldeã:ta 
dos cargos publicas só estivc~;sem cidadãos da 
tempera do actual ajudante da eolmitt. do As· 
sunguy, di~no dos applnusos geraes püla. sua 
eircuwapecç!o, zelo e coragem no cumpri
mento J.e seus deveres. ,. 

Está assignado por um grande numero de 
cidadãos importantes da. cidade de Corityba; 
entre ellas, os Srs (lê) : 

c Raymundo de Araujo Ferraz, impector da 
thesourari1. geral. 

-. Dr. Ter~uliano Teixeira da FL·C'itas, pre<Ji
dente da C;J.mara e procurador fiscal da thesou
raria geral. 

c. Dt•. José Candido da Silva Muricy, dele~ 
gadl.l cirurgi§.(l~mór do exercito. 

c Dr. Justiniano de Mello e Silva, secretario 
do govemo. 

c Tenente Ben0dicto Pereira da Silva Carrão, 
negodante e Sltpplente munic:pal. 

< Ten •nte Alf,·edo Caetano Munhós, conta.J.or 
da thesour3.ria geral. 

c l 1r. José Joaquim Franco V alie, deputado 
provincial. 

O Sa. CARRÃO:-To:los conservadorP-s. 
0 Srt. VISCONDE DE PARANAGUÁ :-Port •nto, 

na:o são suspeito~ ao nobro senu.dor (continUa 
a let·) : 

< Dr. Jo~1 Josâ Pedrosa, advogado mUit:.J 
distincto, que (\xerceu. com gran:ld p1·oveit.o 
para o pdz, oscargos depresideot! das pro~ 
vincias di) Mato Urosso e do Pará., ci<Ldão 
qu~ deix.ou s 111dosa m)moria pelos Serviços qne 
prestou á sua pa~ria, e desgraç:ldatn·,nte niUito 
cedo roub d l à sua provinda •) ao paiz. 
. « Dr. Jo"'e Mauoel Cavalcanti, p1· motor puN 
blic.o, e 1U11itu.s oJtJ•as pessoas distinctas, gue 
da:o o seu te ;te'!lunho, ácerc.l da. honHI'It:dade c 
outros p1•e Hca os, que concor1~em na.queHe ci· 
dadão, qu' injustamente ee pt·ocuroll apre•en
tar co1~o qu.)IU n!o eatava na ahura do cargo •. 

Si o nobre senador oppuzea:se alguns abusos 
praticados pelo numeado no desempenho de 
suas funcç.ões, eu nada teria a dizer, mas, des
de que se tenta am~squinhal-o, dizendo-se sim
plr1smente que, na sua provincia ou n::t capital 
da mesm1, havia. outros homens mais importan
tes, ó com o te!iltemunho do muitos delles que 
eu busco restabelecer os creditas da.quelle hon
rado funccionario. 

Limito-me por emquanto a esta breve res
posta, e opportunamente, como já disse, te-rei de 
voltar á questão, pwa que fi 1ue bem patente a 
importancia dos acontecim.ontos, a que fez 
allusão a falia do throno, a. prudencia: com que 
se houve o d':legado do governo, e o ac~rto das 
providencias dadas em tio lamentavel emer
gencia ; sem que prebnda., com isto, de modo 
al!(um, inflingir uma condemnaçlo á provincia 
do Paraná., porque o governo foi o primeiro a 
reconhecer l..fUe, em ('Onsequeneia ds_s provi~ 
dendas da autorid>1d" e do auxilio valioso da,... 
quella população, a ordem sa restabeleceu pro
mptamente. E' o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem). 

Não havendo ma 'is quem pedisse a palavra 
encerrou-se a discu-<são. 

Posto a vot.oe, foi approvado o projecto de 
resposta á falia do throno, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

L!ÇENÇA AO THEZOUREIRO DA DlrtECTOIUA GERAL 
DOS COR!tEIOS 

Proseg uiu e-m ga discossB:o e roi sem debate 
approva !a e adoptada para subir à sancç«o 
imp0rial a proposta n. 125 da c mar a ,os de
putado~. concedendo SP.is m zns de licença. a 
Joaquim Augusto da Costa Ferreira, thezou
rciro da directoria geral dos correios. 

CONTINUOS DOS TRIBUNAES DO COMMERCIO 1C 
OFFICIAES DE JUSTIÇA, ESCRIVÃES DE APPEL
LAÇÕES, AMA~UENSE DA. SECRETARIA DA 
RELAÇÃO DA CÔRTE. 

Seguiram-se em 1 a. discus~ão e foram sem 
d •bate r gaita los os projectos do s nado : 
letr l-C-esta oelecendo o orJena.do e a grati
fica·:ão que devem haver os continuos dos tri
bum~.es d) commercio a os officiaes de justiça; 
letra-E-d, senado determinando que os escri
vães das relações da g,thia, Pernambuco e 
Maranhão~ serv1rão como escriptuJ•aJ·ios nas se
secJ·etaria.s ~dos me~mos tribuna··s, J vençam o 
ordenado que têm. os fos escripturarios dos 
tribuna~s Jo commercio; letra-F-creando 
Jous logare~ de amanuense na secretaria da 
relação da eô.·te . 

Esgotadas as materl.as da ordem do dia. 
o Sr. presilt_;nte deu, para a do Jia i de 
Junho: 

za. discus">ãO do proJe·:to do s •nad I, lcttra B, 
de 1871, •J.Ue crêa dtversa~ rel,çõe.3, além dae 
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e:d.stenLes no imperio, e ma.réa. os respectivos 
di,atric tQJ. 

ta. di~• do projecto do sen-t~.do, lettra. F, de 
i873, que dc~Lermina <l,Ue aos senadores _e de
puLado, é prohibido a.cata.r ou e::r.oreer qual
quer emprego publico ou commis'!São do gover
no, e~ceptuado o cargo de ministro de -estado 
pu misstto especi '11. 
Di~ do projecto do senado, lattra K, do 

mesmo a.nno, que autoriza o governo·a despen
de-r ~té a quantia de 200~000$ com a construo-

çito de um edi:ficio para a. esCola de medicina do 
Rio de Janeiro. 

Dita do projecto do secado, lettra B, de 
1874, que manda que a discussão e votação 
dos processos erimes julgadoa pelo supremo 
tribunal de justiça, se ?a.çam pela fOrma deter
minada no ar~. 21 do regulamento da~ relações 
de 3 de Janeiro de 1833. 

Trabalhos de eommissões. 
Leva.nta.~se a sessão a i 1/2 _hora da tarde. 

FIM DO PRIMEIRO VOLUME 

-~ 
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Discursos integraes cujos extracto's acham-se nas 
respectivas sessões 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
10 DE MAIO DE 1883 

DESOBSTRUCQÃO E N!. VEGA.QÃO DO RIO 
DA.S VELHAS 

(Vid. pag. 100) 

O Sr. Fernandes da. O unha r 
-Sr. presidente, é meu proposito formal 
cingir-me precisamente ao assumpto do de .. 
bate, e na:o usar de divagaç!o alguma pelos 
intermundios da politica., ou das scieneias 
auxiliares, concernentes a ma teria em discus-
.s1o ••.• 

O Sa. Caoz MAcHADO :-Apoiado. 
O SR. FERNANDES DA. CuNHA. :-Mas V. Ex, 

deu .. nos exemplo do contrario. Eu não posso, 
Sr. prel!lidente, absolutamente, votar por este 
projecto, o sobr~tudo com um parecer una
nime da coromisslto respoctiva que o rejeita. e 
por fundamentos ca.pit·les de tuda proce_denci!i_. 
e relevancia, nas actuaes circumstancias do 
estado financeiro do paiz. _ _ __ 

Quem é, Sr. presiden~e, que se opptse, em 
these, á desoUstrucção e navt'ga.ção de rio'3 i A 
extensão do d''Senvolvimento dag linha~ fluviaes 
de que por um dom da Divina Providencia, 
tanto a1.mndada. o paiz 1 Quem é que ignora que 
nós, bahianos, temos propngnado, como uma 
das principaes questões de nossa vitali lade 
provincia.J, por essa franca navegaç!o do rio 
S. Francisco e rela sua ligaçlo ao grande mnr
ca.do da cap;ta de mi_nha provinda, pela linha 
!errea da Bahia ao Joazeiro, que é a linba na
tural, a mais curta, facil e barata, actualmente 

a unica :{lossiVel e eompativel com as finanças 
do Imper1o, a unica d1gn.a de preferencia a. 
qualquer outt•a, cuja realização deve merecer a 
pl'edileeção de todos os poderes do Estado e da. 
administraç«o publica i 

Mas, por uma fatalidade de circumstanciA_a:, 
por um capricho systematico, póde-se assim 
dizer, quer-se negar a evidencia. mtuitiva e pO:r 
em questão a realidade das cous;.s ; oUscure .. 
ce-se tudo, criam-se difficuldades a todo o mo
mento, e a nossa linha. imprescindivel, o nosso 
direito i nconcusso é sempre pre tcrido para se 
dar preferencia a coa.aas que não devem passar 
no parlamento nacional, a que importam effe ... 
ctivamente gravame li provincia da Bahia e de
trimento ao Estado. 

O SR. DANTAS :-E em cima de tudo isto, 
se diz que temos mais do que queremos, e que 
nada nos falt.a. 

0 Sa. FERNANDES DA CUNHA :-Assim nós 
fomos os primeiros que projectámos e quizemos 
realizar estrada de ferro para o rio S. Francisco, 
afim de ligará. capital da provincia todo o valle 
do rio S. Francisco, além de facilitar a ·cinco pro
vincias a communicaçil:o ra pida para.- aqu -na. 
e:xt<'nsa l'egião, provendo assim n.[o só ao com
mareio e á. navegação, mas até a d ·fesa do 
Est.ado, á facilidade de sua administraçlo, po
licia e segurança, à. riquen e ch·ilisaçio, em 
summa, daquelle vasto territorio, que tr •ncado~ 
ha de _jazer, por certo, longo tempo manietado, 
esteril e improductivo, ou fazendo apenas um 
pr )gr ·sso tão lento e imperceptivel, que não 
dará resultado proficuo em. betn da prosperi
dade da provineia. 

Sr. presidente, ha, pelo menos, um quarto 
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de seculo que se a.gHa e estuda o problema da 
navegação a vapor do rio S. Francisco, e do. 
Iiga.ção daquelle extenso valle ao littoral. Re~ 
latorios se succedem a relatot•ios, estudos reite
rados se aceumulam, despezas c:x:traorJinarias 
se t.Gm fl!itu com varias commissõos, e a questão 
jaz no mesmo pé, .. 

O Sa. DANTAS :- Talvez para peior. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA ~ - E agora 

sem soluÇão J.o.fiÜHha surgB ainda novo pro
jecto, tenb.tiva. arrojada, phmo gigante~co : o 
da n:1segação não só do S. Fra.ncisc0, desde 
suas caiJoceiras aLê a sua foz, cumo tamboma 
de um dos seus principaes confluentes, o rio das 
Velhas ; enio se .quer só a correcção do seu 
leito para facilitat· a navegação, mas qu 'r-se até 
a sua desolJstrucção, tu tal ou p:l.rcial ; não sim
pleamonlc ::1. remoção de uma ou oulr:~. pedr::t, 
da. rocha, que impe-:a. a navegação, não a e:x:ca· 
vação o profundoza do canal do leito corrigido, 
de modo a tornai-a possivel,na cnchentu 0 na va
zante, mas uma obra que permilta a navegaçiEo 
livre a vapor desso conliucnto Jo S. Francisco, 
aliás não &uperior a alguns outl'os, que são da 
prnvinch rl:1. ll:J..hia, e do de mais profundo leito, 
sem caehoeil'a-; e de facil e effuctiva nu.vo
gação acturtl, por gnndes c:môas o b:.u.•cus. E 
isto tudo sempr,} ligado ao ponto o\Jjoctivo for
çado (11U0 é o defeito capital (h todva os estu
dos que têm sido fuitus, por conki e ordem do 
Estado para levar t nav~gaç!o superiol' do alco 
-e rnedio·S. Franci'>co ao oceano, transpond•) 
-a. cachoeira de Paulo.> Alfonso, e prolongan!!l.J-se 
a. via fluYial p0r mais do 60 l·•gu:ls, de cacho
eiras até o Pen ·do, e à foz do rio S~ Frao.ci.s.co 
no oce"!.no ALIRntico ! ... 
• 'Em vez do limitar-se o projecto á simples 
e-errecção do leito tlo rio das Velhas, a ex.ca
ha'V'al-o e aprofundai-o para adapt:tl-o á na vc
lra>ç&'o a vapor, por pequenos barcos e batelões, 
e com um p11fJUrmo dispendio, planr:oja-<Je uma 
Obra collus~·tl, irrAal~v.av<:<l, ou rui no ltl. por 
enormomrmte cara e sem remuneração passivei 
para o capita.l •lispendi io. 

O Sa. D.I..NTAS :-Tudo isto só tem servido 
pa.ra. nos prejudic~r. 
., '0 Sa. FErtN.\.NDES DA CONH!. :-E tu lo isso 
com ga.r:1ntias de juros, fJU8 impor~atn ao E~
ta.do a d·~speza ce1·ta. de 360:000$ a.nnualruente, 
.ou mais, p:1ra na:o realizar cousa alguma, ou 
tellta.rroalizar o imposslve1!. •• 

Sr~ pr•1sident )1 toclo essa calculo de mato
ril!-OS para e&~~a navegaç.!ro, e de vapores iu
Jl~pr"lnsaveis ó de~pez:1 de admiui<:~tração, de 
.SI\rviço o de cust )io da linha ; tu,lo isso é uma. 
cousa .acces'loria,im~o >si ~--el de ealcuhr-se desde 
já, e de rüffi ·ii r~Jalu:ação, por.)ue depende tuolo 
d,;! desoU::~trucç'!o da~ eacb.o)iras, da pos •ibili
dada do:~s<~. n'we~acão, de suas condiç.1es e da 
chegad1 1la e~traJa de ferro da B thia ao Joa
~eiro. 

O SR. DJ..NTAS:- Apoiad0, 
O 'SR. FmRNA.Noms tu .. Cu'NHA :-E' o -earro 

diante dos bois. 
· Por tulus os meios se tem. Jillieulta.do e lro

erastinado a continuação da estra la de ..:r1•o 

da Bahia ao Joaz1iro, não se realizando até 
despezas votadas pelo parlamento, e dando-se o 
mesmo ou mais a linhas que não merecem 
igual imporLancia; mandando-se adiantar a es
trada de Paulo Aífonso antes que a da Bahia~ 
no fir-me e erl.'oneo proposíto d•:l vor si, assim 
contral'iada a natureza, seria passivei forçar a 
todos os interesses commerciae::;: e agricolas- da 
vasta zona do media e alto S. Francisco a 
descer o rio, além do Joaz~iro, Capim Grosso 
6 Pambú, até transpôt• o Paulo Affonso, e 
Ie~·ar todo ar1uelle commf'rcio e vida ao Penedo, 
cm vez de levai-o, pelo Joazeiro, á cãpit-11 da 
provinci \da Babia peb. resrectiv:t linha fcrrea. 
O que visa o projo•cto é IrrealizaV(!l, ou im
possivel-o alto e me,Jio S. Francisco ou pro
curarà a linha d L CharJada Diam'lntina p:1.ra 
a capital da Bahia,ou a via da cidaJ.edu Joazeiro, 
e por sua linha fel'rea a capital da mesma 
provincia. 

Ao Penedo é qU'} ninguem vai-do alto e 
medio S. FranciscJ. 

Ha um pe·1ueno commorcio do Joaseiro para 
Laixo, na linha interm•:diaria, até Capim
Grosso, Bós-Vista, Pambú, e nenhum na região 
das Cachoeiras ; mas es;se pouco vaie, ou é in
sufficienle p~~,ra sustentar uma linha fert•ea, e 
aliment:J.r uma na\'egação á vapor, na extensão 
de 60 !Jgtius en.:_:achoeirad;as. (Apoiados.) 

Quer ae betal' dtnheiro fOra ? O estado está 
tão rico qua o possa malbaratar~ 

Não ha nem para as dcspezas ordinarias; 
vivemos de empre:..timos, vivemo~ d 1 emissão 
de apolices, do bilhetes do thesouro e de papel 
mooda. Isto não é -estado financeiro normal, 
nem razoavel. Progam-se econ...,mias; todos 
têm ohrigação de zelar sempre, e sobretudo 
dt.tq ui em diante, as despezas puhlica'l , do 
re.stringil-:.ts exclusivamente :o.o que devemos e 
podemos realit.ar, pl'efel'indo o qufi é mais ul'
gente e essenciu.l, o que é possivel nas circum
stancias apcrtadas em que no'> achamos. Não é 
ao mesmo t,_•rupo (1ue se abra o parlamento ra
commendando-se economia, não é no mesmo 
~empo r1ue se f;J.z a expo<>ição do prccario es· 
tadu do tho.sou-ro, que se devem iniciar ostra
balhos parlamenlarú~, com um proj(lct.o desta 
ord0m, um projecto poe·tico, Sr. presiacnte, 
pa:•t~. n:'to diz:.:r dilap1d11.dor dos dinheiros pu
blicas t 

Sr. pr,~sidente, An t.enho o di-reito dê pe:r
guntar no governo, om 1° lagar, e depnis aos 
aust·nlt:ulur!s do projecto (tuu.l ãa Uase em que 
se firmam para o calculo de~sa despesa. Tra.
ta~se de uma rosolução do governo do paiz ou 
de um simples projecto de algum momhro do 
pa.rl:unento ? Se é 11m simples projecto d_:, um 
membro do p •rl11.mento, ern que base foi as· 
sontado, teve em vis~ ostudo>s com!Jletus dà.s 
obras, e o calculo provaYel dJ cu,to das mes
mas, e o da renda eompens1tiv<1., ou remunera
dora do C-a!•ital di~pendido, e d.J sacrificib que 
se exige presl:lnt ~1nonte do Estado 1 

Eu pergnnt J, porque ha mais de 28 annos 
que S} i_>.Stu-la isto; e os trabalhos que a este 
l'espeito se tem feito su.'cossivamrmte,- ll>êlos, 
ma1s ou menos,se. tom bas·.mdo, ou tem ido beber 
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no la.Wrioso, sincero, e aprorundado trabalUo J.o J 

consciencioso invcstigarlor Sr. Fernando I-Ial
feld, feilo do i852 a 18_54. 

Nesses tJ'abalho., meritorios ó que so firma
ram os Srs. Krauss, Mil11úr Robet't"l e outros 
menos import[l.n~'-'S do qne estes. 

M:l.s o que diz o Sr. Milnor Hob~rts, que foi 
comro.issionado espr-cialmente para a solução 
desta v de outras qnestõcs '? 

Não quero ü~.-zel' uma demonstração desen
volYida, Sr. pri'-RidAnto, por'lne estOu aponas 
discutindo o incidente do roqu-srimento de ad· 
diamcnto, mas nos ostudos do Sr. Milnor Ro
be1•ts aeho. @JiltC pr•1jecto a sua completa rejei
çlto e l'OfuLação ; o eu n.[o sei qnal outro tl·a
balho haja mais moderno, do fJ.Ue esse de 1879 
a 1880, em qui) so possflm fundar os def.~nsoroo 
do pr,)jocto. 

O Sr. Miln.or RolJerts diz muito positiva
mente quo nnte~ de abert"" a via ferrea que 
offereça f1·anca eommunicaçã.o com o littora.l, 
escusado é faz.)r aoor[l. a dcsobstrueção dcsaa 
linha de cachoeiras de GO a 70 legu:l.s. E diJ. 
muito bem. Pat·a que nos occuparmos. d'~sdo já 
em desobstruir um n.ffiuente, do riq S. Fra.n
cisco, como é o rio da,s Velha~, S"~m mosmo so 
marcar com prec.is!!:o o poc.to ando devo co
meçar a do:;;obstrueção, si esse ponto fica a 40, 
50 ou 60 leguas da !lua foz no rio S. Francisco, 
abab:o de Pitapóra, o qu·tl ó a natul"esa ctel!'!sa 
desob~trucçfio, p!l.ra sei" o rio na.vC'gavelpo1' 
vapore:;;, d0 que calado, de que tonelagem ou 
dim•mf'ões; o si simplesmente nà enchente, 
porque na estação socc_a, na val!lant'3, não passa 
alli v·apor ; e si o<;sa navegaçlio do rio da<! 
Velhas, objecto tQdo provinci~t1, que póde ser 
foi ta. P•)r batelões ou lwchal!l a vapor, que so 
prestem á. rebocu.gem do cargal!l,-tem alguma 
cousa, ou relação com a n:l.vegaçito do grande 
S. Fr::mciscn, alto e moJio, a qual demanda 
vapores 1 

O Sa. SILVEIRA DA. MoTTJ. :-A' 1ombrn. do 
S. Francisco querem rmbarcar o rio dai! Ve
li)as. 

0 -sR. FERNANDES DA CUNHA ~ - Pois então 
quorem ferr:tr o sou traquete á vela gro.nde '(! 

O que é, Sr. presidente, do primeira indi
c'ª-ç.[o nas actuaes circumstaneia8 ~ O que ó 
que impede a gr3.nd 1 linha navegavol, livre e 
deS'-"mpedi·la, apr>nns com urna ou outra pedra 
á mal"grm, ou no leito do rio, C'Otn uma ou 
outra corôa J.e areia.o:, no espaço de mais de 200 
legua1, ou antes de 240, tlo percnrs-o do S. 
Franc:aco do Joazeiro para cima até à! cidades 
da Januaria'e Pai"aca.tU 1 

E' a p11quon::t ca"ho·'ira do Sobradinho, onde 
ha. leito natural na.vegaYcl em todo o anuo, 
qu~r na estação socca, ou na inverno.sa, para 
barcos ... 

O SR. DANT.U : - E pa.l"a vapor : V'apores 
têm pa.~~ado lá. 

O Ss. F:a:RJUND:O:I DA. CuNHA •.• e parà 
vapor~l!l, que têm andado no rio de S. Fran 
ciseo t 

Mas el!lsa cachoeira., Sr. pre.;oidente, só é de 
impossivel desobstrucçrro, porqUe flca a seto 
leguas acim< do Joazoiro 1.,. O que se não quer 

v. r. 36 

é desimpedir a via fluvial do S. F!'ancisco para 
a cidade do Joazeiro. Fallemos claro: a Yer-
dadl} antes do tudo; a verdade perante Deus, 
não ha considerações humanas que me impl)ç.am 
do dizd~a.-Não se quer; c não se quer porque 
não se quer; n:to ha razão nenhuma. para não 
se qur~rer, nem razio de engenharia, nem de 
economia politica. 

Puil!l entiio, Sr •. presidente, so uma simples 
cach1 eira, cuja desoU.;:trucçã > ci tão facil, por
que consiste avenas no arrebentamento de al
gumaf'l pndras, e na r~moção de outras, na 
correcção do leito do rio que é profundo, e
onde jli existe um canal na.lul'al que pódo tol'
nar-~e navegn.vcl por vapol'es, durante a es
tiagem , com uma despc>z'l. moderada, na 
phrMe do Sr. Milnor l{oberts,- fazendo-se 
apr>nfl.s as pequenas obras, por elll'l indicadas 
entre a ilha da Cachoeira e a margem ba.biana 
da povoação de Sant'Anna do ;modo a apro
fundar o leito, e cncaminh:1r as aguas do r_io, 
parJ. que a navegação se faç.a facilmente, em 
toda e quallpJer ostação, p')r barcas do grande 
calado o pol' vaporrs; importando tudo em uma 
dos r-eza de 100:000$, quando muito, e tornando 
assim navegavel uma vi a fluvial, habitada como 
nenhuma outra do Imperio .•. 

O Sa. DANTAS (com força) :-Apoiado. 

O Sa. F.ERNANoEQ DA CUNHA:- Com vil
las e cidades ;.i. sua marg:~m, rico. de muitos 
producto~ naturaea e de facil e"Iploraç.ão, como 
o ferro, o diamante, o ouro otc.; fJrtil,e propria 
para toda o qualquer cultura a creação ; si tal 
de~obatrucçào não se póde absolutamente f;.~.zer, 
ou lem sido tão diuturnamente procr:J.GtinadJ, 
como ó CJUB se pàie gar:l.ntil' juros á. cornp!l.
nhia, CUJa séde 1gnoro ondo ficará estabele
cida, si aqui ou no rio das Velhas, para nos dar 
a lei na Bahia, em toda a margem do grande 
rio da província do meu nascimento 1 

UM SR. SENADOR:- E fazer-ae a es~rada de 
fo1•ro do Jatobá.. · 

O Sa. FERr.ANoEs DA CuN.HA:- Isto, Sr. 
presiflente, O peior do quo qu,·rer-nos aniquil
lar, é reduzir-nos á condição de turcos, ou de 
miseras egypcios. 

O SR. DANTAS:- E dizem quo somol!l exigen
tes, qOe os bahianos querem tudo para si, · 
quando não podoniOs obter isto, para o qne tra
balhamo~:~ todo~ os annos, como os annaes de
monstram. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Attenção ! 
O SR. FERNANDES DA CuNHA:-Ora. Sr. pre

sidente, si o quo dá. grandel!l!l. c vitalidade á. 
navegação e commercio do rio S. Franci<;eo é 
oxo.cL'lmente o que acabo de apontar, isto é, a 
nayegação fluvial do Joazeiro para cima ati'S a 
p:·ovincia de Min:u!l, porque não se começa por 
al1l1 Porque não se tol'na f:•anca e facil, em 
Ludas as estações, uma naveg.1c;ão secular, já 
de 240 a 300 loguas de rio 1 Espero-se a chega
d!l da rstrada de ferro da B::thia ao Joazeiro, e 
estar::\. o mercado da capital (lesimpedido em 
tod:~ a linha fluvial do S. Francisco, naíJ pro
vindas da Bahi:l., Minas, Pernambuco, Goyaz 
etc, que serão servidas por aquella estrada de 
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ferro, e então sorá pos.üvel ter vapores, o qu8 
agora é impossível fazei" che,;ar áquclle ponto 
do S. Francisco, reparalw0s, e eosteal~os con~ 
venientemente. 

DJ outra sorte, como se fará. a navegação c o 
transporte dos vapores 'I Como esses vapores hão 
d3 ser conservados e repu.rados,e de que modo h a 
de ser m:mtido um s'3rviço effecLivoHsto ~ admi~ 
nistração ? Perdoem~rue, os Srs. estadistas, isto 
QJI'ende até ao sonso commum. 

A estrada da B:l.hia ao Jo!lzeiro c2tá perto da 
Villa Nova da Rainha ; a sua con.strucção dahi 
ató ao Joazeiro ó facll, porque são 30 leguas de 
terreno duro, ou _arenoso, -havendo apenas um 
ou outro riacho paqueno, que demandJ.rá-po~ 
quenas obras de arte-. 

Feita a estrada até a:> Joazoir .... , a ll'-vegaçlto 
ó passivei então, e com a desobstrucção -da ca
choeira do Sobr.adinho, esta servida a grande 
via fluvial do Joazeiro a Mina.s. 

Entr<Jtanto, as grand,~s obras de Joaztliro atá 
Paulo Atfonso, que são difficeis e disp::mdiosis
simas, pois: que nad:t monos importam do que 
uma ex.t.:!nsão rie GOa 70 Iegtl;J.S de rio empe~ 
drado com fortes correntezas, c até com p~I'igo
a:as ca.cho:Jiras e saltos, inconyenientes que n!io 
se _corrigom faciiment:,, e mcmoa com pouco 
dis,lenrlio ... E ató este orçamento pareco um 
~bsurJ:o ; ou nad·.t sei de engenlmt"ia, mas n[o 
creio, ap~zar dos csLudos feiLos e assignaJos 
pelo Sr. M. Rollert3, que com. a pe jUOna des
peza do 700.0JO$ se faça tUdo aquíllo ; acredito 
antes que só um des1es serl'iços absorrerá tal
vez tod~~ essa quantia orç::~.da para a desobsLruc
ç!o e correcç!o do leito do r1o, em uma linhu. 
de 60 a 70 1eguas de cachoeiras de um grande 
rio, como é. o S. Francisco. 

Falia-se em diques de pedra solta, cm sus~ 
tentação de margens, cm molhe de euro:!a
mento, em correcção de leilo, cm grade de 
madeira emp1drada, etc. etc. E a forçu. da cor
renteza, e as ench !ntes do r lo o outro» elo~ 
mantos d3. engenharia hydraullca 1!. .. Onde 
vai parar ~udo issJ ? lslo ó carregar agua em 
cesto. 

Não ó pruciso uber hydra.1tlica para dizer al
guma c,Jusa a ro3speito ; e, si os Sr-s. te.chnicos, 
e'm sua alta philosophia mathematica, se enga
nam tolos os dias, e os seus calculos .. so'.)re 
um Aterro ou desaLerro, uma ponte ou a:jue
dncto, em terreno solido e conhecido, que estão 
vendo e apalpando e medindo, as.ilenb.n lo os 
seus ca.Iculos sobN base3 positivas, falham con
stantemente na execução, o que diremos quando 
se trat.t. de obras hydraulicas, em que todos os 
_t;rincipios do calculo o da scieneia respBctiva 
lutam com forças incognitas e imprevisLa"', com 
casos de força maior, que burlam todos os cal
culos t 

Quem é que já. fez um orçamento dJ obra 
hydrauliea, cxa~to e positivo, em uma e:x
tensão de linha cncàchoeit•a.da. de 60 a 70 la.~ 
guas ~r 
, Ora. sonhare!, é preciso que s::>jamos de uma 

cre:1uiidade infantil para aceitarmos estas cou
sas e nos atírarmos no desconhecido t 

E, pei'gunto eu, qual é a necessid tde ur
gente destl) projo!tO para a linha do a.fflu.ant13 

-rio das Velha:'3-ser desob~truida primeiro do 
que a naveg.;~.ção do alto e médio S. Francisco, 
do Joazeiro para Minas~ 

O baixo S. Francisco já está serddO co.n a
navegação a vapor: d'!sob.':ltrua-ae a cachoeira 
do Sobradinhu, e ficará livre toda a navegaçã:o 
do Joazeiro atO à Januaria o Pamcatú, que é 
Minar;; e assim serão providos os intoress~s da 
vast.a zJna lJanha la pelo S. Francisco, com 
maximo pr?veito de varias provindas do Im~ 
pe,·io. 

O Sr. CRuz MAcHADO d:i um aparto. 
O Sa, FERNANDES D.\. CUNHA :- Então por-

que não s3 espera a estrada da Bahia ao Joa.
zeiro, para depois fazer-se o resto, com estuJos 
seguros e com meio de transporte fu.cil e ba
rato 1 Não, isto não serve. 

Não se quer-o m:tis facil, mais barato, mah 
util e mais urgente, mas querem desde já de
cretar uma lei inutil, ou d')Sastrosa; porque, 
si quizerem executal-at hão de dissipar os 
dioheiz·os publicas, hão de pôl-os fUra. 

Quanto ao rio dag Velhas, não ma opponho a 
progres~o nenhum, si o rio das Velhas com
porta uma navegaç[o regular. Esse rio tem sido 
cstud •do muita~ vezes:, e tetu-se verifica lo que 
na estaç!io secca não é navegavel, o sómente o 
é na estação chu\'oss. por pe JUenas canôas e 
barcos de pouco cala.d.J. Si querem uma naye .. 
g.1çãozinha para o rio das Velhas por batüiões a 
vapor, eu Concedo. 

Para H vai a estrJ.da do ferro Ue Pedro II, 
que h·-t de passar pert 1, 

Já não querem mais Sabará, agora quer<Om. 
P<trauna. 

0 SR. Cnuz MACHADO :-E' uma opinião in
dividual; a do governo ó até Macahubas. 

0 SR. FERNANDES D.\. CUNHA : -Não tive 
tempo Je examinar, não sei si fica a 40 ou 50 
hgua<:;. 

O SR. CJ.l.UZ :i.\LWHADJ :-E' abaixo dJ Ma
cahuba.s. 

0 SR. FERNANDES DA CuNHA :-Peço ao nobre 
senador que conhece a geographia e topogra.
phia da provincia., o favor d,, mencionar a ex
tensio exacta. (Ha alguns apartes.) 

0 Sa. CRUZ MACHADO :-0 quo cu quero é 
navegaçito grande ; não é miuda. 

O SR. FERNANDES D.\. CuNHj, : - Ess.1 não 
pôd 1 ter no rio d::ts Velh:ts. 

Eu s8i que o Dr. Symphronio foi ao S. Fran
cisco, descendo pelo rio das Velhas, mas não 
n'l estação da sêcca. O rio das Velhas tem sido 
navegado por batelões, barquiohas e canôas, no 
tempo da enchente das aguas, porque então o 
riú oiferece tres palmos de profundid:1de, mas 
dur mte a sêcca n.!to tem agua suffiâcn te para a 
navegação. 

O SR. Cauz MACHADO :-Não é assim. 
0 SR •. FERNANDES DA CuNHA :-Eu me firmO 

cm estudos da engenharia, não failo no ar. 
ÜJ•a, esu navega;ão não é a que ha de servir 

ao S. Francisco. Si nos désaem desde já., na
queira rio, navegação de batelões ou lanchas a 
vapor para dar reboque ás barcas e canõas nos 
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passos difficeis, estavamos saLisfaltos, e n[o pe-, 
diamos mais na.da.. Vejam como somos ía.ceis de 
contentar. 

Eiitrat.anlo VV. EEx. querem gar.lntir o juro 
de 6 oj., sobre o carital d1~ ô.OOO:OOOk para a 
desobil.Li'ucção do r10 das Velha.~! .•• E para en
feitaretu o ramalhete addicionam a navegaçlto 
do S. Francisco, porque o Sr. 1\f. Roberts Lam
bem c::~.lculou o custo de ,;sa. na.vegaçito, •• 

O SR. Cauz MACHADO :-Não ponha maHcia 
no caso. 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA . • • servida 
por grandos vaporeS. Si fosse ~ossh:el estab~
lecer agora assa navegação, 1sto lmportJ.rta 
uma despeza annual de 360:000$000. 

Ora, não é. passivei dar ox.ecução a este pro
j'3cto. Si foss'.} o Estado que despendosse an
nualmente esta quantia, nesse caso podin. fa
zei-o pelo OI'Çamonto ordinario, independento
men~e de contl'atoá com com~anhias, ou do 
levantamento de capitae:~, obt•1gando-se a ga
rantia de juros. 

Sr. pre»i..!ente, não vinha preparado, nem 
estava. dispo:;;;to a discutLI' este pr•ojecto, mas 
tudo quanto disser respeito á provincia da Ba~ 
hla, que tenho a honra úe roprMJentar, e á na~ 
vegaçf!o do rio S. Franci<>co-tudo quanto seja 
pretorir os dit•eitos inconle::;;ta.veis do minha 
provincirt. á prloridada o â pi',1feroncia nessa 
navegaç.a:o e n8ssa estrada de !urro, que deve 
ligar o S. FraMisco e toda a sua zona ao mer
cado da capital d~v1uella provincia, - ha do 
achar-me n'l oPtacada, queimando o ultimo car
tucho, porque isto não é servir aos interesses 
do Estado. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SES~ÃO DE 
11 DE MAIO 

PROMOÇÕES NO :mx.ERCITO 

(Vid. pag. 110) 

O Sr. Nunes GouçalV'et!I:-Sr. 
presidente, eu estava .muito longe Ue preten
der tomar parte uesto debat ·, contentando-ma 
com prestai' a maior attenção á discussão havida, 
para podor lar o mou voto com pleno conhe
cimento da materi~; mas algumas palavras 

que õuvi ao nobN Sr. ministro da guei'ra, e 
':_lue, sem duvida, foi'am por mim mal compre
hendidcts, vieram hnçar em meu espil'ito um't 
duvida, e duvida que considero muito grave, 
embar;l.Çando-me no moJo por que devo Jar o 
rnea voto: e foi sómente para esclarecei'-me 
!I. este respeito que pedi a palavra. 

E' sabido quo se acha estabelecido por nos-
sa legislação, que nenhuw official pód0 sei" 
promovido de um par,1 outros postOs sem que 
tenha o interstício de lres annos no posto an
teriormente occupado. O projecto que esta
mos discutindo estaLeloce uma medida, a meu 
ver, muitu ju'lta e conveniente, qnanrlo dis
põe que não se considcrJ.rJ. como inte1·sticio, 
para a promoção, o tempo de scrviçA) prestado 
em commissões alheias ao minisLerio Ua guerra. 

Aceito est:t doutrina, o com ella estou de 
._:~erfeitu accôrdo; mas, das palavras qu1 ouvi 
do nobre ministro, pareceu-me qne S. Ex. en~ 
tende que a promoção por mer,:cimento póde 
ter logai' ainda que o serviço prestaJo seja 
em commissões alheias ao ministerio dagu("rra) 
e que esse serviço só não dev-ia ser contado pai'a 
a promoção poi' antigui lade. 

Assim aquelle que fosse nomeado par.l pre
star serviços no ministerio dJ. agricultura, ao 
fim de trcs anno.:1 não pod"riv. ser promovido por 
antiguid.tde ; mas, em vista de serviços rele
vantes y_ue, porventura., houvesse prestado, po-
1oria ser promovido por ·merecimento. 

Não sei si com effeito foi o que disso S. Ex. 
Si ó tal a opinião do governo, tenho muito re':" 
ceio de que venha a produzir esta intelligencia 
'íla lei, que es'_amo;; votando, graves inconve
niente~. que venha a sei' uma porta aberta aos 
abusos nas promoções. Si, porém, se enten
der o artigo b-1 como está concebido, a minha 
:iuvida nã0 terá lagar. Desejo, portanto, saber 
si com effdto o nobre ministro da guerra en
tende desta maneii'a ou si foi engano meu, por 
nã:o ter bem ouvid') ou comprehr:-ndido as pa
lavras de S. Ex .. Si estou em erro, desde já 
declaro que não duvidarei votar pelo artigo do 
projecto tal q,ual está. cotJ.cebido, c da mesma 
maneira acerto a emenda do nobre senador 
Visconde de Muritiba, quando dá o direito á 
promoçlto por antiguidade sómenlo aos officia.es 
d) corpo d.e bombeiros e do corpo militai.' de 
policia. 

Si S. Ex. se digmr esclarecer-me sobi'e cale 
pont•), ficar-lhe-ú muito agradecido. 


